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FÖRORD 

 
Under arbetet med den här boken har det ofta ställts frågor om varifrån 
ordet synvända kommer och vad en synvända är. Första gången jag 
stötte på ordet var i en bok av Elisabet Hermodsson vars titel är just 
Synvända. Den utkom 1975 och blev en av förelöparna till den 
diskussion om en ny världsbild som nu börjar skjuta fart. 
 
Ordet synvända är spännande. Även om vi inte hittar det i någon ordbok 
så har det djupa rötter i det svenska språket. Det handlar om ett inre 
seende, om synsätt och synvillor. 
 
Vad är då en synvända? För att söka svar på den frågan blir det enklast 
att gå till mig själv. Mina egna synvändor har uppstått och uppstår vid 
den tidpunkt när jag tycker mig ha fått bevis för eller insett att ett 
tidigare synsätt inte längre fungerar, inte stämmer i förhållande till 
verkligheten. En synvända medför en i grunden ändrad uppfattning som 
gör att jag ser och värderar på helt annorlunda sätt. Samtidigt skönjer 
jag då också bristerna i min tidigare uppfattning. 
 
Synvändan kan innebära inspiration och förnyelse men också ge 
upphov till stora påfrestningar t ex när det nya synsättet skall tillämpas i 
praktisk handling. Men jag har kommit att uppfatta "synvändor" som 
grunden för människors anpassning, utveckling och överlevnad. 
 
I framtagningen av materialet till boken har också Gunnar Rydström 
och Göran Wall medverkat. Olika manusutkast har tåligt lästs och 
diskuterats av deltagarna i en studiecirkel i Svenljunga. Deras muntra 
och emellanåt hänsynslösa kommentarer har stimulerat och påverkat 
arbetet med boken. Nämnas bör också att insamlandet av en del 
bakgrundsmaterial har möjliggjorts av ett SIDA-stipendium. 
 

Holsljunga 1988 
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INLEDNING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tillbaka till framtiden 
 
Från att ha varit en treenighet i samspel har naturen 
människan och helheten blivit ett triangeldrama. Den 
"rövar- och roffarkultur" vi lever i tar girigt för sig alltmer 
av människor och natur. Om färdriktngen inte ändras blir 

resan med planeten Jorden till sist outhärdlig. S har den som bekant redan 
blivit för många av våra medresenärer och man kan fråga sig om detta är 
meningen med det kosmiska experimentet människan. Mycket tyder på att 
Vintergatans blå planet är om skapt för möjligheten att ge hela arten 
Homo Sapiens, den förståndiga människan, ett gott liv. 
 
Än har fristen inte gott ut och den här boken är grundad på övertygelsen 
att det fortfarande finns tid att lägga om växeln och föra in utvecklingen 
på andra spår. En sådan förändring av resans mål blir möjlig när 
tillräckligt många människor förstått situationen, tagit  
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personlig ställning och bestämt sig för att gå samman i handling. 
Folkrörelser kan förändra på djupet och skapa förutsättningar för ett 
fungerande globalsamhälle  - samma förutsättningar som för ett uthålligt 
fungerande lokalsamhälle. 
 
Ställ de rätta frågorna 
För att kunna klara ut färdriktningen är det viktigt att vi ständigt försöker 
formulera de angelägna frågorna. I rätt ställda frågor ligger ofta halva 
svaret. 
 
Den här boken är ett försök att ringa in några av de viktigaste frågorna 
just nu: 
• • Hur medverkar vi till en frisk naturmiljö? 
• • Vilka naturresurser bör i första hand utnyttjas? 
• • Vilka gränser gäller för resursutnyttjande? 
• • Hur bör energin användas och till vad? 
• • Vad gäller för avfallets mängd och sammansättning? 
• • Vilka kunskaper och vilken teknik behöver vi? 
• • Vilken politik och vilket ekonomiskt tänkande ger förutsättningar 

för ett gott och uthålligt samhälle? 
• Vilken natursyn och vilken människouppfattning leder 

till varaktig samexistens mellan natur och människa? 
• Hur skapar vi den kultur vars helhetssyn och moral 

leder till ansvar för de här frågorna? 
• Vilka visioner föder viljan att återskapa den förlorade 

framtiden? 
 

En ny världsbild 
Den nya världsbild som håller på att växa fram vänder upp och ner på 
gamla sanningar och därför har frågor om verkligheten och hur vi 
uppfattar den fått förhållandevis stort utrymme i boken. Från att i 
huvudsak ha studerat delar och detaljer ägnar sig nu naturvetenskapen allt 
mer åt att undersöka processer och hela system. De flesta naturliga system 
är så komplexa, så sammansatta och föränderliga att "beskrivningarna 
aldrig kan bli fullständiga". Helhetens komplexitet och föränderlighet är 
något vi måste lära oss att hantera. 
 
Kan en verklighetsuppfattning vara riktigare än en annan? 
Och hur avgörs i så fall det? Tillvarons mångfald gör 
att den är omöjlig att beskriva på ett enda sätt. 
Kanske är en konstnärlig tolkning av verkligheten  
i ord och bild lika bra som en verklighetsbeskrivning  
sammanställd av siffror? Får vi kanske en rikare  
och bättre fungerande helhetsbild om vi fogar samman  
olika skildringar av den verklighet vi är en del av? Vi som  
arbetat med "naturen, människan och helheten" ser det så och  
därför är bilder och litterära citat lika viktiga som den löpande 
texten. 
 
Växelspelet mellan förståelsen av helheten och kunskapen om delarna 
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måste ständigt pågå då både detaljkunskap och helhetsuppfattning 
ständigt förändras. Med hjälp av erfarenhet, fantasi, känsla och öppenhet 
kan var och en av oss skaffa sig en god och användbar uppfattning om 
helheten även om tillgången till fakta är begränsad. 
 
Experten - specialisten 
 

Experten är endast expert inom ett begränsat område 
och under issa förutsättningar, 
när vissa värderingar råder och under begränsad tid. 
Nya frågor, nya kunskaper, nya värderingar 
föder nya experter. 
 
Det är nödvändigt att alltid hålla detta i minnet. 
 
 
 
 
 
 

 
Om boken saknar praktiska anvisningar och förslag till lösningar på de 
frågor och problem som tas upp beror det inte på att det råder brist på 
lösningar. Men i vårt starkt föränderliga samhälle skulle givna exempel 
snabbt förlora i aktualitet. Och hur viktigt är det inte att vi som 
medborgare själva medverkar till att ta fram lösningar som vi kan hantera 
och känner ansvar för? Alternativet är att bli tvungen att acceptera en 
tillrättalagd valsituation eller t o m ingen valsituation alls. En viktig fråga 
blir då vilka mål och visioner som kan leda till ett gott och varaktigt 
förhållande mellan människor, och mellan oss och Jorden. 
 
 

 

“ 
Var inte rädd att fråga kamrat  
Låt ingen inbilla dig något  
Se efter själv  
Det du inte vet själv  
det vet du inte.  
Kolla räkningen!  
Du måste betala den.  
Sätt fingret på varje belopp.  
Fråga: Hur kom det till?  
Du måste överta ledningen.” 

Bertold Brecht 
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Allt  hänger samman 

 
ppfattningen att allt hänger samman har genomsyrat 
 de flesta mänskliga kulturer och särskilt då de vi av 
dålig vana kallar primitiva. Gudomen och den skapade 
världen var hel-ig dvs bildade en helhet. Det gudomliga 

ansågs vara närvarande överallt och alltid såväl i berget och molnet som i 
blomman och människan. Engelskans holy - helig 
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 och wholly - helt uttalas på samma sätt och har samma ursprung. 
 
Vår egen kultur tenderar att bli allt mer splittrad. Gudomen, i den mån det 
anses att någon gudom existerar, är förpassad till kyrkan där den är 
anträffbar på söndagar mellan klockan elva och tolv. Naturen och tillvaron i 
övrigt uppfattas på ett allt mindre hel-igt sätt och delas upp i små oheliga 
bitar - spridda, mekaniskt fungerande delar. 
 
När vi i den fortsatta framställningen försöker beskriva verkligheten, 
kommer också vi att på ett konstlat och ohel-igt sätt splittra upp den i delar. 
Men vi försöker också visa att allt har sin roll i helheten. Allt hänger 
samman. Människan är oupplösligt förenad med sin omgivning, med 
universum. 
 
Det synes viktigt att redan här betona att all kunskap och vetenskap och alla 
teorier och modeller vi använder eller hänvisar till endast är mänskliga 
försök att tolka den verklighet som aldrig låter sig helt och slutgiltigt 
beskrivas. 

 
De fyra elementen 

 
nder den västerländska antiken ansåg man att alla olika 
ämnen på jorden var resultat av blandningar av de fyra 
elementen jord, vatten, eld och luft. 
 

ELDEN var det högsta av antikens element. Nedom elden fanns 
LUFTEN, VATTNET och längst ner JORDEN. 
 
Man ansåg att de fyra elementen strävade efter att följa denna ordning som 
bestämts av gudarna. Av den anledningen stiger luften upp 

“ 
Ett väsenfinns, ett ofattbart,« 
detfanns innan himmel ochjord 
blev till. Stilla är det och utan 
gestalt, ensamt och oföränderligt. 
Evigt rör det sig utan att stappla, 
värdigt att vara alltets moder. Jag 
känner icke dess namn, därför 
kallarjag det Tao. 

Lao-Tsi 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antiken = Greklands och Roms 
forntid. 
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genom vattnet medan jorden sjunker. Elden strävar uppåt från jorden genom 
luften för att återförenas med solen. 
 
En liknande uppdelning gör vi i dag mellan olika sfärer, en uppdelning som 
på samma sätt som den antika är ett försök att ordna tillvaron i hanterliga 
begrepp. De här olika sfärerna utgör i verkligheten inga enskilda system utan 
griper i varandra och bildar på ett "meningsfullt" sätt en helhet. 
 
I den beskrivning av verkligheten, som nu håller på att växa fram, spelar 
systemtänkandet en viktig roll. En rik mångfald av små och stora system 
tänks gripa in i varandra i en helhet som befinner sig i ständig rörelse. Inom 
helheten råder komplexitet och föränderlighet. Finns det i denna ständigt 
föränderliga värld en grundläggande ordning som gäller för det stora, 
makrokosmos, såväl som för det lilla, mikrokosmos? Dirigeras både det som 
händer i universum och det som sker i atomernas och molekylernas värld av 
samma allmängiltiga lag eller lagar? Eller styrs allt kanske av en enda 
grundläggande princip? Det utgör en central fråga för forskare och 
vetenskapsmän. 
 

Solen 
 
ela galaxen Vintergatan roterar. I den här kosmiska 
ringdansen deltar vårt eget solsystem. Medan solen 
snurrar runt sin egen axel gör den stora turer kring 
Vintergatans centrum. Varje sådant varv tar ungefär 

tvåhundrafemtio miljoner år. 
 
Under tiden delar solen med sig av den energi som uppstår genom 
kärnreaktioner i solens inre. Där beräknas temperaturen vara omkring 
femton miljoner grader. Det anses att solen i skapelsens gryning förlöste 
livet på jorden. Säkert torde det under alla förhållanden vara att solen har 
möjlighet att underhålla detta liv i oändlighet - sett i ett mänskligt 
tidsperspektiv. Solen tillför jorden energi av högsta kvalitet och solen är den 
på intet sätt förorenande energikällan. Den solenergi som når jordytan är 
ganska utspridd och för att den skall kunna utnyttjas effektivt behöver den 
koncentreras och omvandlas till andra energiformer och lagras. Med 
mänsklig teknik kan solljus koncentreras med hjälp av linser och speglar. 
Solpaneler och solceller kan omvandla solljus till värme och elektricitet. 
 
Naturen har genom växternas fotosyntes varit häpnadsväckande 
uppfinningsrik. Med hjälp av fotosyntesen ordnar de gröna växterna 
beståndsdelarna i bl a vatten och koldioxid så att solenergi lagras i växternas 
olika delar. Växterna fungerar som solladdade "batterier". 
 
Av det solljus som når jordytan används endast några tiotusendelar i 
fotosyntesen. Denna försvinnande lilla del av solenergin håller alla jordens 
växter och djur vid liv. 
 
 

•  

 
 

• litosfären av grekiskans lithos= sten. 
Den fasta berggrunden.  

 
• atmosfären av grekiskans atmos= 

ånga. Lufthavet runt jorden. 
 
• hydrosfären av grekiskans hydro= 

vatten. Allt vatten i kretsloppen runt 
jorden. 

 
• biosfären av grekiskans bio = liv. 

Helheten av allt liv på jorden. 
 
• sociosfären av latinets socius = kam--

rat. Alla de system människan styr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Foto-syntes av photo = ljus och syn-

thesis =förena. Den process där de 
gröna växterna omvandlar solljus till i 
växteellerna bunden energi. 
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Exergi är energins arbetsförmåga 
Ett sätt att se på solljuset kan vara att beskriva den mängd och kvalitet 
solenergin innehåller. (Ungefär på samma sätt, som vi beskriver innehållet i 
en flaska mjölk eller saft. Vi anger mängden och innehållets beskaffenhet.) 
 
Kvaliteten kan sägas vara den för livet nyttiga delen av solljuset, dess 
förmåga att uträtta arbete eller skapa ordning. Det vetenskapliga begreppet 
är EXERGI. Växterna fångar in solljuset och använder sedan exergin i sina 
processer. Solenergin, som under fotosyntesen förlorar större delen av sin 
kvalitet, lämnar växterna som värme och återvänder som "jordstrålning" till 
rymden. Den exergi, den kvalitet eller arbetsförmåga, som växterna lagrat, 
kan sedan fördelas och användas av människor och djur eller av andra 
växter. 
 
Av det solljus som når jorden går en stor del åt att driva vädersystemen - 
vattenrörelser och vindar. Enbart vattnets kretslopp i hydrosfären förbrukar 
nära en fjärdedel av den exergi som strålar in motjorden. 
 

 
 
Att solen är allt jordelivs moder och bevarare är en insikt människan fört 
med sig genom hela sin historia men som hon av olika skäl på sistone börjat 
förlora. I sitt oförstånd påverkar människan atmosfären så att kvaliteten på 
det solljus som når jordytan förändras. 
 
 

Fager att skåda stiger du över 
himlaranden, 

levande sol, livetsförstfödde.  
När du höjer dig över den östra 

horisonten,  
fyller du alla länder med din 

skönhet ...  
Fiskarna ifloden spritter mot dig, 
 dina strålar når djupt ner i 

oceanen.  
När kycklingen i ägget piper under 

skalet  
skänker du den livets anda. . . 99 

 (Echnaton, egyptisk farao, 
1300-talet f.Kr.) 

 
 
 
 
Solljus (energi av hög kvalitet) 
når Jorden. Där förbrukas 
energikvaliteten i olika processer 
och kretslopp (t ex fotosyntesen 
och vattnets kretslopp). När 
energin lämnar Jorden och 
försvinner ut i rymden har den 
förlorat det mesta av sin kvalitet 
och omvandlats till värme (energi 
av låg kvalitet). 
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Luft 
uften vi andas, luften som förmedlar alla ljuden och 
dofterna, luften som rör upp havet och driver snöflingorna 
mot huden, luften som gör aftonhimlen röd och 
morgonhimlen blek, luften som bär fågelns vingar, luften 

som susar i träden och sätter aspens löv i dallring, driver pollenkornen 
mellan blommorna och sprider civilisationens gifter. 
 
Den luft som omsluter allt levande och som tränger in i minsta por är det 
mest allomfattande av de fyra elementen, det mest inter-nationella. Luften 
kan stå som det mest övertygande beviset för att jorden är en, tillhör alla och 
att alla människor är oupplösligt förenade i gemensamma skyldigheter och 
rättigheter för en framtid på rymdoasen Jorden. På mindre än tre veckor kan 
ett "luftpaket" passera runt jorden och på sin inter-kontinentala resa uppsöka 
alla skrymslen och vrår. 
 
Luften är tidlös. De syreatomer vi andas in har funnits sedan atmosfärens 
födelse. Några av dem har kanske en gång andats av Moses vid Nilens 
strand eller lämnat en lotusblommas klyvöppningar i Confucius Kina. Och 
den luft som sköljt genom våra lungor kommer att andas av våra barn, 
barnbarn och barnbarns barn. 
 
I ett noga balanserat kretslopp tar människor och djur in luftens syre och 
lämnar ifrån sig koldioxid medan växterna andas in koldioxid och andas ut 
syre. Lika litet som vi funderar över att luft går ut och in i lungorna när vi 
andas, lika litet har vi tidigare ägnat oss åt frågor om dess kvalitet. 
 
Den engelska atmosfärforskaren James Lovelock tänker sig att atmosfären, 
oceanerna, landytorna och all levande materia är delar av ett och samma 
system, bildar en organism, en självorganiserande enhet som han kallar 
GAIA. Lovelock tänker sig möjligheten att det här enorma systemet av död 
och levande materia bl a har förmåga att reglera luftens sammansättning och 
temperatur, ungefär som människokroppen kontrollerar andningsluften. 
Oavsett om det förhåller sig på det här viset eller ej ger det ett vidgat och 
tankeväckande sätt att se på atmosfären, det hölje av ständigt föränderliga 
gaser som omger jorden. 
 
Processerna i atmosfären är synnerligen rörliga och komplicerade och 
meteorologi är därför ett svårt forskningsområde där det är vanskligt att 
exakt ta reda på vad som sker eller förutsäga vad som kommer att ske. De 
första färgbilderna tagna från satellit visade att Jorden var blå - den enda blå 
planet vi känner. De senaste bilderna tagna från rymden visar att jorden blir 
allt gråare. Men vi behöver inte ha utsiktspunkt i rymden för att konstatera 
att luftens sammansättning förändras. Vi kan se det över städer, trafikleder, 
på snön uppe i fjällen, på avgasdimmorna från jetflygplanen och på 
partikelröda solnedgångar. Ibland känns det när vi andas eller märker vi hur 
luften fräter sönder våra välfärdsbilar eller tusenåriga skulpturer och 
monument, på Akropolis i Grekland eller kejsargravarna i Kina, på Indiens 
tempel eller Mexikos pyramider. Vi kan se det på döende och döda träd i 
skogen och känna det på smaken av ett förändrat brunnsvatten. Varje år 

 
 
 
 
• inter = mellan, inter-nationell, 

inter-kontinental. 
 
• Klyvöppningar är mikroskopiskt 

små ventiler som vanligen finns på 
bladens undersidor. Genom 
klyvöppningarna reglerar växten in- 
och utsläppen av gaser såsom syre 
och koldioxid. 

 
• I den grekiska gudasagan var Gaia 

jordens, moderlighetens och 
fruktbarhetens princip eller gudinna. 
Gaia uppstod ur kaos och födde 
sedan himmel och hav. 

 
meteorologi av grekiskans metéoros = i 
luften och logos = lära 
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orsakar luftföroreningarna skador för miljardbelopp. Men forskarna vet ännu 
inte i detalj hur förhållandena i atmosfären påverkas av människans 
aktiviteter. 

 
I industrins barndom betraktades bolmande skorstenar som symboler för 
framgång och utveckling och långt in på detta århundrade har det varit billigt 
och till synes harmlöst att använda atmosfären som soptipp. Bara smutsen 
förpassades ur synhåll verkade problemet löst. När atmosfären, naturmiljön 
och människorna i grannskapet inte längre klarar av mängden fabriksrök blir 
det i de höga skorstenarnas epok logiskt att lagstifta om ännu högre 
skorstenar. 
 
De största bidragsgivarna till luftföroreningarna är industrisamhällets tre 
heliga kor: bilismen, energiförsörjningen och industrin. Det är därför inte 
förvånande att samhällets åtgärder inte svarar mot de krav som ställs av en 
allt mer tillspetsad situation. Sambandet mellan hög fart och större och 
vådligare avgasutsläpp från bilarna är klart fastslaget. I Västtyskland, ett av 
världens biltätaste länder, räknar man med att hälften av skogen är död eller 
döende p g a luftföroreningar. Trots den utomordentligt kritiska situationen 
har man inte kunnat genomdriva fartbegränsning på motorvägarna. Det 
skulle, sägs det, inkräkta på bilförarens frihet; "Freie Fahrt für freie Bürger" 
- "fri hastighet för fria medborgare". 
 
Luftsituationen i Östeuropa och delar av Sovjet är ännu allvarligare. Även i 
nyindustrialiserade områden i Kina, Indien och i andra delar av Tredje 
Världen blir luften allt sämre. Även om man är medveten om följderna för 
natur och människor är de ekonomiska, tekniska och politiska hindren för 
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att vidta åtgärder ännu större där än i de åldrade industrinationerna. In i det 
längsta fördröjs nödvändiga genomgripande förändringar genom 
ekonomiska och politiska undanflykter trots att det är offentligt uppenbart - 
dock ej offentligt erkänt - att skogen dör, vattnet och marken dör, människor 
blir sjuka och dör av luftföroreningar, att stora delar av biosfären har 
andningsproblem. Först, säger politikerna, måste vissa ekonomiska och 
industriella mål uppnås, ytterligare forskning bedrivas, andra länder vidta 
föreslagna åtgärder och lämplig teknik utprovas. Helst skall man också först 
förvissa sig om att det går att göra luftvårdstekniken till en lönande bransch. 
Eller så exporterar man helt enkelt luftproblemen. 
 
Nersmutsningsexporten 
Smältverk för aluminium tillhör med sina stora utsläpp bl a av fluor de 
värsta luftförorenarna. Ett sådant USA-ägt smältverk placerat i Västtyskland 
har gjort situationen outhärdlig för både miljö och människor. Detta har nu 
fått till följd att smältverket flyttas till Sarabak-området i Thailand. För att 
bereda plats för det nya smältverket avverkas regnskogen och byggs en 
damm för Världsbankens pengar. Tiotusen människor som tidigare haft sin 
försörjning av jakt, fiske och skogsavverkning tvångsförflyttas från den 
blivande dammbotten. Ett gammalt kolonialt förfaringssätt i ny tappning. 
Förr kramade industriländerna råvaror ur kolonierna för att öka sina vinster. 
Nu tvingar man militärt och ekonomiskt svagare länder att härbärgera det 
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giftiga avfall man själv inte vill ha i sin närhet eller anser sig ha råd att ta 
hand om. Men atmosfären slår tillbaka. Det luftburna avfallet sprids och 
påverkar miljön över stora avstånd. Allt hänger samman och ingen kommer 
undan, inte heller de oskyldiga. Atmosfären känner inga gränser. Ren luft är 
basråvara i många industriprocesser. Även här fungerar den traditionella 
roffarpolitiken. Industriländerna lägger för sin egen del egenmäktigt beslag 
på den naturresurs som frisk luft utgör och som tillhör alla människor och 
allt levande. 

 
 
Drivhuseffekten och dess motsats 
Koldioxidhalten i luften regleras normalt av biosfärens växter och djur. Rätt 
sammansatt släpper atmosfären in solljus och ut värmestrålning i sådana 
mängder att temperaturen vid jordytan varierar inom ganska konstanta 
gränser. Detta är en förutsättning för att levande organismer skall kunna 
anpassa sig till och leva i olika klimattyper. Under några århundraden - ett 
ögonblick i jordens historia - ökar nu mängden koldioxid i atmosfären i en 
sådan takt att biosfären inte längre klarar av att upprätthålla sin reglerande 
funktion. Skälet till ökningen är den växande förbränningen av fossila 
bränslen - olja och kol. När filtret av koldioxid och andra gaser tätnar runt 
Jorden hindras värmen från att som tidigare ge sig ut i rymden. 
 

“Hur är det med ozonskiktet? 
Ja, det är till och freon. “ 

Blandaren 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Freon läcker ut från 
kylanläggningar och sprayflaskor. 
Freongasen stiger långsamt upp i 
atmosfären där den medverkar till 
att gasen ozon bryts ner. 
(Nedbrytande effekt har även 
överljudsflyg och kvävegödsling.) 
Ozon skyddar jorden för alltför 
stark instrålning av ultraviolett ljus. 
Stora doser av ultraviolett strålning 
har en menlig inverkan på 
människor, växter och djur och kan 
vara cancerframkallande. Särskilt 
vid polerna har det observerats en 
kraftig uttunning av ozonskiktet. 
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Värmebalansen rubbas och temperaturen höjs. Forskarna beräknar att 
medeltemperaturen under en period av femtio år kan komma att höjas med 
omkring en och en halv till två grader Celsius. Det talas om en 
"drivhuseffekt" som kan komma att smälta ismassorna vid polerna med en 
kraftig höjning av havsytan till följd. Ökad nederbörd på en del håll eller 
ökad torka på andra är också tänkbara följder. 
 
Det omvända förhållandet skulle kunna bli resultatet av ett kärnvapenkrig. 
Här ställer sig forskare både i öst och väst bakom resultatet av de beräk- 

 
ningar som lett till uttrycket "nukleär vinter". Vad händer då om spräng-
kraften i kärnvapnen släpps lös? Jo, säger forskarna, med stor säkerhet 
skulle detta resultera i en enorm ansamling av stoft i atmosfären. Denna 
"skärm" skulle hindra solljuset från att nå jordytan med en arktisk kyla som 
följd. 
 
Blir vi kvitt? 
Inom sopbränningstekniken talar man om "kvittblivning". Men vid närmare 
eftertanke står det klart att människan inte förmår göra sig kvitt en enda 
oönskad atom. Däremot har det gång efter annan visat sig att mänsklig 
teknik resulterat i oväntade och obehagliga nya kombinationer av atomer. En 
sådan kombination är dioxiner, ett människoskapat ämne som inte tidigare 

• Fluor är ett grundämne som 
normalt nyttjas i naturen men som 
i för stora koncentrationer är ett 
starkt gift. Runt aluminiumverk 
är naturen ofta förgiftad och 
avlövade, döda träd präglar 
landskapet. 

 
• Världsbanken grundades av ett 

hundratal medlemsländer 1945. 
Syftet var bl a att hjälpa dess 
fattigaste medlemmar till 
ekonomisk utveckling. I praktiken 
har den hjälpen i stort skett på de 
ekonomiska stormakternas villkor 
och i många fall hindrat en 
ekonomisk utveckling grundad på 
de små ländernas egna 
förutsättningar och önskemål. 

 
• imperialism = strävan efter att 

utvidga och stärka inflytande och 
makt. Imperium = makt, 
herravälde. 

 
• Bio-sfären av bios = liv och sfär 

klot. Det område av liv som 
omsluter jorden. 

 
• nukleär av lat. nueleus = kärna 
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förekommit i naturen. Dioxiner bildas bl a vid förbränning av sopor som 
innehåller klorhaltiga plaster och är vid sidan av plutonium det starkaste gift 
människan frambringat. Bekant är följderna av dioxinkatastrofen i Seveso i 
Italien. 
 
När nu sophanteringen på land utsatts för skarp kritik ordnas 
"kvittblivningen" genom att med god ekonomisk vinst elda upp sopor ute till 
havs på båtar som byggts om till sopbrännerier. Sådan verksamhet försiggår 
på Atlanten, i Nordsjön och i Stilla Havet. Till följd av 
"kvittblivningsfilosofin", "de högre skorstenarnas soppolitik" och 
industrinationernas "atmosfärimperialism" blir innehållet i lufthavet 
efterhand allt mer förgiftat. 
 
Biosfärens stora luftreningsorgan utgörs av skogarna, särskilt av de 
regnskogar som täcker stora delar av Jorden. Samtidigt som nedsmutsningen 
av luften ökar avverkas och försvinner jordens skogar i snabbare takt än de 
växer till. På så sätt får vi en dubbel negativ effekt. Men allt fler människor 
har insett det ohållbara i situationen. De är beredda att göra stora 
ansträngningar för att åter få andas frisk luft och man vet att det är bråttom. 
Forskare har beräknat att det kan ta tusentals år för naturen att rätta till de 
skador människan under några århundraden åstadkommit. Ju förr det 
offentliga uppvaknandet därför följs av insiktsfulla, målinriktade åtgärder 
desto snabbare kommer atmosfärens självläkning igång 
 
 

“  
Allting andas  
allt levande andas  
universums utandning följs  
av dess inandning  
en så väldig bröstkorg  
hur stor måste då inte  
dess andhämtning vara  
hur långvarigt vart andetag 
granit för kortvarig att mäla  
dess tid  
för bräcklig att motstå  
dess styrka  
många miljarder av år förgår 
 under den utandning vi känner 
 många miljarder av år krävs  
för den inandning vi inte känner 
en eon vart andetag  
hos den bröstkorg i vilken  
vi andas  
andas ut andas in  
universums bröstkorg rör sig  
hur stor måste då inte den 
bröstkorg 
 vara i vilken universum andas 
 andas in  
andas ut. “ 

Reidar Ekner: (Mellan polerna) 
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Vatten 
 
attnet har samma funktion i biosfären som blodet i 
kroppen. Det transporterar näring och avfall och reglerar 
temperaturen. Genom vattenprover kan vi avläsa 

naturens hälsotillstånd. Vi kan då ställa diagnosen att jorden för närvarande 
lider av både lokal vattenbrist och akut vattenförgiftning - ett hot mot hela 
biosfären då praktiskt taget allt liv förutsätter tillgång till vatten. 
 
H20 finns överallt 
Vattenmolekylerna är sammansatta av två väteatomer och en syreatom och 
har den mycket ovanliga egenskapen att inom det begränsade 
temperaturområdet noll till hundra grader kunna förekomma i tre olika 
tillstånd, som gas, som vätska och i fast form. Att vattnet har den här 
egenskapen gör att det spelar en central roll för jordens klimat och som 
uppfångare och transportör av energi och material. Vattenmolekylens 
speciella konstruktion gör dessutom att den kan fylla en unik funktion i 
livets kemi. Borde inte kunskapen om att samma vattenmolekyler som finns 
i våra förorenade vattendrag också strömmar genom våra ådror stämma till 
eftertanke? 

Välsignade vare alla som älskar 
dygden och vågar förtrösta på 
Hans försyn, vara tysta och gå 
och meta. 

(Izaak Walton) 
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Människan föds i vatten och består till två tredjedelar av denna vätska. Hon 
nyttjar vattnet till matframställning, för bevattning, i sin energiförsörjning, 
för avfallsutsläpp, för transporter och för nöje och glädje. Enorma 
vattenmassor rör sig ständigt i jättelika kretslopp i berggrunden, i molnen, i 
vindarna, i snöfallen och regnen. Vatten passerar genom celler och organ, i 
bäckar och älvar, genom sjöar och myrar ut i havens strömmar där det 
förångas för att stiga uppåt himlen och åter bilda moln. 
 
Vatten är liv 
Inget av de fyra elementen har som vatten satt människors tankar, fantasi 
och känslor i rörelse. Inget element har som vattnet fått kulturer att blomstra. 
Vid Eufrat och Tigris. Vid Nilen, Kinas och Indiens floder och på 
Kilimanjaros sluttningar. I många områden på jorden har det växt upp 
högtstående samhällen vars välfärd och makt byggt på riklig tillgång till och 
kontroll över vatten. Men många kulturer har också gått under på grund av 
brist på insikt om vad ingrepp i vattnets kretslopp kan leda till. Så 
förvandlades det mycket bördiga "Tvåflodslandet" Mesopotamien från en 
kornbod till en ekologisk ruin. Även industrikulturen brottas med 
vattenproblem. Kraftverksdammar fylls av slam. Grundvattnet sänks på 
grund av för stor förbrukning, och förgiftat ytvatten fylls på i de tomma 
sprickorna. Sjöar och vattendrag dör av övergödning eller försurning. Stora 
arealer felaktigt bevattnad åkerjord blir obrukbara. Floder vänds i sina 
flöden eller tappas på allt sitt vatten och runt den kvarvarande rännilen i 
flodens botten kommer det ekologiska sammanbrottet. 
 
Råvaran vatten har i Västvärlden länge betraktats som en obegränsad resurs. 
Hittills har kostnaderna för att skaffa rent vatten och bli av med det 
nedsmutsade varit små. Det har lett till en ohämmad förbrukning inom 
industri, jordbruk och hushåll. Av de krympande friskvattentillgångarna 
används nästan hälften av allt rinnande vatten till utspädning av sopor och 
avfall. 
 
Genom massmediernas rapporter från olika delar av världen känner vi det 
samband som innebär att när vattnet tar slut dör människan. Inget vatten, 
inget liv. Människor i torra områden vet av tradition att i deras historia har år 
av torka återkommit med jämna mellanrum. I Afrika exempelvis anpassade 
man sig förr till de regelbundet återkommande perioderna av torka. Det 
ingick i kultur- och traditionsmönstret. I och med kolonisationen tvingades 
samhället in i en penningekonomi och en produktionsinriktning som passade 
kolonisatörerna men inte det lokala klimatet. Resultatet blev bl a 
jordförstöring och ökenspridning. 
 
En bristvara 
Genom ovarsamhet har vatten blivit en bristvara även utanför naturligt torra 
områden. I dag saknar omkring en och en halv miljard människor - ungefär  

 

 
• En molekyl är en av materians 

byggstenar och är sammansatt av 
ett antal atomer bundna till 
varandra på ett för varje molekyl 
typiskt sätt. Så består t ex 
vattenmolekylen av två 
väteatomer (H2) och en syreatom 
(O) placerade i en bestämd vinkel 
till varandra. Den kemiska 
beteckningen för vatten är H20.  
H av lat. Hydrogenium ur vatten. 
O av lat. Oxygenium = syre. 

 
• Människan behöver tillföra 

kroppen ungefär en liter vatten 
om dagen för att uppehålla 
livhanken. FN:s 
världshälsoorganisation WHO 
(World Health Organization) 
anger att det behövs 150 liter 
vatten per person och dygn för en 
acceptabel hygien. WHO räknar 
med att barndödligheten i 
världen nästan helt skulle kunna 
hävas med hjälp av friskt vatten 
och hygien. 
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var tredje jordinnevånare - tjänligt dricksvatten. Mänskligheten lider av 
vattenbrist. Mängden vatten inom hydrosfären minskar inte utan knappheten 
orsakas av att människan ändrar på vattnets brukbarhet och flöden. Den 
globala vattenkrisen kan leda till oroligheter och motsättningar. Så har t ex 
länder uppströms i ett vattensystem möjligheter att stoppa vattenflödet till 
nedströms liggande länder vilkas jordbruk och industrier är i absolut behov 
av vatten för att överleva. Ett exempel på vatten som politiskekonomisk 
faktor är hur Sydafrika avtvingar det fattiga Leshoto det vatten och den 
vattenkraft landet behöver för sin överlevnad. 
 
Rening och Rhening 
Sedan människan börjat nyttja mer vatten än vad som hinner tillföras genom 
naturliga flöden kan tillgången till friskt vatten ses som en fråga om energi. 
Det går åt stora mängder exergi från elektricitet och olja för att konstruera 
dammar och kanaler, transportera vatten genom pumpar och rörsytem, 
hämta upp djupt liggande grundvatten, avsalta havsvatten eller för att rena 
avloppsvatten. I skuggan av energi- och miljökrisen ter sig den här 
situationen ohållbar. Bristen på kvalitetsvatten sätter redan gränser för 
framställning av föda, konsumtionsvaror och för sociala verksamheter. Det 
är därför av avgörande betydelse hur vi förhåller oss till hydrosfärens 
förmåga att i det långa tidsperspektivet förse oss med vatten, hur vi förmår 
hushålla med vattnets mängd och kvalitet. 
 
Nu görs det på olika håll i världen stora ansträngningar för att komma 
tillrätta med vattenproblemen. För tjugofem år sedan var de fem stora 
sjöarna i norra USA dödsdömda. I dag lämnar de råvaror till världens mest 
lönande fiskeindustri. Men det behövdes nästan en total kollaps innan 
myndigheterna insåg vilka krafttag som måste till för att rädda detta världens 
största sötvattenområde. Är det här beteendet representativt för vårt sätt att 
förhålla oss till begynnande kriser? Måste vi först slå huvudet i väggen och 
uppleva ett tvärstopp innan vi förmår inse och handla? 
 
Ett annat exempel på lyckade åtgärder erbjuder floden Rehn som efter att ha 
varit praktiskt taget utan liv gavs intensivvård och tillfrisknade. Det arbetet 
tog nästan tjugo år i anspråk. I november 1986 vändes på några timmar 
framgången i katastrof. Under en brand hos ett schweiziskt kemiföretag 
läckte då sextio ton växt- och insektsgifter ut i floden. Resultatet blev 
förödande. Allt liv i Rhen slogs ut och vattentäkterna ödelades ända ned till 
flodens mynning. Ändå är sextio ton en försvinnande liten del av alla de 
gifter som bara via jordbruket läcker ut och ansamlas i havet. Enbart i 
Västtyskland tillfördes under 1985 ekosystemet trettio tusen ton 
bekämpningsmedel, alltså fem hundra gånger mer än den aktuella mängden 
vid olyckan i Rhen. Plötsliga och våldsamma miljökatastrofer är 
"massmedievänliga" och får publicitet. Den smygande förgiftningen av vår 
hydrosfär förträngs däremot eller blir opåtalad därför att det skulle bli en för 
ekonomiska och tekniska intressen besvärande information. 

 
Friskt vatten betyder överlevnad. 
Förgiftas vätskan som ständigt 
sköljer in i cellerna rubbas själva 
livets kemi. Vi riskerar en 
långsam kvävningsdöd i en 
plundrad, smutsad och förgiftad 
värld ... 
 
. . . Till det mest bisarra i dagens 
verklighet hör att solsystemets 
enda vattenplanet håller på att 
utvecklas till en törstens planet ... 
 
Vilken förkrossande bankrutt-
förklaring innebär det inte för vår 
civilisation med dess grå 
teknologi och tomt bullrande 
statsmannavisdom att vi som är så 
duktiga i att bygga kärnreaktorer, 
rymdskepp och interkontinentala 
missiler inte kunnat ordna så att 
varje världsmedborgare har 
tillgång till ett drägligt kvantum 
rent dricksvatten inom 
gångavstånd. 

(Rolf Edberg) 
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Jord 
 
rdet kultur betyder odling och brukandet av jord är och 
förblir en av människans allra nödvändigaste handlingar. 
Borde det då inte vara alla generationers glädje och 

skyldighet att till sina efterkommande överlämna en odlingsjord som är 
minst lika bördig som den de själva en gång fick överta? En mänsklighetens 
säkerhetskedja. 
 
På flera håll i världen är jorden och berggrunden fortfarande helig, tillhör 
alla och kan inte ägas. Indianerna förvånas över hur någon kan anse sig ha 
ensamrätt till jorden eller ha rätt att spränga sig in i och bortföra deras heliga 
berg. Med bestörtning ser folket i Nepal hur västerländska bergsbestigare 
skändar gudomliga, molnomsvepta toppar. 
 
Matjorden 
Jordens jordbruksjord och skogsbruksjord är ojämnt och orättvist fördelad. 
Enstaka människor eller grupper av människor har lagt beslag på den bästa 

• organism = levande väsen be-
stående av flera samverkande delar 

 

• mikro av grekiskans mikros = liten. 
 

• makro av grekiskans makros = 
stor, lång 

 

• organisk levande eller som varit 
levande.  

 

• oorganisk icke levande.  
 

• minimal minsta möjliga.  
 

• optimal bästa möjliga, varken för 
mycket eller för litet. 

 

• maximal mesta möjliga. 
 

• erosion sönderfrätning, nedslitning 
genom vind, vatten eller isens 
inverkan. 
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odlingsmarken för att av jordens välsignelse skaffa sig ett överflöd under det 
att andra svälter. Jordhungern griper kring sig medan världens tillgångar på 
odlingsjord minskar. Ordet matjord anger vad det handlar om. Så har 
tillgången på jord blivit en av mänsklighetens ödesfrågor. Det tunna lager av 
levande lera och mull, som likt en andande hud täcker stora delar av 
planeten och som erbjuder människan föda, kläder, material, energi och 
poesi. 
 
Mat-jordslagrets sammansättning växlar beroende på områdets berggrund, 
klimat, växt- och djurliv. Även människans närvaro har ett stort inflytande 
över jordförhållandena. 
 
Jordmånen 
I jorden lever och samverkar en oerhörd mängd organismer: daggmaskar, 
gråsuggor, tusenfotingar och skalbaggar för att nämna några få av de större. 
De flesta markorganismer är mikroskopiska och kan inte upptäckas med 
blotta ögat. Det nedbrytningsarbete och den markberedning de utför är en 
förutsättning för att de högre växterna skall kunna slå rot och växa. Under 
optimala förhållanden underhåller döda växter och djur mat-jordslagret eller 
ökar t o m dess tjocklek. Men under vissa betingelser är mat-jorden att 
betrakta som en icke förnybar resurs. Sådan är situationen i många av 
Jordens skogs och odlingsbygder där kulturjord försvinner fortare än den 
ersätts. Den största förlusten sker genom erosion och många forskare hävdar 
att jordförstöringen är ett av de allra största hoten mot mänskligheten. Om 
den nuvarande jordflykten inte stoppas beräknas tillgångarna på mat-jord i 
USA vara förbrukade inom hundrafemtio år. 

 

 
 
Den jorden som du trampar  
hos mig på Crim-son Creek  
den kommer ifrån himmelen  
och den har gjort mig rik,  
den duggade så sakta  
i många tusen år, det är en 
himlajord, min vän,  
den jorden där du står. 
 
Di säjer att den kommer  
från öknen västerpå,  
men från himlen föll den,  
det kan du lita på.  
Och oceanens vindar  
bar regnet till vår bukt,  
och jorden drack  
och grönskade  
och satte blom och frukt. 

 (Första strofen ur Himlajord av 
Evert Taube.) 
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Flöden 
 
är mjölnaren stod vid sin kvarndamm och skådade upp 
mot ån hade han en ingående förståelse för hur flödet av 
vatten varierade med årstid, nederbörd och temperatur. 

För sin utkomst var han beroende av vattenflödet. Med hjälp av 
dammluckorna reglerade han vattnets mängd och hastighet. Vid riklig 
tillgång på vatten kunde han mala utan uppehåll. När han vid svagt 
vattenflöde öppnade dammluckorna snurrade kvarnstenarna bara så länge 
det fanns vatten kvar i dammen. Mjölnaren använde då mer vatten än som 
rann till. När dammen var tom stängde han luckorna och malandet fick anstå 
tills dammen åter var fylld. 
 
Äng är åkers moder 
Även inom andra områden var man förr medveten om beroendet av olika 
flöden. "Äng är åkers moder" sa man. Med det förstods att det gick ett flöde 
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av näring från ängen till åkern. Den energi och de mineralämnen som 
samlades upp och koncentrerades i ängens växter fördes som hö in i fähuset, 
blev mat åt djuren, blev gödsel och fördes ut på åkern. Från ängen till åkern 
gick också ett flöde av energi och mineralämnen genom visthusbodens ost, 
smör och kött via avträdet för att även den vägen ge växtkraft till åkerns 
gröda. Detta var den föga komplicerade starten på en utveckling där 
människan på mångahanda sätt och i allt högre grad styr och skapar olika 
flöden. 

 
 
Inom naturgivna gränser 
Som vi tidigare har berört flödar solenergin genom biosfären och driver dess 
olika processer, ett energiflöde av avgörande betydelse för att liv skall kunna 
utvecklas och fortleva. 
 
I biosfären kan vi också studera ett stort antal flöden av mineralämnen. 
Några rena, oblandade sådana flöden existerar inte men vi kan ändå ganska 
väl med teknikens hjälp följa flödet av t ex fosfor, kalium eller kvicksilver 
med avseende på storlek, hastighet och kvalitet och kartlägga vilka vägar 
dessa ämnen tar. 
 
Under större delen av människans närvaro på Jorden har naturen reglerat alla 
små och stora flöden av energi och materia. Jordbruket och hantverket före 
industrisamhället försörjde sig på den energi som kunde hämtas från det 
oavbrutna flödet från solen. De uttag av energi och material som gjordes 
från naturen påverkade inte nämn~ värt olika flödens längd, storlek och 
egenskaper. När industriepoken tog sin början i slutet av 1700-talet, 
ändrades detta förhållande drastiskt. 
 
Flöde land - stad 
Efterhand som industrin växte flyttade allt fler människor från landsbygden 
in i städer och blev då beroende av vad människor utanför staden kunde 
 

"Äng är åkers moder." Förr gick 
ett livsviktigt flöde av energi och 
mineraler från åkerns hö genom 
kreaturen/ människan via 
gödselstack och dass till åkerns 
grödor. Det traditionella bruket av 
jorden var nästan helt oberoende 
av flöden utifrån 
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förmedla från naturen. Det uppstod ett flöde av mat, ved, virke, växtfibrer 
och metaller från landsbygden in till städerna. Flödet åt motsatt håll var 
avsevärt mindre. Det kan ses som ett reducerat återflöde av energi och 
bearbetat material i form av tyger, redskap, maskiner, möbler osv. Ganska 
snart blev städerna, särskilt industristäderna, så stora att flödet av energi och 
material från den omgivande landsbygden eller den egna nationen inte räckte 
till. Stadsbefolkningen behövde ständigt mer mat, mer bränsle och mer 
råvaror för att överleva. När solenergins naturliga flöde i form av hö, 
spannmål, ved, träkol och vattenkraft inte längre förslog började det 
kompletteras och ersättas med icke förnybar hjälpenergi, först av kol sedan 
av olja och så småningom av kärnbränsle. 
 
Flöde u-land - i-land 
Inte heller inom jordbruket räckte den förnybara energin i form av 
människors och dragdjurs arbetskraft. Solenergin kom även här att ersättas 
med icke förnybar tillskottsenergi, i huvudsak olja. Med ökade arealer och 
större krav på avkastning följde även ett ökat behov av mineraler som 
behövde tillföras jorden. Landets egna mineraltillgångar täckte inte 
 

 

Flöde land - stad - land. Ett stort 
energi- och mineralflöde går i form 
av bl a råvaror och livsmedel in till 
städerna. Återflödet, som består av 
varor, tjänster och sopor, är mindre. 
Minskningen har skett därför att 
stadens processer i sig är 
förbrukande och staden har inte 
någon egenproduktion av energi och 
råvaror. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Industrijordbruket är helt beroende 
av inter-nationella flöden av energi 
och mineraler, av flöden utifrån. 
Endast en mindre del av dessa flöden 
omvandlas till livsmedel. En 
avsevärd mängd energi och mineral 
läcker ut i jord, vatten och luft. 
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längre behovet utan människor arrangerade flöden av bl a kalium, fosfor och 
kväve som kom att gå mellan olika delar av världen t ex från Sydamerika till 
Europa. Från att ha styrt sina egna flöden kom jordbruket i industriländerna 
att bli helt beroende av interkontinentala flöden. 

 
Att studera innehåll, hastighet och riktning av flöden t ex från olika 
naturresurser kan vara till stor hjälp när det gäller att planera framtiden. Men 
inom lokalsamhället och i det globala samhället finns andra viktiga flöden. 
Flöden av ord, toner, idéer, kunskap och information är några exempel. I det 
sentida industrisamhället har sådana flöden blivit väl så viktiga som flödet 
av energi och material. Mer därom i ett kommande avsnitt av den här boken. 

Kina satsar stora resurser på forskning 
inom alternativ energiteknik. 

I Sichuan-provinsen finns fem 
biogasinstitut och miljontals hembio-
gasanläggningar. Familjen Tuen 
använder dyngan från sin kaninfarm, 
köks och trädgårdsavfall samt latrin 
som drivmedel i anläggningen. Biogasen 
används för matlagning och belysning 
då elektricitet saknas. Processresterna 
blir högvärdigt gödselmedel 
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Kretslopp - cirkulära flöden 
 

 
ör mjölnaren var det vattenflödet genom den egna 
dammen som intresserade honom. I dag vet vi att det 
inte längre räcker att ta hänsyn enbart till lokala eller 
begränsade flöden. Vi berörs på ett eller annat sätt 

av en mångfald av flöden, av vattnets kretslopp t ex, det stora vattenhjulet. 
 
Den levande Jorden, Gaia, tänks bestå av ett komplext system av små och 
stora kretsloppsbildande flöden. Ett kretslopp är en modell som kan 
användas när vi vill undersöka hur materia cirkulerar t ex i ett ekosystem. I 
praktiken griper de olika kretsloppen in i varandra, vilket gör att det är svårt 
att isolera och studera enskilda kretslopp. 
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Att ge en lättillgänglig bild av det organiserade virrvarr av kretsloppen i 
biosfären, är givetvis en omöjlig uppgift och de få exempel vi tar upp här 
blir med nödvändighet kraftigt förenklade. Kretsloppsperspektiven kan trots 
sin ofullständighet bidra till en bättre förståelse av hur helheten fungerar och 
hur utomordentligt försiktiga vi måste vara när vi griper in i och påverkar 
levande och döda system. 
 
Vattnets kretslopp 
Vi börjar med det mest kända och kanske mest påtagliga kretsloppet, 
vattnets. Vi går in i den fas där vattnet lämnar marken, vattenytan eller avges 
från växter och djur för att stiga upp i atmosfären. Vattenångan transporteras 
genom vindarnas försorg bort över havet eller in över kontinenterna där den 
avkyls och faller ner i form av dimma, regn, snö eller hagel. Nederbörden 
kan sedan åter tas upp av växter och djur eller via vattendrag söka sig 
tillbaka till havet. 
 
Vattnets kretslopp kan också betraktas ur ett energiperspektiv. Solenergin 
förångar vatten och lyfter det upp till högre belägna sjöar och vattensystem 
vilka fungerar som batterier. Vattnet i bergsjöarna blir laddade med ett högre 
exergiinnehåll, får en högre arbetsförmåga än vattnet i det lägre liggande 
havet. Den "spänningen", den skillnaden i exergiinnehåll mellan olika högt 
liggande vattenytor kan användas till att driva vattenhjul, generera elektrisk 
energi, flotta timmer eller skapa vackra vattenfall att njuta av. 
 
Vattnets kretslopp kan liknas vid en jättelik destillationsapparat. Det vatten 
som förångas frigörs från fasta partiklar och lösta ämnen och renas på så vis. 
Regn borde således vara absolut rent vatten men de ämnen som finns i luften 
blandas med eller löses i vattenångan när det passerar genom atmosfären. 
Förr insamlades regnvattnet för att det var extra rent och "mjukt" och därför 
var bra att tvätta i. Det regn och den snö som nu når jordytan är allt annat än 
ren. 
 
När vattnet i jordytan eller berggrunden fryser till is utvidgas det kraftigt 
med frostsprängning som resultat. Sand, grus och stenar som då bildas 
transporteras tillsammans med andra fasta och lösta ämnen i det vatten som 
befinner sig i rörelse. Vattnets kretslopp är jordens största transportsystem 
till stor glädje och till stort bekymmer för människan. 
 
Tämligen avgränsade kretslopp bildas när vatten transporterar runt energi 
och material i växternas kärl och celler. Växternas fina rottrådar suger upp 
vatten och de i vattnet lösta jordsalterna. Lösningen trycks sedan upp, saven 
stiger, till bladen där växten med hjälp av solenergi producerar "energi- och 
näringspaket". En del av dessa "paket" transporteras sedan ned till rötterna 
för att driva de processer som sker där. Även i djurs och människors 
cirkulation av energi och näring är transportmedlet vatten 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Han såg vattnet rinna och rinna 
men ändå hela tiden finnas kvar, 
det var ständigt detsamma  
och ändå varje ögonblick nytt. 

Ur Herman Hesse: Siddharta 
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Anrikning blir gift 
I de här "biologiska" kretsloppen i växter och djur kan människan ofrivilligt 
eller med vilja föra in främmande element. En del av dem är giftiga men kan 
genom organismernas egen reningsförmåga oskadliggöras. Andra ämnen 
fortsätter att cirkulera eller spridas till andra kretslopp. I värsta fall blir icke 
nedbrytbart gift kvar i organismen och anrikas efterhand till en 
koncentration som kan bli ödesdiger. Människan kan också utnyttja de 
"biologiska" kretsloppen på ett konstruktivt sätt som naturligt ansluter till 
deras sätt att fungera och stärker dem. När t ex brist av något ämne uppstår 
hos växter eller djur kan vi avhjälpa den bristen genom att i kretsloppet 
införa det som fattas. 
 
I valet mellan att arbeta med eller mot naturen avgörs hur vår framtid 
kommer att gestalta sig. När vi nyttjar kretsloppen för våra syften måste det 
ske med förståelse -för hur kretsloppen fungerar och samspelar. 
 
Kolets kretslopp 
Kol finner vi i jordskorpan som stenkol, olja, naturgas eller diamant. Kol 
finns också löst i vatten eller som beståndsdel i luftgaser. Under jordens fyra 
miljarder år långa historia har kol sipprat ut ur innandömet och förenat sig 
med andra ämnen för att ingå i biosfärens kretslopp. 
 
Kolatomen har mycket speciella och unika egenskaper som gör att den 
kommit att stå i centrum för allt liv på jorden. Den kan sägas vara en av 
"livets atomer". Kedjor av kolatomer går som armeringar genom 
cellkonstruktionerna i växter och djur, och kol är ett viktigt bränsle i 
livselden. Kol är också med och bygger upp DNA som styr livsprocesserna, 
är informationscentralen i den levande organismen. 
 
Om vi vill försöka förstå hur biosfären fungerar blir det viktigt att känna till 
kolets kretslopp. Under jordens historia har det genomgått stora förändringar 
och förändras fortfarande. Innan människan äntrade scenen såg det mycket 
schematiskt ut så här 

 

 
Vart väsendes första lag är 
självbevarelse, är liv. Ni sår 
odört och väntar er att säd skall 
mogna! 

(Machiavelli) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kolets kretslopp innan 
människan började styra och 
ställa. Naturens regler-
mekanismer såg till att det 
rådde en "kolbalans" i 
biosfären. Överskottskolet 
avfördes och lagrades som kol, 
olja och naturgas. 
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Kol fanns bl a som koldioxid i atmosfären. I fotosyntesen byggdes en del av 
det kolet in i växternas olika delar och kunde föras vidare som mat åt djur. I 
olika andnings- och nedbrytningsprocesser frigjordes åter koldioxid. 
 
När växter och djur i sjöar och hav sedan dog, sjönk de till botten och 
bäddades in i de bergarter som samtidigt bildades. Kolet från döda växt- och 
djurceller kom att slutförvaras i lagren av stenkol, olja och gas. Det här var 
ett sätt för biosfären att upprätthålla en lämplig koncentration av kol. 
Balansen i kolets kretslopp på Jorden var stabil och förändrades endast 
långsamt. 
 
I den här processen kom människan att under större delen av sin historia 
fungera som en beroende och anpassad faktor. För sin egen del lade hon inte 
beslag på mer kol än att balansen i stort upprätthölls. Så är det inte längre. 
Under de senaste hundra åren har industrisamhället drastiskt förändrat kolets 
kretslopp. Den växande industrin behövde stora mängder energi och ganska 
snart var skogarna på många håll förbrukade - i bl a England och i stora 
delar av Sverige. I den vedbrist som uppstod blev det nödvändigt att hitta 
nya energikällor. Upp ur jorden hämtades då först stenkol, sedan petroleum. 
När de här fossila bränslena utnyttjades - i ångmaskinen och senare i 
explosionsmotorn - kom atmosfären att tillföras en ständigt ökande mängd 
koldioxid. Balansen var bruten. Genom människans verksamheter tillförs det 
"moderna" kretsloppet och biosfären mer kol än de klarar av att ta hand om. 
 

 
 
Svavlets kretslopp 
Liksom kolets är svavlets kretslopp komplicerat och i stora delar fortfarande 
outforskat. Under en stor del av jordens historia har störande överskott av 
svavel avförts från de biologiska kretsloppen och gömts i lagren av stenkol 
och olja. Det innebär att stora mängder svavel "neutraliserats" som ett 
resultat av biosfärens "avgiftningsprocess". Det skadliga överskott av svavel, 
som under miljoner år avlägsnats från biosfären, återförs nu dit på kort tid 
när människans användning av fossila bränslen accelererats. 
Koncentrationen blir så hög att växterna inte förmår ta upp och binda det 
svavel som frigörs ur kol och olja. Kretsloppen övermättas och "svavelför 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kolets kretslopp under 
industriepoken. Kolbalansen är 
rubbad. Stora mängder kol 
tillförs biosfären genom 
förbränning av olja, kol och 
naturgas, större mängder än 
naturen klarar av att ta hand om. 
Följden blir störningar bl a i 
atmosfären och därmed också i 
ekosystemen 
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giftning" blir följden. Försurning och skogsdöd är några av symptomen. 
Från de skorstenar och avgasrör som trycker ut föroreningar sprids svavlet 
runt i praktiskt taget hela biosfären. 
 
Kvävets kretslopp 
Även kvävets kretslopp har hamnat i blickpunkten. Kväve är liksom kolet ett 
av "livets grundämnen" och ingår naturligt i ekosystemen men blir i för höga 
koncentrationer av en del kväveföreningar ett gift. Kväve läcker ut från 
industrin, bilismen och jordbruket och orsakar bl a nitratförgiftning i 
brunnar, syrebrist i sjöar och hav, jordförgiftning och sjukdomar hos 
människor och djur. 
 
Människans ingrepp syns överallt 
Genom att använda kretsloppsmodeller och genom att försöka förstå hur 
kretsloppen samverkar i biosfären kan insikt skapas om följderna av ingrepp 
i hela eller delar av kretslopp. Sådana ingrepp kan ge förändringar på annan 
plats i kretsloppet eller i angränsande system eller påverka hela biosfären. 
Spår från industrisamhället finner man spridda till de mest avlägsna och 
obefolkade trakter, på Himalayas glaciärer, i arktiska områden, i öde öknar 
och på bladen i den otillgängliga regnskogen. 
 
Genom att föra in radioaktiva partiklar i ett system kan forskarna studera bl 
a omloppshastighet, spridningsvägar och koncentrationer. Tekniken är 
användbar vid undersökningar både av större kretslopp och kretslopp på 
mikronivå. 
 
Människan är den enda organism i vår biosfär som medvetet kan påverka 
kretsloppen och hon gör det nu på ett sätt som till karaktär och omfattning 
saknar motstycke i hennes historia. Ekosystemen och kretsloppen är hennes 
livsunderlag vilka hon inte kan bringa ur funktion eller allvarligt störa utan 
att samtidigt skada sig själv. I många kretslopp är omloppstiden lång och 
mäts i mansåldrar. I sådana fall kan det vara svårt att upptäcka skador i så 
god tid att de går att reparera. Reparationen sköts eljest bäst av naturen själv. 
En annan förutsättning är att gränsen för självläkning inte överskridits. 
 
Biosfärens processer utgör en förutsättning för människans existens men 
anger samtidigt gränser för våra möjligheter att utnyttja naturens resurser. 
Men innanför de gränserna erbjuds ett förunderligt rikt livsutrymme. 

Vinden far mot söder och vänder sig 
mot norr;  

den vänder sig och vänder sig, allt 
under det att den far fram,  

och så begynner den åter sitt 
kretslopp.  

 
Alla floder rinner ut i havet,  
och ändå bliver havet aldrig fullt, 
där floderna förut hava runnit,  
dit rinner de ständigt åter. 
 
Allt arbetar utan rast,- ingen kan 

utsäga det.  
Ögat mättas icke av att se,  
och örat bliver icke fullt av att höra. 
 
Vad som har varit är  
vad som kommer att vara,  
och vad som har hänt  
är vad som kommer att hända:  
intet nytt sker under solen. 

 (Predikaren I kap.) 
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Vad är liv? 
 
å frågor om vad liv är och hur liv har uppkommit ges inga 
enkla eller säkra svar och måhända blir det aldrig möjligt att 
slutgiltigt lösa livets gåta. Livet låter sig icke fasthållas för 

studier och undersökningar. I säll 
 
sport svindlande ögonblick anar vi kanske svarens djup och omfattning men 
därifrån till att i ord, siffror eller andra symboler entydigt och bevisstarkt 
redogöra för vad liv är ligger evigheter. Kanske förhåller det sig så att svaret 
endast ges i erfarenheten av att själv leva, i medvetandet om att "jag är". 
Människan är såvitt vi vet den enda organism i den jordiska biosfären och 
kanske i hela universum som utrustats med förmåga att iakttaga sig själv och 
forma frågor om varifrån och varthän och skapa idéen om det som kommit 
att benämnas liv. 
 
Liv fordrar organisation av något slag och alla organisationsprocesser. 
förutsätter utnyttjande av energi antingen det gäller att organisera celler 
 

 
 
 
Det är doktor Dolittle som säger.- 
Jag kan tala till alla djuren, men jag 
förstår inte ett barr. 

Blandaren 
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för fortplantning, transporter, mellan celler, organisera vävnader så att 
blomman slår upp sin kalk vid en viss tidpunkt på dagen, forma tankar eller 
organisera social verksamhet. Varje förändring, varje omorganisation drivs 
av energiomvandlingar kopplade till varandra i energiflödet genom tillvaron. 
Utan energi inget liv. 
 
Livets byggstenar 
Ett ekosystem, en växt, ett djur, en människa är något mer än enbart 
summan av sina delar. Liv utgör det bästa beviset för att helheten inte 
fullständigt kan beskrivas enbart med hjälp av dess enskilda beståndsdelar. 
En aldrig så ingående kunskap om kroppens olika byggstenar, celler och 
organ kan ge ett fullständigt svar på vad helheten, den levande människan 
representerar. Men detaljkunskaper kan hjälpa oss i sökandet efter ett svar 
om de inte travas på varandra på ett sådant sätt att detaljerna till sist 
skymmer helheten. En biolog skulle som svar på frågan "vad är liv" kunna 
ge oss de här kriterierna. 

 
• Liv har förmåga att reproducera, fortplanta sig 
• Liv innebär förmåga till ämnesomsättning 
• Liv besitter möjligheter till utveckling 
• Liv förutsätter en konstruktion av celler 
• Liv reagerar på ett typiskt sätt i förhållande till 

omgivningen 
 
 
 

Livet som biologisk-medicinsk företeelse har stått i centrum för forskningen 
inom dessa vetenskaper. I dag är den forskningen intensivare än någonsin 
och rör nu vid det som kan uppfattas som livets innersta hjärtpunkt, 
DNA-molekylen, nyckeln till arv och livsförnyelse. Samtidigt vänder 
"livsforskarna" sina blickar ut mot rymden i förväntan på de uppgifter som 
kan levereras från den rymdsond som rusar mot utkanten av vårt 
planetsystem. Svaret på vad liv är och hur det uppstått söks både i 
mikrokosmos och makrokosmos. 
 
Vi vet att det biologiska livet är beroende av några speciella organiska 
ämnen bl a proteiner, fetter och kolhydrater. De här ämnena består i 
huvudsak av "livets atomer" - kol, väte, syre och kväve. Men den kunskapen 
räcker inte särskilt långt i sökandet efter livets gåtor. Forskare har kunnat 
framställa "livsämnen" som sedan utsatts för laboratorieförsök. Man har då 
fått igång processer som liknar livets egna men inte lyckats med att tillföra 
den "tändande livsgnistan". Om det nu handlar om en plötslig övergång 
mellan död och levande materia. 
 

 

• kritérium av grekiskans 
kritérion kännetecken, 
prövningsmedel 

 
• reproducera = återskapa, 

mångfaldiga 
 
 
 
 

 
 
• DNA-molekylen. DNA är ett 

ämne som finns i alla celler och 
som bestämmer cellens samtliga 
egenskaper. DNA överför dessa 
egenskaper i form av anlag till 
cellens avkomma. En engelsk 
forskare säger så här: 
     "Alla livsprocesser faller 
tillbaka på den ursprungliga 
kunskapskälla som finns att 
söka i DNA-molekylen." Den 
kunskapskällan kallas 
DNA-koden och är gemensam 
för alla levande. 
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Livets uppkomst 
Många är idéerna om hur liv uppstått och utvecklats - från religiösa 
skapelsemyter till moderna, vetenskapliga uppfattningar. De flesta teorier 
har i efterhand fått omvärderas. Tillsvidare kan vi betrakta alla svar som 
myter. 
 
I mångfalden av gamla och nya uppfattningar om hur livet uppstått på 
Jorden är "slumpteorin" den för närvarande kanske mest kända. Enligt den 
skulle de första primitiva organismerna uppstått ur materiens kaos genom 
slumpmässiga, för livets uppkomst gynnsamma molekylkrockar. Ett slags 
universums jättebingo med toppvinst med några hundra miljoner års 
mellanrum. De forskare som hävdar att den oerhört komplexa företeelsen liv 
kan ha uppstått ur en serie slumpartade händelser medger att chansen i och 
för sig kan anses som näst intill obefintlig. Kanske en på miljarden. Om man 
å andra sidan betänker att universum existerat i många miljarder år och det 
kan finnas i storleksordningen miljarder miljarder planeter med 
 

 
lämpliga förutsättningar så är chansen ändå inte så liten att "jordlivet" 
tillkommit av en tillfällighet, menar man. 
 
Mot "slumpteorin" står en senare uppfattning vilken hävdar att livets 
uppkomst här på Jorden är et; naturligt resultat av en lång kemisk 
utvecklingsprocess. Nobelpristagaren i kemi 1977 Ilyia Prigogine har 
utvecklat teorier om hur vissa självorganiserande system fungerar. Han 
menar att livets uppkomst och utveckling är en logisk följd av existerande 
förutsättningar och principer. Prigogine och hans medhjälpare har med 
kemiska försök visat hur system, som har vissa likheter med Jorden, om de 
tillförs energi utifrån, av sig själva organiserar ordning ur oordning. De för- 
 

 
• myt av grekiskans mythos = sägen, 

gudasaga. Myten var från börjen en 
helig text som hörde till en helig 
handling. 

 
 
 
Jag har kallat denna princip, enligt 
vilken varje lätt variation bevaras om 
den är till nytta, för det naturliga 
urvalet. 

(Charles Darwin) 
 
• evolution av latinets evolutio = 

utveckling. Evolution har fått bety-
delsen av långsam förändring i 
motsats till revolution (av latinets 
revolvere - vältra tillbaka) = våld-
sam förändring. 
   Evolutionsteorin fick sitt genom-
brott på mitten av 1800-talet då 
engelsmannen Charles Darwin 
publicerade sitt arbete Om arternas 
uppkomst. Darwins grundtes var att 
utvecklingen sker genom ett natur-
ligt urval i individernas anpassning i 
tillvaron. Den bäst anpassade 
överlever, ("Survival of the fittest"). 
    Darwins idéer fick en avgörande 
betydelse inte bara naturveten-
skapligt utan även kulturellt i synen 
på människan och hur hon formats. 
Det råder för närvararnde strid om 
värdet av Darwins teorier och hur 
de skall tolkas. Kritikerna anser att 
det saknas bärande bevis för dess 
allmängiltighet och att de är för 
enkla för att användas som 
förklaring till utvecklingen av 
komplexa organismer och processer. 

 
• hypotes = antagande, försök till 

förklaring 
• astro-fysiker sysslar med 

"stjärnfysik". Av grekiskans astér = 
stjärna 
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ändringar som sker går hela tiden mot en högre, mer komplex organisation. 
Förändringsprincipen finns inbyggd i själva systemet. 
 
Men kan idén om slumpens lek eller Prigogines kemiska-matematiska 
teorier förklara tillkomsten av "andliga" livsyttringar som konst, vetenskap, 
kärlek och medvetande? Är det kanske så att vi ändå inte kon-lmit sanningen 
mycket närmare när det gäller hur och varför liv uppstått? Är kanske, när allt 
kommer omkring, en matematiskt beskriven skapelseteori lika osäker och 
ofullständig som slumprincipen eller en "kosmisk skapande princip", en 
gudomlig vilja? 
 
I det virrvarr av uppfattningar, och den vetenskapliga kluvenhet som nu 
råder, frodas olika fundamentalistiska och opportunistiska 
skapelseförklaringar. I USA vill man lagstifta om att Bibelns 
skapelseberättelse skall gälla. Ytterligheter av förstenade, dogmatiska 
livsuppfattningar kan hävda asa-trons och andra mytologiska beskrivningar 
av världens och människornas tillkomst osv. Är det så att vi behöver inse vår 
grundläggande okunskap för att kritiskt förmå granska och på ett 
framgångsrikt sätt utveckla våra uppfattningar om livets karaktär och 
uppkomst? 
 
Evolutionen och människan 
När organismer fortplantar sig liknar avkomman oftast föräldrarna. Då och 
då uppstår det ett fel i kopieringen och avkomman får delvis nya egenskaper 
som gör att den kan lyckas antingen bättre eller sämre än sina föräldrar. Om 
en ny variant fungerar sämre i förhållande till sin omgivning slås den ut 
medan den lyckade avkommans egenskaper gör att den blir framgångsrik, 
kan leva vidare och ge upphov till nya, bättre utrustade individer. En ständig 
utprovning av nya egenskaper (evolution) leder till mer och mer 
komplicerade organismer och är förutsättningen för den anpassning som gör 
att en art kan överleva i en föränderlig miljö. Den art som har förlorat 
förmågan till anpassning slås ut. 
 
Människan har på sistone försökt ta över initiativet från naturens 
förvaltarskap av livets och livsformernas utveckling. Hon närmar sig kanske 
nu en gräns där hon genom ingrepp i den egna organismen själv försöker 
styra dess fortsatta utveckling. Innebär detta ett ödesdigert åsidosättande av 
livets hittills gällande förutsättningar eller är det en naturlig, positiv 
konsekvens av evolutionens egna principer? Resultatet av den fortsatta 
utvecklingen på Jorden kommer förmodligen att inom en icke alltför 
avlägsen framtid ge svaret på frågan. 
 
Vår västerländska världsbild har länge dominerats av materialistiska och 
mekanistiska värderingar och synsätt som begränsat intresset för 
livsfrågorna. Är det kanske så, att vi först genom att lyfta fram frågor om liv 
och död och åter ge dem en plats i tillvarons centrum, kan skapa en 
människovärdig tillvaro? Kan det innebära en stimulerande nödvändighet att 
öka förståelsen för allt det som ryms inom begreppet liv och att skapa 
respekt för andra levande varelser? 

 
 
• livsyttring kan tex vara 

fortplantning, amning, flykt, 
sång, tänkande. 

 
• Fundamentalism är en religiös 

rörelse som hävdar bokstavstro 
och vissa grundläggande 
(fundamentala) trossatser, som 
de anser omistliga. 
Fundamentalisterna kommer 
ofta i konflikt med 
vetenskapliga teorier och 
resultat tex i uppfattningen om 
livets uppkomst. 

 
• dogmatiskt = envist, intolerant 

fasthållande av teori eller 
lärosats 

 
• renässans = pånyttfödelse 
 
 
 
Då kommo trenne  
ur denna flock  
starke och älsklige 
asar till gårds, 
de funno på landbacken  
föga mäktande  
Ask och Embla  
utan kynne. 
 
De ägde ej ande, 
de ägde ej själ, 
ej blod, ej stämma,  
ej blomstrande hy, 
Odin och Höne  
gåvo ande och själ,  
Lodur gav blod  
och blomstrande hy. 

(Völvans spådom, ur Eddan) 
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Ekosystemet 
 
den industrialiserade världen bor och arbetar många under 
sådana förhållanden att de hindras att uppfatta sitt totala 
beroende av naturen. Den meningsfulla kontakten med en 

levande natur, som borde ingå 
 
bland de mänskliga rättigheterna, ersätts nu ofta av en platt bildskärm, där 
blommor, djur och landskap består av flimrande elektroniska färgfläckar. 
Det här är en situation som inte många önskat sig, men allt fler tvingas in i. 
 
Förr levde de flesta människor med sina livsnödvändigheter inpå bara huden 
och det var nödvändigt att lära sig tyda naturens tecken. Det arv av kunskap 
och förståelse som insamlats och förts vidare genom generationer är nu 
dåligt förvaltad. Å andra sidan har den vetenskapliga detaljkunskapen om 
naturen genom forskarnas försorg med tiden blivit imponerande, men 
förståelsen för vad naturen som helhet representerar och hur den fungerar 
har knappast ökat i samma takt. Kunskaperna har inte omsatts i en praktisk 
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 och väl fungerande verklighetsuppfattning, något som förr utgjorde själva 
grunden för överlevnad. 
 
Läran om hushållet 
En ganska ung vetenskap, som försöker hantera helheten i naturen, är 
ekologin. Ordet ekologi kommer av grekiskans oikos, som betyder 
hus-hushåll och logos som betyder lära. Ekologi är således läran om hur det 
fungerar inom huset-hushållet naturen. Vilken praktisk betydelse har då 
ekologin? Så här uppfordrande sammanfattar en ekolog sin syn på ekologins 
uppgift: "Ekologer är en samling människor som undrar om man inte borde 
försöka förstå konsekvenserna av sina handlingar, innan man handlar." 
 
För sin forskning konstruerar ekologerna olika modeller. Med hjälp av de 
här modellerna försöker man komma underfund med hur levande 
organismer, växter och djur, förhåller sig till varandra och till den fysiska 
omgivning de lever i. (Jordmån, berggrund, fuktighet, temperatur, luftens 
sammansättning, vindar osv.) Ekosystemet är en sådan modell som 
vanligtvis omfattar ett större eller mindre område, en sjö, en dunge, en öken, 
en stad. Även Jorden som helhet kan uppfattas som ett ekosystem. 
 
Förändringar i harmoni med naturen 
Inom ekosystemet hänger allt samman i ett utomordentligt komplext 
mönster. Under förutsättning att det får fungera något så när ostört upprättas 
där en balans. Det är dock ingen statisk, stillastående balans det handlar om, 
för även om systemet som helhet är i jämvikt förekommer det rikligt med 
svängningar och förändringar inom systemet. Förhållandet kan jämföras 
med vad som gäller för människan. Trots att de yttre och inre processerna 
varierar hålls temperaturen konstant vid 37'C och helheten fungerar. Om 
kroppen-systemet utsätts för hot strävar delarna att neutralisera hotet. 
 
Detta fenomen kallas inom naturvetenskapen för homeostas och kan 
studeras i de ekologiska systemen. 
 
Producenter och konsumenter 
Producenter och konsumenter är två viktiga ekologiska begrepp. 
Producenter kallas de organismer som genom fotosyntes kan fånga in 
solenergi och sammanlänka den med enkla ämnen från jord, vatten och luft 
och på så sätt skapa levande materia som blad, rötter, blommor och frön. Ur 
ekologisk synpunkt är de gröna växterna och algerna de enda organismer 
som kan producera organiskt material och med producera menas då alstra, 
nybilda. Alla andra organismer är med det här synsättet konsumenter och 
befinner sig i ett beroendeförhållande till den enda egentliga, ursprungliga 
produktionen som sker i fotosyntesen. Vi kommer senare i boken att pröva 
tanken om även människan kan fungera som producent 

Det här är huset som Jack byggde 
 
Det här är de 300 fiskar  
som livnärde honom  
när Jack byggde 
 
Det här är de 90 000 grodor  
som fiskarna åt  
som livnärde honom  
när Jack byggde 
 
Det här är de 27 miljoner gräshoppor 
som de grodor slök  
som fiskarna åt  
som livnärde honom  
när Jack byggde 
 
Det här är tusen ton gräs  
som gräshopporna tuggade  
som de grodor slök  
som fiskarna åt  
som livnärde honom  
när Jack byggde 
 
Det här är huset  
som rymde gräset  
som gräshopporna tuggade  
som de grodor slök  
som fiskarna åt  
som livnärde honom 
 
när Jack byggde 
i sitt anletes svett  
och fiskarna uppvärmde havet  
och grodorna fick dammen att koka  
och gräshopporna gräset att brinna  
i huset som lades i aska och sot  
i den svalkande tystnad  
vi kallar evigheten 

(Gunnar Rydström) 

 
Människan skall lära  
hur maskorna går  
i livets väv  
innan hon börjar  
fingra på den. 

Ivar Trägårdh 
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Konsumenterna är inordnade i nä 
ringskedjor där de gröna växterna 
levererar den ursprungsnäring som 
passerar genom näringskedjorna. I 
en sjö producerar vattenväxter 
näring till smådjur, som äts av en 
mört, som äts av abborren, som blir 
mat till gäddan, som till sist äts av en 
havsörn, säl eller människa. 
Näringskedjan är som modell 
användbar bl a när vi vill förstå och 
studera hur och på vilka vägar icke 
nedbrytbara ämnen som kvicksilver, 
DDT och PCB ansamlas i den sista 
konsumenten i näringskedjan - 
havsörnen, sälen eller människan. 
 
 
Olika näringskedjor sammanlänkas i 
näringsvävar. Ju fler arter som ingår 
i näringsväven, desto tätmaskigare 
och starkare blir väven. Havsörnen 
ingår i flera näringskedjor. Den 
fångar olika slags fisk, sjöfågel, en 
och annan hare och äter även 
kadaver. Det varierade 
bytesunderlaget gör att havsörnen 
inte behöver svälta om tillgången på 
en art bytesdjur t ex gädda sviktar. 
Extrema ekosystem, som öknar och 
polarområden, är artfattigare och 
därmed sårbarare än t ex regnskogen 
med sin artrikedom och finmaskigare 
näringsvävar. En liten räka, krillen, 
utgör ensam basen för många 
näringskedjor i Antarktis. Om den 
utfiskas i människans jakt på 
proteiner kommer det att få fatala 
följder för de många arter som direkt 
eller indirekt lever av krillen och för 
hela ekosystemet i Antarktis 
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I verkligheten är näringssituationen i 
ett ekosystem avsevärt mer sammansatt 
och varierande än som här skisserats. 

Många ekosystem kan erbjuda den 
allätande människan ett bärkraftigt 
näringsunderlag om hon bara 
använder sin fantasi och brukar den 
kunskap om näringskedjor och 
näringsvävar som finns inhämtad 
genom tidigare generationers försorg. 
Den kinesiska matkulturen är ett av 
många exempel på hur hela 
spännvidden i ekosystemet kan 
utnyttjas för att skaffa råvaror till 
köket. Svampar, hundratalet olika 
grönsaker och frukter, varierande 
sädesslag, bambuskott och annat vilt 
bladgrönt, olika slags fjäderfä, en 
mångfald fiskarter, bläckfisk, musslor, 
sjögurkor och andra havslevande djur, 
grodor och andra kräldjur ger stora 
variationsmöjligheter som minskar 
beroendet av den enskilda råvaran och 
ger en bättre beredskap att möta 
bristsituationer. 
 
Näringspyramiden är vid sidan av 
näringskedjan och näringsväven en 
vanlig ekologisk modell. 
Näringspyramiden står på en bas av 
producenter - gröna växter och alger. 
På alla ovanför liggande nivåer 
befinner sig konsumenter. Första 
konsumentnivån består av växtätare 
tex harar, änder och växtätande fiskar. 
På nästa nivå kommer de konsumenter 
tex räv, utter och rovfisk som livnär sig 
av växtätande djur. Överst lever 
"topprovdjur" som havsörn och varg. 

I motsats till andra djur har 
människan förmåga att medvetet 
påverka sin näringssituation. Med 
hjälp av en effektiv teknik kan hon 
tillfälligt sätta sig över de ekologiska 
förutsättningarna. Detta har lett till att 
människan frestats att förtränga 
kunskapen om existerande 
begränsningar och lockats till en falsk 
känsla av trygghet och 
självtillräcklighet. En liten grupp 
människor har kunnat skaffa sig ett 
överflöd av mat genom att göra våld på 
ekosystem och andra människors 
existensunderlag 
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Näringspyramid. Basen utgörs av producenter dvs organismer som förmår fånga in 
och binda solenergi i det som blir mat till de 1:a gradens konsumenter (t ex gräsätare) 
på nivån ovanför. 1:a gradens konsumenter blir mat till 2:a gradens konsumenter som 
är djur (och människor) som lever på andra djur (som i och för sig inte behöver vara 
rovdjur. Svalan t ex som lever på insekter räknas vanligtvis inte till rovdjuren - och 
inte heller människan!). Ibland talar man om topprovdjur (t ex havsörn och varg) som 
kan livnära sig av andra rovdjur och befinner sig sist i näringskedjan. 
 
 
 
 
 
Svindel och kannibalism 
Förståelsen av de samband näringspyramiden demonstrerar kan ge 
anvisningar om hur vi bör och inte bör göra våra uttag ur ekosystemet. När 
fångstfisken istället för att bli mat direkt, omvandlas till foder åt broiler, svin 
eller odlingsfisk förskingras i den processen omkring nittio procent av dess 
exergiinnehåll. Till detta svinn måste läggas förlusten av den exergi som går 
åt vid fabrikationen av djurfodret och i hanteringen i hönserier, svinerier, 
slakterier och charkuterier. Att använda fiskprotein och annat högvärdigt 
växt- och djurprotein till uppfödning av slaktdjur eller odlingsfisk innebär 
ett kvalificerat exergisvindleri. Till frågan om det ekonomiska berättigandet 
i en sådan hantering bör kanske dessutom ställas en etisk och moralisk fråga. 
Med vilken rätt påtvingar människan andra arter den systematiska kanni- 
balism det t ex innebär att ge nötkreatur foder framställt av nötkött? 

För varje steg uppåt försvinner 
ungefär 90 % av exergin. Därför blir 
exergiförlusterna mindre ju längre 
ner i pyraniiden människan placerar 
sig. (Rätt tillagade smakar havsalger 
inte så dumt.) 
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Maten räcker åt alla 
I de industriella köttkulturerna balanserar människan på toppen av 
näringspyramiden, ett i längden våghalsigt konststycke. Om hon däremot 
delvis eller helt placerar sig på samma nivå som växtätarna - dvs lever av det 
som direkt kan hämtas från åker, trädgård, skog och vatten - blir 
försörjningsbasen bredare. En del forskare hävdar att världssvälten skulle 
kunna hävas om maten fördelades jämnare och människor, framför allt i den 
rika världen, sökte sig neråt i näringspyramiden dvs åt mer vegetabilisk kost 
och mindre animalisk föda. En sådan förändring skulle dessutom vara 
positiv ur hälsosynpunkt. 
 

 
 
Stadens "ekologi" 
Lenn Jerling, biolog, beskriver begreppet ekosystem så här: "Om man 
avgränsar ett område där organismer och miljöer bildar något som liknar en 
fungerande "enhet" av producenter, konsumenter och nedbrytare förbundna 
med varandra genom energiflöden, näringsrelationer osv får man ett 
ekosystem." Vi kan här ställa oss frågan hur vi skall se på det komplicerade 

Det behövs så ytterst litet för att 
miljön skall påverkas. Det finns inga 
vägar ut ur människans 
miljödilemma som inte går via 
kunskapen om hur miljön - naturen 
-fungerar. Den är helt vilseförd som 
tror att miljöproblemen kan lösas 
med tekniska färdigheter. Människan 
kan inte heller någonsin skapa om 
sitt samhälle till ett så tätt slutet 
system att hon blir oberoende av sin 
omgivning. 

Vi måste acceptera att vi fungerar i 
miljön och leva därefter. Vi har i vår 
ekologiska fångenskap satt oss själva 
i isoleringscell, och så stor är vår 
förvirring och vår självgodhet att vi 
tror att vi lever ifrihet. 

Men se hur vidöppna dörrarna är 
ut till blommorna och fåglarna. Se  

 
hur de lever och lev som de. De är 
våra jämbördiga medarbetare. Deras 
välgång är beroende av våra 
åtaganden på samma sätt som vi, 
alla människor, lever av gräset. Vi 
har möjlighet att förstöra och 
förbättra. Det är tecken på vår 
maktlöshet. 

Men äger viförmågan att leva i 
harmoni med varandra och med vår 
miljö? Det är den avgörande frågan 
på vilken vår framtid hänger såsom i 
en silkestråd! 

 (Björn Berglund:  
Ur Noaks ark har strandat i gräset) 
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system staden representerar. En stad saknar praktiskt taget producenter i 
ekologisk mening. Det innebär att konsumenterna i en stad är totalt beroende 
av en ständig tillförsel av energi och material från åker, skog och vatten i 
nära eller avlägset belägna ekosystem. I staden finns heller inga nedbrytare 
som har möjlighet att ta hand om "avfallet" utan detta måste föras till 
soptippar eller reningsverk utanför stadsgränsen. Det återförs alltså inga 
resurser till den skog och åker eller till de ekosystem i när och fjärran 
varifrån resurserna hämtats. Särskilt de stora städerna styr, hanterar och 
åderlåter flöden av energi och material på ett för ekosystemen utarmande 
och i längden ohållbart sätt. 
 
Växa över sina bräddar 
Den jämvikt som utvecklas inom ett ekosystem förutsätter ett skiftande och 
komplext spel av konkurrens och samarbete mellan arter och individer både 
på mikro- och makronivå. I den balansen regleras livsutrymmet för ett antal 
arter av växter och djur och varje art tillåts omfatta ett begränsat antal 
individer. Under gynnsamma år med riklig tillgång på föda massförökar sig 
fjällämmeln. Sådana år ökar också antalet fjällugglor, rävar, korpar och 
andra rovdjur som livnär sig på lämlar. Av deras ungar överlever fler då de 
får tillräckligt med mat. När antalet fjällämlar sedan minskar blir det oftast 
också färre rovdjur. Det anses dock att reglermekanismerna i ett ekosystem 
är betydligt mer komplexa än så och att det är mänga andra kända och 
okända faktorer som också påverkar jämvikten. 
 
Inom ekologi och andra vetenskaper används emellanåt begreppet 
exponentiell tillväxt, en tillväxt som följer en allt brantare stigande kurva. 
När ett ägg befruktas sker till en början utvecklingen genom samtidiga 
celldelningar. Vid varje celldelning fördubblas antalet celler enligt talserien 
1-2-4-8-16-32-64 osv, vilket ganska snart ger ett enormt antal celler. Efter 
ett visst antal delningar - hos människan ett femtiotal - avtar tillväxten. Inom 
ett ekosystem kan en mikroorganism eller en djurart någon gång förete en 
liknande, snabbt accelererande tillväxt. En sådan ökning är en normal 
företeelse men blir alltid begränsad. Tillväxten bromsas till sist bl a av 
tillgången på föda, utrymme, parasiter och sjukdomar. 
 
Det kan leda alldeles fel att helt eller delvis utan vidare tillämpa ekologins 
teorier och erfarenheter på människan och hennes samhällen. Men vi kan 
kanske ändå tillåta oss att i ett ekologiskt perspektiv fundera över Jordens 
befolkningssituation. 
 
Jordens befolkning beräknas för två tusen år sedan ha tillväxt med en 
hastighet som innebar en fördubbling av antalet människor på 
ettusenfemhundra år. Efterhand lärde sig människan att skydda sig mot 
miljöns negativa påverkan. Folksjukdomar har utrotats, oönskade insekter 
och växter hålls under kontroll, verkningar av naturkatastrofer kan lindras 
osv. Det har lett till en snabb befolkningsökning och nu sker en fördubbling 
på trettiofem år. 
 

• foto-syntes av fos = ljus och syntes 
= förening. Fotosyntesen är den 
process där de gröna växterna 
fångar in ljus/solenergi och 
förenar/binder den till vatten, 
koldioxid och närsalter. 
Nyckelsubstansen i fotosyntesen är 
klorofyll och processen att 
omvandla solenergi till kemiskt 
bunden energi är oerhört 
komplex. 

 
• statisk = stillastående 
 
• dynamisk = rörlig, växlande i 

styrka 
 
• vegetabilisk = växt  

 
• animalisk = djur 
 
• homeostas av grekiskans homoios 

= liknande och statis = ställning, 
bibehållande av jämvikt. Tex om 
vissa kroppsfunktioner (blodtryck, 
temperatur) som hålls konstanta 
tack vare reglerande mekanismer. 

 
 
 
Den gryende 'ekologiska' sanningen, 
den som stått klar för många folk 
sedan tidernas gryning och som råder 
inom själva biosfären, den håller nu - 
mot alla 'realistiska' odds - på att slå 
igenom i vår värld som ett nytt 
'paradigm'. 

Richard Matz (Kuhn) i boken 
Sammanbrott och gryning. 

 
(paradigm = världsbild, 
verklighetsuppfattning) 
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Om antalet människor på jorden fortsätter att öka med två procent per år (för 
närvarande omkring 1,8 07o) skulle den samlade vikten av den levande 
befolkningen år 5000 vara ungefär lika stor som hela universums massa. 
Oavsett om denna exponentiella tillväxt närmar sig sitt slut eller fortsätter 
kan den inte bli annat än en episod i människans historia. 
 

 
 
 
Digerdöden i vår tid 
"AIDS kommer att bli vår tids digerdöd." - "AIDS - planerad katastrof." - 
"Aids måste vara förfädernas hämnd." 
 
När detta skrivs våren 1987 fylls massmedierna med rubriker och 
annonskampanjer i en första fas av en utveckling vi endast kan ana följderna 
av. Det har förts fram uppfattningen att farsoten är naturens sätt att reglera 
en alltför individrik arts fortbestånd. Påståendet är cyniskt och sannolikt 
felaktigt. Spridningen av AIDS har knappast följt "ekologiska mönster" och 
människans hantering av situationen kommer inte heller att göra det. 
 
Redan nu har man en ganska god uppfattning om HIV-virusets 
spridningsvägar. Den moderna infrastrukturen är en bidragande orsak till att 
AIDS blivit en global angelägenhet. Spridningsstråken går mellan världens 
 

Men ljumma vindar ifrån söder 
förde med sig dödlig smitta: ett 
rastlöst tvåbent jägarfolk som 
hörde hemma överallt och 
ingenstans, och därför skulle kräva 
ALLT för egen räkning. 

Niklas Törnlund 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Världen är nu en gång helvetet, och 
människorna är å ena sidan de 
marterade själarna och å andra 
sidan djävlarna i detta helvete. 

Arthur Schopenhauer 
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storstäder och turistorter, där viruset på snabba vingar transporteras mellan 
kontinenterna. Längs långtradartrafikens huvudvägar från kust till kust i 
Afrika och USA ökar antalet AIDS-fall. Också transporter av militärer 
bidrar till spridningen. 
 
Det är uppenbart att AIDS redan medfört stora sociala och kulturella 
förändringar. De fattigaste och mest utsatta drabbas som vanligt hårdast. 
Innan de afrikanska samhällena bestods den "koloniala välsignelsen" var 
förhållandet mellan man och kvinna strikt reglerat. För att kunna kontrollera 
och reglera upplöste kolonialmakten det traditionella kulturmönstret och den 
sociala strukturen. Denna upplösning ledde bl a till ökad promiskuitet. När 
kolonialherrarna gav sig av lämnade de efter sig ett samhälle i upplösning. 
 
I ett socialt och ekonomiskt kaos sprids sjukdomar lättare. Som vanligt är 
det kvinnorna, särskilt de äldre, som får dra det tyngsta lasset för att vårda, 
trösta och försöka hålla samman. När AIDS griper tag i familjens 
försörjningsansvariga följer ekonomisk misär. Det torde vara ofrånkomligt 
att sociala, kulturella och ekonomiska mönster och värderingar snabbt 
kommer att förändras i starkt AIDS-drabbade samhällen. 
 
Redan nu utnyttjas situationen kommersiellt. Om eller när man får fram 
verksamma metoder att medicinskt behandla sjukdomen kommer de som 
kan betala för sig att få hjälp först. Att knäcka HIV-virusets motståndskraft 
öppnar enorma ekonomiska vinstmöjligheter. 
 
Genforskning - ett tveeggat vapen 
Det är givet att AIDS mobiliserar stora forskningsresurser världen över. 
Bland rapporterna om positiva resultat kan man redan läsa om 
behandlingsmetoder som har en dämpande effekt på HIV-virusets invasion i 
kroppen. Det hotfulla med HIV-viruset är dess förmåga att angripa och 
bygga in sig i arvsmassan, i generna och den vägen ta sig in bakom kroppens 
befästningar och just därför knyts de största förhoppningarna till 
genteknikens möjligheter. I genlaboratorierna har tidigare avsevärda 
framsteg gjorts när det gäller att bota svåra sjukdomar. 
 
I genteknologin liksom i kärnteknologin rör man sig i det som kan betraktas 
som forskningens gränsland, i livets och materiens innersta. Här blir det 
särskilt svårt att på förhand bedöma följderna av forskningen. Bakterier och 
virus som vapen - s k B-stridsmedel har länge varit ett av krigets värsta 
mardrömmar. Trots att militären inte förefaller nämnvärt intresserade av de 
svårkontrollerade biologiska vapnen har utvecklingen tagit fart. Militären 
har de pengar genlaboratorierna behöver för sin verksamhet. 1987 satsade 
USA över en miljard kronor på biologiska och kemiska vapensystem. På 
andra håll i världen bl a i Sovjet och Frankrike pågår en motsvarande 
utveckling. Ekonomiska vinster och prestige driver på. Inom en snar framtid 
förväntas vi tugga på kotletter från jättesvin som ympats fram med arvsanlag 
från nötkreatur och människor. Så berörs natur, samhälle, kultur, moral,  
 

 
• promiskuitet= oreglerade 

sexuella förbindelser. 
 
 
 
 
 
Uppgiften att bringa den tekniska 
tidsåldern till besinning kvarstår 
alltjämt som olöst. 

Richard Matz 
 
 
 
Mänsklighetens stolta väg från Kams 
klubba till vätebomben har inte, mätt 
med moraliska mått, varit längre än 
ett tuppfjät. 

Veikko Koskenniemi 
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teknik och ekonomi av genforskningen som aktualiserar frågan om 
människan frivilligt skall eller kan avstå från den forskning och utveckling 
hon befarar kan bli okontrollerbar eller ett hot mot mänskligheten. 
 
Behov och resurser 
De som sysslar med befolkningsfrågor kommer med många och ofta 
motstridiga teorier och förslag. De flesta torde dock vara överens om att det 
är av största betydelse hur Jordens naturresurser utnyttjas, förvaltas och 
kanske framförallt fördelas. Ett amerikanskt barn 
 

 
 
förbrukar ensamt i genomsnitt lika mycket som tjugo afrikanska barn 
tillsammans och i Europa tas det för givet att det skall ske en ständig ökning 
av den materiella standarden. Detta trots att Europa med hänsyn till de lokalt 
tillgängliga naturresurserna redan är klart överbefolkat. 
 
Jorden har som ekosystem sina givna begränsningar men människan har 
skaffat sig kunskaper och teknisk utrustning med vars hjälp hon överträtt 
och förmodligen även i fortsättningen kommer att tänja och överträda 
gränserna för sitt livsutrymme. I ett ekologiskt perspektiv har ingen art 
hittills överlevt ett sådant beteende. 
 
Ekologiskt sett handlar mänsklighetens kroppsliga överlevnad om att kunna 
lösa en ekvation, att få en våg att balansera. I ena vågskålen ligger antalet 
människor. I den andra de resurser som behövs för att fylla våra grundbehov 
av mat, vatten, kläder och bostäder. Men nu skiljer sig människan i många 
avseenden helt från alla andra arter och mänsklig överlevnad kan inte 
hanteras enbart med hänsyn till de ekologiska förutsättningarna. I arbetet 
med hur Jordens befolkningsfråga skall lösas är det också nödvändigt att ta 
hänsyn till och utnyttja kulturella, religiösa, politiska och sociala 
förhållanden. Överlevnad är inte enbart en fråga om att skaffa fram mat och 
vatten. 
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RESURSBASEN 
 

 
 

 
Information 

 
enom framförallt den industrialiserade människans 
utveckling av teknik, organisation, transportapparat 
och maktmedel har känslan för och kunskapen om 
gränsen för de naturgivna förutsättningarna suddats ut. 

Transport av energi, råvaror, vatten, växter, djur och människor och 
utnyttjande av effektiv teknik, vapen och nya ekonomiska styrmedel har i ett 
historiskt mellanstick fjärmat människan från insikten om hennes 
livsförutsättningar. Utspridda resurser har koncentrerats dit makten bestämt. 
Så byggs det i industrialismens gränslöshet hus av sten i skogstrakten och  
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hus av trä i skogsfattiga områden. Med stora energiinsatser flygs äpplen från 
Nya Zeeland till Norden där den inhemska frukten lämnas att ruttna. 
Torrmjölk fraktas från Schweiz till Östafrikas boskapsområden. 
Regnskogens fällda jättar blir möbler i skogrika Norden. Under vapenhot 
förs energi och råvaror från fattiga länder till redan rika. 
 
Pengar ett trubbigt värdemått 
Med pengar som enda mått har det inte varit möjligt att på ett 
tillfredsställande sätt jämföra värdet av t ex olika slags energi, råvaror olika 
transportmetoder, färdiga produkter och mänskligt arbete. Om vi t ex jämför 
en liter bensin med en limpa så är skillnaden i exergivärde dem emellan 
alltid densamma. En liter bensin innehåller praktiskt taget alltid samma 
mängd exergi och kan uträtta ett visst arbete (driva en moped ett antal 
kilometer). Limpan har också ett bestämt exergiinnehåll som kan resultera i 
en viss mängd arbete. Men medan exergivärdet förblir konstant är det 
ekonomiska värdet på bensinen och limpan mätt i pengar som bekant högst 
instabilt. Oljepriset bestäms av allt möjligt annat utom oljans arbetsförmåga. 
 
Avsaknaden av ett varaktigt och allmängiltigt värdemått har inverkat 
menligt på industrisamhällets långsiktiga planering, hushållning och 
organisation. Ekonomiska och samhälleliga kriser har till en del berott på 
penningvärdets snabba och stora förändringar i förhållande till energi, 
råvaror och naturmiljö. 
 
"Värdekriserna" kommer nu tätt. Priset på olja åker berg- och dalbana, priset 
på järnmalm rasar när nya material tas fram, matpriserna är osäkra liksom 
värdet på olika arbetsinsatser. Det behövs ett nytt sätt att mäta och värdera 
som antingen kompletterar eller ersätter det nuvarande penningsystemet, ett 
mått som är stabilare och som på ett mer systematiskt och omfattande sätt 
låter oss jämföra värdet på olika företeelser. I det här perspektivet kan 
begreppet information kanske bli av intresse. (Tidigare har vi talat om exergi 
som mått på energikvalitet och mellan begreppen exergi och information 
finns nära samband.) 
 
Information som valuta 
Informationsteorin erbjuder ett sätt att resonera och värdera som länkar 
samman energi, material, kunskap och teknik. En av svårigheterna med att 
ge begreppet information en ny och vidare betydelse ligger i att ändra ordet 
informations invanda språkliga betydelse av "meddelande". 
 
Ordet IN-FORMERA betyder "ge form åt". När smeden smider sitt järn med 
släggan överför han till järnet en del av sin arbetsenergi. Men han tillför 
också järnet sin erfarenhet och kunskap som smids in i materialet och höjer 
dess kvalitet. Smeden ger form åt, in-formerar järnklumpen. Vi kan säga att 
det färdigsmidda järnet innehåller mer information än utgångsmaterialet. 
 

 
 
Jag tror jag blir tvungen att dö över 
mina tillgångar. 

Oscar Wilde 
 
 
Det allena saliggörande 
lönsamhetskriteriet är absurt 
otillräckligt som riktningsgivare för 
arbetet på den övergripande 
uppgiften att rädda Jorden, ja det 
gynnar direkt accelererande 
förstörelse. 

Richard Matz 
 
(kriterium= kännetecken, bevis) 
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En kännare av järn kan tillgodogöra sig den informationen och tolka den på 
samma sätt som mottagaren av ett skrivet meddelande. Om smeden fortsätter 
att bearbeta sitt material till en sax kommer saxen att rymma mer 
information än järnbiten den tillverkats av. 
 
I varje råvara eller produkt finns ett visst förhållande mellan den mängd 
materia och den information produkten innehåller. En järnklump rymmer en 
stor mängd materia i förhållande till mängden information. En tv-mottagare 
rymmer däremot mycket information i förhållande till mängden materia. 
Vad tv-mottagaren beträffar så har informationsmängden ökats genom 
tekniskt kunnande, teknisk fantasi och yrkesskicklighet. Ju högre kvalitet, 
användbarhet, driftsäkerhet och bättre formgivning som byggts in i 
mottagaren desto högre är dess informationsinnehåll. 
 
När smeden bearbetar sitt järn innebär det att han ändrar ordningen mellan 
de beståndsdelar som finns i järnet. Med hjälp av värme från det glödande 
kolet på ässjan och sin slägga placerar han beståndsdelarna så att det passar 
hans önskemål. Teknik kan sägas innebära att ordna delar/atomer på ett 
sådant sätt att önskat resultat (avsedd information) uppnås. 
 
All informering kräver energi. Ju mindre energiinsats som behövs för att 
skapa en viss informationsmängd desto effektivare är tekniken. 
"Sme'halvan", lärlingen i smedjan, måste hålla på att värma och bearbeta sin 
järnklump betydligt längre än mäster som med sin bättre teknik kan uppnå 
samma resultat med mindre kol på ässjan och med mindre mängd 
muskelenergi. 

• materia är enligt den moderna 
fysiken en form av energi 
vilken uppträder som 
anhopningar av 
elementarpartiklar 

 
• material = råämne, stoff, 

råvara 
 
 
 
Människan söker, på det sätt som 
passar henne, forma sin 
förenklade och överskådliga bild 
av världen, för att på så sätt 
betvinga erfarenhetsvärlden, 
genom att så långt hon förmår 
ersätta den med en bild. 

Ilya Prigogine 
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Naturen som "informatör" 
Solljuset är rikt på information (exergi) och växterna har en oerhört 
avancerad och förfinad teknik att ta hand om "solinformationen". När den 
når Jorden samlas den in och omvandlas av växterna, som använder den i 
sina processer. Råmaterialet i processen - jord, vatten och luft - består av 
material, som befinner sig i oordning. Ur detta kaos sorterar växterna ut de 
byggstenar de behöver och ordnar dem så att en bestämd och hög grad av 
information uppstår i växternas olika delar. Informationen 
i solljuset har översatts till "växtinformation", och blir på 
så sätt tillgängligt för djur och människor. 
 
Som "informatör" är naturen oöverträffad. Honung 
innehåller tre sockerarter, stärkelse, protein, tre växtsyror, 
fem mineralämnen, hartser, pigment, pollen, eteriska oljor 
och vatten. Honung har en i historien och inom medicinen 
väldokumenterad mångfald av egenskaper. Jämfört med 
det "avinformerade", jämförelsevis informationsfattiga 
raffinerade industrisockret är honungen en överlägset 
informerad produkt. 
 
Om hönan ur effektivitetssynpunkt jämförs med en 
livsmedelsfabrik, torde det utfalla till hönans fördel. I sitt 
naturliga tillstånd förbrukar hönan mycket litet material 
och exergi. Hon plockar i sig det naturen har att bjuda; 
maskar, insekter, frön, sandkorn och småsnäckor. Det 
mesta returneras ganska omgående till jorden för 
återanvändning. Hönan levererar sedan en hygieniskt och 
snillrikt förpackad produkt som utan konserveringsmedel 
håller högsta kvalitet i flera veckor. Inget av människor 
framställt livsmedel kommer i det här perspektivet i 
närheten av ägget som produkt. 
 
 
 
Nya värderingsinstrument behövs 
Det går att mäta informationsmängden i järnet, i den färdiga saxen, i det 
gröna bladet, i honungen, sockret och ägget. Det går också att utveckla 
metoder som mäter den mängd exergi, det arbete som behöver tillföras för 
att ändra en viss mängd information, t ex tillverka en vara. Kan teorierna om 
information och exergi erbjuda de möjligheter vi nu saknar att på ett mera 
beständigt sätt jämföra värdet av energi, råvaror, arbete och produkter? Går 
det att utveckla värderingsinstrument som gör att vi i framtiden förhåller oss 
till de naturgivna förutsättningarna på ett mer realistiskt sätt och hushållar 
effektivare med våra begränsade resurser? Och vilka konsekvenser skulle 
det få för synen på ekonomi och nu rådande ekonomiska teorier? 

Naturen talar med tusen röster, 
och vi har bara börjat att lyssna. 

Ilya Prigogine, 
nobelpristagare i kemi 1977 
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Naturresurser 
 
kog, jord, malm, kol, olja, forsar, fiskevatten, lera, 
grusåsar, är exempel på naturresurser. Vad som är en 
naturresurs bestäms av sociala, ekonomiska, tekniska och 

kulturella värderingar. En nordbo ser t ex ett fiskevatten som en värdefull 
naturresurs. Det gör däremot inte en del folkgrupper i Östafrika som inte äter 
fisk. En nordbo har kanske svårt att förstå att sniglar är en fantastisk resurs 
för en fransman på samma sätt som grodlår är det för en kines. Skönheten är 
också en naturtillgång. I det egna landskapet uppskattas den kanske först när 
turister är beredda att betala för att få tillgång till den. Den bohuslänska 
graniten utgjorde en naturresurs så länge den var begärlig i form av gatsten. 
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Nu ligger stenbrotten öde. I Finland gör man goda inkomster på att plocka 
svamp i skog och mark men i Sverige  är det inte så många som betraktar 
Karl Johan som en naturresurs. Stenkol hade inget värde förrän någon kom 
på att den svarta stenen gick att utnyttja som bränsle. Tillgången till ren luft 
och friskt vatten har aldrig ifrågasatts och inte förrän luft och vatten av god 
kvalitet börjat bli en bristvara har de kommit att betraktas som värdefulla 
naturresurser. 
 
Flöden och bestånd 
Några grundläggande begrepp kan vara till hjälp i diskussionen om de 
begränsningar och möjligheter naturresurserna erbjuder oss. 
Naturtillgångarna kan betraktas dels som flöden, dels som bestånd. Vi har 
tidigare nämnt solljuset, vindenergin och det rinnande vattnet som exempel 
på flöden. Ett naturligt flöde kan variera i intensitet men vara bestående i 
tiden. Vinden eller vattenflödet i en å är mer eller mindre intensivt men finns 
alltid där och kan utnyttjas av generation efter generation. 
 
Flödet av solenergi kan fångas upp och tillfälligt magasineras i en skog, i 
åkerjorden med dess sädesplantor eller i fisken i en sjö. Ett sådant levande 
bestånd kan sedan ge upphov till ett nytt flöde av energi och biologiskt 
material. Det levande beståndet kan beskattas genom uttag t ex i form av 
virke, ved, mat eller växtfibrer. 
 
Levande bestånd 
I de levande bestånden sker den enda existerande förnyelsen och 
påfyllningen av de för människorna livsnödvändiga naturresurserna. 
Endast där produceras mat och material till kläder och 
bostäder och endast där kan på ett meningsfullt sätt 
avfall omvandlas till nya resurser. Man kan mot 
bakgrunden av detta faktum fråga sig hur det uppstår 
kulturer som systematiskt och hämningslöst utarmar 
sina egna livsbetingelser. 
 
I dag föröds levande bestånd i stor skala bl a genom 
överavverkning, utfiskning, förgiftning eller 
jordpåverkan som leder till erosion. Detta leder till att 
avkastningen minskar för att till sist kanske helt 
upphöra. 
 
Levande bestånd kan förbättras genom insiktsfull och 
varsam hantering och beskattning. Rätt och omsorgsfullt 
skötta skogs- och jordbrukslandskap är ut 
hålliga och utvecklingsbara resurser. Jorden i kinesiska 
våtrisodlingar, som brukats i tusentals år och ger bland 
de största hektarskördarna i världen, har efterhand ökat i bördighet. 
Kineserna har också utvecklat en förmåga att utan att hota ett bestånds 
existens ta ut mycket stora avkastningar. Ett bekant exempel utgör fisk- och 
algodling i dammar och i havet. Det maximala utnyttjandet har kunnat ske i 

• Fond är ett annat begrepp för 
levande bestånd. Karakteristiskt 
för en fond är att den är förnybar 
och kan beskattas dvs ge en 
avkastning (ränta). Den 
resursanvändning som utnyttjar 
fonder leder sällan till några 
avfallsproblem då avfallet som 
regel är nedbrytbart och av 
naturen kan omvandlas till nya 
resurser. 
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Exploatera = använda, bearbeta. 
Exploatera har ibland betydelsen 
att hänsynslöst utnyttja. 
 
 
Så småningom har jorden börjat göra 
revolt, men en tyst och stillsam revolt 
till vilken människorna inte tog hänvn 
så länge det fanns ny jungfrulig jord 
att erövra. Därför att de löst sig från 
jorden, förstod de inte de stillsamma 
symtomen, inte samband melin orsak 
och verkan. 

Elin Wägner 
 

kraft av en djup förståelse för och hänsyn till de ekologiska betingelserna. 
Men den kinesiska miljöhistorien är motsägelsefull. I den skrivs det också 
om mångtusenårig skogsskövling och jordförstöring. 
 
Döda bestånd 
Malmkroppar, stenkolslager, oljefyndigheter, kalkstensklippor och grusåsar 
utgör exempel på döda bestånd. Där nyskapas inte material eller energi annat 
än i så långsam takt att det är ointressant för människan. När döda bestånd  
beskattas minskar mängden av dessa naturtillgångar i motsvarande takt. 

Samtidigt blir de efterhand allt svårtillgängligare och mer krävande 
att utvinna. En fortsatt användning kan försvåras eller bli omöjlig 

på grund av ekologiska, ekonomiska eller tekniska omstän 
digheter. Upphämtning av olja från havsbotten medför  
tex stora ekologiska påfrestningar samtidigt som det efter 

hand blir allt kostsammare och tekniskt mer krävande att 
leta upp nya fyndigheter och exploatera dem.. 

Även kulturella/estetiska eller moraliska skäl kan medföra att natur 
resurser inte utnyttjas (motståndet mot brytning av malm i känsliga  

renkalvningsland eller kampen mot grustäkter i de ullstensåsar som ger 
karaktär åt en kulturbygd). 
 
Hur vi utnyttjar naturresurser 
Vi kan skönja fyra utvecklingsmönster i industrisamhällets utnyttjande av 
naturresurser. För det första har förbrukningen per person ökat kraftigt. Det 
finns ett direkt samband mellan utnyttjandet av naturresurser och mängden 
förbrukad exergi. Under de senaste hundra åren steg energianvändningen i 
Sverige tio gånger medan folkmängden i stort sett fördubblades. Den 
genomsnittliga ökningen per person blir således omkring fem gånger. I den 
fattiga världen har tendensen på många håll varit den omvända. Många 
människor har inte ens tillräckligt med bränsle för att laga sin mat. 
 
För det andra har under industriepoken andelen energi från flödande, 
förnybara energikällor (vattenkraft, vind, ved och andra biologiska bränslen) 
minskat från omkring nittio till ca tjugo procent. Vi hämtar allt större del av 
naturresurserna från de icke förnybara lagren av kol. olja. gas. uran. mineral 
och malmer (döda bestånd). 

 

• Lager används emellanåt istället för 
begreppet döda bestånd. En 
lagerresurs karakteriseras av att den 
inte förnyas och således minskar då 
den beskattas. Nyttjandet av en 
lagerresurs lämnar restprodukter 
som särskilt i större mängder har 
svårt att tas omhand av ekosystemet. 
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För det tredje blir kvaliteten av det som hämtas ur de döda bestånden 
efterhand allt lägre. Malmer och kol av hög kvalitet bryts först och därför 
avtar renheten. Även tillgängligheten avtar. Det betyder att det går åt allt 
större resurser i form av exergi och teknik för att konstruera och driva 
utvinningsprocesserna. Visserligen förbättras hela tiden tekniken men det 
finns en gräns för hur effektiv man kan göra en process. 
 
För det fjärde har utnyttjandet av naturresurserna nått en sådan omfattning 
att ekosystemen inte längre klarar av att ta hand om allt avfallet. 
 
Vårt eget ansvar 
I framtiden gäller det att fortsätta att höja effektiviteten i resursanvändningen 
och då inte enbart genom att förbättra enskilda tekniska detaljer t ex hos 
förbränningsmotorn eller grävskopan. Det handlar förmodligen i högre grad  

 
 
 
 
 
 
 
 
Maskinismen och rörelsen mot 
storindustri är en rörelse mot kris ej 
mot framsteg. 

August Strindberg 
 
 

 



58 

om att fundera över hur olika mänskliga system och processer fungerar i 
helheten. Resurssnålhet och miljöanpassning måste bli ett mått på systemens 
effektivitet. Varje individ, område, kommun, region, nation måste utnyttja 
sina lokala naturresurser på bästa möjliga sätt. Det kan bl a medföra att den 
överdimensionerade transportapparaten effektiviseras och krympes. 
 
Kanske är det ändå ytterst den enskilda människans insikt, moral och 
handlingsmönster som spelar den avgörande rollen för bevarandet av 
Jordens naturresurser. Hur vi gör våra inköp, hur vi inrättar vårt 
resursutnyttjande och hur vi politiskt gör vår stämma hörd. 
 
Råvaror är ordnad materia 
Ett sätt att se på begreppet råvara är som informerad materia. Ett sådant 
betraktelsesätt ger ett vidgat perspektiv på råvaror som resurs i samhället. 
Råvaror kan &ägas vara materia där smådelarna av naturen ordnats på ett för 
människan gynnsamt sätt. I järnmalm ingår bl a järnatomer och syreatomer 
bundna till varandra i mycket bestämda mönster som gör att den får speciella 
egenskaper och blir värdefull som råvara. 
 
Av järnmalmen och den tillförda energin blir det efter järnverksprocessen 
kvar en bit järn, en del biprodukter, en stor slagghög, avfallsutsläpp i luft 
och vatten samt spillvärme. Medan det rådde en hög grad av värdefull 
ordning mellan smådelarna i den ursprungliga malmen blir informationen i 
det färdiga järnet ännu högre. Men den vinsten har skett till priset av en ännu 
större oordning mellan atomerna i slaggen och avfallsröken. Efter en kortare 
eller längre tid går även den skapade höggradiga ordningen i järnet förlorat 
när det rostar. Vi kan alltså konstatera att i tillverknings- och 
användningsprocessen går den ursprungliga ordningen i råvaran förlorad och 
omvandlas till oordning. Människan är alltid med eller mot sin vilja en 
konsument av ordning/information. Hur den konsumtionen organiseras är en 
viktig fråga. 
 
Är "produktion" verkligen produktion? 
Enligt ordboken betyder producera att alstra, -bilda, skapa. Vilket inflytande 
har det över vår inställning till råvaror och andra resurser att vi använder 
ordet producera när det egentligen är fråga om konsumtion? Företag sägs t 
ex producera koppar, olja, trä, spannmål eller fisk när de i praktiken 
förbrukar råvaror och exergi. "Produktionen" av fisk är i många fiskevatten 
till den grad effektiv att de fiskar som lyckats undgå att bli fångade blivit så 
få att de inte förmår re-producera sig. "Fiskproduktionen" har varit så 
effektiv att den resulterat i utrotning. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Exploatera = dra ut, bearbeta. 

Exploatera har ibland 
betydelsen att hänsynslöst 
utnyttja. 

 
• maximal= mesta möjliga 

minimal= minsta möjliga 
 

• optimal= bästa möjliga 
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Sopor och avfall 
 
ed sopor avsågs, förr som nu, något värdelöst medan 
avfall ofta uppfattades som en resurs. Köksavfallet blev 
mat till svin och höns och omvandlades till kött och ägg. 

Järnskrot smiddes om och gammalt ylle kardades och spanns till garn. En 
kyrklig förordning föreskrev att linnetrasor måste tas vara på och icke fick 
användas till annat än pappersframställning. Med jämna mellanrum kom 
lumpsamlaren på sin trad mellan hus och gårdar. Han köpte upp vad som 
fanns av metallskrot, lump, glas och gummi. 
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Resurssnålhet och återanvändning 
I många resurssnåla kulturer bedriver man en förfinad återanvändning. Det 
är välbekant hur kineserna utvecklat komposteringstekniken och på så sätt 
höjt odlingsjordens bördighet. Hjärtat i den kinesiska odlingen har varit 
komposten. Allt som varit möjligt att omvandla till jordnäring har förts dit. I 
ett organiserat kretslopp av mineraler och energi har livsmedel från 
landsbygden förts in i städerna och latrin förts tillbaka till böndernas 
komposter. Jorden närmast staden har fått mest latrin och på så sätt också 
blivit bördigast. 
 
I det fattiga Kina lät man inte något förfaras. Pappersavfall, glas och 
metallskrot betraktades som värdefulla resurser och togs noggrant till vara. I 
den nya tidens Kina ökar materialflödet. Ökningen består till stor del av nya 
och tidigare okända material t ex plast och aluminium i 
engångsförpackningar. Det har blivit enklare att skaffa nytt material än att 
bearbeta använt och därför upplöses kretsloppen. Avfallet sprids nu vind för 
våg och de gamla återanvändningsmönstren bryts sönder. 
 
Tidigare konstaterade vi att kulturella eller ekonomiska politiska värderingar 
avgör vad som är en resurs. Det gäller även för begreppen sopor, avfall och 
restprodukter. Sett ur industrisamhällets perspektiv är använda 
konservburkar sopor medan de i en annan kultur kan utgöra värdefulla 
halvfabrikat för tillverkning av oljelampor, dryckeskärl eller leksaker. I 
överflödssamhällets sopstationer bränns felfria plastdunkar sedan de tömts 
på sitt innehåll. I samhällen där man inte har råd att bränna plastdunkar 
fyller de en viktig funktion som flöten för fisknät eller vid transport av 
vatten. När man vid överflödsekonomiernas travbanor har besvär med att bli 
av med hästgödseln bränns den. I stora delar av världen hungrar 
odlingsmarken efter tillskottsnäring och jordförbättringsmedel. Halm eldas 
på Skånes åkrar men är en bristvara i många områden runt om i världen. 
Även inom en och samma kultur kan sopor för den ene vara 
överlevnadsresurs för den andre. l soptunnor och på avskrädeshögar i rika 
storstäder letar människor efter sin nödtorftiga utkomst. 
 
Ett berg av sopor 
Sopor kan sägas bestå av resurser som på grund av kortsiktigt, insikts- 
löst tänkande, dålig planering eller illa vald teknik hamnat på fel plats. 
Metallsalter, näringsämnen och annat. avfall, som på olika vägar hamnat 
utspridda i miljön, är exempel på resurser som försnillats. Engelskans ord  
      waste klargör vad det handlar om. Waste betyder både sopor och slöseri,  
                   skövling. 
…………….Volymen sopor överstiger numera betydligt människans 
……………förstånd. Enbart i Sverige måste vi ta hand om sju miljoner ton 
 
 
 
 
 
waste uttalas oäjst 

Vattentoaletten torde vara en av de 
mer insiktslösa och enfaldiga tekniska 
uppfinningarna under industri-
epoken. Den kan samtidigt stå som 
monument för "de spolade sopornas 
epok". 

Man tager två värdefulla resurser, 
latrin och vatten, blandar dessa till en 
värdelös sörja vilken man låter förs-
vinna ut i naturen. Eventuellt kan 
sörjan under vägen blandas upp med 
andra ingredienser som industriavfall 
av varierande egenskap och mängd. 

Blandningen har emellertid efter-
hand blivit besvärande både till 
volym och sammansättning varför 
man nu tvingas vidta åtgärder. 
Användbart vatten är dessutom 
numera en bristvara som kräver 
hushållning. Hittills har man med 
teknisk möda och stora insatser av 
energi och apparater ägnat sig åt att 
försöka separera avloppsvattnets 
beståndsdelar och komma tillbaka till 
utgångsläget, rent vatten och latrin. 
Men det blir dyrt vatten och latrinet 
vill ingen bonde ha på sina åkrar då 
det innehåller starka gifter t ex 
tungmetaller som tas upp av 
växterna. 

Hur kommer det sig att vi kan 
skicka folk tur och retur månen men 
inte förmår lösa ett elementärt 
mänskligt problem? 
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sopor om året - inte fullt ett ton per invånare, "exporten" ej inräknad. Den 
nationella årsprestationen mätt i sopor fyller en halv miljon järnvägsvagnar. 
Dolda bakom granridåerna svämmar soptipparna över och lakvattnet söker 
sig ner i jorden där det blandas med grundvattnet. Skogen dör av 
svavelsopor i den susande västanvinden och torsken får andtäppa och flyttar 
när sopkvävet förbrukar syret på havsbotten. 
 
Osynliga sopor 
Det giftiga kärnavfallet har de ansvariga tänkt att på något sätt  
kunna placera någonstans vid lämpligt tillfälle. Men ingen tycks  
vara beredd att frivilligt acceptera det i sin närhet trots att "det  
är helt riskfritt". Det beror naturligtvis på att "allmänheten är  
okunnig och dåligt informerad". Men allmänheten går man ur huse för att 
freda sina berg när provborrarna närmar sig. Och gives det inga lämpliga 
berg är det ju alltid möjligt att som engelsmännen låta det radioaktiva 
avfallet skvalpa omkring på havsbotten, givetvis förankrat i alldeles 
"tillförlitliga behållare". 
 
Det allvarligaste i situationen är kanske ändå att vi vänjer oss efterhand. Vi 
anpassar oss och det onormala blir normalt. Vi vill till varje pris att tillvaron 
skall kunna betraktas som normal och är beredda att hela tiden tänja gränsen 
för det normala. Förändringarna sker så långsamt att vi inte behöver se om vi 
inte vill se. Anna Christensen, professor i civilrätt, skriver: "Världen 
kommer att kunna svälja många Tjernobyl. Det är detta - inte den stora 
katastrofen som inträffar eller inte inträffar - som verkar vara kärnkraftens 
framtid. Mänskligheten kommer inte att gå under. Den får bara lov att vänja 
sig till ett mer kontrollerat, mer förkrympt liv, ett sjukligare liv. 
 
Vi blir aldrig kvitt 
Som nämndes i avsnittet om luft är "kvittblivning" ett begrepp inom 
sophanteringstekniken. Sopor blir man kvitt genom att bränna dem på land 
eller till havs. Avfall av olika slag göms i jorden eller sprängs ner i bergrum 
och Moder Jord ruttnar inifrån. Sopor och avfall omvandlas med stora 
insatser av elektricitet och olja, bränns, mals, kapslas in och behandlas 
kemiskt men inte en enda atom av soporna har man kunnat göra sig kvitt. 
Däremot visar det sig att det under "kvittblivningen"  
ofta skapas oväntade koncentrationer av nya och 
 starkt giftiga ämnen. 
 
Många samhällen Jorden över, särskilt stor- 
städer, drunknar i sina sopor, en situation  
som på sina håll framtvingat extraordinära  
åtgärder. Man försöker då 
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ta hand om de svällande sopvolymerna genom att konstruera effektivare och 
större anläggningar. Man transporterar sopor, buntar och pressar sopor, man 
rötar sopor, bränner sopor, krossar sopor, löser upp sopor osv. På många håll 
har man efterhand tvingats inse att det inte går att hålla jämn takt med 
soptillväxten. I den situationen har sortering av sopor vid källan, dvs i 
hushåll och industrier diskuterats och provats. Sophantering vid källan 
kräver inga stora anläggningar, kan införas direkt och underlättar hantering 
och återvinning. Men mängden sopor blir knappast mindre för det. Till sist 
återstår det enda logiska, att minska sopornas mängd och ändra deras 
sammansättning, en lösning som är besvärlig att genomföra därför att den 
kommer i konflikt med dominerande ekonomiska principer. 
 
Växternas sophantering 
Om människans moderna ekonomiska aktiviteter resulterar i en fortlöpande 
fragmentering, sönderdelning och förbrukning av resurser så kan naturen 
karakteriseras som resursbyggare. Helt utan kostnader tar växterna hand om 
sopor och använder dem för att bygga upp biomassa. Det är naturens sätt att 
rena och reglera jämvikten i miljön. Av det för oss besvärande innehållet i 
avloppsvattnet kan t ex växterna under vissa förutsättningar skapa nya 
resurser och naturen kan på så sätt ges en dubbel funktion av reningsverk 
och resursproducent. 
 
I Kina utnyttjas på olika sätt vattenväxters och vattenlevande djurs 
kombinerade förmåga att rena och producera ' Vattenhyacinten, som i 
tjocka, gröna täcken flyter på vattenytan tar sin näring direkt ur vattnet i 
reningsverkens dammar. Efterhand som täcket ökar skördas vattenhyacinten 
för att bl a användas som drivmedel i biogasanläggningar. Vattenhyacinten 
hjälper människan att på ett energisnålt sätt rena och syresätta vattnet så att 
fisk och andra vattendjur kan växa där. 
 
I industrisamhället har biologisk rening inte kommit till användning i någon 
större utsträckning eftersom man försöker lösa avfallsfrågorna med 
traditionell mekanisk-kemisk teknik. Att ta vara på naturen som en soldriven 
kombination av reningsverk och resursfabrik utgör ett nästan oprövat 
alternativ till dagens energikrävande sophantering. 
 
Avfall blir nya resurser 
De växande sopproblemen reser många och kontroversiella frågor. Kan 
fabriker skapa slutna avloppssystem och ta hand om sitt eget avfall? Är det 
någon mening med böter för olaga utsläpp så länge det ger mer vinst att 
betala böterna än att ta hand om utsläppet? Vilka skulle konsekvenserna bli 
om vi från början planerade processer i samhället med den utgångspunkten 
att avfall inte är sopor utan råvara för nya resurser? 

 
 
Och vinden skall säga: 'här bodde 
hyggligt gudlöst folk,- Deras enda 
minnesmärke är asfaltvägen och ett 
tusen förlorade golfbollar ... 

(T S Eliot) 
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Om energi 
 
"Men utvecklingen går med rekordfart. Försiktiga beräkningar säger att 
världen under 80-talet kommer att investera drygt 30000 miljarder kronor i 
energiproduktion." 
(Dagens Nyheter 22 oktober 1985) 
 
Citatet är en helsidesannons som gör reklam för Stockholms Nya Energi- 
och Fastighetscentrum. Vi får intrycket av att om vi bara satsar ordentligt 
med pengar kan vi producera, framställa mer energi och på så sätt få 
utvecklingen att rusa vidare. Energisituationen i världen pekar på något helt 
annat än den spådom annonsen består med. Sedan 1970-talets "energikriser" 
ligger energifrågorna akut 
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högt på samhällets prioriteringslista - båda i det moderna industrisamhället 
och i tredje världen. Energitillgångarna avgör vilka utvecklingsvägar ett 
samhälle kan välja, och för mänsklig överlevnad är det och har alltid varit en 
grundläggande uppgift att lösa tillvarons energiekvation. 
 
Brist och överflöd 
I den fattiga delen av världen, som omfattar flertalet människor, är 
valsituationen nästan obefintlig. Där handlar det om överlevnad för dagen, 
att hitta ved eller gödsel som bränsle för matlagning och för en smula värme. 
För att åstadkomma utveckling enligt den pådyvlade västerländska 
uppfattningen om ekonomi och teknologi, behöver de fattiga länderna köpa 
energi från den rika världen för pengar de inte har. 
 
Även i de rika länderna handlar energifrågorna om överlevnad men på ett 
annat plan. Här insjuknar och dör människor på grund av att samhället 
storknar i sviterna efter energifrosseri. Överutnyttjande av energi leder bl a 
till oljekatastrofer, radioaktiv förgiftning, miljöförstöring och en materiell 
växtvärk som samhället inte klarar av. Det börjar på många håll i världen av 
nödvändighet växa fram en ny syn på hur energifrågorna måste lösas. 
 
Källa till kraft 
I det kinesiska språket skrivs energi med två tecken; tecknet för kraft och 
tecknet för källa. Tecknen har samtidigt betydelsen möjlighet, begåvning, 
framåtdrivande, förflyttning, förmåga att förändra en vidare och mer 
spännande uppfattning än vad den rent tekniska tolkningen av energi ger. 
 
Det vi kallar energi är en idé, en tankekonstruktion som även om den är 
allmänt använd är svår att precisera. Vi kan kanske ändå vara överens om att 
energi bl a kan uppfattas som drivkraften i alla förändringar på Jorden - både 
de materiella och de icke materiella. När helst en förändring sker är energi 
närvarande som en förutsättning för att något skall hända. 
 
Termodynamikens "lagar" 
Två av naturvetenskapens viktigaste "lagar" är termodynamikens första och 
andra huvudsats. Den första huvudsatsen säger att mängden energi är 
konstant. Energi kan inte skapas eller förbrukas produceras eller 
konsumeras. Termodynamikens andra huvudsats talar om att det finns en 
skillnad i arbetsförmåga eller kvalitet (exergi) hos olika energitillstånd. Den 
skillnaden förbrukas i en ständig strävan mot utjämning. När skillnaden, 
arbetsförmågan i ett system är uttömd inträder jämvikt.  
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Energins arbetsförmåga ligger således i utjämningen av skillnaden/ 
kontrasten mellan två olika tillstånd. Vatten i en högt belägen damm har ett 
högre exergiinnehåll än vattnet i en lägre belägen sjö. Om vi nu förbinder de 
två vattenytorna med ett grovt rör, sätter en turbin med generator i röret och 
släpper på vattnet utnyttjar vi exergiskillnaden mellan vattenytorna. 
Lägesenergin omvandlas till elektrisk energi. När allt vatten runnit ner i sjön 
är lägesenergin förbrukad och generatorn slutar snurra. 
 
Om vi av någon anledning vill vända på processen går det naturligtvis att 
"ladda dammen" genom att pumpa upp vatten från sjön. Men till det arbetet 
behövs det lika mycket exergi som vi tjänade när vattnet rann utför - minst. I 
praktiken går det åt mer eftersom en del exergi förloras som värme i själva 
pumpen, lagren blir varma osv. Det är möjligt att tillfälligt vända på en 
energiprocess men enligt termodynamikens andra huvudsats blir 
slutresultatet alltid en förlust av arbetsförmåga/exergi. 
 
Som ett kanske udda men belysande exempel på detta grundläggande 
förhållande kan vi ta bilen som arbetar sig uppför en lång backe. När den 
tagit sig upp på krönet har den förbrukat en viss mängd bensin varav ungefär 
……………………………….en femtedel av bensinens exergi omvandlats i  
                                                  lägesenergi, dvs placerat bilen på backens 
                                                     .krön. Resterande fyra femtedelar har 
                                                       förlorats som värme från motor och  
                                                        avgaser. Om vi nu låter bilen rulla  
                                                           tillbaka till backens början skulle vi bli  
                                                        ganska förvånade om vi finge tillbaka  
                                                 bensinen i tanken (all den förlorade exergin). 
                                        Då skulle bilen kunna köras upp och nerför backen  
                                som en jojo i all oändlighet, en evighetsmaskin. 
……………..Det är bara att konstatera att det sker en oåterkallelig förlust av  
……….exergi, när arbete utförs. Människan kan alltså inte producera-skapa  
     energi, ej heller konsumera. Att energins arbetsförmåga (exergi) däremot 
 ständigt förbrukas (konsumeras) är en naturlag men det finns ingen naturlag 
som föreskriver hur mycket som måste förbrukas. Människan bestämmer 
själv hur mycket hon skall öppna ventilen i energisystemet. Hon kan 
använda energin på ett mer eller mindre ekonomiskt och förnuftigt sätt. 
 
I den stora energiomvandlingen i biosfären upplever allt levande perioder av 
"uppladdning" och "urladdning". Växter och djur lever och dör. Att 
människor åldras är livets gång, själva tidens flykt, anledningen till att vi har 
ett förflutet, en historia. Brasans heta glöd falnar och svalnar till aska. Vi 
kan inte vända på energiprocessen, inte heller på tidens ström. Men tankar 
om den här grundläggande principen i tillvaron kan kanske medverka till att 
vi använder den energi och den tid vi förfogar över på ett meningsfullt och 
gott sätt. 

 
Energisituationen kan jämföras 
med ett system av två kärl 
förenade med ett ventilförsett 
rör. I systemet finns en viss 
mängd vatten (energi). 

Ventilen i systemet är stängd 
och vattenytorna i de två kärlen 
står olika högt. Skillnaden mellan 
vattenytorna representerar syste-
mets arbetsförmåga (exergi). 
Skillnaden strävar efter att 
utjämna sig. Det kan vi konsta-
tera om vi öppnar ventilen. 
Vattnet slutar rinna när ytorna 
står i jämnhöjd. 

 
Mängden vatten (energin) är 
fortfarande densamma (den 
första huvudsatsen). Vattnets 
(energins) tillstånd har gått mot 
en utjämning. Arbetsförmågan 
(exergin) är förbrukad. Systemet 
är dött (den andra huvudsatsen). 
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Skära smör med motorsåg 
Det tidigare nämnda begreppet exergi används inom naturvetenskapen för 
att beskriva och mäta resursers kvalitet, dess användbarhet och 
arbetsförmåga. Om vi ordnar några av våra vanligaste energislag efter deras 
exergivärde skulle det se ut så här: 

 
Extra prima kvalitet Mekanisk energi t ex vattenfall 
  Elektrisk energi 
 
Prima kvalitet Solljus   
 Kemiska bränslen t ex olja, kol, 
  gas, torv eller ved 
 Kärnbränsle 
 Het ånga    
 Hetvatten    
Sekunda Husvärme    
 Spillvärme    
Värdelös Värmestrålning från jorden   

 
 
Elektricitet är ett exempel på energi av hög kvalitet medan värmeenergi 
representerar låg kvalitet. Den praktiska betydelsen av begreppet 
energikvalitet blir uppenbar om man i ovanstående tabell jämför vad som 
går att uträtta med elektricitet (hög kvalitet) respektive värme (låg kvalitet). 
Komplicerade processer och tekniker t ex datatekniken kräver elenergi 
medan det torde vara ganska meningslöst att försöka driva en datamaskin 
med värme. 
 
Det har gjorts reklam för att använda el vid husuppvärmning. När elektricitet 
omvandlas till värme förlorar den nästan all sin kvalitet. Den amerikanske 
energiforskaren Amory Lovins säger med anledning av denna slösaktiga 
teknikanvändning: "Det är lika tokigt att värma hus med el som att skära 
smör med motorsåg". 
 
I industrisamhället har det hittills inte uppfattats som särskilt nödvändigt att 
hushålla med energins kvalitet eller att fundera över det kloka i att välja rätt 
energislag till olika uppgifter. Man har kunnat strunta i kvalitetsbegreppet 
därför att det funnits stor tillgång på billig kvalitetsenergi som kol, olja och 
elektricitet. 
 
Efterhand som energifrågorna tränger sig på blir det i framtiden allt viktigare 
att energipolitiken tar hänsyn inte bara till energins mängd utan också i hög 
grad till dess kvalitet och att det utvecklas en effektivare energiteknik. I 
diskussionen om hur det kan gå till är energikvalitet/exergi ett användbart 
begrepp. 
 
Det finns flera vägar in i diskussionen om energiresurser och deras 
användning. Ett sätt är att skilja mellan förnybara energikällor och icke 
förnybara energikällor. Solenergi, vattenkraft, biogas, ved och jordvärme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. . . den mest insmickrande romanti 
ken . . . den teknologiska romanti 
ken, den skrytiga och skumögda 
längtan bortfrån vår beprövade 
biologiska hemvist i rymdoasen, 
och hän mot ett gränslöst bekväm-
lighetens heldatoriserade, livsfient-
liga, och alltigenom utopiska och 
obetingade paradis eller 
Schlaraffenland. 

Richard Matz 
(Schlaraffenland=land för lättingar) 
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är exempel på det förstnämnda. Olja, kol, naturgas, torv och uran består oss 
med resurser som i ett mänskligt tidsperspektiv icke är förnybara. 
 
Förnybar energi 
Soldyrkan är inte något primitivt synsätt utan resultatet av en viktig 
förståelse av livets grundläggande förutsättningar på jorden. Många av  
de kulturer vi benämner primitiva har skaffat sig en ofta avancerad kun- 
skap om solens rörelse och förstått dess livgivande förmåga. Solen har 
respekterats som allt livs moder och kraftkälla. 
 
Sättet på vilken vi i vår industrikultur uppfattar solen kan liknas vid  
hur den ofta beskrivs på en barnteckning - en liten gul fläck uppe i  

Hur vi än bär oss åt måste vår 
hantering gå med förlust. Ju mer 
omfattande hantering desto större 
förlust. Det enda som i mänskligt 
tidsperspektiv är outsinligt är den 
flödande energin från solen. Vårt 
industrisamhälle är dock inte 
dimensionerat med hänsyn till detta 
energiflöde utan bygger på den 
felaktiga förutsättningen att den 
lagrade energin är obegränsad. Den 
ekonomi som mer än annat styr vårt 
handlande har helt enkelt inte tagit 
med denna del av verkligheten i sina 
beräkningar. 

(Bengt Hubendick) 
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teckningens ena hörn. Men förvisso är det inte alldeles enkelt att på ett 
påtagligt sätt förstå vad det handlar om i avstånd, storlek och funktion. Att 
solen är av avgörande betydelse för livet på Jorden och dess enda energikälla 
av betydelse är dock det faktum där alla diskussioner om energiförsörjning 
borde ta sin utgångspunkt. Solen tillför fotosyntesen sin ständigt flödande 
energi. Den utgör drivkraften för vindar, havsströmmar och vågor som 
liksom rinnande vatten kan nyttjas av människan som energikällor. 
 
Förnybara energikällor ger oss dessutom en energikvalitet som när den 
används inte ger något problematiskt avfall. Att nyttja förnyelsebara 
energikällor medför som regel en förhållandevis ringa störning av balansen i 
biosfären. Turbinvattnet återgår till sitt kretslopp, vinden från 
vindkraftverket fångas åter in i vädersystemet, tidvattnet och 
havsströmmarna låter sig icke rubba, biogasanläggningens drivmaterial blir 
odlingsjord och överskottet från jordvärmen söker sig under alla 
förhållanden ut i rymden. 
 
Förnybara, flödande energikällor 
"Mjuk" energiteknik 
 
Solen direkt 

 
Fotosyntesen-grön energi. Mat, frukt, grönsaker, spannmål, 
hö, halm, vass, ved, biogas osv. Solcellsteknik - solljuset 
omvandlas till elektricitet. 

 
Muskelenergi 

 
Människa, dragdjur 

Vattenbruk Fisk- och algodling m m 
Väderenergi Vattenkraft - mekaniskt arbete, elkraft, flodtransporter, 

timmerflottning Vindkraft - vindkraftverk, segelbåtar 
Vågkraft 
 

Solvärme Solfångare, växthus ... 
Jordvärme  
Havsströmmar  
Tidvatten  

 
 
Hur kommer det sig att det moderna samhället inte i högre grad utnyttjar den 
förnuftiga, ständigt flödande energin? Ett av svaren är att det finns starka 
ekonomiska, tekniska och politiska intressen av att behålla den rådande 
energisynen. De som investerat i "energiproduktion" vill få största möjliga 
avkastning från sina stora anläggningar och från de distributionsapparater de 
bundit upp sig i. Central, storskalig energiteknik som bygger på kol, olja och 
kärnkraftselektricitet kräver specialister som inte önskar de enskilda 
medborgarnas insyn och medverkan. Den eller de som har kontroll över 
energin har också makt, en makt som kan hotas av kritik och in blandning 

Att helt enkelt summera energi av 
olika värde är lika felaktigt som 
att ange kassabehållningen i 
antalet sedlar utan att ange om det 
är femkronorssedlar eller 
hundralappar. 

(Hannes Alfvén) 
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utifrån. De som gör vinster på stor energiomsättning i samhället har också 
resurser att påverka opinionen genom propagandasatsningar och 
reklamkampanjer där skickligt massmediefolk och opinionsbildare kan 
köpas för medverkan. En sådan framgångsrik kampanj ' har t ex förlett 
många att binda upp sig för direktuppvärmning med el lockade av den 
tillfälliga elrealisation som blivit resultatet av energiindustrins överkapacitet. 
 
Ytterligare ett skäl till varför en alternativ energisyn endast långsamt förmått 
göra sig gällande är att det krävs goda informationsresurser för att föra fram 
nya kunskaper, idéer och krav. Hittills har alternativenergins förespråkare i 
sin verksamhet fått lita till resurser som samlats in på ideell väg. 
 
Alternativa energikällor kan göras småskaliga och så enkla att allmänheten 
förstår och kan hantera dem. Den alternativa energitekniken innebär 
decentralisering av energianläggningarna vilket medverkar till kortare 
distributionsvägar och därmed avsevärda vinster genom insparade 
energitransporter. Jämfört med kol, olja och uran påverkar de förnybara 
energislagen miljön i ringa grad. Dessutom minskar samhällets sårbarhet 
med en decentraliserad och småskalig energiteknik. 
 
Icke förnybara energikällor 
Kol, olja och naturgas är fossila bränslen av högt exergivärde. De innehåller 
i olika koncentrationer ämnen, bl a tungmetaller, som när de frigörs vid 
förbränning kan vara skadliga för växter, djur och människor. Vid 
förbränning av kol och olja bildas också besvärande svavel- och 
kväveföreningar. 
 
När energi utvinns ur uranmalm i form av kärnkraft eller kärnexplosioner 
bildas plutonium, en av de giftigaste substanser man känner. Plutoniet förs 
tillsammans med annat radioaktivt avfall ut i biosfärens kretslopp och tas 
upp av växterna. Det finns sedan kvar i de multnande växtdelarna. De 
radioaktiva resterna i jorden påverkar de levande organismernas arvsanlag 
både hos större växter och djur och hos de mikroskopiskt små nedbrytarna. 
Därför ligger kanske 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• plutonium= av Pluto (eller 

Plutos), gud i den grekiska 
mytologin. Pluto var dödsrikets 
(men även rikedomens) gud. 
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inte den största risken med atomsopor i några plötsliga, observerbara 
kärnkraftsolyckor eller kärnvapensprängningar utan i den smygande 
förändring i arvsmassan som blir följden av en långsam ökning av 
radioaktiviteten i miljön. 
 
Att petroleum, bergolja, kommit att spela en central roll i industrisamhället 
är inte ägnat att förvåna. Oljan har många unika egenskaper som gör att den 
blivit ytterst värdefull både som energigivare, smörjmedel och råmateriel i 
tillverkningsprocesser inom kemisk och mekanisk industri. Det är en viktig 
fråga om denna värdefulla, icke förnybara råvara skall få fortsätta att 
förslösas genom att användas för uppvärmning eller för lyxändamål. 
 

 
 
Från ordning till oordning 
Termodynamikens andra sats, som säger att energi endast kan omvandlas 
från högre till lägre kvalitet, kallas också exergilagen. Exergi är, som 
tidigare nämnts, ett mått på arbetsförmåga eller ordning. De fossila 
bränslena och kärnbränslen är exergirika. Den höga specifika grad av 
ordning, som råder mellan atomerna, i t ex olja ger den dess speciella och 
värdefulla egenskaper, bl a den smörjande förmågan. Den värdefulla ordning 
som ursprungligen råder mellan atomerna går i kolet, oljan och uranet 
förlorad vid användningen. Ordningen mellan atomerna i råvaran förvandlas 

Men vad jag såg var en värld där 
alla maskiner var av trä, de var 
stora och klumpiga men vänliga och 
liksom varma, kroppstemperatur, 
och de arbetade tyst, utan vanligt 
maskinbuller, snarare som ett 
knittrande av syrsor och ett sus av 
löv. 

Artur Lundkvist 
 
 
 
 
 
Naturens teknik strävar mot 
komplexitet, mångfald, 
resurssnålhet och jämvikt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• exergilagen kallas även 

entropilagen. Entropi är ett mått 
på oordning. 
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till oordning i avfallet, i askan, avgaserna, atomsoporna och spillvärmen. 
Även om det skulle vara tekniskt möjligt att av avfallet återskapa råvarorna 
vore detta en meningslös sysselsättning då det måste ske till priset av en 
förlust som överstiger det man kan vinna. 
 
Exergilagen säger att varje vinst, varje framsteg måste betalas med en ännu 
större förlust. I detta perspektiv kan vi se en grundläggande skillnad mellan 
den ordning människan försöker skapa och den ordning naturen 
åstadkommer. Naturen strävar efter en ordning i tiden, söker förändringar 
som utvecklar och förfinar en komplex levande ordning, och som stärker 
möjligheterna till överlevnad. Naturen tar 

 
sin drivkraft från den enda existerande ständigt flödande energikällan. 
 
Människan å sin sida arbetar för en ordning i rummet, en död ordning i 
maskiner, byggnader och monument. Människan använder i huvudsak icke 
förnybara energikällor och resultatet av processerna blir exergiförbrukning 
och ökad oordning. Kanske kan man säga att skillnaden liknar den mellan en 
jordbrukare som satsar på att utveckla sin jord så den blir levande, frisk, 
uthållig och självförbättrande och den jordbrukare som bygger stora 
djurstallar och satsar på stora jordbruksmaskiner och kemikalier. 
 

Industriepokens teknik har 
varit komplicerad, ensidig, 
resursförslösande och tillfällig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bägge dessa världsbilder, den 
idealistisk-humanistiska och den 
tekno-ekonomiska, är dock lika 
aniropocentriska, och tar båda 
för given sin motsatsställning till 
naturen. Ingendera duger i 
befintligt skick som lösning på 
dagens 'ekologiska' problem, 
nämligen problemet att rädda 
Jorden. 

Richard Matz 
 
(antropo-centrisk - som sätter 
människan i centrum) 
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Energimiljöer 
 
tt gammalt ordspråk säger "där det handlas där 
spills det också". I äldre tider var tillgångarna 
knappa och man måste hushålla med resurserna. 
Det gällde då att inte göra något i onödan och vara 

uppmärksam på hur saker och ting hanterades. Hade man med stor möda 
skördat något, hämtat hem veden från skogen eller hö från ängen var det 
nödvändigt att hantera det här förrådet på ett klokt och ansvarsfullt sätt. 
Eftersom alla förändringar krävde resurser gällde det att tänka över varje 
åtgärd, vara sparsam och inte handla, förbruka, i onödan. 
 
Traditionell tillväxt = energislösare 
I industrisamhället har moralen blivit den motsatta. Ju mer resurser som 
förbrukas, ju mer man "handlar", desto mer sägs "produktionen" öka. 
Energispillet har spelat en underordnad roll trots att industrisamhället inte 
haft några extra eller nya tillgångar utöver de som fanns förr. Tvärtom kan 
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vi befara att mängden tillgänglig energi har minskat. Solflödet är detsamma 
som alltid men växttäcket som samlar in solenergin minskar ständigt genom 
jätteavverkningar av regnskog, skogsdöd, döda sjöar, döende hav, 
ökenutbredning och jordförstöring. Därmed minskar möjligheterna till 
energiuttag från de levande bestånden. Att lagren av icke förnybar energi 
krymper är en självklarhet. Det här förhållandet har dolts av att utbudet av 
billig energi varit stort och talet om ökad "energiproduktion". 
 
En stor "energiproduktion" har betraktats som nödvändig för att 
åstadkomma utveckling och framsteg och därför har det gjorts maximala 
ansträngningar för att göra så mycket energi som möjligt tillgänglig. Stor 
energiomsättning har varit förutsättningen för stor framställning av varor 
och tjänster, något som belönats av samhället. Sparsamhet med energi, som 
förknippats med mindre omsättning och tillväxt, har betraktats som 
bakåtsträvande. Borde inte det faktum att jordens användbara energi nu 
förbrukas fortare än den förnyas ge energiansvariga en tankeställare? Det är 
dags att sluta ”spilla" energi. 
 
Elden 
Forskare har kunnat konstatera att för en miljon år sedan och fram till de 
senaste årtusendena arbetade människor ungefär två till tre timmar om dagen 
för att klara livsuppehället och använde för det ändamålet ungefär en 
tredjedel av den exergimängd som håller den moderna människan igång. 
 
Våra forntida släktingar var i hög grad utsatta för natur- och klimatpåverkan. 
Bruket av elden blev därför en viktig "energiteknisk" uppfinning. Elden 
gjorde det möjligt att bereda fler av jordens produkter till mat och elden gav 
värme och ljus. Det antas att bruket av eld också blev en stor social och 
kulturell betydelse. Runt glöden kunde man samlas och utbyta  
tankar och erfarenheter. Att tämja naturelementet elden  
noteras som en av de viktigaste framgångarna i  
människans historia. 
 
Jordbruket 
Upptäckten att det gick att fånga in, koncentrera  
och lagra solenergi genom att odla spannmål  
kom ungefär samtidigt i tättbefolkade områden  
i Kina, Mindre Asien och Egypten. Den agrara revolutionen satte igång en 
utveckling som bl a ledde till växtförädling, konstbevattning och användning 
av dragdjur. Den nya tekniken skapade  
ett överskott av mat men förutsatte ett  
strängare organiserat samhälle med

 

• agrar av latinets ager = åker 
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centraliserad makt, användning av slavar och ett organiserat försvar för att 
hävda rätten till uppodlade områden. 
 
När människor inte längre levde i en tillvaro som byggde på lokal 
självförsörjning och att var och en själv såg till att täcka sitt energibehov 
kunde folk samlas i städer. Staden innebar en dramatiskt förändrad 
energimiljö. Visserligen levde stadens innevånare fortfarande på flödande 
resurser i form av ved, spannmål, vind i segel, väderkvarnsvingar osv. Men 
det måste fram en annan teknik för att klara den nya energisituationen. 
Städerna blev "öar" av relativa framsteg men det skedde på bekostnad av 
den omgivande landsbygden som åderläts på sina resurser. 
 
Kol 
I och med den industriella revolutionen kom resursflödet att i än högre grad 
styras av människan. Under industriepoken har växlingarna mellan olika 
energimiljöer varit snabba och synnerligen påtagliga. Det är naturligt att 
lättillgängliga energikällor används först och i 1700-talets England var det 
ved som i begynnelseskedet blev det drivande energislaget. Skogarna tog 
snabbt slut och användningen av kol blev en tvingande nödvändighet. Kolet 
ansågs till en början vara en smutsig och mindervärdig energikälla och 
överklassen fortsatte i det längsta att värma sina hus med ved. Kolet var 
också betydligt besvärligare att komma åt och hantera och det gick åt mer 
energi att få fram kol än ved. Kolsamhället krävde nya transporttekniska 
uppfinningar. Vägarna förstördes av tunga koltransporter vilket ledde till att 
skotten McAdam införde vägbeläggningen makadam (krossad sten). Ett  
                          annat sätt var att belägga vägbanan med räler, först av trä,  
                                      sedan av järn. Kolet gav upphov till ångmaskinen,  
                                         som kunde användas som stationär kraftkälla att  
                                          med Iinor dra vagnar på rälsen. 
 
                                           Ju mer som bröts desto besvärligare blev det att  
                                           komma åt kolet. Gruvtekniken måste utvecklas  
                                          för att kunna fungera djupt under jorden. Den 
                                          ändrade energitekniken påverkade samhällets  
                                         utformning på ett genomgripande sätt. Arbetet i 
                                        kolgruvorna skapade nya,  
                                       besvärliga sociala förhållanden. 
 
 
Olja 
Men kolet räckte inte till för industrins ökade energibehov och det var 
dessutom besvärligt att frakta till områden där inget kol fanns. Då kom oljan 
in i bilden. Den användes först som bränsle i lampor men fick sitt stora 
genombrott i och med explosionsmotorn, bilismen och flyget. 
 

 ... den orimliga motsättningen 
mellan den alltigenom auktoritära 
industritekniken och det predikade 
frihetsevangeliet. 

Richard Matz 
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Oljesituationen förändrades efter samma mönster som kolanvändningen. 
Den teknik som krävdes för att borra, pumpa upp, transportera och bearbeta 
oljan blev ännu mer komplicerad och energikrävande än koltekniken. 
 
Allmänt kan sägas att så länge nya energikällor varit lättillgängliga har det 
gjorts stora och snabba vinster men energilönsamheten har avtagit efterhand. 
I sin bok Entropi skriver Jeremy Rifkin: "Vi har vant oss att tro att de stora 
framstegen i vår historia inträffat därför att någon kommit på en bättre 
metod att utföra ett och annat. Men i själva verket är dessa "bättre metoder" 
bara andra metoder, framtvingade av kravet på anpassning till en kärvare, 
mer svårexploaterad energimiljö." 
 
Kärnkraft 
Här förefaller det nu som om det historiska mönstret upphört att gälla. 
Oljesamhället fungerade utmärkt och ingen energibrist var för handen när 
den nya epoken med kärnkraft inleddes. Det fanns andra skäl att introducera 
kärnkraften än brist på energi. Politiskt strategiskt - tekniskt behövdes 
kärnkraftverken för att utveckla en teknologi och framställa plutonium för 
kärnvapen. De första reaktorerna var militära anläggningar. Ett annat tungt 
argument var att kärnkraften kunde bli en lukrativ affär. I sin bok "De heta 
åren en rapport från insidan" berättar Sydkrafts informationschef Sven 
Bergqvist om hur staten och skattebetalarna stod för "merparten av 
lärpengarna" men "långsiktigt blev det en lysande affär såväl för 
Oskarshamns kraftgrupp och Sydkraft som för Asea". Inför 
folkomröstningen i kärnkraftsfrågan kände man inom kraftindustrin, 

Tron på framåtskridandet är en 
lära för lättingar. 

Charles Baudelaire 
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enligt Bergqvist, sitt övertag över motståndarsidan. "För att tjäna in allt vi 
anslog till information inför folkomröstningen behövde Barsebäcksverket 
drivas två och ett halvt dygn." 
 
Fysikern Gösta Wallin och ekonomen Rolf Millqvist hävdar i sin till 
energipolitiken kritiska bok "Kärnkraftens ekonomi", att de vinstgivande 
kärnkraftsbolagen skulle gå med miljardförlust utan subventioner. De anser 
att det elpris som tas ut i dag endast motsvarar en fjärdedel av "den verkliga 
totalkostnaden". Mellanskillnaden täcks av subventioner från staten som bl a 
tas från den vinstgivande vattenkraften och uteblivna fonderingar för den 
framtida avfallshanteringen. 
 
Mycket talar nu för att kärnkraftsepoken närmar sig sitt slut. I USA 
avbeställs och stoppas reaktorer på löpande band och förlusterna beräknas 
uppgå till ett par hundra miljarder dollar. Genom ständigt ökande 
driftskostnader (bl a för avfallshanteringen) har man också besvär med 
lönsamheten för de i drift varande anläggningarna. 
 
Vem ska bestämma över energin? 
Kampen om och kontrollen över energin har efterhand hårdnat. Vi kan 
konstatera att den sociala situationen blev besvärligare i kolsamhället än i 
vedsamhället. Oljesamhällets miljöproblem blev mer besvärande och 
ekonomin svårare att planera än i kolsamhället. Med kärntekniken har vi 
knappast fått en bättre miljö eller ett tryggare samhälle. Byten till nya 
energimiljöer har hitintills inneburit ökad maktkoncentration, beroende, 
centralisering, sårbarhet och oro. Hur kommer det att bli om vi accepterar en 
fortsatt marsch in i plutoniumsamhället och vilka blir följderna om vi inte 
försöker se energiförsörjningen i ett globalt perspektiv? Sverige är i dag 
världens kärnkrafttätaste land beräknat per invånare, ett globalt sett orättvist 
och ohållbart förhållande. För om det i världen i övrigt rådde samma 
energisyn skulle det innebära över sex tusen kärnkraftverk spridda över 
kontinenterna. En sannolik ökning av de osannolika kärnkraftsolyckorna 
skulle bli följden. 
 
Från att ha gått mycket långsamt sker nu byte av energimiljöer allt snabbare. 
De enskilda människornas möjligheter att påverka eller anpassa sig till 
förändringarna minskar drastiskt. Ansvaret för energiförsörjningen blir i allt 
högre grad en uppgift för tekniker, experter och ekonomer. Med tanke på 
energins centrala roll i samhället är detta förhållande betänkligt inte minst ur 
demokratisk synpunkt. Att vara med och avgöra energiutvecklingen är en av 
medborgarnas i en demokrati viktigaste uppgifter. Förändringar av 
energimiljö och energiteknik är nödvändiga men besluten om 
förändringarnas karaktär, inriktning och hastighet får inte ligga i händerna 
på ett fåtal experter eller styras av kortsiktiga vinstintressen. 

Man kan lura en del av folket 
hela tiden och helafolket till en 
viss tid,- men man kan inte lura 
hela folket hela tiden. 

Abraham Lincoln 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• fission= dela, klyva 
 
• fusion=gjuta samman, 

sammanslå 
 
 
De äro blinda ledare,- och om en 
blind leder en blind, så falla 
båda i gropen. 

Matteus evangelium 
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Jorden som ett slutet system 
Skapandet av nyttigheter har i industrisamhället i huvudsak byggt på 
användning av malmer, mineraler, kol, olja och uran. Dessa resurser förnyas 
inte inom systemet under för människan intressanta tidsrymder. Det sker 
heller ingen påfyllning utifrån, från universum. I det hänseendet är Jorden att 
betrakta som ett slutet system. Detta slutna system måste också, bortsett i 
viss mån från spillvärmen, rymma avfallet från industrisamhällenas 
verksamhet. De icke förnybara naturresurserna minskar och avfallet ökar. 
Nu börjar de här förutsättningarna att bli allt mer påtagliga och insikten om 
hur systemet Jorden fungerar i verkligheten kommer i konflikt med vår 
traditionella tillväxtteori. 
 
Jorden som ett öppet system 
Från en annan utgångspunkt är jorden att betrakta som ett öppet system. 
Solen tillför systemet Jorden ett konstant flöde av energi. Det betyder att 
solenergi oavbrutet kan samlas in, lagras och brukas på ett sätt som skulle 
kunna innebära en för människan konstant och rik energimiljö. Tekniken att 
använda den flödande energin kan och måste därför förbättras. Till livets 
fromma upprätthåller det öppna systemet Jorden sin kosmiska energibalans: 
solljus in - värmestrålning ut. 
 
Den tidigare nämnda exergilagen hävdar att alla förändringar totalt sett sker 
till priset av en exergiförlust och ökad oordning. Om vi betraktar hur naturen 
fungerar i det öppna systemet solen-Jorden blir exergilagen motsägelsefull. 
Naturen har förmåga att koncentrera och öka sitt exergiinnehåll och sin 
ordning. Naturen bygger hela tiden upp allt mer komplexa strukturer och 
system. Uppenbarligen existerar för systemet Jorden två motverkande 
processer; en exergiförbrukande och en exergiupptagande, 
ordningsskapande process. Människan har möjlighet att göra val i spelet 
dem emellan. 

 

Ni glömmer att produkterna tillhör 
alla och att jorden tillhör ingen. 

(J J Rousseau) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den frisläppta kraften hos atomen 
har förändrat allt utom människans 
sätt att tänka. 

(Albert Einstein) 
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SAMHÄLLET  
 

Teknik 
 
eknik kommer av grekiskans tékne som betyder skicklighet, 
konst, t ex konsten att omvandla naturtillgångar till 
nyttoprodukter. En nutida naturvetenskaplig definition är att 

"teknik innebär att ordna 
 
atomer på ett visst sätt i ett bestämt syfte", en definition som stämmer väl 
överens med den klassiska uppfattningen. 
 
Inom plastindustrin och inom gentekniken kan man genom att flytta enstaka 
atomer i en struktur få fram material eller kombinationer med helt nya 
egenskaper. Industrin ordnar råvarans smådelar så att resultatet blir kemiska 
produkter, bruksvaror, redskap, maskiner, vapen, instrument, data anlägg- 
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ningar osv. Gemensamt för de här och andra tekniska processer är att de 
förbrukar exergi, mer ju sämre tekniken fungerar. 
 
Naturen har en ändamålsenlig teknik 
Växterna har utvecklat en långsiktig, optimal teknik i förhållande till flöden 
och andra förutsättningar i sin omgivning. Deras anpassade, effektiva 
resursanvändning står i skarp kontrast till hur tekniken i industrisamhället 
utnyttjar energi och material. Det betyder inte att 9 'naturen alltid vet bäst" 
eller är effektivast. Cykeln t ex är en teknisk uppfinning som överträffar det 
naturen kunnat åstadkomma. Med hjälp av mikrodatorer är det också möjligt 
att åstadkomma delprocesser som är effektivare än naturens. Men människan 
har ännu en god bit att vandra innan hon når upp till naturens förmåga att 
styra mångfalden av samverkande system. Om det nu är ett möjligt eller ens 
ett eftersträvansvärt mål. 
 
Även den minsta encelliga organismen har utvecklat en teknik som är 
imponerande med databanker, avancerade kommunikationssystem, fabriker 
utan avfallsproblem, lager av en mångfald råvaror och produkter. Allt 
samordnas med en målmedveten och precis teknik vars komplexitet vi har 
svårt att överskåda. Kommunikationstekniken inom växt- och djurvärlden 
kan vara oerhört raffinerad, effektiv och varierad allt ifrån blommornas 
doftstyrning av insekter till valarnas hundramila ljudmeddelanden genom 
havet. Målet med naturens teknik synes vara att utveckla varje arts möjlighet 
att överleva i en ständigt bättre fungerande helhet. Vilket är målet med den 
mänskliga tekniken? 
 
Teknik är en nödvändig del av den mänskliga kulturen. Utan en anpassad 
teknik överlever ingen art, inte heller människan. Därför blir det en 
ödesfråga efter vilka utvecklingsvägar tekniken förs. 
 
Naturen - vän eller fiende? 
Under större delen av människosamhällets utvecklingshistoria har den 
mänskliga tekniken varit mer eller mindre tvingad att anpassa sig till de 
möjligheter som rymts inom de naturgivna förutsättningarna. Kulturer som 
konstant överträtt gränserna för vad miljön tålt har samtidigt förberett sin 
egen undergång. Industrisamhället satte från början som mål att göra om 
naturen efter industriteknikens önskemål. Det blev konsekvensen av en 
verklighetsuppfattning som hävdade att världen fungerar som en stor 
maskin. Naturen kom att betraktas som bångstyrig och måste därför tämjas 
och betvingas. Man ansåg att människan genom att utnyttja mekanikens 
lagar kunde styra, omkonstruera och utnyttja naturens maskineri för sina 
syften, köra det hur länge och snabbt som helst. Efterhand har maskinen 
naturen på grund av människans hårdkörning börjat att gå ojämnt. Detta 
bedöms i konsekvens av den rådande verklighetsuppfattningen vara ett 
mekaniskt problem, ett maskinfel som bara kan avhjälpas med ännu 
effektivare maskinteknik. 

Tidsandan gillar inte det som är 
enkelt. Den tror inte längre att det 
enkla kan ha något djup. Den 
gillar förvecklingar och anser dem 
vara djupa. Den gillar våld. 

Albert Schweitzer 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• mekanik av grekiskans 

mechane = verktyg är den del 
av fysiken som behandlar 
kroppars, vätskors och gasers 
jämvikt och rörelse. Mekanisk 
= maskinmässig, själlös, 
omedveten 
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Genom att utnyttja resultaten från en framgångsrik naturvetenskap har det 
varit möjligt att utveckla för livets förutsättningar förödande effektiva 
verktyg. De snabba tekniska förändringarna har satt medel i våra händer som 
gjort oss kraft- och fartblinda. Trotyl, laser, bulldozer, kärnteknik, 
genteknik, datateknik och processteknik har berett väg för "naturens herre" 
som låtit berg sjunka och djup stå upp. Men vi kan idag konstatera att 
tekniken lider svåra nederlag i sitt förhållande till miljön. Om det är 
resultatet av att de som skapat tekniken lyckats med vad de föresatt sig 
måste felet ha legat i målsättningen - vad man föresatt sig att åstadkomma 
med tekniken. 
 
Teknik är business 
Vilka är då teknikens målsättningar? På den frågan finns flera svar beroende 
på vem som svarar. Ett vanligt svar är att tekniken har till uppgift att 
förenkla människans arbetsuppgifter så de blir mindre påfrestande dvs lösa 
människans problem. Dock torde en mer utbredd uppfattning vara att det 
viktigaste för den moderna tekniken är att den och dess produkter skall vara 
"säljande", dvs gå med vinst. 
 

 

Nu återstår hoppet att vapnen skall 
läggas ner medan jorden ännu har 
så mycket osårad hud kvar att den 
kan leva och läka sina sår. Och att 
de överlevande ska inse att de, 
drivna av samma nöd, måste 
gemensamt sluta fred med jorden. 

Elin Wägner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Under detta århundrade har de 
västliga industrisamhällena i allt 
större utsträckning förlitat sig på 
den teknologiska uppfinnings-
rikedomen för att lösa sociala 
problem. Krig, fattigdom och 
sjukdomar - allt har ansetts kunna 
avhjälpas med teknologi ... 

Ett samhälle som vårt har krympt 
sin föreställningsvärld . . . så att 
den frambringar monster som 
Polaris-missilen i stället för bilden 
av en värld uppbyggd kring 
mänsklig tillväxt och utveckling. 
Ett samhälle som låter sina bästa 
hjärnor utveckla teknologiska 
system, som begränsar människans 
val, har undergrävt sin förmåga att 
skapa långsiktiga visioner. 

(Elisa Boulding, 
amerikansk professor i sociologi.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• teknologi är en 

sammanfattande beteckning på 
de vetenskaper som behandlar 
tekniska system och metoder 
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Det betyder för det första att teknologin riktar in sig på behov, områden och 
tekniker där det finns pengar att hämta. Och finns där inga sådana behov så 
går de att konstruera. 
 
För det andra får kvalitet stå tillbaka för lönsamhet. Det är lönsamt att 
bygga in ett "dödsur" i produkterna så att de förslits och är svåra eller 
omöjliga att reparera. 
 
För det tredje blir det ekonomiskt lönsamt att göra tekniken komplicerad 
och se till att de som använder den blir beroende av tillverkarnas experter, 
speciella teknik och tillbehör. Ibland är det så att själva apparaten är 
påfallande billig medan de tillsatser som behövs för att använda den är dyra 
och utformade på ett sådant sätt att endast "märkesvaror" passar; man binder 
upp kunderna med "hard ware" och skinnar dem med "soft ware". 
 
För det fjärde har den totala kommersiella styrningen av teknikutvecklingen 
lett till att teknik förvandlats från medel till mål. Andra mål än de rent 
tekniskt-ekonomiska har en märklig förmåga att komma bort. Hur ofta 
föregås framtagandet av en ny "grej" av frågor om dess mänskliga, 
kulturella, ekologiska nytta och önskvärdhet? Det ligger något klargörande i 
de amerikanska teknikstudenternas självironiska skämt om sin framtida 
arbetssituation: "Tekniken har svaren men vilka är frågorna?" 
 
För det femte har ekonomi och teknik arrangerats så att det blir mer 
ekonomiskt lönsamt att använda maskiner än människor. Det är 
dubbelbottnat att betrakta de anställda -"humankapitalet" som företagets 
värdefullaste resurs. Då nyttjandet av mänsklig arbetskraft beskattas hårdare 
än användandet av maskiner blir teknologins kommersiella uppgift att 
ersätta människor med tekniska arrangemang. 
 
Den tekniska utvecklingen ingen naturlag 
Vi betraktar gärna tekniska förändringar som resultat av en opåverkbar 
process som skrider fram nästan i kraft av någon sorts naturlag - 
"utvecklingen har sin gång". Så är det givetvis inte. Bakom dagens 
teknikyttringar och tekniska genombrott ligger människors eller grupper av 
människors starka viljor och noggranna beräkningar. Till sitt förfogande har 
de ofta hela det tekniska maskineriets och det världsomspännande företagets 
resurser. Är det då underligt att enskilda människor såväl som politiker 
känner sig hjälplösa i försöken att vara med och styra den kraftigt 
accelererande tekniska utvecklingen? 
 
Det talas ofta om att teknik är något neutralt och sakligt, något som inte har 
med känslor att göra. Men för att kunna säljas behöver ny teknik laddas med 
positiva känslor och attityder -känsla av makt, känsla av att bli skickligare, 
bli en "behärskare". Den kommersialiserade tekniken vill få oss att känna  
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oss betydelsefulla, att vi är med i "utvecklingen". Det är viktigt att vara 
"inne" och farligt att vara "ute". Vårt självförtroende bättras på med hjälp av 
"förstärkarteknik". Hästkrafterna under motorhuven ökar självförtroendet. 
Elektronisk förstärkare ger rösten volym och klang. Mikrovågsugnen höjer 
köksarbetets status. Joggingskon ger spänst i steget och satellitprogrammen i 
televisionen förlänar oss känslan av att vara med där de viktiga sakerna 
händer och att bli "du" med tillvarons "nyckelfigurer" och "trendsättare" 
 
Tekniken som livsstil 
I alla samhällen före industrisamhället svarade tekniken för vissa avgränsade 
uppgifter. Tekniken hade en tjänande roll, var ett underordnat hjälpmedel 
och inte en livsstil eller kulturformare. Mer naturnära kulturer än vår har på 
ett känsligt och begåvat sätt anpassat sig till förutsättningarna i sin 
omgivning. Sameslöjden har framställt vackra, funktionella redskap av 
fjällskogens material. Indonesisk teknik tillverkar svala batiktyger av lokala 
material, vax och färger. Avancerad trä- och fiberteknik har utvecklats i 
Afrikas vegetationsrika områden. 
 
Tekniken i det moderna samhället har tagits i anspråk för att organisera 
tillvarons alla aktiviteter och lösa dess problem. De tekniska aspekterna 
söker sig in i varje vrå av vårt vardagsliv. Tillvaron reduceras till en fråga 
om teknik. Snart finns i industrisamhället knappt en relation mellan 
människan och hennes omgivning, eller människor emellan där tekniken inte 
finns med som en förmedlande länk - eller filter om man så vill. 
 
En del företrädare för den konservativa tekniksynen avfärdar kritiken av 
teknikens mål och medel som utslag av teknikfientlighet. 

• opportunism = anpasslighet, 
principlöshet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
• innovation = förnyelse, nyska-

pande (teknisk och industriell) 
 
 
 
 
 
 
 
 
En bristande kritisk värdering av 
teknik antyder samhällets upplösning 
... Vår hjälplöshet inför den tekniska 
utvecklingen är en myt - en mycket 
värdefull myt för den som 
marknadsför ny kostbar teknologi. 
Man väljer teknologi, dock inte 
utifrån en helhetssyn på samhället. 

(Arne Naess: 
Ur boken Ekologi, samhälle och 

livsstil.) 
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Kritikerna misstänkliggörs med påståenden som att de vill "driva samhället 
tillbaka till stenåldern". Den här reaktionen är föga insiktsfull. Granskningen 
av den traditionella tekniken grundar sig ofta på insikten om teknikens 
betydelsefulla roll i samhället och på oron för en okontrollerad natur- och 
människofientlig utveckling. 
 
Den önskvärda tekniken 
I dag är det alldeles uppenbart att kravet på teknikens lönsamhet formar dess 
metoder och mål. Ansvaret för människor, miljö och naturresurser skjuts i 
bakgrunden. Det här påverkar på ett drastiskt sätt det beroendeförhållande 
som finns mellan teknik, ekonomi, arbete, hälsa, naturmiljö och trygghet. 
Vore det orimligt, när det gäller samhällsutvecklingen i allmänhet och 
teknikutvecklingen i synnerhet, att innan några åtgärder vidtas, eller beslut 
fattas, ställa frågan om vilka tekniska förändringar som är socialt önskvärda? 
Nästa steg skulle bli att klara ut om dessa förändringar är ekologiskt och 
ekonomisktförsvarbara. Till sist återstår frågan om förändringarna är 
tekniskt genomförbara - vilket nästan alltid verkar vara fallet. Skulle inte ett 
sådant här väl förankrat "beställningsförfarande" kunna bli stimulerande för 
tekniker och uppfinnare; att lösa uppgifter som formulerats utifrån 
angelägna mänskliga och samhälleliga behov? 
 
Är det då så att de som sysslar med teknik är mer oansvariga än andra? 
Säkert inte. Men tekniker tillhör en av de yrkesgrupper där obetänksamhet 
och brist på helhetsperspektiv och ansvar kan få särskilt vittgående följder. 
Därför är i diskussionen om teknikens övergripande värderingar och mål i 
högsta grad också teknikernas angelägenhet. 
 
Datorn - till vår tjänst? 
Ur resurs- och miljösynpunkt kan tekniken med supraledare och 
datatekniken tänkas medföra en delvis ny situation. Rätt använd har den som 
isolerad teknik hittills visat sig vara förhållandevis skonsam mot miljön. 
Mätt i mängden presterad information ger datatekniken ett gott utbyte i 
förhållande till mängden använd exergi. Den har helt nya möjligheter att ta 
sig an vida frågor och bearbeta komplexa situationer. Datatekniken har 
kanske förutsättningarna att bli det instrument med vars hjälp mänskligheten 
kan ta sig ur den nuvarande krissituationen. Men datamaskinen har i likhet 
med andra maskiner ingen egen moral. Inte än! 
 
Hur datamaskinen används och vad den används till bestäms fortfarande av 
de människor som har makten över den. Det är en öppen fråga hur den 
makten hittills utnyttjats - i onda syften eller goda. Införandet av datoriserad 
teknik och planering har möjliggjort en oerhörd effektivisering av den 
traditionella "makt- och roffarekonomin". Den gamla tekniken att exploatera 
skogar, sjöar, hav och jordar har med datorernas hjälp kunnat göras ännu 
brutalare. Framtidens rymdkrig förutsätter en ytterligare utveckling av dato- 

 
 
• supraledare = i dessa är 

motståndet mycket lågt, vilket 
medför att energi/information 
kan transporteras snabbt och 
nästan utan förluster 

•  

•  
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rer och datasystem. Å andra sidan har datatekniken också gjort det möjligt 
att t ex lösa många besvärande miljöproblem och medicinska uppgifter. 
 
Vad kan i framtiden komma att ske i klyftan mellan de som har tillgång till 
och kontrollerar datatekniken och de som inte har? Frågan gäller 
förhållandet mellan såväl enskilda människor i lokalsamhället som mellan 
nationer och folkgrupper i världssamhället. 
 
 
 
Några påståenden om teknik: 

• Teknik är en nödvändig och oerhört viktig del av den mänskliga 
kulturen 

 
• Teknik skall vara ett medel och inte ett mål 

 
• Sociala/kulturella, ekologiska värderingar bör avgöra hur tekniken 

skall utformas 
 

• Tekniken får inte binda eller förbruka resurser på ett sådant sätt att en 
framtida handlingsfrihet försvåras eller omöjliggörs 

 
• Teknik får inte bli diskriminerande med avseende på kön, ålder, 

social tillhörighet eller geografisk hemvist 
 

• Tekniken skall medverka till att stärka demokratin - inte användas så 
att makt och bestämmanderätt koncentreras till ett fåtal 

 
• Klyftan mellan de människor som har och de som inte har måste 

minskas. En rättvis fördelning lokalt, nationellt och globalt kan bara 
åstadkommas om tekniken används som ett instrument i detta syfte 

 
• Teknik måste utformas så att den medverkar till att stärka miljön och 

till att hushålla med resurserna 
 

• Tekniken skall bidra till att ge arbetet ett positivt innehåll och en god 
utformning. Människans arbetssituation får inte underkastas 
teknikens krav 

 
• Tekniken får inte kommersialiseras på ett sådant sätt att de här 

nämnda kraven inte kan uppfylla 

Men det är med sunda förnuftet som 
med samvetet: det är en grodukt av 
samhället och historien, och det går 
därför att utveckla, så det blir mindre 
osunt. 

Erland Lagerroth 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi har kontakt med andra människor 
via kabel-, eter- eller datasignaler. 
Gårdagens tv-serie blir det 
gemensamma samtalsämnet. 
Direktkontakten med den levande 
verkligheten ersätts med elektroniska 
bild- och ljudupplevelser. 
Fotbollsmatchen upplevs inte naturell 
och kontakten med naturen upprätthålls 
via kamerans teleobjektiv eller 
tv-skärmen. 

Världssvälten försöker man lösa med 
genteknik och i akuta katastrof-
situationer med luftbroar. Ökad 
trygghet skapas med krigsmaskinernas 
större precision och sprängkraft. 
Meningsfull fritid betyder fritid full med 
prylar. Sjukvården domineras av 
apparater och effektiviteten mäts i 
termer av "sjukvårdsproduktion". 
Tekniken att insamla och sammanställa 
människors samhällsuppfattning och 
förmedla resultatet i massmedierna styr 
i hög grad den politiska verkligheten. 
Beslutsfattarna satsar helst på idéer 
som 'förprogrammerats "genom 
opinionsundersökningar. Den intimaste 
situationen i mänsklig samvaro har till 
sist också reducerats till en fråga om 
teknik, demonstrerad på televisions-
skärmen. 
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Produktion och konsumtion 

 
vsnittet om ekologi beskrev hur naturen med solenergi 
som drivkraft bygger upp naturresurser. Begrepp som 
virkesproduktion, järnproduktion, oljeproduktion eller 
el-produktion förleder oss gärna tro, att vi människor kan 

skapa-alstra-producera järn, frukt, ägg, virke, olja eller elektricitet. 
 
Människans "produktion" - en tärande verksamhet 
Synsättet är en kvarleva från industriepokens barndom då människor på fullt 
allvar trodde att man med maskiners hjälp kunde skapa resurser. Den minsta 
eftertanke får oss att inse att det vi sysslar med när vi dödar valar och 
omvandlar dem till margarin, åderlåter malmkroppar, fäller träd, pumpar upp 
olja eller omvandlar kol till elektricitet är att vi förbrukar, konsumerar 
resurser. Den nuvarande användningen av produktionsbegreppet blir ännu 
falskare om vi betänker att varje "produktionsprocess" i sig konsumerar 
nyttoenergi för att hålla driften igång. När vi tror att samhället genom ökad 
"produktion" blir rikare innebär det i verkligheten att det blir fattigare på 
naturresurser och på livskraftig miljö. (En beräkning av vad enbart ett års 
vapenframställning konsumerar av världens resurser ger siffror av en 
storleksordning som är svår att fatta. I pengar mätt omkring fyrtio tusen 
miljarder kronor - 40 000 000 000 000 kr - ca åtta tusen kronor per 
världsmedborgare. Den förstörda miljön oräknad (1984). 

 

När man färdas mrd ljusets 
hastighet svartnar det för ögonen 

(Blandaren) 
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Tillväxt och miljöförstöring 
Det finns ett samband mellan materiell tillväxt å ena sidan och en ökad 
belastning av miljön å den andra. Konstaterandet att "smärtgränsen" nu 
håller på att överskridas har lett till att allt fler ifrågasätter den traditionella 
produktions- och konsumtionsideologin. Inget samhälle kan i längden 
konsumera snabbare än naturen producerar. Fysisk överlevnad handlar 
därför om att utnyttja tillgängliga resurser på ett klokt och insiktsfullt sätt. 
 
Kunskap om och hänsyn till de naturgivna förutsättningarna har hittills inte 
kunnat hävda sig i industrisamhället och om vi inte till nästa generation skall 
lämna över en sämre värld än den vi tog emot måste andra motiv än 
kortsiktiga vinster snarast börja styra produktion och konsumtion. 

 
Makten över produktionsmedlen 
Den eller de som har kontroll över ett samhälles naturresurser och 
produktionsprocesser har i såväl demokrati som diktatur också makten över 
de människor, konsumenter, som lever i samhället. I samma takt som 
kontrollen över energiflöden, råvarutillgångar och produktionsapparat 
koncentreras hos enskilda och maktgrupper ökar de många människornas 
beroende - trots allt tal om den moderna människans frihet. Centraliserad, 
storskalig, högteknologisk och resurskrävande "produktion" medför, även 
när den bedrivs med de bästa avsikter, ett totalberoende för det stora 
flertalet. Den eller de som har intresse av att kräva eller behålla makten 
måste för att bli framgångsrika se till att människors möjligheter att göra sig 
oberoende försvåras. Oberoende människor kan inte accepteras av det skälet 
att industrisamhällets massproduktion förutsätter lojal masskonsumtion. 

Den levande naturen, vari även 
människan ingår, har råkat i 
strid med sig själv, och är 
därmed hotad till sitt bestånd. 
En levande oas i rymden är 
ingen självklarhet utan något 
mycket vanskligt. 

Richard Matz 
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I en fungerande demokrati är en fri produktion och konsumtion av idéer och 
tankar nödvändig för samhällets utveckling och kulturella vitalitet. Men en 
alltför stor mångfald av fria åsikter och idéer om materiell produktion och 
konsumtion omsatta i praktisk handling, äventyrar en fortsatt 
produktionstillväxt. Något sådant kan inte tolereras vilket många i de s k 
alternativrörelserna fått erfara. Att öppet begränsa yttrandefriheten kan dock 
leda till oönskade och svårkontrollerbara konflikter. Ett alternativ blir då att 
makten uppehåller ett sken av demokrati och säger sig välkomna debatter 
samtidigt som den förvissar sig om att debatten blir verkningslös. "Vi är 
tacksamma för era åsikter (men vi kan inte ta några hänsyn till dem)." En 
sådan taktik benämns repressiv tolerans. 
 
Makten i världen 
Det som här diskuterats avser den utpräglade moderna industristaten men är 
i hög grad tillämpbart på det globala planet där motsvarande produktions- 
och konsumtionskontroll utövas av industriländerna visavi  
materiellt fattigare länder. Genom ekonomiska, militära och  
politiska påtryckningar i kombination med kontroll över flödet  
av energi, material, teknik, varor och kultur tvingas nationerna  
i den fattiga delen av världen att utforma sin produktion och  
konsumtion så att det passar de rika ländernas syften. Många  
länder i tredje världen har blivit allt ofriare och tvingats till  
ett produktions- och konsumtionsmönster som inte passar deras 
grundförutsättningar och behov och som därför kan få ödesdigra följder. 
Människor i utpräglade jordbruksländer svälter ihjäl därför att de styrande 
med "modern produktionsinriktning" satsat resurserna på annat än att få 
fram egna livsmedel. 
 
Den industrialiserade rika världens exporterade "produktionsteknologi" är 
förödande effektiv. Genom sin sociala och ekologiska okänslighet har den 
ruinerat många områdens kultur, samhällsstruktur, ekonomi och miljö. 
Indiankulturer går under när regnskogens jättar faller för skogsmaskinerna. 
Kvar blir ett sterilt landskap (som breder ut sig med 300 kvadratkilometer 
per dag). Atollens människor utsätts för följderna av kontinuerliga 
kärnvapenprov. I Alaska förstör oljeledningar och bergshantering 
urbefolkningens jakt- och betesmarker. I många "fattiga länder" lägger 
jordnötter, te, bomull och andra exportgrödor beslag på odlingsjord som 
skulle behövas för landets egen livsmedelsförsörjning. Fabriker i de fattiga 
länderna anses inte behöva samma säkerhetsbestämmelser som gäller i de 
multinationella industriernas huvudländer och fler olyckor blir följden. 

Våra blandekonomiska höjdare är 
goda demokrater endast så länge 
demokratin, i betydelse folkvälde, 
inte fungerar. 

Richard Matz 
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Bräcka sina läromästare 
En del förut fattiga länder har kopierat och utvecklat den moderna 
industriteknikens metoder och ekonomiska principer och övertrumfar nu 
sina förebilder i Väst. Japan, Hong Kong, Taiwan och Korea har övertagit 
ledningen inom områden där England, USA, Västtyskland och Frankrike 
förr dominerade. Men spåren förskräcker. Det blir allt tydligare att 
Västerlandets produktions- och tillväxtideologi inte är möjlig att tillämpa 
globalt. Den snabbt ökande tillverkningen av varor, de flesta 
överflödsprodukter, resulterar i kollaps av både människor och miljö. 
Kampen om lagren av icke förnybara råvaror och energi hårdnar men "det 
innebär en gigantisk missuppfattning att tro att lösningen på våra problem 
ligger i att vinna konkurrensen om resurserna istället för att gemensamt göra 
resurserna uthålliga" 
(Bengt Hubendick: Människoekologi) 

 
 
Basbehovsstrategin 
I mitten av sjuttiotalet presenterade Förenta Nationerna kravet på att 
människans fem fysiska basbehov skulle tillgodoses. Varje människa skulle 
ha tillgång till 

• tillräckligt med mat och vatten  
• rimlig sysselsättning 
• god hälsa 
• ändamålsenlig utbildning  
• tak över huvudet och kläder på kroppen. 

Man kan inte utan vidare sätta 
likhetstecken mellan fattigdom och 
underutveckling. Det finns 
högtstående kulturer med låg 
materiell standard. Och tecknen på 
underutvecklingen i den 
västerländska överflödskulturen är 
många. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den ena halvan av världen kan inte 
förstå den andras nöjen. 

Jane Austen 
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Med utgångspunkt från de fem kraven borde det vara möjligt att ringa in 
svaren på frågorna 

• Vad skall vi "roducera"? 
• Av vad skall vi "producera"?  
• Hur skall vi "Producera"? 
• För vilka skall vi "producera"? 
• Vilka skall bestämma "produktionen"? 

 
Om vi ser oss runt i vårt västerländska samhälle kan vi konstatera att stora 
delar av det som produceras har litet eller inget att göra med ovan nämnda 
basbehov. Av det kan slutsatsen dras att resurser förslösas i mindre 
angelägna syften. I verkligheten innebär konsumtionen i den rika världen ett 
svindlande slöseri. Engångsmaterial och transportenergin flödar ohejdat och 
fullt användbar mat, nya kläder, böcker, möbler, maskiner bränns eller 
hamnar på soptipparna. 
 
"Produktionshålligånget" 
I det komplex som bildas av industri, finansintressen, politisk och militär 
makt flätas intressen in i varandra och i varandras problem så att impulser 
utifrån inte längre förmår uppfattas eller tas emot. Det ömsesidiga beroendet 
försvårar eller gör det omöjligt att genomföra obekväma förändringar eller 
att fånga upp visioner bortom den egna planeringshorisonten. Men allt fler 
tar avstånd från det blindstyrda "produktionshålligång" som slår ut både 
natur och människor. Skaran som vägrar att konsumera för konsumtionens 
egen skull växer. Den "kvantitativa och konkurrensinställda världsbilden" 
får lämna plats för en världsbild som sätter samverkan och kvalitet i första 
hand 
 

 

 
 
 
Bestjäl oss och kalla det 

nationalekonomi. 
Gör oss hemlösa och kalla det 

regionplanering. 
Förnedra oss och kalla det 

socialvård. 
Gör oss galna och kalla det 

mentalhygien. 
Förgifta oss och kalla det 

miljövård. 
Söv ner oss och kalla det 

konsumtionsideologi. 
Gör oss arbetslösa och kalla det 

rationalisering. 
Vilseled oss och kalla det reklam. 
Sälj våra kroppar och kalla det 

sexuell frihet. 
Bedra oss och kalla det 

inkomstpolitik. 
Förtingliga oss och kalla det 

levnadsstandard. 
Håna vårt arbete och kalla det 

förtidspension. 
Ljug för oss och kalla det ordets 

frihet. 
Förtryck oss och kalla det 

demokrati. 
Claes Andersson 

 
 
• kvantitet av latinets quantita 

storlek, mängd 
 
• kvalitet av qualitas = 

beskaffenhet, värde 
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Ekonomi 
 
ytesekonomi - före industrisamhället  
Massekonomi - under industrisamhället 
Informationsekonomi - i slutet av industrisamhället 

Medvetenhetens och det globala ansvarets ekonomi när tar den sin början? 
 
Ordet ekonomi betyder hushållningskonst och kommer från grekiskans 
oikos - hus och nomos - förvaltning. Ekonomi innebär förvaltning och 
fördelning av tillgångar, och ekonomi förutsätter växelverkan mellan 
människorna och deras miljö. Men i vår tid har god ekonomi blivit 
detsamma som att ha ett överskott på pengar. För många, kanske de flesta 
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i industrisamhället, har pengar upphört att vara ett mått på resurser och 
kommit att betraktas som en resurs i sig, den enda "resursen" av betydelse. 
De som under 1930-talets inflation på några veckor förlorade allt vad de 
ägde fick uppleva konsekvensen av att bygga trygghet i tillvaron på 
"resursen" pengar. "Optionshösten" 1987 icke att förglömma. 
 
Bytesekonomi 
Bytesekonomi har varit den vanligaste formen av ekonomi i tidiga och 
traditionella samhällen. Men i flera tusen år har pengar brukats som 
symboler för värden av olika slag, för varor och tjänster. I många fall fanns 
ett ganska fast förhållande mellan en varas pris och den mängd energi, 
råvara och skicklighet som krävdes för att framställa den. Skräddaren visste 
hur lång tid som behövdes för att tillverka ett visst plagg och skomakaren 
använde si och så lång tid för ett par skor. Noga prövades varans kvalitet och 
priset sattes därefter. Den som sålde en vara var ofta dess tillverkare och 
ansvarig för om det var en god eller dålig produkt. I det slutna samhället 
spreds ryktet snabbt om vem som tillverkade eller sålde bra varor och vem 
som torgförde fuskverk. 
 
Massekonomi 

• Massekonomin, som vuxit fram under industriepoken, har kommit 
att karakteriseras av: 

• massproduktion 
• masskonsumtion 
• pengar som värdemätare 
• idén om vinstmaximering och materiell tillväxt med snabba, största 

möjliga vinster 
• överproduktion 
• marknadsföring och reklaminsatser för att bli av med överskottet 
• aggressivitet och konkurrens 
• imperiebyggande 
• korta ekonomiska perspektiv 
• avancerad teknisk utveckling 
• många mellanhänder och långa transportintensiva distributionskedjor 
• stor råvaru- och energiomsättning  
• okänslighet för miljöpåverkan 
• blind framstegstro  
• ojämn fördelning av resultatet av framstegen 

 
Ekonomins "lagar" 
Egennyttan - dvs vår personliga drift att skaffa oss materiella fördelar och 
behovet av en ständigt stigande materiell levnadsstandard - är en del av 
människans natur, det har ekonomerna hävdat. Den här driften tillgodoses 
bäst på den fria marknaden där priset fastställs enligt lagen om utbud och 
efterfrågan - ekonomins "osynliga hand". 

 
• kvalitet av qualitas = beskaffen-

het, värde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• kvantitet av latinets quantita 

storlek, mängd 
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Som vetenskap har ekonomin konstruerat lagar som kommit att uppfattas 
nästan som ofrånkomliga naturlagar, lika självklara som tyngdlagen. Det 
som karakteriserar en naturlag är dess opåverkbara allmängiltighet. Men de 
här ekonomiska "naturlagarna" har varit osäkra och varierat beroende på 
under vilka förhållanden de tillämpats. "Den ekonomiska verkligheten" har 
inte varit mer verklig än att man tvingats anpassa de ekonomiska lagarna 
efter det som skett i den faktiska verkligheten. Att se "den ekonomiska 
verkligheten" är att avhända sig möjligheten att använda ekonomin som ett 
styrinstrument. Som sådant kan ekonomin inrättas efter regler som 
människan själv formulerar för att användas vid planering och fördelning av 
tillgångar. 
 
BNP mäter utan urskillning 
Kanske finns det anledning att något beröra begreppet BNP - Brutto 
National Produkt - som är av central betydelse i massekonomins teorier. 
BNP står för hela det sammanlagda värdet av alla framställda varor och 
tjänster i samhället. Om bruttonationalprodukten under ett år haft ett högt 
värde har detta uppfattats som att den nationella ekonomin varit stark och 
samhället i balans. 
 
Efterhand har BNP-begreppet kommit att uppfattas som klumpigt och 
otillräckligt bl a därför att det inte gör skillnad mellan om det framställts 
varor av hög eller låg kvalitet, nyttiga eller onyttiga tjänster. BNP har ingen 
som helst koppling till samhällets sociala och kulturella mål eller 
kvalitetskrav. Tvärtom kan det finnas ett visst motsatsförhållande mellan 
BNP och samhällsmålen. Kluvenheten tar sig olika uttryck. Systembolaget 
säljer sin sprit men uppmanar samtidigt i broschyrer att inte dricka den. 
Tobaksförsäljningen ökar BNP men också frekvensen av lungcancer. På 
annonspelarens ena sida görs det reklam för att satsa pengar på V65 eller 
Lotto, på den andra vädjar staten om ökat sparande. 
 
BNP tar inte hänsyn till den ekonomiska situationens inverkan p ~samhället 
i sin helhet. Så kan t ex ökad sophantering och ökad miljöförstöring innebära 
tillväxt av BNP. När miljön blir sämre måst< miljöräddningsmaskiner 
tillverkas, miljövårdare anställas och utbildas, institutioner inrättas, 
sophanteringsanläggningar uppföras osv Med miljökrämpor ökar 
"omsättningen" inom vårdsektorn och d( ökade aktiviteterna får 
bruttonationalprodukten att växa. 
 
Massekonomin oekonomisk på sikt 
Den grundläggande förutsättningen för massekonomin har varit ökande 
tillförsel av råvaror men framförallt av energi. Detta i kombination med 
snäva ekonomiska synsätt har fått förödande följder för miljön. Tekniken, 
som anpassats till de ekonomiska målen och principerna, har överhuvud 
taget inte beaktat miljön 



93 

Lägg om växeln! 
Inom transport- och kommunikationssektorn har massekonomins principer 
lett till upprepade urspårningar. Under en kort men intensiv period har 
järnvägar lagts ner och räls brutits upp. Perspektiven är inte långa. Nu skall 
bansträckor återställas och nya komma till. Under tiden har samhällen tvinat 
bort, hus fått förfalla, människor tvingats bryta upp, resurser förstörts. Allt 
som inte varit lönsamt, sett ur ett snävt ekonomiskt perspektiv, har lagts ner. 
Hela landsändar har lagts ner. Särskilt drabbade har Norrland och andra 
kolonialiserade resursområden blivit. Välfärden i landets gynnade delar har 
betalts av "naturresurslänen" som levt på bistånd från centralmakten. 
 
I ett kortsiktigt vinstperspektiv har det också bestämts att varje transportslag 
skall "bära sina egna kostnader". Om så vore! Beräkningsgrunderna är skeva 
bla så länge järnvägstrafiken belastas kostnaderna för att hålla spåren i stånd 
medan vägunderhållet betalas av staten. Landsvägstrafiken prioriteras trots 
att det står alldeles klart att rälsburen trafik (och vattenburen) är mycket 
effektivare ur energisynpunkt och klart skonsammare mot miljön än 
däckburen. Det finns politiker som inser att trafikpolitiken måste ändras 
radikalt bl a med hänsyn till energieffektivitet, miljö och regionala intressen 
men få drar några konsekvenser av sin insikt. 
 
Konsumtionshålligång som livsstil 
Att framställa en stor mängd varor är massekonomins mål. Så länge varorna 
går att sälja är kvaliteten av underordnad betydelse. 
Slit- och slängvaror håller de ekonomiska hjulen 
rullande och storskalig produktion ger de största 
vinsterna. 
 
Efterhand som den mänskliga arbetskraften blivit 
dyrare har den ersatts av de mer lönsamma 
maskinerna. Genom att övergå till maskiner har det 
blivit möjligt att öka produktionsvolymen 
ytterligare då maskiner inte har samma 
begränsning i arbetskapacitet som den mänskliga 
arbetskraften. Den teknisk-ekonomiska 
utvecklingen har för lönsamhetens skull i första 
hand inriktat sig på att utveckla maskinerna och 
tagit liten hänsyn till människans arbetssituation. 
 
För att få ekonomin att fortsätta att växa och för att 
kunna sälja fler varor och tjänster har det blivit 
nödvändigt att skapa konstlade och ständigt nya behov. Reklamen "laddar" 
språket med "inneord". "Trenderna" avlöser varandra i "häftigt" tempo och 
tidvis uppvisar delar av ekonomin påtagliga trendnevroser. Det gäller i hög 
grad modemarknaden, nöjesmarknaden och tillbehörskarusellen runt 
fritiden, bilen och tv-tittandet. 

Äter den rike en orm säger folk: 
"Vilken läckerhet". Äter den fattige en 
orm säger folk: "Vilket vansinne". 

Arabiskt ordspråk 
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Efterhand har avståndet mellan tillverkare och konsument förlängts. Ju fler 
mellanhänder och längre distributionskedjor, ju fler som skall tjäna på varan, 
desto högre priser. Särskilt när det gäller livsmedlen har den långa vägen 
från råvara till försäljning blivit besvärande. "Många pengar" har funnits att 
tjäna för fantasibegåvade "livsmedelsomvandlare" och "förpackare". Vad 
hanteringen av mjölk och kött beträffar har den vuxit till ett stort 
"transportjippo". 
 
Positivismen - framstegens tvångstanke 
Under 1700- och 1800-talen växte det fram en uppfattning att människan 
och samhället ständigt utvecklades i positiv riktning. Framåtskridandet kom 
av många att betraktas som en självklar följd av evolutionen. Man ansåg att 
det mänskliga förnuftet, vetenskapen och den tekniska utvecklingen 
knappast kände några gränser. Av stenåldersvilden hade det ju utvecklats en 
upplyst, modern människa och det primitiva samhället hade efterhand 
genom framsteg och förbättringar blivit allt mer högtstående. Vetenskap, 
teknik och produktionsmetoder gjorde ständigt nya landvinningar, och från 
mitten av 1800-talet visades detta framåtskridande upp på 
världsutställningar i London, Paris, Chicago och Stockholm. 
 
Framstegstanken fick ett grundskott i och med världskrigen. Innebar 
kruppkanoner, giftgas och hiroshimabomber verkligen framsteg? Och hade 
människan, när allt kom omkring, blivit så högtstående? Tveksamheten har 
ökat efterhand och det löper en obruten kedja av frågetecken mellan den 
osänkbara Titanics undergång till den 9 ' osannolika" kärnkraftsolyckan i 
Tjernobyl. Vi skönj er i dag de negativa konsekvenserna av att målet att 
skapa kortsiktiga framsteg dominerat över långsiktiga mål och hänsyn till 
naturmiljön och människors hälsa. 
 
Industriepoken har gett många viktiga resultat som höjt människors 
livskvalitet men avgörandet huruvida den totalt sett inneburit framsteg eller 
ej blir en uppgift för framtida historieforskare. Man kan redan nu konstatera 
att massekonomin drivit fram en gigantisk rustningsindustri, skapat en 
global miljökris och ökat klyftorna mellan de som har och de som inte har. 
Fattigdomen och förslumningen breder ut sig även i de områden som 
tidigare betecknats som välfärdssamhällen. Framförallt blir skillnaden i 
levnadsvillkor mellan människor i fattiga och människor i rika nationer allt 
tydligare. Alldeles uppenbart är att många länder, vilka inte haft 
förutsättningar till en snabb industriell utveckling, tvingats in i 
massekonomin för att bli exportmarknader för industriländernas 
tillväxtbehov och för att leverera råvaror till en ständigt hungrigare 
storindustri. 
 
U-ländernas börda och biståndets bankrutt 
I dag är situationen för många fattiga länder sådan att de måste låna till 
räntan hos sina rika kreditgivare. Det har gått så långt att utpräglade 
jordbruksländer sätter sig i skuld för att kunna köpa livsmedel. 

 
 
 
Det moderna borgerliga samhället 
som framtrollat så väldiga 
produktions och samfärdsmedel 
liknar häxmästaren som inte 
längre förmår behärska de 
underjordiska makter han 
frambesvurit. 

Friedrich Engels, Karl Marx 
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Oljeräkningen stiger för de fattiga länderna som är mer beroende av oljan för 
sin utveckling än industriländerna som har bättre möjligheter att distribuera 
och nyttja andra energislag. En liter drivmedel i en bevattningspump i 
Tanzania är mer värd än en liter bensin i en Volvo som används för att 
transportera hem livsmedel från ett snabbköp i Sverige. I det första fallet 
ökas produktiviteten, i det senare konsumtionen. 
 
Författare Lasse Berg har i tjugo år studerat situationen i Tredje Världen och 
undersökt effekten av de rika ländernas bistånd. Han menar att detta bistånd 
i huvudsak gynnat en elit i de fattiga länderna och att en del av biståndet gått 
direkt tillbaka som betalning för varor och tjänster levererade av 
exportföretag i det biståndsgivande landet. Lasse Berg menar att de allra 
fattigaste aldrig nås av biståndet därför att dessa människor inte existerar ur 
"marknadsekonomisk synpunkt". Han anser att allt bistånd, som inte har 
målsättningen "att stärka de fattigas ställning", kan skrotas. Biståndet skall 
satsas på att få igång "en utveckling som börjar där nere", inte där uppe. 
 
Informationsekonomi 
Det nuvarande ekonomiska systemet knakar i fogarna. Särskilt de små 
nationerna tappar kontrollen över den ekonomiska utvecklingen och förlorar 
initiativet till de stora transnationella företagen. Så blir Sveriges ekonomi 
allt mer beroende av beslut i Basel, Washington och Bonn. Ekonomiska 
flaggskepp som Facit, Findus, Wasabröd, Volvo-traktorer och ASEA är inte 
längre svenskregistrerade 
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En viktig orsak till störningar i det "ekonomiska maskineriet" är också att 
den billiga energins och den opåverkade naturmiljöns tid är förbi. 
Massekonomin har inneburit "en omåttligt produktionsorgie som aldrig 
kommer att upprepas". 
 

 
 
Vad kommer då istället? Om massekonomin byggt på utnyttjande av 
"massa" - stora mängder energi och råvaror ekonomins nyckelord vara 
information. De som sätter sina förhoppningar och sin tilltro till 
informationsekonomin framhåller bl a: 
 
 l informationsekonomin kommer massa att ersättas med kvalitet. Det 
innebär att nyttovärdet ökar liksom hållbarheten. Produkterna blir mer 
långlivade, användbarare, enklare att reparera, lättare i vikt, mindre 
energikrävande och miljövänligare. 
 
 När information ersätter massa kommer intelligens, idérikedom, kunskap, 
anpassningsförmåga, kvalitetsomsorg och hantverksskicklighet att bli 
viktiga egenskaper. Det skulle kunna betyda att det som vi betraktar som 
värdefulla mänskliga kvaliteter åter kommer till heders. 
 
 Värdeförhållandet mellan arbete (människor), kapital (pengar) och 
resurser (energi och råvaror) kommer att förändras. 
 
 Avståndet mellan "producent och konsument" minskar i tid och rum. 
Produkter och tjänster kan då utformas mer individuellt och skräddarsys, 
distributionskedjorna förkortas och mellanhänderna blir färre, något som kan 
medföra högre kvalitet, ge mindre omkostnader och lägre priser. Det anses 
att detta förhållande i många fall kan bli räddningen i en krympande 
ekonomi och för avfolkningsbygder. 
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 Små företag, som har lättare att ställa om och anpassa situationen till 
kundens önskemål kommer att bli konkurrenskraftiga.  
 Utvecklingen kommer att gå mot avmonetarisering dvs att systemet med 
pengar avskaffas till förmån för något annat system som bättre hanterar 
värdet av en vara eller en tjänst. Istället för att varan har ett pris (som ju 
ständigt ändras bl a på grund av inflation eller deflation) kommer varan att 
ha ett värde där värdemåtten kanske skulle kunna vara exergi eller 
information. I världsekonomin har ju pengar redan spelat ut sin roll. Inga 
säckar med pengar skickas över Atlanten eller Stilla Havet.  
, Industrisamhället har nu lämnat massekonomins pubertet och nått 
"mogen ålder". Inom informationsekonomin blir inte längre utveckling 
detsamma som ekonomisk tillväxt. Utveckling kommer istället att handla 
om förfining av tekniker, processer och produkter.  
 De rent ekonomiska - materiella värdena får minskad betydelse. "Den 
viktigaste frågan under den ekonomiska övergången (mellan massekonomi 
och informationsekonomi) är inte vad vi skall göra med våra pengar utan 
vad vi skall göra med våra liv."  
 Informationsekonomin kommer att ha större förmåga till anpassning vad 
beträffar människor, resurser och naturmiljö. 
 
Förhållandet massa - information 
För att få en uppfattning om vad som avses med informationsekonomi kan 
vi erinra oss något av det som tidigare sagts om begreppet information. Att 
informera innebär att organisera innehållet t ex i ett budskap eller en produkt 
så att resultatet blir på ett visst sätt, så att önskad ordning uppstår. Ju mer 
innehållet organiseras - informeras - desto större ordning. När en bil 
tillverkas kan innehållet 
 

 
 
informeras på olika sätt. 1950-talets amerikanska bilar innehåller stor massa 
(mycket material som järn och koppar och stor åtgång av 
tillverkningsenergi). "Dollargrinen" var emellertid ganska enkelt 
 

Man kan över huvud taget inte 
förstå någon kultur såframt man 
inte förstår dess religion, och jag 
vill påstå att det gäller också för 
vår egen kultur. Vår religion är 
maskinens religion, och man kan 
inte tolka det som sker i våra dagar 
såvida man inte är medveten om att 
vår nuvarande maktpräglade kultur, 
likaväl som det forntida Egyptens, i 
själva verket är ett religiöst 
problem. . . 

Lewis Mumford 
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konstruerade, informationsinnehållet var litet. Konstruktörerna behövde t ex 
inte tänka på att göra motorn bensinsnål eller känna ansvar för bilens 
säkerhet och slitstyrka. Den amerikanska kontinenten fylldes ganska snart av 
bilvrak. 
 
1980-talets japanska bilar innehåller liten massa men en stor mängd 
information. Målet för konstruktionsarbetet är att bilen skall vara 
lättmanövrerad och att föraren på ett enkelt sätt kan få viktiga upplysningar 
som gör körningen säkrare och bekvämare. Bilen behöver vara slitstark, dra 
litet bensin, vara lätt att reparera och lätt att anpassa till olika 
användningsområden. För de japanska bilingenjörerna har uppgiften varit att 
ge bilarna ett större informationsinnehåll, att öka deras kvalitet med minsta 
möjliga insats av energi och råvara. Japanerna förstod tidigt vilken riktning 
världen måste ta när vi närmar oss 2000-talet. De har varit först och bäst på 
att ställa om sig från massekonomi till informationsekonomi. Genom att 
satsa på produkter med högt informationsinnehåll och använda allt mindre 
mängder råvaror och industrienergi kom Japan snart ikapp världens ledande 
industrinationer. Informationsmängden ökades kraftigt utan att 
energianvändningen växte i motsvarande grad, vilket är en viktig förklaring 
till den häpnadsväckande utvecklingen i det energifattiga Japan. 
 

 
Den allmänna utvecklingen i industriländerna går nu från en mer 
energislösande och materialkrävande teknik mot informationstätare 
processer och produkter. Det gäller bl a tillverkningen av datorer, 
instrument, kameror, hushållsmaskiner, bilar, flygplan, radio- och 
tv-apparater och medicinsk utrustning. 
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Alternativ till industrijordbruket 
Massekonomin har klarat livsmedelsbehovet genom att industrialisera 
jordbruket. Utvecklingen har gått från arbetsintensiv odling till kapital- och 
energiintensiv drift. Ändringen från massekonomi till informationsekonomi 
kommer att vända på begreppet om vad som är ekonomiskt riktigt. Det 
industriella jordbruket tänks komma att ersättas av informationsintensiv 
odling. Ett sådant informationsintensivt jordbruk kräver en större men 
framförallt en annorlunda kunskap och insikt än det ensidigt 
mekaniskt-kemiska och energikrävande industrijordbruket. Om odlaren inte 
längre kan styra processerna med kemiska medel och stora maskiner måste 
hon eller han höja jordens naturliga bördighet med hjälp av bättre kunskaper 
om de komplicerade förhållanden som råder där. 
 
Att utveckla en ny informationsrik jordbruksteknik, som utnyttjar naturen 
istället för att bekämpa den, är ingen enkel "teknifierbar" process. Den 
kommer att kräva fantasi, kunskap, intuition, engagemang, idérikedom och 
erfarenhet både i praktik och forskning för att den skall kunna genomföras. 
 
Småskaligheten 
Efterhand som massekonomins kris djupnar ökar den "informella" eller 
"svarta" marknaden. Att "svartjobba" kan erbjuda den enskilde en möjlighet 
att klara sin egen ekonomi i ett utsatt läge. I praktiken innebär den svarta 
marknaden både i Öst och Väst en flykt till mindre, lokala, informella och 
lättare hanterbara ekonomiska situationer. Den här "svarta 
småskaleekonomin" kan medföra stora fördelar för den enskilde men 
försvårar hanterandet av massekonomin som kräver säkra mätresultat och 
beräkningar, storskalig och centraliserad planering för att dess strategier 
skall fungera. 
 
Det anses att avvecklingen av många mellanhänder och långa 
distributionskedjor kan bli en av huvudförändringarna i övergången till 
informationsekonomin. Byte av varor och tjänster mellan enskilda och 
företag tar kortast möjliga väg för att undvika fördyrande mellanled. Ju mer 
"förmedlingsintensiv" en verksamhet är desto troligare blir det att den 
försvinner. 
 
Kontokortsekonomin 
De multinationella bolagen - alla med bas i i-länder - har kunnat växa sig 
starka genom att lägga under sig allt större marknader. Till en början kunde 
de göra gemensam sak med imperialismen och utnyttja kolonierna som ett 
skyddat verksamhetsfält; när de skaffat sig ett eget ekonomiskt inflytande, 
blev det sedermera möjligt att verka utan politiskt stöd hemifrån. Nu finns 
det få möjligheter att expandera geografiskt, i stället måste de lägga under 
sig framtiden. 

 
 
Efter andra världskrigets slut blev 
Sverige ett rikt land och kunde lägga 
sig till med vad man kallar välstånd. Vi 
fick det helt enkelt bra. Om det är 
rättvist eller inte kan man diskutera. Vi 
slapp kriget och industrin byggdes ut 
och till industrin gick böndernas barn. 
Bondesamhället upphörde och vårt 
land blev ett nytt land, där det inte var 
säkert att man riktigt kände sig hemma. 
På tio år, mellan 1950 och 1960, lade 
man ner Bonde-Sverige med en fart av 
omkring 300 småbruk om dagen. Man 
trodde på stora enheter, stora 
kommuner, och att det för all framtid 
skulle finnas arbete i städerna. 

Vi fick det materiellt bättre naturligt-
vis, men vi förbrukade någonting som 
man kanske med ett enkelt ord kunde 
kalla frid. Vi blev i det nya landet 
främlingar för varandra. 

Med småbruken försvann 
småhantverkarna och småbutikerna 
och den lilla kammaren där 
gammelmormor låg sjuk, och den lilla 
skolan och den lilla grisen och den lilla 
dansbanan. Allt som varit var icke mer. 
Allt överskådligt smått förklarades 
olönsamt, ty trollformeln till lycka 
hette LÖNSAMHET. 

 ("Slas", Stig Claesson) 
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Det mänskliga samhället tär på det ekologiska kapitalet. Vi lever i en 
kontokortsekonomi, där förr eller senare skulderna måste betalas till 
fordringsägaren Jorden. 
 
Under lång tid har ekonomer och företag kunnat slå dövörat till för de 
varningssignaler som sänts ut av ekologer och miljöforskare. Vår ekonomi 
och vårt välstånd är intimt kopplat till miljön och naturresurserna och nu 
säger naturmiljön ifrån. Skog, hav och odlingsbar mark, de biologiska 
system av vilka de mänskliga kulturerna beror, sviktar i sin 
produktionsförmåga. Detta ter sig desto allvarligare när vi betänker att 
jordens befolkning växer snabbare än avkastningen från de biologiska 
systemen. Genom ekonomiska och tekniska konstgrepp har uttagen hittills 
kunnat ökas över de levande systemens förmåga. 
 
Medvetenhetens ekonomi 
Den medvetenhetens och det globala ansvarets ekonomi, som kan rädda oss 
ur den nuvarande ohållbara situationen måste ta hänsyn till ett antal 
grundläggande principer. 
 Ekonomin utformas med intensiv kunskap och insikt om naturens 
möjligheter och begränsningar att leverera resurser och ta hand om avfall. 
Särskild uppmärksamhet ägnas de icke förnybara resurserna. a Ekonomin 
anlitar och utvecklar en teknologi som är känslig för miljö- och resurskrav 
 Den ekonomiska planeringen är långsiktig. 
 Ekonomin utnyttjar och utvecklar i första hand lokala, näraliggande 
mänskliga och materiella resurser. 
 Ekonomin satsar på samverkan istället för konkurrens och ut slagning. 
 Ekonomin utgår från människans grundläggande behov och konstruerar 
inte behoven. 
 Ekonomin fördelar på ett så rättvist sätt som möjligt befintliga resurser 
och utvecklingsmöjligheter. 
 Lokal och nationell ekonomi tar ansvar för och utformas med hänsyn till 
den globala ekonomin. 
 
Att förändra ekonomiska system och ekonomiskt tänkande tar tid och kan 
vara en i flera avseenden smärtsam process som utsätter människor och 
samhällssystem för stora påfrestningar. Inte desto mindre kräver nu rådande 
förhållanden snabba förändringar. V'. måste intensivt verka för att skapa den 
individuella, lokala och globala ekonomi som sätter både människans och 
naturens välbefinnande i centrum. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En människas rikedom står i 
förhållande till det antal ting hon 
har råd att avstå från. 

(Henry David Thoreau) 
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Landskapet 

 
arje landskap har sina särskilda resurser som i alla tider 
utgjort grunden för dess invånares existens och angivit 
ramarna för deras aktiviteter och utveckling. I det egna 

landskapet har människan haft sina rötter och sin utkomst. Förhållandet till 
landskapet och dess natur har genomsyrat det sociala och kulturella livet och 
påverkat människors sätt att känna, tänka och handla. Förhållandet till 
landskap har varit av grundläggande betydelse för människans trygghet och 
sätt att vara. Vilka blir följderna när nu rotlösheten byggs in i det samhälle, 
där människor flyttas från sin ursprungliga miljö till främmande platser för 
den kortsiktiga vinstens skull? Hotet om att behöva lämna hembygden eller 
att hembygden skall avfolkas har fött starka reaktioner och en kamp för dess 
fortsatta existens. 
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Naturen som råvaruleverantör 
Det ligger en olycklig begränsning i att se landskapet enbart som ett 
exploateringsobjekt för utvinnande av energi och råvaror. Landskapet är 
oupplösligt sammanlänkat med människan. Naturmiljöns tillstånd och 
funktion påverkar hennes välbefinnande på ett sätt som inte låter sig enkelt 
beskrivas eller värderas. Om landskapet enbart ses som en naturresursbank 
för kortsiktiga exploateringsvinster, en optionsmarknad, blir resultatet att 
nationalparker och naturreservat kan hanteras som "utvecklingsobjekt", vilka 
så snart den ekonomiska situationen anses kräva det utan vidare omvandlas 
till vattenmagasin eller sprängs sönder av asfaltvägar för bilturismen. 
Skövling av fjällnära skogar, kalavverkning av känsliga skärgårdsöar, 
utjämning av rullstensåsar och "förgraning" av kulturlandskap är andra 
exempel. 
 
"Sysselsättningen" har blivit ett av exploaterarnas mest utnyttjade argument. 
Men arbetsplatserna blir i många fall tillfälliga och antalet sätts inte alltid i 
relation till de värden som går förlorade. Allt givetvis beroende på vilket pris 
man sätter på miljön. 
 
Att skapa olika mänskliga miljöer av hög kvalitet kräver helhetsgrepp och 
långsiktig planering med naturmiljön som utgångspunkt. Allt mänskligt 
välbefinnande grundar sig ytterst på en fungerande naturmiljö och vi kan 
därför inte ostraffat fortsätta svika den viktiga uppgiften att väl förvalta vår 
natur. 
 
Att känna främlingsskap 
Betyder det något att allt fler människor saknar direktkontakt med naturen? 
De flesta barn, som nu föds, kommer att bo och arbeta i städer utan att 
någonsin få sätta sin fot i en skogsbacke, påta ett frö i jorden, plocka 
vildhallon, se ett djur födas eller skåda stjärnhimlen. De har inte själva valt 
sin situation men deras brist på naturerfarenhet kommer att forma deras 
uppfattning av verkligheten. 
 Om fler människor hade möjlighet och förmåga att skilja en 
                          sjuk gran från en frisk, ett levande vattendrag från ett dött,  
                           kunde konstatera hur bär och svamp minskar i skogarna,  
                            djur- och växtarter försvinner för gott, smaka hur  
                            grundvattnet blir otjänligt och inpå bara huden förstå vad 
                              som håller på att hända med naturen, skulle situationen  
                               kanske vara annorlunda. Den personliga upprördheten  
                               skulle kanske infinna sig, ombudsmannatänkandet ställas  
                                 åt sidan och insikten leda till konkret handling. Nu  
              avskärmas medborgare och politiker från möjligheterna av en  
            verklig insikt och förståelse. Många låter sig lugnas av uppfattningen  
             att samhällets ansvariga har läget under kontroll. Vad betyder det att 

... och den som lyss till skogens 
dån som liten slarv får annat 
arv än den som föddes vid en 
gata. 

(Verner von Heidenstam) 
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vi invaggas i tron att den "offentliga miljövården" avhjälper uppkomna 
skador, och är det så att miljövården hittills mer haft en opinionslugnande 
effekt än åstadkommit viktiga och varaktiga förändringar? Vår generation 
överlåter åt "framtiden" att desarmera den tidsinställda miljöbomben. I 
områden med känsligare ekosystem än vårt nordiska har detonationen redan 
ägt rum. Vårdinställningen måste därför snarast bytas mot en politik där 
förebyggande åtgärder tar värdens plats vilket skulle bli effektivare och 
mindre resurskrävande. Sverige är ett litet land med överblickbara 
naturresurser och miljövärden och Sverige har fortfarande politiskt och 
ekonomiskt manöverutrymme. Borde det då inte vara möjligt att klara ut 
vilka förutsättningar som gäller och enas om handlingsvägar? 
 
Bärförmågan 
Forskare talar om naturmiljöns bärförmåga (t ex hos en fjällsjö, i en 
fjällskog eller en havsvik). Bärförmågan är ekosystemets möjligheter att 
försörja ett visst antal arter med en begränsad mängd individer. Ingen art kan 
ta ut mer för sin egen del än vad ekosystemet producerar utan att det förr 
eller senare leder till katastrof för arten. Människan utgör härvidlag inget 
undantag. Men vår art har förträngt den insikten och med hjälp av teknik 
utnyttjat sitt övertag över andra arter och hårdkört naturmiljön på framtidens 
bekostnad. En sådan överbelastning försvagar bärförmågan och kan 
omöjligen fortsätta. 
 
Bufferteffekten 
I bärförmågan ingår också miljöns möjlighet att neutrali- 
sera avfall eller omvandla avfall till resurser. När nu miljön 
 stressas på olika sätt och ständigt tillförs allt större volymer 
 avfall, där det ingår en besvärande mängd naturfrämmande 
 ämnen, minskar bärförmågan. In i det längsta stretar eko- 
systemet emot för att försöka neutralisera de negativa effek- 
terna. Denna s k buffertförmåga gör det svårt att avläsa i  
vilket tillstånd tex en sjö verkligen befinner sig. Sjukdoms- 
tillståndet, graden av insjuknande, kan döljas ända tills att  
buffertförmågan är praktiskt taget förbrukad och då dör sjön 
hastigt. Det här fenomenet kan studeras i smärre ekosystem.  
En viktig fråga är om och i så fall i vilken omfattning de större systemen och 
kanske hela biosfären fungerar efter samma princip. 
 
Skenåtgärder och smärtlindring 
Med tanke på att bl a bufferteffekten kan kamouflera den faktiska situa-
tionen är det oansvarigt, att som nu sker, av politiska och ekonomiska skäl 
förhala verkningsfulla åtgärder mot skador vilkas or saker redan är kända. 
 

Öva orörlighet, sysselsätt dig 
med overksamhet, finn njutning 
i avståndet och du ser det stora 
i det lilla, mångfalden i fåtalet. 

(Laotse) 
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 Det sker bl a genom att kräva fler fakta. Det torde vara visare att stämma i 
bäcken än i ån och förebyggande åtgärder blir ofta effektivare och billigare 
än eftervård. I en tidningsintervju i mars 1987 säger en svensk oceanograf 
med anledning av hotet mot havsmiljön bl a: "Vi behöver inte så exakta 
kunskaper för att vidta åtgärder. Nu är det dags att handla ... Vi vet sedan ett 
tiotal år tillbaka att det är kvävet som är begränsande för algtillväxten i 
Kattegatt, och senare mätningar har visat att det är samma sak i Östersjön. 
Vi vet också att kvävet kommer som läckage från åkrarna och från alla våra 
reningsverk. " 
 

 
Det finns en tendens att angripa och försöka avlägsna iögonfallande 
symptom istället för att ta itu med de underliggande orsakerna. Ett exempel 
på detta fenomen är kalkning av mark och sjöar. Med stora kostnader och 
insatser av resurser hålls det liv i ett antal utvalda sjöar för sportfiskets och 
vattentäktens skull medan åtgärderna mot utsläppen från bilismen, 
jordbruket och industrin sker pliktskyldigast eller inte alls. 
 
Vi vill inget veta ... 
Utvecklingsplaner har ofta en blind fläck ekologiskt sett. Trots allt tydligare 
larmsignaler från naturmiljön saknas den biologisk-ekologiska 
medvetenheten och ansvaret i den verklighetsbild som många forskare, 
tekniker, ekonomer och politiker rör sig med. Frågorna om naturmiljön 
skjuts på framtiden. "För att ha råd att lösa miljöfrågorna måste vi först 
skapa ekonomisk tillväxt och öka den materiella standarden", sägs det. Ett 
kommunalråd i Malmö sa i radio apropå broförbindelse mellan Malmö och 
Köpenhamn, att det är livsviktigt att brobygget blir av. Vilket liv är det som  

Vetenskapen har ett inre, 
verkligt värde endast såsom ett 
organ för visheten. 

Immanuel Kant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det är bättre att ha ungefär 
rätt än ha exakt fel. 
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kommer att gynnas? I varje fall inte det som finns i luften, havet och på 
landområdet kring bron. 
 
Hittills har den ensidiga satsningen på ekonomisk-materiell tillväxt 
genomgående betytt att miljöproblemen blivit fler, större och svårare att 
överblicka. Det behöver inte leda till slutsatsen att det är omöjligt att bedriva 
t ex industriell verksamhet så att landskap och naturmiljö bevaras. 
Kunskapen finns men finns ansvaret, fantasin och moralen? 
 
Många miljöskador växer så långsamt att de lätt kan förträngas. Vi vill inte 
se, vi vill inte veta eller vi orkar inte med insikten. 
 
... men vi måste handla 
En dåligt fungerande naturmiljö får förr eller senare återverkningar på hela 
samhället. Ju längre vi väntar med att ta ställning och politiska beslut med 
anledning av negativa förändringar i naturmiljön desto mer krävande 
kommer genomförandet av senfärdiga åtgärder att bli. Desto större blir 
belastningen på efterkommande generationer 

Fäderna hava ätit sura druvor, 
och barnens tänder hava blivit 
ömma därav. 

Hesekiel 
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En modell 

 
et kan vara svårt att inför sig själv formulera en 
uppfattning om verkligheten, än svårare att till omvärlden 
förmedla den. Men för de flesta av oss är det nödvändigt 

att med andra människor utbyta tankar om tillvaron och för att kunna göra 
det skaffar vi oss modeller. Utifrån modellerna formulerar vi våra frågor, 
och därför avgör modellen vilka svaren blir. "Som man ropar i skogen får 
man svar." Genom att prova våra modeller och diskutera dem med andra är 
det möjligt att komma fram till en gemensam uppfattning som flera av oss är 
överens om gäller under vissa förutsättningar. Bilder, föreställningar, 
mönster och idéer som avser himmel, natur, människa, livets mening, 
samhälle, kultur, politik, ekonomi och moral, allt som rör människan, 
behövs för att samhället skall kunna fungera. 
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De här idéerna, modellerna dyker upp, varieras och ersätts under historiens 
gång. Inom den vetenskap som benämns idéhistoria sysslar man bl a med det 
spännande studiet av hur tankemönster och värderingar uppstår och 
förändras i samspel mellan olika kulturer och inom enskilda kulturer. Att 
förstå hur ett samhälles tankemönster och värderingar har uppstått och hur 
de påverkas kan ge djup, perspektiv och mening åt den egna uppfattningen. 
 
Nu blir det lätt så, att bilder och modeller av verkligheten förväxlas med 
verkligheten själv. Våra modeller försvårar för oss att uppfatta verkligheten 
direkt. Vi uppfattar den som vi vill uppfatta den. Men modellen är inte 
detsamma som verkligheten, kan aldrig ersätta verkligheten. I vårt beroende 
av modeller glömmer vi lätt att de är mänskliga konstruktioner. Vi är 
övertygade om att verkligheten fungerar som de politiska, ekonomiska, 
religiösa eller filosofiska modeller vi bekänner oss till. Många ohyggliga 
missgrepp har begåtts i en okritisk och upphöjd tro på MODELLEN eller i 
kampen mellan olika MODELLER. 
 
När verkligheten ändrar sig och inte längre stämmer med 
modellen hävdas det in i det sista att den fortfarande gäller. 
Många av mänsklighetens kriser har betingats av dogmatisk 
tilltro till den egna uppfattningens eviga giltighet och 
överlägsenhet. Med detta långa förbehåll framför ögonen 
skall vi nu studera en modell som sammanfattar det som 
sagts i tidigare avsnitt. (Ursprungsmodellen har hämtats ur 
Naturens Teknik och Människans. S. Delin.) 
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Solen är den ständigt flödande 
energikälla som är drivkraften för livet 
på Jorden. Solljuset får ekosystemet 
Jorden att producera. Med hjälp av 
fotosyntesen omvandlar växterna 
solenergi till resurser som människan 
behöver för sitt uppehälle. 
(1 tekniken används pilen-triangeln 
ofta som symbol för förstärkare. 
Ekosystemet kan ses som en 
förstärkare som samlar in det 
utspridda solljuset och levererar det i 
koncentrerad form) 

Råvarorna och energin från f 
otosyntesen bearbetas och lagras i 
ekosystemet till naturresurser som 
ständigt förnyas. De flöden som 
människan utnyttjar är 
= Muskel-energi (frånmänniskoroch 
djur) 
= Växt-bränslen (Ved, halm, bio-gas etc) 
= Växt- och djurmaterial (Växtfibrer 
virke, ull, hudar osv) 
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"Väder-energi" (Vattenkraft, vind och 
vågkraft och "solcells-energi", som 
genereras från solen till vädersystemen) 
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De här förnybara resurserna har tagits i 
bruk som drivenergi och råmaterial i olika 
processer och omformats till föremål och 
aktiviteter i samhällsbyggandet. (Mat, 
bostäder, kläder, redskap, segel, 
musikinstrument osv). Människans teknik 
att samla in och utnyttja resurserna har 
efterhand ändrats och i många avseenden 
kraftigt förbättrats. 
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Så länge människan i huvudsak utnytt 
jade förnybara resurser kunde naturen 
bryta ned allt avfall efter människans  
aktiviteter och återanvända det i sina  
produktionsprocesser. Det här kretsloppet  
fungerade så länge ekosystemet inte sattes  
ur spel. Samtidigt som människan under  
långa tider kunde lita på att ekosystemet  
förhöll sig stabilt vet vi att människans 

överlevnadsförmåga sattes på hårda 
prov under perioder av kraftig minsk-
ning i flödet av resurser (torrperioder, 
stränga vintrar, gräshoppssvärmar 
etc). Bortsett från sådana perioder och 
naturkatastrofer var dock de 
naturliga flödena tillräckliga för att 
täcka människors behov. 
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Sten t ex i form av flinta kan ha varit 
den första icke förnybara resurs som 
togs i bruk. Efterhand lärde man sig 
behärska tekniken att utvinna och 
bearbeta metaller som guld, koppar, 
tenn, järn och i sen tid även andra 
tekniskt mer krävande metaller som 
aluminium. Tekniska hinder och 
outvecklade handelsförbindelser 
bidrog länge till att metall var  
 

bristvara och betingade ett högt 
värde. Därför hushållades det med 
metallerna och det förekom 
knappast något metallavfall. 

Fram till industriepokens 
början fungerade det kretslopp 
modellen i grova drag beskriver 
(ekosystemet-resurser-samhälle- 
avfall-ekosystemet). Ekosystemet 
producerade livsnödvändigheter och 
människan konsumerade i  

huvudsak förnybara resurser. 
Ekosystemet hade inga större 
svårigheter att klara av samhällets 
avfall. Det bör dock än en gång 
påpekas att resurserna emellanåt var 
mycket knappa och framförallt ojämnt 
fördelade och att påfrestningarna på 
människorna kunde vara stora vid 
störningar i systemet. 
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Kanske var kineserna de första att 
använda fossilt bränsle. l det 
kalhuggna Mittens Rike rådde stor 
brist på biologiska bränslen och 
stenkol kom därför att bidra med 
behövlig hjälpenergi. Icke 
förnybara energikällor - fossila 
bränslen och uran - har i 
industrisamhället efterhand ersatt 
de förnybara bränslena. l takt med 
att tekniken förbättrades gick det 
att få fram och utnyttja allt större 
mängder energi vilket i sin tur 
ökade möjligheterna att 
exploatera naturresurserna. 
Utnyttjandegraden förstärktes av  

ett ekonomiskt system vars mål var 
ständig materiell tillväxt. 
Detta förhållande ledde till:  
 en ökad förbrukning av förnybara 
resurser vilket i många fall resulterade 
i överuttag och förstörelse av skogar, 
betesmarker, matjord, vattentäkter 
osv. 
 att de lättåtkomliga lagren av fossil 
energi, metaller och mineraler 
minskade och utvinningen blev allt 
mer tekniskt och energimässigt 
krävande och kampen om resurserna 
hårdnade. 
 en växande mängd av för ekosystemet 
hårdsmält avfall - i huvudsak från icke 
 

förnybara resurser - ökade påfrest-
ningen på naturmiljön. 
 att de här förändringarna fick 
negativa återverkningar på stora 
grupper människor i industrisam-
hället.  
Samhället kan ses som en omvandlare 
av resurser. In flödar energi av hög 
kvalitet och råvaror. Ut kommer 
spillvärme, sopor och varor (som så 
småningom också blir sopor). Hur 
samhället lar hand om energi och 
råvaror bestäms av den politik, 
ekonomi, teknik, kultur, 
verklighetsuppfattning och moral som 
råder 
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Ekosystemet har en begränsad 
kapacitet att ta hand om avfall. I 
modellen utmärks det av att 
"kanalen" mellan samhällets 
"sopstation" och ekosystemet har 
en bestämd bredd. När "kanalen" 
inte räcker till, kapacitetsgränsen 
överskrids "svämmar soporna 
över". Växter, djur och människor 
blir sjuka av den ökade mängd 

avfall som ett överansträngt 
ekosystem inte klarar av att ta hand 
om. Skogar, sjöar, vattendrag, hav 
och jord dör. 
Kalavverkning, jorderosion och 
ökenspridning minskar dessutom 
ekosystemets förmåga att bearbeta 
avfall. Vi erhåller en dubbel negativ 
effekt när flöden rubbas och 
kretslopp sätts ur spel. 

Då den här modellen bygger på 
processer och samband som kan 
betraktas som allmängiltiga torde 
den kunna tillämpas på andra 
samhällen än de västerländska. 
Samma energiprinciper och 
ekologiska lagar gäller ju i 
Sjuhäradsbygden, Kilimanjaro, vid 
Amazonflodeni i Texas, på Manilla 
eller i Beijing 

 
Med utgångspunkt från de samband som antyds i den här modellen borde 
det vara möjligt att diskutera vilka förutsättningar som gäller för att bevara 
den helhet intakt i vilken natur, människor och samhälle ingår. 
 
 Vilka energislag bör användas och till vad? 
 Vilka material bör i första hand komma i fråga? 
 Vilken kunskap och vilken teknik behöver vi? 
Vilka gränser gäller för resursutnyttjandet? 
 Vad gäller för avfallets mängd och sammansättning? 
 
Svaren ger oss anledning att fråga: 
 Vilken politik och vilket ekonomiskt tänkande behövs för att i tid 
åstadkomma de nödvändiga förändringarna och för att ge förutsättningar för 
överlevnad på lång sikt? 
 Vilken natur- och människosyn möjliggör hänsyn och respekt för de 
värden som måste upprätthållas om vi vill åstadkomma en varaktig 
samexistens mellan natur och människa? 
 Hur skapar vi den kultur vars helhetssyn och moraluppfattning tar ansvar 
för de här frågorna? 
 Vilken vision föder viljan att återerövra framtiden? 
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Kulturen 
 
ultur är det sätt varigenom enskilda människor och grupper 
gestaltar sina liv. 
Det nyfödda människobarnet är som en oskriven bok. Formatet 
och antalet blanka sidor kan liknas vid arvsanlagen, det 
genetiska utrymmet för den blivande människans utveckling. 
Vad som efterhand kommer att fylla sidorna bestäms av 

kulturen - uppväxtmiljön. Hur olika faktorer formar innehållet i människors 
livsböcker är svårt att veta men historien säger oss att det som där står 
skrivet förs vidare och påverkar kommande generationer och deras kultur. 
Kultur är påverkan. Utan att påverka och påverkas blir människans tillvaro 
meningslös. 
 
Rymmer det genuint mänskliga ett behov att ständigt erövra nytt, nå längre. 
att spränga gränser? Om det förhåller sig så måste vi, vad den materiella  
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delen av tillvaron beträffar, hålla för troligt att mänskligheten till sist närmar 
sig det fysiskt möjligas gräns. Att den slår huvudet i det ekologiska taket. 
Ligger räddningen för den mänskliga kulturen i att försöka tillägna sig mer 
av den icke materiella verkligheten, i att nå ökad mänsklig mognad? En 
sådan strävans möjligheter känner knappast några gränser. 
 
Skaparkraften genomsyrar allt 
Människan har ett behov både av att ha och av att vara - att äga en viss 
materiell välfärd och att vara i harmoni med sitt innersta, med andra 
människor och med naturen. I industrisamhället har ha-behovet delvis blivit 
helt dominerande på varats bekostnad. 
I andra kulturer, där det läggs större vikt vid inre tillfredsställelse och 
jämvikt, ägnas vara-behovet större uppmärksamhet. 
 
I många kulturer finns (eller fanns innan de åts 
upp av den "västerländska erövrarkulturen") 
ingen motsättning mellan att ha och att vara, 
mellan kropp och själ, mellan det yttre och det 
inre. Allt som förknippas med företeelsen 
människa är oupplösligt förenat med 
universum. Själen, kroppen, naturen och 
kosmos är ett. Denna helhetssyn leder till 
uppfattningen att allt människan företar sig - 
avlande, födande, jakt, brukandet av jorden, 
ätande, strid, arbete, tänkande, dans, musik, 
bildskapande, döende är livsyttringar i ett 
kosmiskt sammanhang. Den universella kraft som ryms i människan är 
möjlig att helt mobilisera i allt hon företar sig. Skaparkraften är av samma 
ursprung antingen det handlar om att odla jord, tillverka husgeråd, framställa 
bilder eller musicera och man skiljer därför inte mellan arbete och konst. För 
inte så länge sedan var det vanligt i vårt eget samhälle att sång och musik 
användes i arbetsvisor, vid den dagliga andakten, i bordsvisor, när kreaturen 
kallades hem och när vandringen blev lång. Nu sjungs det inga arbetssånger 
vid löpande bandet eller lovsånger över uträttat arbete. Det blir inga 
bordsvisor i kantinen och det hörs inga vallarelåtar när mamma försöker 
samla in barnen om kvällen. Och den som sjunger på väg hem på bussen 
löper risken att bli betraktad som onykter. 
 
Konst är att kunna 
Konst kommer av ordet kunna och konst var tidigare ett samlande begrepp 
för sådant som var resultat av skicklighet, skaparkraft, fantasi, noggrannhet 
och erfarenhet. Energi, material, tanke och hand var ett. Högre än arbetets 
kvantitativa värde värderades dess kvalitet och skönhet. Arbetets resultat 
stod ofta i förhållande till uttalade och grundläggande behov. 
 
Vilket är i den moderna västerländska industrikulturen förhållandet 

Om konstens mening vore att bedöva, 
få oss att glömma livet, 
så vore ett hammarslag i skallen  
den enklaste och bästa konsten. 

(Elmer Diktonius) 
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mellan tillverkning och behov, mellan funktion och skönhet och mellan 
arbete och personlig inre tillfredsställelse? Många av de "primitiva" 
samhällena formade kulturer som fungerade väl i flera tusen år. Hur länge 
kommer vår egen högtstående kultur att överleva? 
 
Alla är vi kulturarbetare 
I det västerländska samhället betraktas kultur inte längre som något som 
skapas av varje människa i varje människa, utan kultur är något som kan 
köpas för pengar och konsumeras. Det förlorade sambandet mellan det 
materiella och det andliga behöver återskapas. 
 

 
 
Kulturarbetet utförs åt oss av specialister - artister och konstnärer. Vi har en 
ställföreträdande kultur, precis som vi har en ställföreträdande yttrandefrihet. 
I princip är t ex tidningarna öppna för alla medborgare att yttra sin mening, 
men i praktiken är det journalister och redaktörer som tolkar folkets röst. 
Kvar finns ett litet reservat som heter insändarsidan, men bara någon procent 
av svenska folket utnyttjar någon gång i sitt liv den möjligheten till att delta 
i ett offentligt samtal med sina medmänniskor. 
 
Den kultur som produceras av särskilda yrkesutövare och distribueras som 
en vara bland andra varor via kontrollerade kanaler (bokförlag, teatrar, 
radio-teve osv) till konsumenterna betraktas ofta som en "finkultur" 
förbehållen ett fåtal, eller som glasyr på tillvaron, som underhållning och 
verklighetsflykt undan en trist vardag. "Amatörismen" uppfattas som 
fritidspyssel utan annat värde än tidsfördriv. Båda synsätten avskärmar 
människor från viktiga vägar till ökad förståelse av verkligheten och till ett 
meningsfullare liv. 
 
Vi behöver en kultur som inte splittrar utan omfattar tillvarons alla 
dimensioner. För hur skall vi annars kunna avgöra vad som i ett hel 
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hetsperspektiv är rätt eller fel, försvarbart eller icke försvarbart, moraliskt 
eller omoraliskt, ond gärning eller god? 
 
De två "kulturerna" 
För ett tjugotal år sedan blossade det upp en diskussion om "de två 
kulturerna". Med "de två kulturerna" avsågs å ena sidan den 
naturvetenskapliga-tekniska och å den andra den humanistiska kulturen. 
Man frågade sig om splittringen mellan den vetenskap som sysslade med t 
ex matematik, fysik, kemi, biologi och den som ägnade sig åt studiet av 
människan som kultur- och samhällsvarelse verkligen var nödvändig. 
Kanske var motsättningarna rent av utslag av i grunden ofullständiga 
verklighetsuppfattningar? Är det, frågade man sig, t ex möjligt och 
meningsfullt att söka efter sanningen om människan och samtidigt dela upp 
henne i en kemisk/biologisk del (maskinen) och en annan del (anden)? 
Uppenbarligen existerar någonstans där inne bland molekylerna något 
svårdefinierbart som både bestämmer över och medverkar med maskinen. 
Är verkligheten överhuvudtaget delbar utan att upphöra att vara verklighet? 
 
I ljuset av sentida forskningsresultat, som visar att det knappast existerar 
några skarpa gränser mellan materia och icke materia, har "de två 
kulturerna" börjat närma sig varandra. På olika håll i världen upprättas det 
tvärvetenskapliga institutioner på universiteten. Där försöker man samordna 
naturvetenskaplig och humanistisk forskning för att få fram resultat som inte 
enbart gäller, för delar av tillvaron utan belyser dess egenskaper som helhet. 
Det förefaller som om den materiella kulturen och den icke materiella 
kulturen är på väg att närma sig varandra. 
 
Våldet som problemlösare 
Inslaget av våld har blivit allt mer framträdande i den västerländska kulturen 
som av någon beskrivits som en "explosionskultur" där det som är positivt är 
"häftigt" och det långsamma, eftertänksamma är negativt och "segt" 
 
Albert Einstein yttrade vid något tillfälle: "Krig är en kvarleva av forntida 
barbari." En del beteendeforskare är av den uppfattningen att aggressivitet 
är en del av människans genetiska arv men att aggressivitet inte behöver leda 
till krig. Krig är utan tvivel en kulturfaktor. Det finns kulturer där krig inte 
ingår i det sociala mönstret och det finns kulturer där krig är mönstret. 
Ibland talas det om att det finns en skillnad mellan "kvinnlig kultur" och 
"manlig kultur". Skillnaden skulle bal a bestå i att kvinnan har en 
livsbevarande kulturtradition medan mannen inte sätter livet i första hand. 
Mannen är beredd att offra livet både för det ena och det andra. 
Bevekelsegrunden för offret är en kulturvärdering. Oavsett det är typiskt 
manligt eller ej så är delar av den mänskliga kulturen nu beredd att sätta hela 
den egna artens existens på spel för några politiska dogmers skull, för 
teknisk experimentlusta eller för att tjäna pengar 

Ni och jag har bara fötts för en 
enda saks skull. Vi föddes för att 
bevara skapelsen - liljorna, 
rosorna, äppelblommorna och 
barnen. Vi är tillsyningstnän för 
livet på Jorden - ni och jag. Vi 
håller det i vår hand. I vår livstid 
kommer vi att få veta om vi har 
lärt läxan. Det är mänsklighetens 
yttersta lära - att kriget är förlegat. 

(Helen Caldieott, läkare från 
Australien och aktiv inom 

världsorganisationen Läkare mot 
kärnvapen.) 

 
 
• existentiell = har med 

livsåskådning att göra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Löjtnanten till studentbeväringen: 
- Kan 72 säga mig vad som menas 
med disciplin? 
Nr 72: 
- Den känsla av obehag, som 
underordnad har i överordnads 
närvaro. 

Ur Strix 
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Helheten och delarna 
 
är väl en gång ett foto av Jorden taget utifrån rymden 
blir tillgängligt ... kommer en ny idé, lika 

revolutionerande som någon annan stor idé under historiens lopp att släppas 
lös." Det sade 1948 Fred Hoyle, en 
 
brittisk astronom. Sedan dess har ett antal människor med egna ögon sett 
Jorden från utkikspunkter ett stycke ut i Vintergatan. En av dem, astronauten 
Edgar Mitchell, berättar när han står på månen, om den starka samhörighet 
han känner för sin planet. "Den är vacker, harmonisk, fridfull, blå med vita 
moln och den ger mig en djup känsla av hem, av liv, av identitet. Jag 
upplever vad jag skulle vilja kalla ögonblickligt globalt medvetande." Men 
samtidigt stod det klart för Mitchell vad som händer under den blå och vita 
atmosfären, hur ett människoförvållat kaos breder ut sig när kontrollen över 
befolkningstillväxten och tekniken håller på att gå förlorad. 

Att se en värld i ett sandkorn och en 
himmel i en vild blomma, hålla 
oändligheten i sin handflata och 
finna evigheten i en timme. 

William Blake 
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Rymdoasen Jorden 
Rymdfotografier av Jorden beskådas numera varje dag av miljoner 
människor men frågan är i vilken grad det har ökat förståelsen och ansvaret 
för vår planet och för det liv som är dess unika skatt i universum. Har 
rymdbilderna ökat förståelsen för t ex biosfärens förutsättningar att 
uppehålla gynnsamma betingelser för liv och för livets fortsatta utveckling? 
 
Rymdfararnas helhetsupplevelser åstadkommer hos dem en känsla av stark 
samhörighet mellan det egna jaget, Jorden och kosmos. Liknande känslor 
kan vi erfara när tanken en klar kväll söker sig ut i den mörka stjärnhimlen, i 
stundens insikt om att vara en tänkande, medveten del av oändligheten. 
 
Helheten ... 
När en kinesisk läkare, som använder sig av den mångtusenåriga medicinska 
traditionen, botar en patient tar hon givetvis hänsyn till rent kroppsliga 
symtom. Lika avgörande för behandlingen blir emellertid patientens själsliga 
tillstånd och förhållanden i den sjukes omgivning. Människan bedöms inte 
som uppdelad i kropp och själ utan som en med omvärldens processer 
sammanvävd enhet. Det här synsättet är säkert en avgörande orsak till att 
kinesisk klassisk medicin i så många avseenden varit framgångsrik. I det 
västerländska samhället är det svårt att överhuvud taget finna ord och 
uttrycksmöjligheter för en sådan helhetssyn på människan. 
 
I traditionellt kinesiskt jordbruk har man, grundat på samma synsätt som 
präglat medicinen, odlat i kraft av en förståelse av helheten. Planeternas läge 
på himlavalvet, vädret, jordens kondition, bondens sinnestillstånd, allt togs 
hänsyn till i en helhetsbedömning när det gällde att avgöra när man skulle 
bearbeta jorden, så och skörda. 
 
... och småbitarna 
Den moderna vetenskapen har delat upp jorden och bruket av jorden i allt 
mindre fysiskt och kemiskt analyserbara delprocesser. Från att ha varit en 
kulturhandling inordnad i tillvarons helhet framstår dagens jordbruk som ett 
fragmenterat laborerande där odlarens egen överblick och förståelse av 
naturgivna samband blivit betydelselös. Känslan för helheten har 
tillbakabildats och kompenserats med tvångsmetoder. Växterna är maskiner 
som behandlas mekaniskt och kemiskt allt efter för stunden aktuella metoder 
och preparat, och jorden är mest till för att hålla växten upprätt. 
 
Fragmentering, sönderdelning av verkligheten i allt mindre bitar, har 
kommit att prägla den västerländska kulturen. Vi kan se det i utbildningen 
av våra barn och ungdomar där specialisering och kraven på detalj 
kunskaper gör sig gällande vid allt lägre åldrar - på bekostnad av förståelse 
för hur tillvaron fungerar i stort. Barnen utbildas inte för livet utan för en 

Om man skickar iväg en semla i 
rymden, så förlorar den inte bara 
sin grädde utan även en del av sin 
massa. Dessutom kallnar mjölken. 

Blandaren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Behovet av en världsbild är ett av 
våra djupare behov. Alla vill vi se 
sammanhang och mening i det som 
händer omkring oss. Vi 
vill”förstå” hur materiens minsta 
och största delar samspelar och 
bygger upp världen, och vi vill var 
och en finna vår egen plats och 
uppgift i tillvaron… 
…Hur vore det med en världsbild 
dår livet-jorden och dess levande 
organismer sätts i centrum? För 
det är livet som är hotat; inte det 
”eviga” (som vissa alltid kommer 
att lägga beslag på för egen del) 
utn det tidsbegränsade 

(Eva Selin, docent i kärnfysik) 
 

 
 
 
 
Helvetet är mer än summan av 
sina delar och dess egenskaper 
mera sammansatta än delarnas 
egenskaper. 
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snäv sektor inom arbetslivet, för ett arbete som rationaliseras genom 
uppdelning i allt mindre arbetsmoment och där specialisten har ett högre 
marknadsvärde än den allmänkunnige. 
 
Vad betyder den långtgående splittringen i tillvaron för människan, kulturen 
och samhället och hur har det blivit så här? För att få en utgångspunkt i 
sökandet efter svaret på den frågan är det nödvändigt att något beröra den 
verklighetsuppfattning, den världsbild som i ett par århundraden dominerat 
vårt sätt att tänka. 
 
Mekanikens högkonjunktur 
Den vetenskap, som format vår nuvarande världsbild, har i hög grad präglats 
av Isaac Newton, en framstående astronom, fysiker och matematiker som  
 

 

Må Gud oss bevara Från enögdhet 
och Newtons mara! 

William Blake 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hys ingen tillit till traditioner, även 
om de gällt under många generatio-
ner och i många länder. Tag inget för 
givet därför att många upprepar det.  
 .. . Efter prövning,  
tro på det du själv funnit förnuftigt, 
som stämmer överens med ditt eget 
och andras välbefinnande. 
 

(Buddha) 
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verkade i England på 1600-talet. Den uppfattning om verkligheten som 
utvecklades med det newtonska arvet som utgångspunkt hävdade att världen 
liknar en maskin som styrs av mekaniska lagar. Dessa naturlagar ansågs 
gälla all verklighet och kunde studeras och användas av människan. Genom 
studium och beräkningar av pendelns rörelse och andra mekaniska fenomen 
gick det, menade man, att bevisa att alla förändringar i naturen var 
lagbundna. Det var således möjligt att förutse kommande stadier i 
utvecklingen och att redovisa framtiden. 
 
Om nu naturen fungerade som en maskin måste det också finnas en 
maskinskötare. Genom att komplettera med kugghjul och hävstänger i 
naturens maskineri kunde människan öka maskinens snabbhet och styrka. 
Med mekaniska arrangemang kunde en hästs dragkraft mångdubblas och 
tiden mätas mer exakt än att bara titta på solen. Den nya världsbilden gjorde 
människan till naturens behärskare. 
 
En död världsbild UPA 
I den mekanistiska världen var materien död. Den bestod av ett antal 
oföränderliga delar som liknades vid kulor. "Kulorna" påverkades av yttre 
mekaniska krafter som genom knuffar, puffar, stötar och tryck flyttade dem i 
bestämda banor. De här "kulorna" (partiklarna) lät sig iakttas, mätas och 
manipuleras och sanningen om hur världen är konstruerad skulle slutligen 
och en gång för alla tvingas fram. Det gällde bara att konstruera, för de 
nödvändiga iakttagelserna, tillräckligt effektiva instrument. 
 
Vetenskapen plockade sönder tillvaron i allt mindre fragment där varje 
fragment var för sig blev ingående beskrivet. Genom att summera de fakta 
man fått fram om delarna ansåg man sig kunna beskriva hur helheten var 
beskaffad. Den världsbild som blev resultatet kan beskrivas som en samling 
lådor med etiketter som angav varje lådas innehåll. De vetenskapliga 
metoderna att få fram innehållet byggde på "objektiva iakttagelser" och 
registreringar av "odiskutabla fakta". Vetenskapsmannen uppfattades som 
sanningssökaren vilken opåverkad av känslor och förutfattade meningar med 
hjälp av experiment avslöjade tillvaron. Att forska innebar att ställa sig 
utanför och göra sig själv till objektiv iakttagare utan delaktighet i de 
processer man iakttog. Då vetenskapsmannen enbart var en iakttagare ansågs 
han inte ha något ansvar för sina forskningsresultat. 
 
För att kunna använda de vetenskapliga metoderna, som i huvudsak var 
konstruerade för detaljforskning, måste vetenskapen konstruera sin egen 
passande modell av verkligheten, en modell som kom att uppfattas som 
verkligheten själv. Modellen fungerade som ett pussel. Antalet väl beskrivna 
pusselbitar ökade, men samtidigt blev bitarna allt mindre, liksom intresset 
för helheten. Kunskapsmängden ökade kraftigt till priset av att 
kunskapsfältet delades upp i allt mindre delprocesser, delfenomen och att 
överskådligheten blev allt omöjligare att uppnå. 

Lokalt sett är jorden ganska platt. 
Blandaren 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• UPA = Utan Personligt Ansvar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Naturen och dess lagar låg i natt 
fördolda. Gud sade: 'Varde Newton' 
och ljus fick råda. 

(Alexander Pope) 
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Den själlösa människan, eller vådan av sifferterror 
Den mekanistiska uppfattningen präglade också synen på människan själv. 
"Maskinen människans" funktion och beteende styrdes, ansågs det, av 
matematiskt beskrivbara fysikaliska och kemiska processer. Allt tal om att 
det existerade en icke fysisk del av människan avfärdades som ovetenskap. 
Känslor, medvetande, intuition och andra "andliga fenomen" passade inte in 
i den vetenskapliga modellen och därför existerade de inte. Känslomässighet 
blev något opassande i en faktadominerad tillvaro. 
 
Vad har den här inskränkta och siffergrundade synen på människan betytt 
för människan själv? Om människan uppfattar sig som en själlös mekanism 
utan moral och mening vore det märkligt om inte detta också skulle påverka 
hennes förhållande till andra människor och till naturen. Resultatet blir en 
själlös människa som utnyttjar sitt herravälde över en likaledes själlös 
omgivning. Det kan då ligga nära till hands att börja betrakta tillvaron som 
meningslös och människan som en olycka för Jorden, något Jorden skulle 
klara sig bättre förutan. 
 
När världsbilden kantrar 
Den naturvetenskap och den teknik, som bygger på arvet från Newton, har 
varit oerhört framgångsrik och åstadkommit viktiga resultat när det gäller att 
tränga längre in i materien -mikrokosmos och längre ut i universum - 
makrokosmos. Den har gjort tillvaron mer gripbar men kanske inte i 
motsvarande grad begriplig. 
 
Vi står nu, av mycket att döma, i början av ett skede där den gamla 
materialistisk-mekanistiska världsbilden får lämna plats för en ny. Sådana 
tidigare byten av en allmän uppfattning om vad världen är och hur den 
fungerar känner man genom historien. 

• rationell = ändamålsenlig 
 
• hologram = en tredimensionell 

bild. Om man avlägsnar en del 
av ett hologram ser delen 
likadan ut som hela bilden. 
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När en världsbild med sina förklaringsmodeller inte längre kan ge 
tillfredsställande svar på viktiga spörsmål börjar den ifrågasättas och det 
inleds ett sökande efter nya "sanningar", som bättre motsvarar de krav som 
ställs. 
 
Den tidiga kristna världsuppfattningen såg det som självklart att Jorden, 
kronjuvelen i Guds skapelse, befann sig i världsalltets centrum. Stjärnorna, 
solen och de andra planeterna kretsade runt Jorden i en universums 
hyllningsdans. Att påstå att någon annan kosmisk ordning skulle kunna 
existera var en otänkbar hädelse. Reaktionen blev därför våldsam när 
vetenskapsmannen Kopernikus i slutet av 1400-talet hävdade att han genom 
iakttagelser och beräkningar funnit att det var Jorden som kretsade i en bana 
runt solen. Detta skakade grundvalarna för uppfattningen om Guds existens 
och ifrågasatte människans gudomliga position i universum. 
 
Som man ropar får man svar 
Den materialistisk-mekanistiska världsbilden dominerar fortfarande men 
visar allt mer sin otillräcklighet och sina brister. Naturvetenskapliga rön gör 
att den gamla uppfattningen om materiens uppbyggnad inte längre stämmer. 
 
Inom sina begränsningar tillämpas fortfarande den klassiska fysiken men 
dess grundläggande värderingar har ändrats drastiskt. Uppfattningen om en 
regelbundet, efter fasta mönster uppbyggd materia har övergivits. Så här 
sammanfattar Fritjof Capra den nya fysikens teorier: "Materien har i dessa 
högenergiexperiment visat sig vara helt obeständig. Alla partiklar kan 
omvandlas till andra partiklar. De kan skapas i energi och gå under i energi. 
I denna värld har klassiska begrepp som "elementarpartikel", "materiell 
substans" eller "isolerat objekt" mist sin innebörd. Hela universum 
framträder som en dynamisk väv av energimönster som inte kan skiljas åt." 
Naturvetenskapen har således i stora delar omvärderat den newtonska 
världsbilden, en förändringsprocess som pågått länge. Men 
naturvetenskapens synsätt har haft svårt att tränga igenom i samhället i 
övrigt. Fortfarande använder vi oss inom politik, ekonomi, teknologi, 
jordbruk och utbildning av en traditionell materialistisk-mekanistisk 
verklighetsuppfattning. 
 
Objektiv forskning med vetenskapsmannen som en utanför stående, icke 
påverkande iakttagare anses vara omöjlig att genomföra. Närvaron av en 
observatör eller dennes instrument påverkar den situation som studeras. 
Forskaren är således en del av den process hon studerar och har därmed i 
motsats till tidigare uppfattning ett ansvar för sin verksamhet. 
 
När det gäller frågor om liv och levande system uppfattas de gamla 
mekanistiska förklaringsmodellerna som otillräckliga. För att närma sig och 
förstå naturen krävs andra utgångspunkter. Insikten om den oerhörda 
komplexiteten i naturen har stämt till en ödmjukare inställning är den som  

Det som rör sig, rör sig varken på 
den plats där det är, eller på den 
där det inte är. 

Zenon, grekisk filosof 500-t f Kr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• kvantfysik = Den newtonska 

fysiken kännetecknades av stor 
åskådlighet. Kvantfysiken 
däremot måste uppfattas som 
motsägelsefull. Forskningen 
har genom experiment 
konstaterat att det råder en 
dubbelnatur hos både materia 
och ljus. Materia och energi 
kan övergå i varandra. Ett 
annat konstaterande är att en 
partikels läge och hastighet 
inte samtidigt kan bestämmas 
med godtycklig noggrannhet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• dynamisk = (motsats till 

stillastående) rörlig, kraftfull. 
 
• integrerad = inbegripen på ett 

sätt som är viktig för helheten. 
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såg människan som "tillvarons domptör och behärskare". Nu anser många 
forskare att det aldrig kommer att kunna presenteras några slutgiltiga 
sanningar. "Komplexa, öppna system är omöjliga att fullständigt beskriva." 
 
"Kunskapssnuttifieringen" leder till absurda och uppenbart felaktiga 
uppfattningar om verkligheten. Svaren från verkligheten är i hög grad 
beroende av vilka frågor som ställs. Frågar vi efter fragment får vi svar i  
                               fragment. Ställer vi frågor om helheten handlar också  
                            svaren om helheten. Slutligen har allt fler börjat ifrågasätta  
                          värdet och giltigheten av en världsbild som resulterat i att  
                         både natur och människor hotas till sin existens. Teknik och  
                             ekonomi driver fram vapen i en mängd och effektivitet så  
                        hotande att framtiden håller på att avskaffas. Människans  
                  värde och värdighet försvinner i en förnedrande, primitiv över- 
            levnadskamp mellan individer och grupper inom den egna arten.  
        Synen på naturresurserna leder till en exploateringshastighet som gör  
            att flera snart är förbrukade. Förhållningssättet till liv tillåter att  
              ekosystemen förgiftas, lemlästas och avrättas. 
 
                  En ny helhetsuppfattning 
                  Hur kan den då komma att se ut, den nya världsbild som skall 
hjälpa oss att på ett bättre sätt hantera tillvaron? Det kan vi inte säkert veta. 
Men redan i det svaret antyds ett av grunddragen i det nya synsättet. Världen 
befinner sig i ständig rörelse och är så komplex att vi inte på ett avgörande 
sätt kan förutse hur den kommer att organisera sig. Det innebär en ny 
inställning till verkligheten som kräver öppenhet och beredskap för 
förändringar. Mångsidighet, förmåga till överblick, god helhetsuppfattning 
och anpassningsförmåga, känslighet, intuition och fantasi, blir med den nya 
verklighetsuppfattningen lika viktiga som förmåga till logik. 
 
Den nya verklighetsuppfattningen kallas ibland "holistisk" och man vill 
därmed antyda helhetstankens centrala betydelse, att allt hänger samman. 
Tiden, rörelsen, livet och människan är ett med universum och det får 
avgörande följder för synen på människan och naturen. 
 
". . . mänsklighetens utveckling utgör en meningsfull och integrerad del av 
en universell utveckling - ... mänskligheten är ett verktyg för, en verkande 
kraft i denna universella utveckling, och till och med en viktig sådan." Med 
medvetna handlingar och icke-handlingar deltar människan i den stora 
processen. 
 
Den nya världsuppfattningen leder till en ödmjukare syn på människan och 
visar på hennes roll som livsbevarare. Växter och djur i naturen betraktas 
inte längre som naturresurser utan som med-varelser för vilka människan har 
ett ansvar, ett globalt ansvar. 

 
 
När den som söker kunskap är 
okunnig om sig själv är det som om 
hela kunskapsstrukturen saknar fast 
grund. 

(Ur boken Staying Alive av Roger 
Walsh) 

 
 
 
• hologram = en tredimensionell 

bild. Om man avlägsnar en del av 
ett hologram ser delen likadan ut 
som hela bilden. 

 

Vi sprattlar in en värld av fakta 
som i ett snärjande nät. 

Harry Martinson 



127 

Med den nya människosynen blir det av betydelse att bättre lära känna hela 
människan för att kunna se hennes roll i världen. Det innebär ett återfött 
intresse för hennes inre verklighet, det som ibland kallas själen och för 
hennes mänskliga mognad 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Nötkreatur som genmani-
pulerad, grovfoderom-
vandlande produktions-
faktor. 
 
Kon som del av 
ekosystemet. 
 
Kalven Rölla, en 
medvarelse 
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Var finns verkligheten? 
 
ppenbarligen uppfattar vi den verklighet vi lever i på olika 
sätt. Finns det då inte någon form av facit eller sann, 
allmängiltig beskrivning av hur verkligheten verkligen är? 
Många har hävdat och hävdar att de sitter inne med 

kunskapen om verklighetens sanna natur men vi kan konstatera att 
"sanningarna" kommer och går. På sin tid allmänt accepterade bilder och 
tolkningar av verkligheten som levererats av orakel, shamaner, profeter, 
tänkare, poeter, konstnärer och vetenskapsmän har förändrats under 
årtusendena och kommer att fortsätta att förändras. 
 
Yttre och inre verklighet 
Vad vi ändå kan vara säkra på är att bilden av omvärlden är ett resultat av 
vår tolkning och bearbetning av den information som förmedlas av våra 
sinnen. Det vi vanligtvis menar med verkligheten är 

Vi är vad vi tänker.  
Allt vi är  
har sitt ursprung i våra tankar. Med 
våra tankar formar vi världen. 

(Buddha) 



129 

således vår tolkning av den. Verkligheten existerar men är inte densamma 
som vår beskrivning av den. Varje beskrivning är ofullständig och lider av 
sina brister och ingen föreställning om verkligheten är den andra helt lik. 
Hur vi uppfattar verkligheten i förhållande till hur andra människor gör det 
bestämmer om vi blir förstådda eller missförstådda av omgivningen. 
 
Vi kan prova tanken att företeelser i den yttre verkligheten i många för 
människan avgörande sammanhang först skapades som inre verklighet, som 
en bild eller en tanke. Tag pilbågen, plogen, flygmaskinen, atombomben, 
katedralen, månfärden, politiska system - alla är de resultat av något som 
först funnits som tankefrö, idé, dagdröm, "fantasifoster" inom människan. 
Det konkreta resultat, t ex ett hus, växer fram under växelspelet mellan 
tankar om huset, "huset i den inre verkligheten" och det yttre 
förverkligandet, konstruktionen av huset. Men huset har sitt ursprung i den 
inre verkligheten. Ibland hävdar någon att den vackraste tavlan aldrig blir 
målad, den skönaste dikten aldrig skriven eller den bästa uppfinningen aldrig 
förverkligad. De finns "bara" i någons medvetande. 
 
All "yttre" känd verklighet motsvaras av en "inre" uppfattning/ tolkning men 
all inre verklighet motsvaras inte alltid av en yttre. För den yttre 
verkligheten uppfattar vi att det finns gränser i rummet och tiden. Den inre 
verkligheten däremot förefaller gränslös, något som många av oss 
människor i Västerlandets kultur aldrig får en chans eller förhindras att 
uppleva. Att få tillträde till detta de gränslösa möjligheternas land kan ses 
som mänsklighetens mest värdefulla men ofta dåligt utnyttjade resurs. Vi 
skall vara "realistiska" och alla tankar, fantasier, visioner och utopier som 
inte passar inom det som för tillfället bestämts vara rationellt och förnuftigt 
avfärdas som meningslöst dagdrömmeri. Och ändå är väl existensen av 
tankar, drömmar, visioner, fantasier och föresatser 
den första förutsättningen för att vi skall kunna ta 
oss från ett mindre bra tillstånd till ett bättre, 
förutsättningen för en positiv utveckling? 
 
 Nu existerar det knappast någon skillnad mellan 
den inre och den yttre världen, mellan ande, kropp 
och universum. Någon har pekat på den olyckliga 
begränsning som ligger i att uppfatta sig själv som 
ett "hudomslutet jag". Att se tillvaron som "jag här 
inne" och "det där ute" är ett sätt att skapa ett falskt 
motsatsförhållande mellan delar av samma helhet, 
en verklighetsuppfattning som fjärmar människan 
från hennes ansvar både för sig själv och 
omvärlden. 
 
Den inlärda världsbilden 
Den syn vi har på världen är till en del resultat av 
inlärning, träning, hjärntvätt och uppmaning att se, 

• teolog av grek. theos =gud och 
logos = lära. En teolog sysslar 
med vetenskapen om 
kristendomen.  

 
• des-informera = av-informera, 

informera falskt. 
 
• hierarki av grek. hieros =helig 

och arke = välde. Hierarki 
innebär en ordning efter tydlig 
rangskillnad. auktoritär= 
maktfullkomlig, som inte 
grundar sig på demokratiska 
principer. 

 
 
 
Husen, dem vi bebo, är urtidskojor i 
jätnförelse med den konception av en 
människoboning vi bär inom oss. 

Edith Södergran 
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höra, uppfatta och bearbeta verkligheten på ett visst sätt. En viktig fråga är 
hur mycket av vår föreställning om verkligheten som byggs upp av 
omgivningens åsikter om hur världen ser ut, och hur mycket som grundar sig 
på egna iakttagelser, erfarenheter och värderingar. 
 
Världsbilden är i stort en kulturprodukt. Den religiösa tro vi bekänner oss till 
kan vara utgångspunkten för våra tolkningar av omvärlden. Politiskt aktiva 
människor bedömer världen utifrån sin ideologiska uppfattning. Omvärlden 
gestaltar sig som bekant olika om man låter signalerna från omvärlden 
passera genom ett socialistiskt eller kapitalistiskt sorteringsverk. Den 
praktiska eller teoretiska utbildning vi fått präglar också vårt sätt att avläsa 
verkligheten och bearbeta den. 
 
Den verklighetsuppfattning vi bär inom oss är således resultatet av en 
ständigt pågående process där en mångfald intryck och påverkansfaktorer 
sorteras, värderas och bearbetas av jaget till något slags tolkning av den 
värld vi lever i. Det är den världsbilden, verklighetsuppfattningen, i vilken 
det egna jaget ingår, som helt avgör hur människor ser på förhållandet 
mellan sig själv och omvärlden och som styr hennes handlingar. 
Förhållandena i den yttre världen är en spegling av ett inre tillstånd. 
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Makten över människornas sinnen 
När nu verklighetsuppfattningen är så betydelsefull för hur människan tar 
ställning och agerar blir det viktigt för den som vill åstadkomma djupgående 
och långsiktiga förändringar i kultur och samhälle att försöka påverka 
människors syn på verkligheten. Den som har möjlighet att prägla 
människors världsbild har också makt. 
 
I massmediekulturen utsätts världsbilden för en massiv, oupphörligt 
flödande, i stort sett ensidig påverkan. Så här säger en massmedieforskare: 
"Det heter att vi lever i ett informationssamhälle . . . Information, det låter 
som upplysning, sanning, objektivitet. Men vi kunde lika gärna tala om 
desinformation. Kulturen sprider dimma och gör det svårt att se verkligheten 
som den verkligen är . . . Den skeva bilden av verkligheten som 
massmedierna håller fram fräter på självkänslan hos de människor som inte 
anses betydelsefulla nog för att uppmärksammas." 
 
Det kan kanske vara intressant att jämföra industrikulturens 
materialistisk-mekanistiska verklighetssyn med hur man i några andra 
kulturer uppfattar naturen, människan och helheten. 
 
Indianer 
Inom indiankulturerna - i den mån de inte bortrationaliserats betraktas 
naturen som besjälad. Naturens ande är en och finns i växter, djur och 
människor och även i det som vi betraktar som livlöst. Floder, sjöar och berg 
har en själ och måste därför visas respekt. I sådana kulturer är det självklart 
att människan tar hänsyn till sina med-varelser och att hon inte ostraffat kan 
överträda sina befogenheter. Indianerna har stått helt handfallna i 
konfrontationen med de koloniserande européernas natursyn. Européerna 
såg sig som naturens herrar och självklara härskare över präriens eller 
regnskogens "vildar" med deras "primitiva och outvecklade kultur". 
Ättlingarna till "naturens herrar" drabbas nu av förödande matjordsflykt, 
sterila jordar och sjunkande grundvatten. Man behöver inte vara indian för 
att tolka detta som ett straff för förfädernas överträdelser. Vilken blir domen 
över de "herrar" som i dag med samma inställning våldför sig inte bara på 
regnskogens indianer, utan på hela den levande Jorden? 
 
Kineser 
I Mittens Rike - i det gamla Kina - fanns genom taoismen och senare 
buddhismen en natursyn som bjöd att inget levande, insekter och kryp, örter 
och träd fick skadas. Man ansåg att allt blir välordnat om människan bara ser 
till att det hon företar sig inte kommer i konflikt med naturen. Trots en sådan 
uppfattning kunde tidigt följderna av en svår skogsskövling skönjas. 
 
I den antika kinesiska litteraturen finns exempel på en mjuk natursyn och en 
insikt om att det är nödvändigt att hålla resursförbrukningen under kontroll. 

Har ni tänkt på en sak? 
I Kina bor det 1000 000 000 
människor. De far säkert illa på 
många sätt och de har väl sina 
problem, och så. 

Men det är ändå konstigt vad lite 
väsen de gör av sin situation. 

I Sverige är vi 8 miljoner. Vi för 
ett oherrans liv. 

Tänk om det vore tvärtom: Om 
det fanns 1000 0000 000 svenskar i 
stället för kineser. 

Skulle världen tåla 1000 000 000 
svenskar som den för närvarande tål 
1000 000 000 kineser? 

Jag vet inte. Men om det vore så, 
så skulle det finnas inte mindre än 
120 000 000 skåningar 

3 000 000 västeråsare 
46000 kommunalt anställda 

kultursekreterare 
190 000 000 offentligt anställda. 

TV skulle per år sända 161219 
timmar kulturprogram typ "Ett 
gammalt altarskåp berättar". D v s 
16,6 år per år! 

Det skulle förbrukas icke mindre 
än 17 miljoner ton falukorv motsva-
rande en levande boskapshjord av 
Nordnorges storlek. 

Fågeldansen skulle vara ett av 
jordens mäktigaste kulturella 
uttryck. 

Och om varje svensk helt 
plötsligt skulle bestämma sig för att 
ta en extra skiva rostat bröd till 
morgonkaffet så skulle man vara 
tvungen att bygga ut 6 älvar. Och 
bygga I kärnkraftverk.  

Skulle världen tåla 1000 000 000 
svenskar som den för närvarande tål 
1000 000 000 kineser?  

Jag vet inte. Men vi kan ju 
fundera på det en stund. 

Lasse Eriksson artist 
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 Men det fanns också en motsatt uppfattning som tillät kineserna att tillämpa 
den brutalare "manliga" principen, en princip som hade lett mytens och 
historiens hjältar till stordåd. Ett sätt för kejsare och feodalherrar att 
efterlikna dessa hjältar var att med storskalig ingenjörskonst konstruera 
vägar, kanaler, broar och palats. På så sätt säkrades också makten och 
ordningen. Hierarki och auktoritär kontroll över jord och människor kom i 
strid med principen för naturens mångfald och variation. 
 
Spelet mellan kontraster är känt som den taoistiska principen Yin och Yang: 
Yang representerade det manliga, det himmelska, ljuset medan Yin stod för 
det kvinnliga, det jordiska, mörkret. Den taoistiska tanken kan ses som en 
parallell till den moderna fysikens exergiteori. För att något skall hända, för 
att rörelse skall uppstå, arbete uträttas eller liv manifestera sig behövs det en 
skillnad som strävar efter att utjämna sig, en kontrast t ex mellan varmt och 
kallt, mellan högtryck och lågtryck, mellan hat och kärlek, mellan manligt 
och kvinnligt. 
 
Kineserna besatt tidigt ingående kunskaper i astronomi och den 
lagbundenhet och rätlinjighetens princip, som de tyckte sig kunna utläsa i 
kosmos, kom att tillämpas effektivt på Jorden. Den kosmiska, matematiska 
och hierarkiska ordningen (Yang) skördade segrar över den mångfaldigt 
sammansatta harmonin och de naturliga linjerna hos den jordiska principen 
(Yin). Kampen mellan de två synsätten kan vi se än i dag om vi går från 
templets eller palatsets strikta, beräknade "kosmiska" arkitektur ut i den 
omgivande trädgårdens vindlande gångar och mjuka, böljande växtlighet. 
 
I det moderna Kina står kraven på en snabb teknisk tillväxt och en kraftig 
höjning av levnadsstandarden, mot insikten om nödvändig hänsyn till natur- 

 

På kullen fanns sköna träd  
Både kastanj och plommonträd 
Hårdhjärtade banditer slet upp dem 
Men ingen kände till deras brott. 

 (Ur den antika sångsamlingen Shih 
Ching) 

 
 
 
Trädplanterarna går ut i långa led, 
sprider sig på fredlig skyttelinje, blå 
mot de röda och nakna höjderna. De 
arbetar för att släcka jordens 
eldsvåda, 
hackar hål, rödgula som öppnade ägg 
och sätter plantor med dyiga 
rotknippen. 

Artur Lundkvist - om kinesiska 
trädplanterare 
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miljön. En viktig och intressant fråga i sammanhanget blir nu, när Kina 
öppnar sig för omvärlden, hur och i vilken utsträckning västerländsk 
verklighetsuppfattning kan komma att påverka kinesiskt tänkande. Med 
samma biltäthet som i Europa kommer det att i Kina rulla fyra hundra 
miljoner bilar. För en sådan utveckling finns resurser men inte naturmiljö. 
Ekosystemen i Kina befinner sig redan på gränsen till kollaps. 
 
Indier 
I den hinduiska idétraditionen skiljs inte mellan natur och kultur. De flyter 
samman i dharma-begreppet. Dharma är den ordning, den lag som gäller för 
naturen såväl som för det mänskliga samhället. Dharma är den gudomliga 
ordning som styr världsalltets alla processer 
 

 
 
och reglerar helheten. Alla former av liv - människor, växter och djur - 
griper in i varandra i livets kretslopp. Den ena livsformen kan övergå i den 
andra i återfödandets, reinkarnationens princip. Tanken om att alla 
livsformer hör samman var grunden till Ghandis ickevålds-ideal och ledde 
också fram till uppfattningen om vegetariskt kosthåll. 
 
I det traditionella hinduiska samhället eftersträvades balans med naturen, 
något som underlättades av ett gynnsamt klimat och frodig natur. Principen 
var att människan i minsta mån skall rubba den naturliga miljön. Under 
kolonialtiden och när de moderna städerna växte fram under 
industrialiseringen i början på 1900-talet inleddes en ohämmad förödelse av 
Indiens natur pådriven bl a av kolonialmaktens omättliga behov av råvaror. 
En indier är av tradition uppfostrad till att uppfatta att allt det som skadar 
naturen även skadar människan. Det bjöds därför motstånd mot den 
begynnande utarmningen av naturmiljön under kolonialtiden. Gandhi såg  

En svensk biståndsarbetare befann sig 
i Tanzania som ledare för ett 
vägbyggnadsprojekt. Normalt satt han 
på sitt luftkonditionerade kontor i 
huvudstaden Dar es Salaam, men 
ibland for han ut "på fältet" för att se 
hur verksamheten fortskred. 

En dag när han var ute på en 
inspektionsronda kom han på karlarna 
vid ett vägbygge med att under 
arbetstid ligga och lata sig i skuggan 
av ett mangoträd. Han blev så upprörd 
som bara en svensk biståndsarbetare 
kan bli över sådan lättja, hoppade ur 
sin bil, gick fram till arbetslaget medan 
han nästan storknade av förtrytsamhet 
och skällde ut dem för att slösa bort 
dyrbar lid på det där viset! 

En av karlarna såg mycket 
överraskad upp och sa: 

"Slösa bort tiden? Men hur skulle vi 
kunna göra det, när vi inte arbetar!?" 
Det bör understrykas att den här 
historien inte handlar om inställningen 
till arbete utan om inställningen till tid. 
Afrikanen ser inte tiden lineärt - som 
ett rakt spår man obönhörligt färdas 
utefter och som kan delas upp i 
småbitar och prissättas, köpas och 
säljas och förbrukas - utan som en 
potentiell möjlighet. Tiden är som en 
bubbla man befinner sig inne i. Den 
kan var och en fylla med innehåll 
genom sina handlingar och tankar. 
Människan skapar sin egen tid 
vartefter hon behöver den. 

En människa med sådan 
tidsuppfattning vördar nog inte 
planeringskalendern men är troligen 
mindre stressad. 

(Gunnar Rydström) 
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naturskyddet som oerhört viktigt. Fattigdom och det onda fattigdom för med 
sig har dock bidragit till att försvåra den strävan som finns att hejda den 
pågående naturförödelsen. 
 
Skydda livet med sin kropp 
På sluttningarna av Himalaya finns källflöden till det flodsystem som förser 
odlingen i hela norra Indien med vatten. Sedan urminnes tid har 
människorna på Himalaya levt i samförstånd med de naturgivna 
förutsättningarna. Träd och vegetation behövs för att binda jord och sten på 
de branta bergssluttningarna och dämpa vattenflödet. Trädet har varit livets 
symbol. 
 
Nu har källflödena börjat sina och vattnet i brunnarna tar slut. Fälten torkar. 
Myllan spolas bort. Floderna slammar igen. Det går fler och fler jordskred. 
Betesmarkerna försvinner. Detta sker som en följd av att storindustrierna 
långt ner på slätten kräver råvaror, t ex virke från mullbärsträd för 
tillverkning av bordtennisrackets. Skogen skövlas. 
 
Men människorna har förstått vad som håller på att hända. De har grundat 
Chipko Andolan, en rörelse som genom ekologiska-ekonomiska-sociala 
åtgärder vill återställa den tidigare balansen mellan människa och natur. Det 
har varit kvinnorna som gått i spetsen, och med sina kroppar har de skyddat 
träden för skogsexploatörernas avverkningsmaskiner. Chipko Andolan är 
därför känd som trädkramarrörelsen. Nu planteras ny skog, sådan skog som 
motsvarar bybornas behov. Skog som ger frukter, bär, grönsaker, foder, 
gröngödning, bränsle, fiber, virke och ny matjord. 
 
                     De olika sätt att se på och förhålla sig till naturen som här ytligt 
                              beskrivits utgör väsentliga delar i den verklighetssyn som 
                                   omfattas av några av världens folkrikaste kulturer. Det  
                                      handlar om hundratals miljoner människors sätt att  
                                        tänka, känna och handla.  Skall vi förstå utveck- 
                                         lingen i världen och de förutsättningar för föränd- 
                                         ringar som gäller, är det nödvändigt att känna till 
                                        och ta hänsyn till andra kulturers synsätt och värde- 
                                      ringar. Kanske kan det också lämna värdefulla 
                                 bidrag till vår egen uppfattning om hur det förhåller sig  
                              i verkligheten'. 
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Synvändor 
 
ris heter på kinesiska wei-chi. Ordet skrivs med två 
tecken; tecknet för "varning, fara" och tecknet för 
"möjlighet till förändring". En kris rymmer enligt det 

kinesiska synsättet två alternativ. Den kan antingen leda till katastrof eller 
till positiv upplösning, till något bättre. Som en del av systemet medverkar 
människan själv till vilken utgången av den nuvarande krisen blir. 
Rovdriften på miljön, överutnyttjandet av naturresurserna och förbrukningen 
av människor och kultur har tidigare tagits upp som viktiga krisorsaker. Det  
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finns fler faktorer. Hur är det med våra mål, våra visioner? Har målen i det 
västerländska välfärdssamhället förbrukat sin visionära kraft och 
utvecklingen därför tappat styrfart? 
 
En vision som bär 
Studiet av samhällens utveckling har lett till iakttagelsen att det i 
blomstrande samhällen finns en lyftande vision, en tro på framtiden medan 
förväntningarna på framtiden är svaga i de samhällen som befinner sig i kris. 
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Krissamhället har ingen riktpunkt att sträva mot. Behövs det i vår tid nya 
visioner som ersätter tron på den ensidiga materiella utvecklingens 
välsignelse och som ger oss ett annat mer tillfredsställande mål att färdas 
mot? 
 
Det finns anledning anta att utvecklingen påverkas av våra föreställningar 
om den. Tror vi att det "barkar åt skogen" ökar detta förutsättningarna att det 
blir så. Möjligheterna att det "går vägen" växer därmed med ökad tro på och 
vilja till positiva förändringar. Vi talar ibland om den självuppfyllande 
profetian. Om vi tror att en katastrof är oundviklig kan vi bli dess skapare. 
 
Av det skälet syns det angeläget att vi gör det omvända och intresserar oss 
för sådant som kan skapa positiva förändringar. Det kan handla om att skapa 
genombrott för 

• en annorlunda uppfattning om människans förhållande till jorden och 
det levande 

• • en ändrad syn på användning av energi och naturresurser 
• att tekniken inte längre blir ett mål utan ett medel att förverkliga 

målen  
• att ekonomins uppgift blir att förvalta resurser, människor och 

naturmiljö på ett ansvarsfullt sätt  
• att det synsätt tränger igenom som ser världen som en helhet och inte 

som en diversehandel  
• förståelse för det nödvändiga med globalt ansvar  
• insikt om att människan består av en icke delbar helhet av kropp och 

själ och att en utveckling av kultur och samhälle måste ta hänsyn till 
hela människan  

• att fler människor bildar sig egna, mot auktoritära påtryckningar 
självständiga uppfattningar och själva tar ansvar för sina handlingar 

• att politiken upphör att styras av anpassligt, kortsiktigt 
"lönsamhetstänkande" och istället utgår från samtalet om vad som är 
sant och rätt 

• att förändringar inte genomförs fortare och i större skala än att 
handlingsfriheten bevaras  

• att utbildning och fostran inriktas på att utveckla vidsynthet och 
mognad och förmågan att möta förändringar och att ta ansvar 

• att utvecklingen uppfattas som påverkbar, och ses som resultat av att 
uppsatta mål förverkligas. 

 
Det våras för idealismen? 
Idealism har kommit att uppfattas som något svärmiskt, ineffektivt och 
verklighetsfrämmande. Men idealismen behöver återfå det värde den ägde 
när den bar fram våra viktigaste folkrörelser. Kopplad till angelägna visioner 
kan idealismen bli den kraft som driver fram de nödvändiga förändringarna. 
Många av de nya folkrörelserna är världsomspännande och i fredsrörelsen, 
miljörörelsen och kvinnorörelsen skapas kontakter över nationsgränserna i 
en anda av internationell solidaritet. I den kraft, insikt, synsätt och moral  

Våra stora folkrörelser har alla 
uppstått bland människor som 
förnedrats och utnyttjats. 
Nykterhetsrörelsen, arbetarrörelsen, 
frikyrkorörelsen, folkbildningen, 
kooperationen, fredsrörelsen och 
kvinnokampen har förmått förändra 
samhället i riktning mot större 
rättvisa och medmänsklighet. 
Nu känner sig många barn och unga 
människor lurade på själva grunden 
för sin existens - en frisk natur. Kan 
deras kamp för sin livsmiljö komma 
att växa till vår hittills största och 
mest avgörande folkrörelse? 
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som kvinnor använder i sin kamp mot hänsynslöst Utnyttjande av Jorden 
och medmänniskorna ligger kanske en av de viktigaste möjligheterna att 
rädda framtiden. 
 
Många, som inser att en förändring måste komma till stånd, slits mellan 
lojaliteten mot förlegade centralt formulerade mål och den egna 
uppfattningen om åt vilket håll utvecklingen måste styras. Vi frågar oss om 
vi skall fortsätta att tillverka och köpa för att hålla sysselsättningen uppe 
även om vi är medvetna om "konsumismens" negativa följder? Skall vi göra 
vapentjänst och visa den förväntade lojaliteten fast vi vet vilka intressen 
vapen och rustning gagnar? Bör vi använda gifter och kemikalier i jordbruk 
och skogsbruk? Är det rätt att acceptera att våra barn trimmas som 
kommersiella beställningsprodukter istället för att fostras till i livet väl 
fungerande hela människor? 
 

 
 
Arbeta i motvind 
En förändring av mål och livsstil är något som långsamt växer fram genom 
ansträngningar och erfarenheter både av motgångar och framgångar. De som 
ifrågasätter rådande mål och värderingar kan sällan av förklarliga skäl från 
början redovisa alternativ som är lika konkreta, klara och genomtänkta som 
de som ifrågasätts. Det beståendes försvarare kan däremot agera i kraft av 
traditionellt tänkande, använda välprövade och anpassade argument och ha 
starkt stöd från de krafter i samhället som vinner på att rådande 
missförhållanden består. 
 
De som vill verka för ett människovärdigare samhälle och för en bättre 
uppväxtsituation för kommande generationer är tvungna att formulera 
antaganden och mål utan att vara säkra på -eller än mindre kunna bevisa - att 
målen kommer att bli uppfyllda. 

Ty den som lyckas ändra på sitt sätt 
att tänka, så att det kommer i bättre 
överensstämmelse med sakernas 
tillstånd - dvs med människan och 
världen, deras sätt att vara, verka 
och fungera - har lyckats med det 
svåraste och viktigaste i ett 
paradigmskifte. 

Erland Lagerroth 
 
 
(paradigmskifte = förändring av 
världsbilden) 
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Vill man undersöka om vissa antaganden, mål eller idéer är att föredra 
framför andra blir det betydelsefullt med samtal mellan människor. I 
samtalet kan förhållanden medvetandegöras och diskuteras, frågor 
formuleras och förslag väckas. Den möjligheten finns inom de folkrörelser 
där människor kommit varandra så nära att de kan tala direkt och förtroligt 
om viktiga frågor. 
 
För många som söker sig mot ett nytt livsinnehåll och engagerar sig i 
förverkligandet av en ny vision sker de första stegen med tveksamhet, 
långsamt och i små etapper. När sedan insikten, kunskaperna och 
självtilliten ökar, växer inspirationen och möjligheterna att praktiskt 
förändra. Uppgiften att rädda Jorden ger redan många människor den 
mening i tillvaron de tidigare saknat. 
 

 

Människan är både problemet och lösningen 
Jorden hotas av en överlevnadskris men samtidigt  
• är det uppenbart att hoten skapats av människor och att de därför också 

kan avvärjas av människor 
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• växer antalet människor vars insikt och kunskaper leder till engagemang 
och handling. Den här folkliga insikten är mer utbredd än många 
politiker förstått eller velat förstå 

• ökar det globala samarbetet och folkrörelserna blir mer internationella 
• kan man konstatera att om Jordens resurser fördelades rättvisare skulle 

de räcka väl för dess befolkning 
• finns redan den kunskap och teknik som behövs för att påbörja de 

nödvändiga förändringarna 
• pågår ett nytänkande beträffande vetenskapens, teknikens och 

ekonomins roller. 
 
"Jag oroar mig inte för den slutliga katastrofen men tiden innan är plågsam." 
Så uttrycker en tonåring i Sverige sin syn på tillvaron. Måste det inte ses 
som den vuxna generationens viktigaste uppgift att hjälpa ungdomen att 
återerövra framtiden och skapa trovärdiga och positiva visioner? Att 
upprätta ett gott och varaktigtförhållande mellan naturen och människan är 
en sådan möjlig, lustfylld och grundviktig vision 
 

 

Årstiderna kommer och går. Djur, 
människor och växter föds, dör, blir till 
mylla och föds därefter igen. Liksom en 
evigt lång foxtrot har Moder Jord 
dansat sina turer med Gud alltsedan 
jordens begynnelse. De senaste femtio 
åren har dock dansen avstannat något 
och stegen har blivit osäkrare. Orsaken 
till detta är faktiskt vi. 

Ur Annas skoluppsats 1988 
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LITTERATUR 
 
 
å synvändor skall kunna användas som studiebok har litteraturförteckningen 
givits en något ovanlig utformning. Angelägenhetsgraden ur studiesynpunkt 
har varit avgörande för uppställningen. 
 
Fördjupningslitteratur 
Entropi. En ny världsbild: Jeremy Rifkin. 
Entropi ger en något tillspetsad beskrivning av den gamla och den nya 
världsbilden. Boken är relativt lättläst och vänder upp och ner på invanda 
begrepp. 
 
Människoekologi: Bengt Hubendick. 
Människoekologi är den första bok på svenska som på ett tvärvetenskapligt 
sätt ger en situationsbeskrivning av världen. Boken är ovärderlig som 
uppslagsbok och rekommenderas som handbok för den som vill ha tillgång 
till centrala fakta och tillförlitliga sambandsbeskrivningar. 
 
Naturens teknik och människans: Staffan Delin. 
Staffan Delin tar på ett vetenskapligt klargörande men samtidigt ganska 
lättläst sätt upp grundläggande frågor om energi och resurser. Boken är 
ganska tunn och den som tycker att formler är besvärliga kan hoppa över de 
avsnitten. Rekommenderas. 
 
Sams medjorden: Richard Matz. 
En spännande, mycket klargörande och lärd bok som är full av roliga och 
påhuvudställande tankar och formuleringar. Inte alldeles enkel men mycket 
stimulerande läsning. Tag gärna ett avsnitt till kvällen. (Om boken går att få 
tag på.) 
 
Vår nästa ekonomi: Paul Hawken. 
Paul Hawken är den amerikanske hippien som blev ekonomisk profet. Han 
ger en bra skildring av det massekonomiska systemet och vad som eventuellt 
kommer därefter. Man skulle önska att framställningen spänt över ett större 
tidsperspektiv och hårdare knutit an till resurs- och miljöfrågor. Boken 
rekommenderas för den som på ett enkelt sätt vill skaffa sig en ekonomisk 
nutidsorientering. Delvis ganska lättläst. 
 
Läsvärda, något äldre böcker 
Gemensamt för författarna till dessa böcker är att de på ett tidigt stadium var 
på det klara med vad som höll på att ske med naturen och världssamhället. 
På ett vetenskapligt korrekt men framsynt och engagerat sätt formulerade de 
sina iakttagelser. Bortsett från Rachel Carsons Tyst vår fick böckerna ett 
avvisande mottagande. 
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Banketten: Georg Borgström. 
 
Litet är vackert: E. F. Schumacher. 
 
Plundring, svält, förgiftning: Hans Palmstierna. 
 
Tyst vår: Rachel Carson. 
 
För den som är särskilt naturintresserad och vill närma sig överlevnads-
frågorna från det hållet rekommenderas Spillran av ett moln m fl böcker av 
Rolf Edberg och Noaks Ark har strandat i gräset av Björn Berglund. 
 
Övrig litteratur 
Blågul miljö: Miljödatanämnden  
Den kultiverade människan: Orvar Löfgren m fl (rekommenderas)  
Det gemenskapande samhället: Ivan Illich  
Ekologi, samhälle och livsstil: Arne Naess  
En betraktelse på domedagsafton: Lars Norberg (rekommenderas)  
Formbar framtid – om framtidsstudier. Utbildningsradion  
Janus - en sammanfattning: Arthur Koestler  
Jorden vi ärvde: Utbildningsradion  
Lust till liv: Roger Walsh  
Mjuk energi - vägen till varaktigfred: Amory Lovins  
Mot en ny vetenskap: Erland Lagerroth  
Naturresurser och deras samhälle: Wall m fl  
Ordning ur kaos:  Ilya Prigogine m fl  
Resan till livets början: Lars Rydén  
Samhällets naturhistoria: Jesper Hoffmeyer  
Vår bild av verkligheten: Utbildningsradion  
Världen, människan och framtiden i ett tvärvetenskapligt perspektiv: 
Göteborgs universitet 
 
Periodiska tidskrifter 
AIC-bulletinen  
Forskning och framsteg 
Fältbiologen  
Land  
Miljöaktuellt (kan rekvireras från Naturvårdsverket)  
Miljötidningen  
Ny teknik  
SIDA Rapport  
Sveriges Natur  
Teknik i Tiden (Styrelsen för teknisk utveckling)  
Vi 
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STUDIEPLAN 
 
Pedagogisk grundsyn 
Att lära sig något är alltid en process i det inre hos människan. Detta betyder 
att jag inte kan förvänta mig att någon annan skall lära mig något. Jag måste 
lära mig själv. Inte heller kan man, som lärare, tro sig om att lära en annan 
människa något. Däremot kan man hjälpa till att skapa situationer, som 
andra kan lära sig av och också stimulera andra till att lära sig. Är man 
tillräckligt motiverad lär man sig ju oerhört snabbt. 
 
På detta sätt kan man också betrakta den bok du nu håller i handen. Boken 
kan inte lära dig något, men den kan kanske stimulera dig till att se sådant 
du inte tidigare sett och motivera dig till att ta reda på sådant du tidigare inte 
visste. 
 
En bra studiebok innehåller inte Sanningen, men hjälper mig att själv gå 
några steg närmare det som är sant. 
 
Det finns två begrepp som ofta blandas ihop och förväxlas med varandra - 
kunskap och förståelse. Jag skall därför beskriva vad jag menar med dessa 
begrepp och varför det är viktigt att skilja mellan dem. 
 
Kunskap är - som jag ser det - en samling av olika fakta. Det är helt enkelt 
den information man har om ett visst ämnesområde. En uppslagsbok 
innehåller en stor mängd kunskap. Här kommer detaljerna fram om hur 
omvärlden ser ut och är beskaffad. 
 
Förståelse däremot handlar om helheter. Det är när jag bringat ordning i 
mina kunskaper, och satt dem i samband med mig själv och mitt eget liv, 
som jag börjar få förståelse. Detta betyder att jag inte behöver ha den 
fullständiga kunskapen, för att ha förstått hur det förhåller sig inom ett visst 
område. Det jag måste ha är den allra viktigaste kunskapen, och dessutom 
måste jag veta på vilket sätt de olika kunskapsbitarna hänger ihop och 
förhåller sig till varandra. Jag måste bli känslomässigt engagerad i ett ämne 
för att kunna skapa mig en förståelse för vad det gäller. 
 
Boken Synvändor avser att skapa förståelse i första hand, och de kunskaper 
som finns i den har alla till uppgift att bidra till detta. Det betyder att boken 
inte är en traditionell studiebok utan vill förmedla förhållningssätt och skapa 
känslor, för att det skall bli möjligt för läsaren att närma sig omvärlden med 
nya ögon, och därmed utveckla en förståelse för hur allt hänger samman, och 
vilka villkor vi människor lever under. 
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Det är av detta skäl som boken innehåller en mängd bilder av olika slag. 
Dessa har lika stor betydelse för förståelsen som texten. De är inte bara 
illustrationer utan lever sitt eget liv och har ett eget värde. Boken själv skall 
ge upplevelser, vilket gör att man förhoppningsvis öppnar sitt sinne och 
släpper in nya perspektiv och ny förståelse. 
 
När man använder boken i en studiecirkel kan utbytet av den bli avsevärt 
större än om man studerar den ensam. Inte bara för att man är flera, som kan 
bidra med olika egna erfarenheter, utan också genom att upplevelser som 
man delar med andra, ofta blir starkare och djupare än de man är ensam om. 
"Delad glädje är dubbel glädje." Har man detta synsätt är det dock viktigt att 
man dels lägger vikt vid upplevelserna och utvecklingen av förståelsen, 
hellre än förmedlingen av kunskaper enbart, dels inte låter boken själv vara 
det enda medlet man använder sig av, utan ett av flera i den process som 
deltagarna tillsammans deltar i. 
 
Ett nytt förhållningssätt 
De nuvarande förhållandena på jorden kan inte bestå i längden. Det är 
fullkomligt omöjligt att i fortsättningen utnyttja jordens och människans 
resurser som vi gör idag. Människor svälter, för krig mot varandra, förgiftar 
sin omgivning, utrotar växt- och djurarter, osv. Antingen vi vill det eller ej 
kommer människors liv inom en (nära) framtid att bli helt annorlunda än 
idag. Oerhört många människor lever redan idag under omänskliga villkor 
och dessa människor blir fler och fler. Det tycks vara så att vi inte har 
förmågan att använda den synnerligen fina hjärna vi fått, för att i tid inse att 
vi är på fel väg, och välja att göra något åt det. 
 
En av grundorsakerna till att världen ser ut som den gör är helt uppenbart 
den typiskt europeiska expansionismen. Vi européer har under mycket lång 
tid strävat efter att utvidga vårt område. Tänk bara på våra förfäder som 
gjorde mycket långa färder under vikingatiden. Europas folk har tagit för sig 
av alla kontinenter på jorden har koloniserat rummet. Men vi har nu också 
börjat att kolonisera i tiden genom att vi lämnar sämre förutsättningar för 
våra barns liv, än de vi själva fick överta av våra föräldrar. 
 
Att tänka nytt är svårt 
För att åstadkomma förändringar till det bättre måste vi tänka i nya banor. 
Det måste bli viktigare för oss att förvalta tillgångar än att bara konsumera 
dem. Vi måste bli mycket mera inriktade på att se världen och oss själva ur 
andra synvinklar än vår egen snäva. Vi måste omvärdera mycket i vår 
tillvaro, bland annat lägga tonvikten mera vid det som har direkt med 
människan att göra, i stället för vår materiella konsumtion. Att tänka nytt är 
ju mycket svårt - det tar mycket lång tid och fordrar faktiskt också ett visst 
mod. Syftet med Synvändor är att ge impulser till ett nytänkande. 
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En mycket väsentlig del i detta nytänkande är att låta sina innersta känslor få 
utvecklas och ha betydelse för en. Jag tror att vi i vår kultur i alltför hög 
utsträckning bortser från intuition och känsla som en kunskapsväg, och som 
medel för att välja rätt sätt att handla i olika sammanhang. Barn har ju inte 
blivit indoktrinerade ännu och de visar många gånger en väl utvecklad 
känsla för rätt och orätt, viktigt och mindre viktigt osv. I många stycken 
tycker jag att vi borde lära av barnen i stället för att själva lära dem en massa 
som egentligen är fel. 
 
En strävan i det nytänkande som är så nödvändigt måste vara att försöka bli 
en så hel person som möjligt. Med detta menar jag att i stort sett allt som 
man gör skall hänga ihop och följa samma regler. Många människor är idag 
olika i sina skilda roller som yrkesarbetande, som föräldrar, som kunder, 
som föreningsaktiva, som beslutsfattare osv. Detta är inte bra. Man måste 
försöka att alltid vara sig själv. Då först kan det bli sammanhang och 
ordning i det man gör och då kan man bli en person som är med och skapar i 
samhället, och inte endast en som hänger med så gott det går - med sitt 
dåliga samvete och sin tröstkonsumtion. 
 
Vill man bidra till att förändra världen måste man alltid börja med att 
förändra sig själv -var och en är ju en del av världen. I bästa fall är man inte 
riktigt samma person sedan man deltagit i en studiecirkel kring Synvändor 
som man var före, utan har utvecklats till en högre nivå av kunskap och 
förståelse av omvärlden och sig själv. 
 
Arbetet i cirkeln 
En studiecirkel kring Synvändor skall inte bara innebära att man läser boken 
och diskuterar den. Då når man endast en ytlig nivå. Man bör använda sig av 
den omgivning som cirkeldeltagarna lever i som studiematerial i första hand. 
Boken kan inspirera till nya synsätt, men dessa måste tillämpas på den värld 
man lever i, om de skall vara till någon nytta. 
 
Att skaffa sig kännedom om under vilka villkor man lever är en första början 
när det gäller att tänka kring samhället och människan. Tyvärr vet de flesta i 
Sverige idag exempelvis inte varifrån deras dricksvatten kommer, vart det 
tar vägen som avloppsvatten, hur det behandlas och var ämnena i det 
hamnar. Varifrån kommer maten? Hur produceras den? Hur mycket resurser 
förbrukar vi egentligen? Och så vidare. 
 
I studiecirkeln skulle man kunna hjälpas åt att få svar på liknande frågor. En 
del kan kanske kommunens förvaltning svara på. En del finns i statistik för 
Sverige. En del kan man finna i dagspressen. En hel del vet åtminstone 
någon i cirkeln och kan delge de andra. Men mycket finns det inte svar på. 
Helt enkelt därför att det inte varit intressant att ta reda på det. Då får man 
åtminstone försöka att formulera frågorna. Det är första steget för att skapa 
ny kunskap. 
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Formulera själv frågorna i cirkeln 
Det väsentliga i studiecirkelarbetet är att var och en är aktiv och inte 
förväntar sig att boken eller cirkelledaren har svaren. Var och en skapar sin 
egen förståelse som jag redan sagt. Det finns i en cirkel som denna inget 
kunskapsmål som man skall uppnå och som någon kan mäta. Själva 
processen i cirkeln är målet - alla viktiga tankar som kommer upp i 
samtalen, den kontakt som deltagarna skapar mellan sig, alla frågor som 
formuleras men som kommer att besvaras först senare eller formuleras om 
så att de går att besvara, osv. 
 
Om cirkelarbetet skall bli meningsfullt måste var och en kunna relatera 
cirkelns innehåll till sig själv. Det handlar inte om människor på avlägsna 
orter, eller på andra nivåer i vårt samhälle. Det handlar om mig själv och 
mitt eget liv. Jag måste bli ansvarig för vad jag gör och för vad och hur jag 
tänker. Detta är att skapa och vidmakthålla kultur. 
 
En annan viktig del i arbetet med cirkeln är att ge stöd åt var och en i sitt 
ifrågasättande av hur samhället är. Att inse att man själv deltar i en 
omfattande miljöförstörelse, utan att kunna göra något åt det är ganska svårt. 
Man kan ju ändå inte leva som om samhället vore annorlunda än det faktiskt 
är. Det är synnerligen viktigt att bygga upp den egna människan, för att det 
skall bli möjligt att orka med att tänka i nya banor, och att våga inse hur det 
egentligen är. Vårt samhälle bygger på många lögner och orealistiska 
förhoppningar inför framtiden. Att avstå från dessa förutsätter att man har 
människor omkring sig som kan hjälpa till att - trots allt - bygga upp 
livsglädje, ansvarstagande för naturen och för kommande generationer, 
spontanitet och skapande förmåga. Här kan cirkeldeltagarna ha mycket stor 
personlig betydelse för varandra. De kan tillsammans skapa ett klimat som 
gör att var och en av dem når mycket längre i sin personliga utveckling än 
man annars skulle kunna göra. 
 
Det väsentliga i cirkelns arbete är era egna frågor och samtal. Därför kan, 
och bör, inga särskilda diskussionsfrågor ställas upp i förväg. Däremot kan 
det kanske vara lämpligt att rekommendera att ni läser boken på ett 
långsamt, noggrant och eftertänksamt sätt. Detta beror på att boken - både 
texten och bilderna - är oerhört rik på information och ställningstaganden. 
Anteckna gärna det du inte förstår av den text som ni bestämt att ni skall läsa 
till nästa sammankomst. Tillsammans kan ni kanske finna svar eller nya 
utgångspunkter för förståelse. Skriv också gärna ned frågor och intryck du 
får när du läser texten, och diskutera dem med de andra cirkeldeltagarna. 
Fundera över vad författaren eller konstnären menar med text och bild. Tänk 
också igenom vilken betydelse innehållet kan ha för ditt eget liv, de andra 
cirkeldeltagarnas liv eller vårt samhälles framtid. 
 
I inledningen har författaren gjort en uppställning av frågor av övergripande 
slag. Var och en av dessa kan ses som ett slags temafråga att koncentrera sig 
kring. Dessa frågor kan vara utgångspunkter för er vid cirkelsammankoms-
terna, men låt er aldrig hindras att sväva ut i diskussionen. Känn aldrig att ni 
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glider bort från ämnet. Det kan man ju egentligen inte göra i sammanhang 
som rör "naturen, människan och helheten". Det är bara ni själva som vet 
vad som är viktigt för er, just när ni träffas i cirkelarbetet. Det är också 
viktigt att komma ihåg att alla människor är inne i en personlig utveckling. 
Det är inte bara barnen som är det. Därför är det helt säkert så att ni alla i 
cirkeln tycker mer eller mindre olika, eller reagerar på olika sätt inför boken 
och dess innehåll. Se detta som en tillgång. Man kan ju nämligen lära sig 
oerhört mycket av andra människors erfarenheter, men också av hur de har 
kommit fram till de ståndpunkter och synsätt som de har. 
 
Förberedelser 
Det är viktigt att ni är väl förberedda inför sammankomsterna. Men känn 
inte att ni skall "vara duktiga" eller utföra en prestation. Att vara förberedd 
innebär inte i första hand, så som jag ser det, att presentera något på förhand 
givet för de andra. Snarare handlar det om att man tänkt igenom argument 
och känslor man har, rörande det ämnesområde som ni bestämt att ta upp. 
Ställ därför gärna upp frågor och tankegångar vid en träff, som ni sedan 
bearbetar tills nästa gång ni träffas. Då hinner ni dessutom, var och en, läsa i 
boken eller i tidningarna eller på annat sätt skaffa mer bakgrundsmaterial till 
just dessa frågor. 
 
Gör gärna en "cirkeldagbok", där någon för varje gång får vara ansvarig, och 
där ni kan anteckna sådant som ni tycker har varit särskilt viktigt i era samtal 
och frågeställningar. I slutet av cirkelarbetet kan denna dagbok bli ett 
underlag för er om ni beslutar att göra en ny cirkel, eller agera för någon 
förändring i samhället (politiskt eller på annat sätt), eller göra en utställning 
på biblioteket t ex, eller ordna en debattkväll, eller . 
 
Dokumentation 
En slags dokumentation som också kan vara intressant att göra är att var och 
en, vid sista sammankomsten, skriver ett brev till sig själv. I detta kan man 
ta med sina intryck och åsikter om cirkeln och vad den givit, och vilka 
frågor som man tycker har varit de väsentligaste, och hur man kanske 
förändrat några av sina synsätt. Detta brev låter man sedan någon posta efter 
ett halvår. Det visar sig nämligen ofta vara så att den inre process som kan 
starta, exempelvis i samband med arbetet i en studiecirkel, inte avslutas när 
cirkeln slutar utan fortsätter långt därefter. Det är alltid svårt att se en sådan 
process när den pågår, men däremot blir den mycket tydlig när man skriver 
till sig själv med en viss tids fördröjning 
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Sammankomster 
Med denna utgångspunkt för cirkelns arbete, går det inte att i förväg 
bestämma antal sammankomster, indelning av boken i avsnitt, 
frågeställningar m m. Det skapas och bestäms av er i cirkelarbetet under 
vägen. Rådgör med studieorganisatören om ni är osäkra på arbetsmetoder, 
regler, studiebesök, m m kring cirkelarbetet. 

 


