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1.0 Inledning

Våra produkter läcker. Ämnen avdunstar och nöts sakta av ifrån våra ägodelar. Våra hus 
vittrar och korroderar med regnväder och luften för med sig ämnen från avlägsna industrier. 
Många ämnen är giftiga, redan vid låga koncentrationer. Giftet sipprar ut i mark och vatten 
där det samlas i organismers kroppar. Det stör deras reproduktion. Dem blir missbildade och 
dör. Ekosystemet dör.

Giftet är osynligt. Man kan nästan tro att det inte finns där, men det gör det. Runt omkring 
oss pågår tusentals reaktioner mellan tusentals ämnen. Det är en värld med egna lagar som 
vi inte känner till, men som vi ändå måste rätta oss efter.

Men giftet är beroende av kontexten. Det är ett ämne som befinner sig på fel plats. Giftet har 
också en annan sida, det är ett material som kan användas för att skapa nytta. Men hur kan 
vi förstå dess schizofrena personlighet?



1.1 Frågeställning
Vad är egentligen ett miljögift och hur förhåller vi oss till begreppet? Kan jag genom 
designprocessen synliggöra dessa dolda problem, göra dem mer greppbara och föreslå nya 
sätt att förstå och närma sig dem?

1.2 Mål
Projektets mål är att intressera och engagera människor för miljögiftsproblematiken. Detta 
kommer att ske genom design av objekt och/eller upplevelser. Vidare ska projektet sträva 
efter att ge användaren (individen) en känsla av deltagande.

1.3 Infallsvinkel
Jag tror på specifika lösningar och kommer därför begränsad problematik i mitt projekt. 
Syftet är varken att lösa ”det allvarligaste problemet” eller att finna en optimal praktiskt 
lösning, jag strävar snarare efter att finna nya vis att närma sig miljögiftsproblematiken på 
och förstå den ur ett designperspektiv.

1.4 Avgränsningar
• Projektet syftar inte till att skapa en kommersiellt gångbar produkt för försäljning. Andra 

värden än monetära kommer att prioriteras.

• Eventuella juridiska begränsningar kommer inte att beaktas.

• Vi är beroende av ekosystemen. Läckage av gifter från antropogena källor bör inte 
komma organismer till skada, för alla organismers framtida välbefinnande och fortlevnad.



2.0 En antropocentrisk debatt
Debatten kring giftiga och otestade kemikalier syns regelbundet i nyhetsmedia. Ofta talas det 
om specifika ämnen och dess effekter på människans hälsa. 

I artikeln ”Miljöministern vill fasa ut Bisfenol A” skriver Henrik Ennart om miljöminister 
Lena Eks engagemang i frågan. Argumentet för kravet om utfasning är de hormonstörande 
egenskaper som ämnet har och gör att det klassas som ”kan skada det ofödda barnet” 
och ”ge skadliga effekter på fortplantningsförmågan”. (Ennart 2013) Argumenten har att 
göra med ämnets effekter på människan. Enligt Ulrica Dahl (avdelningschef miljögifter 
Naturskyddsförengn) bryts BPA ner relativt snabbt och utgör därför ett litet problem för vilda 
organismer. Det gör BPA till ett litet miljöproblem men ett stort folkhälsoproblem. Av den 
anledningen kan det tyckas anmärkningsvärt att det är miljöminsitern som driver frågan, och 
inte socialminsitern som bär det egentliga ansvaret för folkhälsan.

Människan står också I centrum i artikeln ”Kemikalier bakom folksjukdomar” som handlar om 
WHOs rapport ”State of the science of endocrine disrupting chemiclas 2012”. Artikeln tar upp 
de studerade kemikaliernas effekter på den mänskliga kroppen, så som olika typer av cancer, 
tidig bröstutveckling, dålig spermakvalitet, diabates och fetma. (TT, 2013) Att den ursprungliga 
rapporten från WHO även behandlar dessa kemikaliers effekter på vilda djur nämns inte i 
artikeln. (WHO, 2012)

Bild 1
Artikeln ”Miljöministern vill fasa ut bisfenol A” 
publicerad i SvDs nättidning.

Bild 2
Artikeln ”Kemikalier bakom folksjukdomar” publicerad i 
SvDs nättidning.
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Mediadebattens atropocentriska karaktär reflekteras också i Stefan Jarls film ”Underkastelsen” 
samt i Naturskyddsföreningens (SNF) kampanj ”Rädda mannen”, i vilken människan lyfts 
fram som en hotad art. (Jarl 2010., Norin et al. 2011) I intervju med Markus Klar och Andreas 
Prevodnik, sakkunniga om miljögifter på SNF, framkommer att detta fokusskifte förmodligen 
mest beror av PR skäl. De bedömer att argumentet att människan är hotad har bättre slagkraft 
i debatten än vad hot mot andra organismer skulle ha.

Miljögiftsdebattens antropocentriska karaktär är potentiellt effektiv för att påverka 
beslutsfattare i sakfrågor, men det är också en kraftig förenkling. Det kan finnas en risk att 
fokus hamnar skevt då det större problemet som ett haltande ekosystem innebär, glöms bort 
till förmån för mindre problem som råkar ligga människan närmare.

2.1 Specifika ämnen
I intervju med Ulrica Dahl som är chef för miljögiftsavdelningen på SNF framkommer 
att naturskyddsföreningen prioriterar arbetet med ämnesgrupperna ftalater, bisfenoler, 
perflourerade ämnen och bromerade flamskyddsmedel. Då dessa ställningstaganden mot 
specifika ämnen ses i relation till att nya ämnen ständigt registreras och tas i bruk utan att 
fullständigt testas, uppdagas en absurd problembild. Förekomsten av ämnen som ftalater, 
bisfenoler, perflourerade och bromerade ämnen i vår vardag kan då snarast ses som ett 
symptom på underliggande samhällsstrukturella problem. I vår längtan efter materiell 
standard har vi struntat i vad vi inte vet om dessa ämnen, och anammat ett mycket kortsiktigt 
perspektiv. Samtidigt har tekniken sprungit ifrån den breda massans kunskap vilket omöjliggör 
den självkontroll som marknaden kräver av individen.

2.2 Avsaknad av angelägenghet
I sin föreläsning ”The eco mindshift” talar miljöaktivisten och konstnären Natalie Jeremijenko 
om hur vi idag upplever en ”crisis of agency” inför de utmaningar vi står inför. I hotet av 
andra världskriget byggde människor skyddsrum inom bara ett par månader. Det kan ses som 
ett tecken på en angelägenhet vi saknar inför den klimatkris och miljöproblem vi står inför. 
(Jeremijenko 2009)
Kanske beror detta av problemens natur. Till skillnad ifrån hotet om krig är dessa problem 
subtilare. Det finns ingen identifierbar fiende, inga bomber i natten, ingen förstörelse på 
morgonen. Problemet är osynligt. Vi kan inte uppfatta det med vår perception.



2.4 The metabolic rift
I sin föreläsning på Konstfack talade designfilosofen och författern John Thackara om 
den förkastning som uppstått mellan produktion och konsumtion av livsmedel i vårt 
industrialiserade samhälle, ”the metabolic rift”. Det är ett begrepp som beskriver hur 
vi alieneras från livsmedlets ekologiska sammanhang genom livsmedelsprodukltionen 
och konsumtionens geografiska placering.  Det vill säga att livsmedel produceras på 
landsbyggden för att sedan fraktas in till städerna och konsumeras av stadsbor, som aldrig 
deltagit i produktionen och då tappar förståelse för den. (Thackara, 2013) Relationen mellan 
ekosystem, livsmedel och i förlängningen oss själva suddas ut och livsmedlets kontext 
reduceras till tillgång och efterfrågan.

I sin föreläsning “The beautiful math of coral” talar konstnären och matematikern 
Margaret Wertheim om hur matematiker genom historien har kämpat för att förstå vad en 
tredimensionell representation av hyperbolisk geometri skulle kunna innebära. Hyperbolisk 
geometri är en vanligt förekommande geometri i naturen, och kan beskriva formen på bland 
annat salladsblad. Hon menar att på grund av sin abstrakta och symboliska syn på matematik 
har historiens matematiker varit blinda för formen på salladen på sin tallrik. Vidare talar 
hon om hur symboliska representationer av koncept favouriseras i samhället och föreslår att 
materiella former av representation är en genväg till att förstå komplexa koncept. (Wertheim, 
2009)

Urbana jordbruk är även de en materiell representation av det komplexa förhållandet 
mellan livsmedelproduktion och ekosystem och kan ses som en reaktion mot ”the metabolic 
rift”. De har potenialen att bygga en förståelse för, och kunskap om ekosystemkontexten 
som livsmedelsproduktionen och även vi, är beroende av. Blomjord, krukor, frön och 
trädgårdsredskap är en förutsättning för urbana jordbruk. De utgör ett gränssnitt för den 
urbana jordbrukaren, ett verktyg för att producera sitt eget livsmedel och lära sig om 
processerna.

Miljögift, diffusa utsläppskällor, deras relation till det urbana ekosystemet och till vår 
konsumtion är ett komplext område som vi behöver bli mer medvetna om. Om vi närmar oss 
även det området genom fysiskt engagemang kan kanske en personlig relation och förståelse 
för det byggas. I dagsläget saknas dock de incitament och gränssnitt som krävs för att det ska 
kunna ske.

Bild 4
John Thackara 
föreläser om ”the 
metabolic rift” på 
Konstfack
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Bild 5
Diagram över resultatet till 
frågan ”Hur väl informerad 
anser du dig vara om giftiga 
och otestade kemikalier 
som finns i din omgivning?”

3.0 Enkätundersökning
Jag formulerade en enkätundersökning för att ta reda på vilka 
uppfattningar som finns om gifter i närmiljön. 115 personer svarade 
på enkäten. Nedan finns ett urval av citat som jag fann intressanta 
för designprocessen.

Diagrammet till höger visar hur väl informerade de svarande själva 
ansåg sig vara.

•	 Brukar	du	tänka	på	om	varorna	du	handlar	innehåller	giftiga	
och otestade kemikalier?

”Jag pendlar mellan att vara väldigt noggrann med att 
undvika kemikalier i produkter till att resignerat inse att 
allt innehåller en viss mängd kemikalier, och inte ens 
luften är ren. så det är ju på sätt och viss hopplöst att bry 
sig.”

”men det finns nästan inga ”rena” produkter så jag ger 
upp...”

”Men jag skulle om jag visste hur jag gjorde det på ett 
enkelt sätt. Nu har jag lite gett upp, tror det finns i allt.”

Dessa kommentarer visar på att en hopplös problembild inte ger 
anledning att sträva efter en förbättring. Ett sådant budskap blir 
kontraproduktivt eftersom det ”redan är kört”.

”Vet oftast inte hur och på vilket sätt de är skadliga.”

”Men det är svårt eftersom det inte finns så mycket 
information att tillgå. Det borde vara tydligare 
märkning.”

”Brukar ofta inte kolla på innehållsförteckningen 
eftersom jag har svårt att veta vilken kemikalier som är 
giftiga.”

Kommentarerna ovan får mig att undra om mer information 
verkligen skulle lösa problemet. För att information om innehåll ska få effekt, krävs inte bara 
mycket nogranhet av konsumenten vid köptillfället, utan även stor kunskap om ämnens 
effekter, kunskap som ofta inte alls existerar.

•	 Har	du	några	ytterligare	tankar	kring	giftiga	och	otestade	kemikalier?

”Det är som religion. Man får bilda sin egen uppfattning om vad man vill tro på 
för all info kan vara korrumperad.”

En viktig insikt för projektet är att inte predika, utan istället möjliggöra ett eget 
kunskapsbildande hos användaren.



4.0 Val av miljögift
Under mina förstudier har jag stött på en mängd olika giftiga ämnen så som ftalater, 
bisfenoler, perflourerade och bromerade ämnen. Många av dessa ämnen är relativt nya och 
information om dessa saknas nästan alltid. En grupp av ämnen som däremot är relativt väl 
studerade är tungmetaller. Trots att flera av dessa anses vara särskillt giftiga finns det många 
av lagen undantagna användsningsområden. Även i konsumentprodukter.

Några av de vanligaste och mest uppmärksammade tungmetallerna är kadmium (Cd), Bly 
(Pb) och kvicksilver (Hg). Kadmium används bland annat i konstnärsfärger och elektronik, 
kvicksilver i termometrar, batterier och lågenergilampor och bly i elektronik samt inom 
jakt och fiske. Tungmetaller bioackumuleras och återfinns, i likhet med många andra giftiga 
ämnen, i den föda vi äter.

I intervju med Marcus Frenzel, Miljöingenjör på Käppala reningsverk framkom det att koppar 
(Cu) är ett prioriterat ämne för reningsverkets uppströmsarbete då de observerat stigande 
halter i slammet de senaste åren (Bild 6). Kopparhalten i slammet regleras i ReVaq som är 
en certifiering för att minska flödet av farliga ämnen till reningsverken. Certifieringen är 
viktig för att slammet ska kunna spridas som gödsel på åkrar inom jordbruket. Även koppar 
är en tungmetall, men är till skillnad från de tidigare nämnda, betydligt mindre toxsisk för 
däggdjur. Det gör hanteringen av ämnet mindre kritisk. Koppar är däremot mycket giftigt för 
mikroorganismer, vattenlevande organismer och svampar som är viktiga för ekosystemet, 
särskillt i form av den fria kopparjonen (Cu+2). I samtal med Stockholm Vatten bekräftas att 
även deras två reningsverk ser stigande halter av koppar i avloppsvattnet. Anledningen till de 
stigande halterna är okänd för samtliga reningsverk. Att koppar utgör ett reellt miljöproblem 
bekräftas vidare i en intervju med Maria Wallin, handläggare på Kemikalieinspektionen.

Koppar är ett högvolymmaterial i samhället med huvudsaklig användning som elektrisk 
ledare men används även till varmvattenledningar, takmaterial, fungicid, fodertillsats, 
bromsbeläggningar. Det är också ett ämne med ett relativt väl utbyggt system för 
återvinning. Vidare är koppar ett grundämne som är mycket väl studerat, och som därför 
beter sig mer förutsägbart än komplexa organiska föreningar som perflourerade ämnen, 
ftalater och  bisfenoler. Dessa anledningar underlättar designarbetet då det finns goda 
möjligheter att skapa en interaktion med ämnet. Jag valde därför att fokusera på koppar. Jag 
vill dock passa på att understryka att mitt förhållningssätt till problematiken går att applicera 
på andra miljögifter, kanske framförallt andra tungmetaller.

Bild 6
Tabell över avloppsslammets metallhalt för käppala reningsverk 1997-2011. Koppar markerat med organge i 
tabellen.
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4.1 Kartläggning av koppar

För att skapa mig en modell över problematiken kartlade jag hur ämnet koppar rör sig 
genom samhället och naturen (Bild 7). Då koppar är ett högvolymämne med otroligt många 
användningsområden gör kartan inte anspråk på att vara komplett, men den ger ändå en god 
överblick.

Då jag gjorde kartan blev det tydligt att koppar, liksom andra ämnen, inte är skadligt för än 
det når miljön där organismerna det förgiftar lever. Det är först när ämnet läcker ur produkten 
som problemet, giftet, uppstår. Detta ledde till insikten att kontexten gör giftet.

Jag använde kartan för att undersöka vilka beröringspunkter som finns mellan koppar och olika 
aktörer (Bild 8) samt vilka nya beröringspunkter för individen jag kan skapa (Bild 13).
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Bild 7
Karta över kopparens 
väg genom natur och 
samhälle.
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Bild 8
Ovan: Beröringspunkter mellan koppar och samhällsprocesser Nedan: Beröringspunkter mellan koppar och 
individen. Individens beröringspunkten innebär sällan interaktion med kopparen i dess rena form, kopparen är 
en del av produktrna vi använder. 



5.0 Ett ställningstagande

I samtal med aktivisten och designern Otto von Busch diskuterade vi vad en aktivistisk ingång 
till problemet av diffusa utsläppskällor av koppar kan vara. Otto refererade bland annat till 
Ghandis saltmarsch i vilken han startade en rörelse där deltagarna tillsammans gick till havet 
för att göra eget salt. Saltmarschen var en reaktion mot det av England kraftigt beskattade 
saltet i Indien. Produkten, det egentillverkade saltet, var ett salt fritt ifrån den engelska 
imperialismen. Samma produkt men utan det ”onda”.

Till skillnad ifrån det beskattade saltet är det ”onda” i kopparen inte en mänsklig konstruktion 
utan en inneboende egenskap i ämnet, dess toxicitet. Dessutom är koppar, som syns i kartan 
(Bild 8, nedre), ett material som individen sällan använder i dess rena form, det är oftast 
en integrerad del av produkten. För individen innebär då kopparen inte grundämnet utan 
istället varmvatten, elektronik eller virke som inte ruttnar (tryckimpregnerat virke). I fallet 
med koppar kan saltmarschens metodik alltså innebära att ersätta eller vara utan ämnet som 
sådant, något som strider mot min insikt att kontexten gör giftet och mitt ställningstagande 
att vi behöver materiella representationer av problemet för att förstå och agera mot det. Att 
ersätta koppar skulle vara att undvika diskussionen om diffusa utsläppskällor i staden.

Jag väljer Istället att se dem konsturerade normerna kring ämnet som det som behöver 
ersättas. Jag fokuserar därför på hur dessa kan förändras för att motverka the metabolic rift, 
och bättre samspela med det urbana ekosystem vi lever inom. 

Bild 9
Mötesanteckningar från samtal med Otto von Busch och Martin Avila. Kommentarer på post-its med mörkare 
ton.



5.1 Inspirationsprojekt

I kapitel två, ”Tactics in Contemporary Design” i Design Act beskrivs ett flertal sätt som socialt 
och politiskt engagemang I design kan verka på, samt hur dessa relaterar till och förändrar 
status quo. (Ericson och Mazé 2011) Jag har inspirerats särskillt utav de tre projekt som 
beskrivs nedan.

Tactics of  Materializing societal structures – Abnormal av Camilla Andersson 2004
Projektet visualiserar samhällsstatistiska fakta om icke heteronormativa familjer i form av 
lägenhetsplaner anpassade för dessa. Genom konkreta förslag får den abstrakta statistiken 
form, och kommer till liv. Det blir en utgångspunkt för diskussion om vilket samhälle vi har 
och vilket samhälle som är önskvärt. (Ericson och Mazé 2011)

I mitt projekt strävar jag efter att göra en del av den abstrakta och osynliga giftproblematiken 
synlig genom att uppmana till interaktion med den. Miljögiftsproblematiken är även den 
kommen ur samhällsnormer.

Bild 10
Abnormal av Camilla Andersson, 
2004

Bild 11
ParaSite av Michael Rakowitz, 1998

Tactics of  Hacking systems – ParataSITE av Michael Rakowitz 1998.
ParaSITE är en reaktion på de oacceptabla förhållanden för hemlösa. Genom att nyttja 
byggnaders varma utluft, en restprodukt från luftkonditioneringen, hålls tältet uppblåst och 
uppvärmt. Varmluften blir till en resurs, ett byggmaterial i tältet. (Ericson och Mazé 2011)

På ett liknande vis planerar jag i mitt projekt att nyttja diffusa utsläpp av koppar för att skapa 
något användbart.



Tactics of Permitting action - xClinic av Natalie Jermijenko och xClinic personal 2007
Genom sin hemsida environmentalhealthclinic.org samt genom de temporära kliniker 
som organisationen anordnar, kan patienter med oro över sin lokala miljös tillstånd söka 
rådgivning. Patienterna får aktioner utskrivna efter konsultation. Bland annat har patienter 
blivit rådda att bygga mikroparker vid brandposter runt om i New York. (Ericson och Mazé 
2011) Om detta gjordes vid varje brandpost skulle alla vägburna föroreningar kunna stoppas 
från att nå havet. (Jeremijenko 2009)

Genom att uppmana till en konkret handling belyser xClinic problematiken, samtidigt som 
potentiella lösningar föreslås. Aktionerna äger rum i det offentliga rummet, där de syns och 
är tillgängiga för andra, ännu inte involverade individer. I processen med att utföra aktionen 
kan aktivisten bli ifrågasatt, och blir då till ambassadör för projektet. På samma vis vill jag i 
mitt projekt uppmana användaren till en handling i det offentliga rummet, användaren blir 
till aktivist och ambassadör.

Bild 12
xClinic brandpostpark.



6.0 Tre koncept

Jag tror att problematiken kan göras mer greppbar genom att individen själv får interagera 
med ämnet, och upptäcka att gift är ett ämne på fel plats. Mina tre koncept syftar därför till att 
skapa ett gränsnitt för att samla upp och använda utsläpp av koppar från diffusa utsläppskällor. 
Interaktionen med ämnet skapar en slags materiell representation av problemet och potenti-
ella lösningar på samma vis som urbana jordbruk gör. Se nedan hur koncepten verkar genom 
kartan (Bild 13).

1. Elektrolystank på varmvattenrör
Detta koncept gör det möjligt att samla upp koppar genom elektrolys av varmvatt-
net i hemmet. Kopparen kan genom elektrolysen appliceras direkt på angiven plats 
på en produkt. Elektroniska produkter kan ”odlas” i tanken över tid.

 
2. Micro-smältverk 

Detta koncept gör det möjligt att samla upp kopparföreningar från koppartak i 
stupröret. Kopparföreningarna reduceras genom värme till kopparoxid. Kopparoxi-
den blandas med aluminium till termit som brinner mycket varmt under reduktion 
av kopparoxid till metallisk koppar. Föremål kan gjutas direkt.

3. Odla produkten
Detta koncept samlar kopparföreningar från koppartak eller trafik på en angiven 
plats i produkten. Föreningarna reduceras sedan till metallisk koppar och produk-
ten går därefter att använda. På detta vis kan kopparen som krävs i enkla elektro-
niska produkter ”odlas” över tid på dessa platser. 
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Bild 13
Diagram över hur koncepten verkar. De tar diffusa utsläpp av koppar och återför dem till produkter som kan 
återvinnas. Koncepten skapar fler beröringspunkter mellan diffusa utsläpp av koppar och individen.



6.1 Valet av koppartak

Stockholms koppartak beräknas släppa ifrån sig mellan 1.3g och 2g per år och kvadratmeter, 
främst på grund av svavelhaltigt regn. Det ger ett totalt utsläpp på omkring 1200kg årligen. 
Koppartak är inte den största diffusa utsläppskällan av koppar i staden (Sternbeck 2000) men 
erbjuder istället ett par andra intressanta karaktärsdrag.

Vidare är koppartak ett välkänt och synligt användningsområde för koppar. Källan till de diffusa 
föroreningarna blir tydlig.

Jag valde därmed att fokusera på koppartak då denna utsläppskälla är tillgänglig för alla genom 
byggnadens stuprör. Stupröret har gjort en stor del av uppsamlingsarbetet genom att samla 
avrinningsvattnet, och är därför tacksamt att arbeta med. Genom att användaren interagerar 
med stuprörer aviker denne dessutom från normen i det offentliga rummet, och väcker frågor 
hos förbipasserande. Användaren blir till ambassadör för projektet. 

Bild 14
Exempel på hus med koppartak för mitt 
projekt. Skeppsbron 24, kv. Castor
Jag valde att arbeta med Skeppsbron 
24 som exempel eftersom stuprören 
var lättillgängliga, tillgång på ström 
fanns genom avfrostningskabel samt 
på grund av pedagogiken i ett sjönära 
läge då koppar är mycket toxciskt för 
vattenlevande organismer.

Bild 15
Motsatt vy ifrån Skeppsbron 24, kv. Castor. 
Kopparföreningarna från taket rinner ut i vattnet 
utanför.



7.0 Teknik och laborationer

Då diffusa utsläpp karaktäriseras av låga koncentrationer och relativt små kvantiteter har de 
inte fått någon betydande uppmärksamhet som materialresurser. Det är helt enkelt varken 
kostnads eller energieffektivt att ta dem tillvara. På grund av detta finns inte heller någon 
vedertagen teknik för detta och jag blev därför tvungen att själv pussla samman denna. Jag 
har under projektets gång ägnat mycket tid till egna laborationer, både för att försöka lösa det 
tekniska, men också för att förstå vilka typer av upplevelser kring utvinningsprocessen jag kan 
skapa.

Att använda lågteknologiska (ej digitala eller elektriska processer) blev under laborationernas 
gång till en målsättning. Med avancerad teknik blir den faktiska processen snabbt svår att 
förstå. Liksom med de flesta elektroniska produkter uppstår en ”black box effekt”. Processerna 
innanför skalet är så väl packeterade och sömmlösa att det inte går att förstå vad som faktiskt, 
fysikaliskt och kemiskt pågår.

Bild 16
Elektrolys av kopparsulfat med 
kopparkatod (th) och kolanod 
(tv). Kopparjonerna reduceras 
till koppar under utveckling 
av syrgas och svavelsyra. 
Vänster: Lösningen innan 
elektrolysen påbörjats. Höger: 
Lösningen efter att elektrolysen 
pågått ett dygn. Notera 
lösningens färgförändring vid 
kopparkatoden.

Bild 17
Redoxreaktion med 
järnplåt i kopparsulfat.
Vänster: Precis efter 
järnplåten ställts i en 
lösning av kopparsul-
fat. Höger: Järnplåten 
har efter en stund 
belaggts med ett tunnt 
skikt koppar.



Kopparen på taket löser upp sig vid svavelhaltigt regn, och avrinner som kopparjoner i vatten. 
Jonerna kan tas tillvara genom elektrolys, kemisk fällning, bioackumulering eller redoxreaktioner. 
Bioackumulering studerades inte närmare då det snabbt blir etiskt känsligt.

Sedimentering är en process som används i reningsverk. Vattnet stoppas upp och tunga partiklar 
faller till botten. Genom sedimentering renas utloppsvattnet från uppemot 90% av den koppar 
som finns i inloppsvattnet berättar Marcus Frenzel, miljöingengör på Käppala reningsverk, i en 
intervju. Kopparjonen är löst i vatten och måste bilda en fast förening för att kunna sedimentera.

Bild 18
Illustration av reningsprocessen vid Käppala Reningsverk av Marcus Frenzel. Inloppsvattnet försedimenteras även 
innan den anoxiska zonen.

Bild 19
Vänster övre: talk som just lagt 
i kopparsulfat. Vänster undre: 
Samma talk efter tid. Höger: 
Detalj av talket efter tid. Notera 
den grönare kopparkarbonaten. 
Undre: Talk i kopparsulfat efter 
tid. Partiklarna har sedimente-
rats.

Kalciumkarbonat (talk) reagerar med kopparsulfat och bildar de fasta föreningarna 
kopparkarbonat och kalciumsulfat (gips) som kan sedimenteras. Kalciumsulfat är svårlösligt i 
svavelsyra (samtal Marcus Frenzel) medan kopparkarbonat är lättlösligt vilket gör att de kan 
separeras i efterhand.

Vattenfas

Sedimenterad fas



Bild 20
Vänster: Reduktion av kopparhydroxid till kopparoxid genom upphettning. Även kopparkarbonat kan reduceras 
genom upphettning. Höger: Reduktion av kopparoxid till metallisk koppar genom upphettning med kol i syrefri 
miljö.

Bild 21
Vänster övre: Mätning av resistansen för en kopparplåt. Vänster undre: Mätning av resistansen hos den 
syntetiserade kopparen. Höger: Detalj av den syntetiserade kopparen

I bilderna visas en del av den syntetiseringsprocess som jag valt för mitt projekt. Processen 
innebär fler steg än utvinning genom elektrolys, men erbjuder en tydligare definierad 
slutprodukt i form av ”kopparsand”. Jag anser även att processen är mer pedagogisk då den 
använder enklare teknologi än elektrolysen. Den är dessutom en mer spännande process att 
genomföra då användaren introduceras för kopparens olika egenskaper och färgförändringar 
i de olika stegen.



Bild 22
Skisser av hur olika tekniker och koncept kan 
se ut och fungera på plats på Skeppsbron 24.

8.0 Skisser på uppsamlingsmomentet

I dessa skisser sökte jag efter olika vis att samla upp kopparen ifrån taket på. Jag skissade på 
hur detta skulle kunna göras genom elektrolys. Det kom att kännas för tekniskt komplicerat, 
särskillt eftersom det blev problematiskt att bryta sig in i avfrostningskabeln i den våta miljön 
utan risk för kortslutning.



Bild 23
Skisser av hur olika tekniker och koncept kan 
se ut och fungera på plats på Skeppsbron 24.

I dessa skisser undersökte jag olika vis som kärlet skulle kunna hållas uppe i stupröret på. Vad 
skulle hända om produkten skadade stupröret? Jag beslutade mig för att använda en teknik 
som inte skulle skada eller förändra stupröret permanent.



8.1 Formskisser i CAD.

Bild 24
Skisser av sedimenteringskärlets profil

Bild 25
Ovan vänster: Skiss av kärlens form under filtreringen. Ovan höger: Skiss av hur kärlet kan göras dubbelt 
stapelbart.

Bild 26
Vänster: Skisser av 
spärrbandets form 
och funktion på 
stupröret. Höger: 
Spärrbandet på se-
dimenteringskärlet

Jag använde mig främst av cad i mitt formarbete. Kärlets grundform kommer av 
sedimenteringsfunktionen. Genom att styra vattnets väg över sedimenteringskärlets 
form kan jag få det att passera en längre sträcka, och sedimentera effektivare. I fig. är 
förmodligen kärlet längst till vänster effektivast. Jag upplever den mer rundade formen 
till höger som mindre teknisk vilket också är en viktig kvalitet.



Bild 28
Rendering som beskriver hur kärlen 
kan staplas på varandra i stupröret

Bild 27
Rendering av ett dubbelt stapelbart sedimenteringskärl sett från ovan.

Jag försökte minimera antalet delar genom att formge kärlen så att det kunde staplas både 
på och i varandra. Formspråket blev tekniskt och förde mina tankar till mixerkåpor. Tekniken i 
formen störde upplevelsen och jag bestämde mig därför för att backa ifrån denna idé.



9.0 Urban Mining Slutkoncept

Formen på kärlen och tratten
Jag har strävat efter att minimera antalet detaljer som bryter upp formen på kärlen och 
tratten. Anledningent till detta är att formen ska upplevas så oteknisk som möjligt då jag 
bedömde att det skulle störa upplevelsen av de kemiska processerna som äger rum i kärlen.

Materialvalet av glas
Materialet i kärlen är pyrexglas av samma kvalitet som används i laboratorieutrustning. 
Glas kan tyckas vara ett skört material för en produkt som ska användas utomhus men 
pyrexglaset är mycket tåligt och formen skyddas dessutom innuti stupröret. Valet av glas är 
viktigt eftersom dess transparanta egenskap gör att användaren tydligt kan se de kemiska 
reaktionerna som pågår i kärlen.

Bild 29
Rendering	av	den	slutgiltiga	formen	på	kärlen	och	klockan.	



Spärringen/trefoten
Spärringen och fötterna är tillverkade av stål. Fötterna har alla varsin magnet högst upp 
som gör att de enkelt går att montera av och på spärringen. Formen på spärren/trefoten 
är gjord för att kunna placeras i stupröret utan att skada det. Multifunktionen gör att färre 
delar krävs. Formen på spärringen och trefoten kan också produceras med billig och befintlig 
teknik.

Bild 31
Vänster: Spärringens 
utformning. I 
stupröret vilar kärlen 
i spärringen och 
håller dem uppe.
Höger:
Under 
reningsprocessen 
fästs tre ben på 
spärringen med 
magneter och den 
blir till en trefot för 
kärlen.

Bild 30
Magnetbandet med sin relief.

Magnetbandet
Magnetbandet är av infärgad silikon med små men kraftiga ingjutna magneter runtom. 
Magneterna dras till spärren på insidan av stupröret och låser då fast kärlen i stupröret. 
Det gör även att kärlens poistion kan justeras. Magnetbandet är konceptets ansikte utåt 
och dimensionerna är därför väl tilltagna. Färgen på magnetbandet är inspirerad av färgen 
på kopparkarbonat som återfinns på stupröret och taket. Den starka färgen drar åt sig 
uppmärksamhet från förbipasserande. I ytan på magnetbandet finns en relif i gul färg som 
beskriver miljögiftet koppars påverkan på mikroorganismerna i ekosystemet, samt vart man 
kan vända sig för mer information om projektet.



Filtrera av lösningen. Häll på bikarbonat. 
Kopparkarbonat faller nu ut.

Filtrera av kopparkarbonatet. Placera kärlen på följande vis. 
Fyll det översta med vatten.

Värm kopparkarbonatet. 
Kopparoxid bildas nu under 
utveckling av koldioxid.

Lägg kolpulver i det understa 
kärlet.

Värm kopparoxiden och kolet. 
Metallisk koppar bildas under 
utveckling av koldioxid.

Ta ur kärlen ur stuprännan. 
Talket har nu reagerat med 
kopparjonerna i regnvattnet.

Placera talket i skålen. Mortla den försiktigt och 
nogrannt.

Häll på svavelsyra. 
Kopparföreningen löser sig nu 
till en lösning av kopparsulfat.

Placera talket i 
sedimenteringskärlen.

Stapla kärlen i stupröret till ett 
hus med koppartak.

Sätt i spärren och �xera med 
magnetremsan runt stupröret.

Vänta minst en månad.

H2SO4

NaHCO3

C

Bild 32
Instruktion för Urban 
Mining kittets användning.

9.1 Instruktion till Urban Mining 



9.2 Spekulationer om användaren

I min projektbeskrivning finns ingen angiven målgrupp, eller specfik användare. Jag har inte 
arbetat mot en specifik målgrupp under projektets gång. Projektbeskrivningen betonar 
att problematiken bör göras mer greppbar, och det har också varit min utgångspunkt 
för projektet. Jag ser möjligheter för konceptet Urban Mining att verka i ett flertal olika 
kontexter.

Gör-det-självaren
Intresserad av hur saker fungerar och driven av nyfikenhet och utforskandelust 
söker gör-det-självaren efter nya spännande saker att göra. Stoltheten i att själv 
skapa är ett viktigt incitament. 
Med god förmåga att söka information och lösa tekniska problem syntetiserar 
gör-det-självaren enkelt sin egen svavelsyra.
Konceptet skulle kunna bygga på en community där metoder för utvinning och 
applikationer delas mellan användarna och samarbetsprojekt kan uppstå.

Utbildningar
Urban Mining skulle kunna användas i en utbildningkontext, t.ex. för 
naturvetenskapliga gymnasieutbildningar. Konceptet länkar samman områden 
som ekologi, oorganiskkemi och elektrofysik, och skulle kunna vara ett verktyg 
för en bredare förståelse för dessa ämnens påverkan på natur och samhälle. Att 
bygga en förståelse för vårt beroende av ekosystemkontexten hos unga individer 
kan vara en genväg till ett förändrat synsätt. Eleverna tar även med sig sin 
kunskap hem och engagerar familjen. 
Utbildningar har dessutom tillgång till svavelsyra som kräver licens för att 
handlas. 

Design Noir
Myntat av Fiona Raby och Anthony Dunne innebär begreppet ”Design Noir”  
design som syftar till skapa en diskussion genom att trigga betraktarens fantasi 
och föreställning om objektens användande. (Dunne och Raby 2001)

Avsett för en utställningskontext används aldrig Urban Mining kittet på riktigt, 
utan förmedlar sitt budskap genom betraktarens föreställning om vad ett 
användande skulle kunna innebära. Frågor om vilket samhälle produkten skulle 
kunna existera i kan uppstå. Är det är ett samhälle med ett döende ekosystem 
och höga kopparkoncentrationer i regnvattnet? Eller är det ett samhälle som 
värnar om ekosystemet och tar dessa resurser tillvara? Vilket samhälle vill vi ha 
och vilket samhälle tror vi väntar oss? 



10.0 Diskussion

10.1 Varför inte ett giftigare ämne?
Under delpresentationen har jag fått kritiken att jag borde valt ett giftigare ämne än koppar 
om jag ville kommunicera giftighet. Att kommunicera giftighet har dock aldrig varit en 
målsättning. Genom min granskning av media samt min enkätundersökning upptäckte jag 
att giftiga ämnen belyses mycket enkelsidigt genom sin giftighet för människan. Alarmerande 
information om ämnen förekomst och giftighet skapar snarast panikslagna försök att undvika 
ämnet, något som oftast leder till att det ersätts av ett nytt otestat ämne, troligen lika giftigt 
som det ursprungliga. Att andra organismer än människor också skadas av de ämnen vi 
sprider omkring oss är en diskussion som är skymd av ämnens effekter på människan. För 
att motverka de kortsiktiga lösningar som denna debatt leder till, är det därför viktigt att vi 
förstår oss som en del av ekosystemet samt att vi förstår när de ämnen vi sprider omkring oss 
passerar gränsen mellan användbart material och gift för ekosystemets organismer.

10.2 Användaren
I mitt projekt har användaren spelat en liten roll fram tills slutpresentationen och jag fick då 
viss kritik för detta. Under projektets senare hälft då konceptet växte fram har jag föreställt 
mig användaren som en ”gör-det-självare”, nyfiken och intresserad av att själva skapa. Jag 
valde senare att bredda mina tankar kring denne då jag såg möjligheter för mitt projekt att 
existera inom fler än en kontext. Då jag inte heller ansåg mig ha underlag för att kunna göra 
ett relevant val, valde jag istället att nämna flera användare. Om jag ändå ska göra ett val är 
det gör-det-självaren som intresserar mig mest. Att direkt vända sig till individen utan den 
mellanhand och auktoritet som en institution innebär ligger närmare projektets värdegrund. 
Det innebär en plattare struktur och ett friare användande, som jag tror är en bra grogrund 
för det kunskapsbyggnade jag vill bidra till. Att vända sig till direkt till individen har också 
potentialen att provocera fram en diskussion om varför det skulle vara relevant. Det sätter 
igång tankar om vem den individen är, och vilka konsekvenser det skulle kunna få. Vilka 
andra ämnen kan samlas upp, vill vi att de ska vara tillgängliga för alla och vad innebär det i 
så fall?

10.3 Fler diffusa materialutsläpp
Då jag undersökte problematiken kring miljlögifter och särskillt diffusa utsläpp i Sverige 
blev det tydligt att det är ett stort problem som omfattar åtminstone ett par hundra olika 
ämnen. Redan innan jag bestämde mig för att fokusera på koppar, hade jag bestämt mig 
för min ingång till problemet. Jag ville samla upp och använda de diffusa utsläppen, och på 
så vis föra de bort ifrån den kontext där de skapade problem. På samma vis tänker jag nu 
i efterhand om mitt projekt. Det är ett möjligt utfall av det förhållningssätt jag skapat till 
miljögiftsproblematiken genom mitt arbete. Även andra metaller skapar stora problem som 
man skulle kunna närma sig på ett liknande vis. Kvicksilver från deposition och som vi får i 
oss genom mat samlas i hushållsdamm, men används också i små mängder lågenergilampor, 
en produkt som hushållen konsumerar. Skulle hushållen kunna samla sitt eget kvicksilver och 
samtidigt skona sina hem och reningsverken ifrån giftet? Även bly och kadmium är ämnen 
som återfinns i våra hem och kroppar, och som båda används i elektronik. 



Genom att möjliggöra interaktioner där dessa problematiska ämnen återförs till 
användningsområden där de utgör en mindre risk kan kunskap om dessa ämnen och hur 
de bör hanteras skapas. Det skulle kunna leda till ett nytt synsätt på många av de produkter 
vi omger oss med och som innehåller dessa ämnen, kanske främst elektronik. Vardaglig 
elektronik, mobilen eller datorn som vi inte länge fungerar utan, använder i dagsläget teknik 
långt bortom vår egen kunskap. Det är ett förhållande som dessutom försätter användaren 
i beroendeställning till producenten. Hur skulle det vara om gemene man istället besatt 
kunskapen att själv tillverka sin egna elektronik ifrån material i närmiljön? Hur skulle den 
elektroniken se ut och fungera? Hur skulle ett samhälle med ett sådant förhållningssätt till 
material och produkter se ut? Ett samhälle där kunskap och självskapande värderas framför 
marknadsföring och profit. Med det sagt vill jag avsluta med att citera Lawrence Krisna 
Parker, mer känd som rapparen KRS-One.

 Knowledge Reigns Supreme
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