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Abstrakt

Konstnärlig upplevelsepark för hållbar utveckling, finansie-
rad av Vetenskapsrådet konstnärlig FoU, redovisades i form 
av en utställning på Konstfack 2013. En vattenpark byggdes i 
Konstfacks utställningslokal Vita havet.  Utställningen bestod 
av fem delprojekt med det övergripande temat Vatten. 

Roland Ljungbergs delprojektet Kunskaps- och vattenrum 
består av flera delar där en planerad våtmarkspark på Fittja äng 
och den traditionella kinesiska trädgården är utgångspunkter. 

Våtmarksparken på Konstfack är uppbyggd av fyra kun-
skaps- och upplevelserum. Konceptet är flyttbart och är möjli-
ga att anpassa till andra platser, förutsättningar och kulturer. 
I projektet har det också utvecklats tio Artist́ s Books som är 
tänkta som alternativa planeringsverktyg för att designa konst-
parker för hållbar utveckling. Det är inte traditionella verktyg 
i den mening att de ger instruktioner hur en planeringsprocess 
ska gå till och vad den ska innehålla. Böckerna är tänkta att 
fungera som metaforer som öppnar för nytänkande och nya 
samverkansformer med brukare. Till utställningen hör också 
en video med filmat vatten som strömmar.  I filmen regnar ci-
tat om vatten och hållbarhetsfrågor ner över rinnande vattnet.
Rapporten är uppdelad i tre delar: del ett är en inledning med 
projektetskontex, del två en beskrivning av forskningsproces-
sen och del tre en beskrivning och sammanfattning av utställ-
ningen.



      4

Del 1
Fittjaängens park är öde och jag är här för att ta fotografier till föreläs-
ningen vid Svenska paviljongen World Expo 2010 i Shanghai den 30 
oktober. Jag sätter mig ner på en soffa i en del som ska iordningstäl-
las. Här har det varit en fotbollsplan som jämnats ut. Det står några 
betongfundament till belysningsstolpar, omgivet av ojämna gräsytor, 
asfaltsplättar, grus och en trist asfalterad gångväg. Det är nästan inga 
människor ute. Det kan bero på att det är kallt och vinden biter trots 
att oktobersolen skiner. Trädens färger går från röd-orange till gult. En 
stor flock med Kanadagäss betar på den vida gräsytan utanför simhal-
len.

Jag tänker på  att området inte visar upp någon omsorg i planering-
en. Ängen är indelad i osynliga men bestämda rum: De nya idrottspla-
nerna med konstgräs, gräsytor, den äldre grusplanen med två mål och 
avläggningsytan efter den tidigare idrottsplatsen som väntar på något 
okänt. En man går snabbt och skriker. Varför? Jag hör efter en stund 
hundskall. Jag blir kall om baken när jag sitter på den slitna parkbän-
ken. Det vore bra om jag tänkt på att ta med något att sitta på.
Allt kändes meningslöst när jag vaknade i morse men jag beslutade att 
ändå åka hit. Mitt usla humör släppte när jag gått runt en stund. Det är 
som om upplevelserna av platsen ger mig liv, upplevelser som är inne-
slutna i platsens kropp.

Jag vandrar bort emot Alby på strandpromenaden och gör en kort 
lov ner mot den igenväxta stranden. En båtklubb och Subtopia1 har lo-
kaler här. Längs vägen ligger slitna sekelskiftesbyggnader och igenvux-
na trädgårdar och skogsslänter. Jag vandrar tillbaka mot Fittja äng och 
gör en lov upp emot det som kallas Fittjastråket som stäcker sig ända 
upp till motorvägen.

Längs stråket finns det ett koloniområde med odlingslotter. Od-
lingslotterna ger ett oorganiserat intryck med sittplatser och paviljong-
er uppbyggda av rivningsmaterial.  Jag hälsar på en man som odlar på 
koloniområdet, vi talas vid helt kort på olika språk men jag förstår ändå 
något. Jag blev rörd av mötet. Vet inte varför. Kanske kan det bero på 
att vi kan kommunicera genom det gemensamma, det som tar form.2 

Forskningsprojektet
Det konstnärliga forskningsprojektet Konstnärlig upplevelsepark för 
hållbar utveckling är ett konstnärligt projekt finansierat av Veten-
skapsrådet mellan 2010 och 2012. Forskningsprojektet redovisades i en 
utställning på Konstfack under april 2013.  Forskargruppen bestod av 
Roland Ljungberg projektledare, konstnär och forskare Ph D, Emma 
Göransson konstnär och forskare Ph D, Gösta Wessel konstnär och Leif 
Bolter konstnär, alla med varsitt delprojekt, samt designern Bob Lee.

Här presenteras mitt delprojekt Kunskaps- och vattenrum för håll-
bar utveckling. Jag kommer här att redogöra för projektets resultat i 
form av olika exempel men också undersöka hur en konstnärlig forsk-
ningsprocess kan beskrivas.

Projektets mål var att: Ta fram konkreta exempel på hur konst och 

Utställning Konstfack Kunskaps- och vattenrum 2013

Fittja äng vy plats för våtmark 2010

Fittja äng vy plats för våtmark 2010

Fittja äng plats för övre damm 2010

Fittja äng vy mot Alby 2010
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design kan bidra till ett hållbart samhälle och utvecklingen av en fram-
tida miljövänlig teknologi. Utveckla forskningsområdet praktikbaserad 
konst och design i en riktning mot ekologisk konst, upplevelse- design 
och hållbar utveckling. Och slutligen utveckla konceptet Konstnärlig 
upplevelsepark för hållbar utveckling att fungera i olika kontexter.3

Metod
I forskningsprojektet använder jag konstnärliga arbetsmetoder och ut-
går från mina erfarenheter. Jag använder flera olika metoder som re-
flekterande och kritiskt skrivande, fotografi, video, aktioner, skulptur, 
collage, teckning och måleri. Processen är dokumenterad i ett antal 
processdagböcker, ett bildarkiv med fotografier av målningar, teck-
ningar, skulptur, fotografi och video från Fittja äng. 

Den här artikeln bygger på kommentarer av och en utökad reflek-
tion av ett urval anteckningar som jag fört i mina procesdagböcker, i 
texten markerad med ett mindre typsnitt. Urvalet av processtexterna 
har gjorts utifrån kriterierna att anteckningarna ska synliggör proble-
matiska frågor och innovativa vändpunkter. Självklart är urvalet inte 
heltäckande men som jag ser det fångas centrala frågor och processer i 
min forskning.

Målet är att utveckla ett parkkoncept som är applicerbart på olika 
platser och i olika miljöer. Konst är en central del i parkkonceptet och 
har här inte bara en estetisk funktion utan även en kritisk sådan. Den 
kritiska dimensionen omfattar frågor om delaktighet, problematiserar 
hållbarhetsfrågor och diskuterar samhällelig förändring.4

Forskningsmetoden är praktikbaserad och utgörs alltså av en kom-
bination av olika konstnärliga metoder och praktiker.  Det är genom 
och i den konstnärliga processen som resultaten genereras. Resultat är 
fördjupade eller förändrade frågeställningar likväl som konkreta ge-
staltningsförslag. De konstnärliga arbetssätten kan betraktas som en 
familj5 av olika strategier och handlingsmönster, hämtade från samtida 
konstpraktiker. Med arbetssätten undersöker jag fenomen och ställer 
frågor. Det är i det praktiska konstnärliga arbetet som idéer och impul-
ser utvecklas och prövas och således är processen av central betydelse. 
Reflektion i processen fungerar på ett annat sätt än den resultatinrikta-
de reflektionen.6 Reflektionen i arbetet skapar en tätt sammanhängan-
de väv av kroppsligt förankrat tänkande. Reflektion av resultaten görs 
också efter avslutade aktiviteter som en typ av metareflektion.

Ett parkkoncept kan ses som en teoretisk konstruktion men är här 
uppbyggt av konkreta gestaltningar som anpassats till den plats det ut-
vecklats på.7 Ett teoretiskt parkkoncept kan vara en lista av kriterier 
som en hållbar park ska bestå av. För att förstå parkkonceptets möjlig-
heter behövs emellertid konkreta exempel på tillvägagångssätt, design-
lösningar och gestaltningar.8 Den konkreta platsen, även om det är en 
kulturell konstruktion, skapar andra möjligheter genom det motstånd 
som det praktiska medför än en teoretisk konstruktion.

Fuxing, plats för en ny stad BiO 2010

Skiss refugier 2012

Danings park Shanghai 2010

Skiss odlingsön 2012
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Platsen
När vi talar om en plats för en hållbar park behöver det inte begränsas 
till naturområden eller en planerad grönyta i en urban miljö. Det kan 
handla om restaurerade industriområden, våtmarker, hustak, flyttbara, 
nedlagda järnvägsspår eller parkeringsplatser som flyttats.9

Projektet inleddes som ett samarbete på lokal nivå med Chongmin, 
en ö utanför Shanghai som utsetts att utvecklas som ett exempel på 
ekologisk hållbar planering. Kinesiska myndigheter samarbetade med 
bland annat med den engelska teknik och arkitekt konsulten ARUP för 
att här bygga väldens första ekologiska stad Dongtan.10 Tyvärr lades 
Dongtang projektet på is, som det påstods att, för stora resurser satsats 
på Världsutställningen i Shanghai 2010.11 När Dongtangprojektet av-
slutades fanns inga möjligheter för oss att fortsätta där.

Vi undersökte andra möjligheter till samarbeten bland annat med 
staden Wuxi norr om Shanghai som planerade en vattenpark i ett ny-
byggt bostadsområde och med en odlingspark med ekologisk profil. 
Inget av dessa kontakter ledde till något konkret projekt på grund av att 
det var svårt att få förståelse för våra idéer.

Samverkan med Kina kan vara problematisk på forskningsnivå 
speciellt inom praktikbaserad konstnärlig forskning utanför etablerade 
forskningsinstitutioner och traditioner. I Kina verkar mycket handla 
om att ta fram konkreta förslag som direkt kan förverkligas. Vår forsk-
ning är inte resultatinriktad på det sättet. En diskussion om möjlig-
heter, metoder och alternativa synsätt verkar vara främmande i deras 
nuvarande samhällsutveckling.

När samarbetet med Kina tonades ner bestämdes att vi bara skul-
le fokusera på att arbeta med en plats i Sverige. Vi hade kontakt med 
gatu- och parkförvaltningen i Botkyrka kommun söder om Stockholm. 
I Norra Botkyrka hade man problem med dagvattenhanteringen och 
planerade att skapa en våtmarkspark på Fittja äng.12  Dessa förutsätt-
ningar passade oss utmärkt. Kommunen har delat med sig av plane-
ringen av projekteringen av dagvattenhanteringen till oss och detta 
material har ingått i projektet.

Områdets karaktär präglades fram till 1970-talet av jordbruk, 
landsvägen Göta landsväg/Riksettan, tegelbruket i Fittja. Miljonpro-
grammet slängdes brutalt in i detta landskap på sjuttiotalet och under 
senare år har andra typer av bebyggelse tillförts som avser att bryta upp 
den homogenitet och slutenhet som miljonprogrammet representerar. 
Om det lyckas återstår att se.

Staden
Under 1900talet har det skett en kraftig förskjutning av ekonomiska 
aktiviteter från landsbygden till städer.  Ett stort antal människor värl-
den över flyttar idag in till städer. Det handlar oftast om ekonomiska 
orsaker men också det som städerna kan erbjuda: kreativa arbeten, ut-
bildning, kultur, höga inkomster, breda sociala strukturer. Sådant som 
är svårt att erbjuda på landsbygden. Skäl till flytten från landsbygden 
kan också vara exploatering av mark, storskaligt jordbruk, påverkan 
av klimatförändringar, krig och konflikter. Men ofta går människorna 

Fittja ängsbadet 2010

Fittja äng med Fittja i bakgrunden 2010

Fittja äng, planerat flöde till våtmark 2010

Fittja äng, nuvarande dagvattenutsläpp i Alby sjön 2010

Fittja äng, Göta landsväg/Riksettanv2010
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som flyttar in till städerna från en misär till en annan. Den stora och i 
många fall okontrollerade inflyttningen kan inte hanteras av städerna. 
Det uppstår bostads- och arbetsbrist med följder som fattigdom, krimi-
nalitet, sjukdomar och illegala bosättningar.13

Den koncentration av resurser, människor och artificiella material 
som städerna ger upphov till skapar i sig problem med avfall, vatten-
kvalitet, vattentillgång och avloppshantering. Till skillnad från hur stä-
der fungerade innan den industriella revolutionen där man återvann 
och återanvände så mycket som möjligt av det man utnyttjade, är si-
tuationen efter den industriella revolutionen den att det mesta avfallet 
som människor lämnar efter sig dumpas på olika ställen.  Det är också 
så att det moderna samhällets industrier producerar en stor del giftiga 
och icke nedbrytbara ämnen som lagras på soptippar och i värsta fall 
urlakas och transporteras vidare i naturens näringskedjor.14

Från 1900 till 2000 ökade jordens befolkning från 1.5 till 6.2 miljar-
der.15 Under den tiden ökade den urbaniserade delen av befolkningen 
tretton faldigas från 225 miljoner till 2.9 miljarder eller ca 47 procent av 
jordens befolkning. År 2000 var de mer utvecklade ländernas befolk-
ning till 76 procent urbaniserade under det att för utvecklingsländerna 
var ca 40 procent av befolkningen urbaniserad. 2007 är det för första 
gången i historien fler boende i urbana miljöer än på landsbygden. 2030 
beräknas 60 -70 procent av jordens befolkning eller mer än 4.9 miljar-
der vara urbaniserade.

Mellan 1995 och 2000 växte den urbana befolkningen med 0.6 pro-
cent i de mer utvecklade länderna och utvecklingsregionerna med 2,9 
procent. 2000 levde två tredjedelar av den urbana befolkningen i städer 
med en halvmiljon eller mindre och bara en tredjedel i större städer.  
Bara ett fåtal procent levde i megastäder med tio miljoner eller mer.

Även de äldre städerna visar på de problem som uppstår då den 
lokala miljön exploateras. Ett exempel på detta är Mesopotamiens be-
vattningssystem som ledde till försaltning av jordbruksmarken och att 
hela samhället kollapsade.16 

Stora moderna städer belastar miljöer och naturresurser inte bara 
där de är belägna utan också globalt sett. Denna direkta miljöpåverkan 
är svår att se för de som själva lever i städerna. För att städer ska bidra 
till en hållbar utveckling gäller att de måste bryr sig om detta och se sin 
plats i ett större ekosystem.

Vi använder ofta metaforer för att beskriva städer och bättre förstå 
stadens funktion. Vi säger att staden är en organism eller en superor-
ganism av mer komplex art. Städer är emellertid alltid mer komplexa 
än en organism eller ett biologiskt samhälle som termiters eller bins 
samhällen. Urbana ekosystem är en ett annat sätt att beskriva den ur-
bana staden och här är en ekologisk komplexitet utmärkande. Detta 
metaforiska ekosystem tar också hänsyn till det komplexa, heterogena 
sammanställningar av växter och djur som är delar av en miljö.

Ett ekosystem bidrar till att upprätthålla grundläggande biologiska 
funktioner i staden.   En studie har visat att Stockholms grönområden 
assimilerar inte mindre än 40 procent av trafikens utsläpp.17

Den urbaniserade mänskligheten använder idag nästan hälften av 
världens fotosyntetiska kapacitet. Denna belastning som storstadsregi-

Skiss refugier med förbindelser2012

Shenyang 2010

Shenyang 2010

Shanghai 2010
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oner eller länder utövar, brukar kallas ekologiska fotavtryck.18 Fotav-
trycket definieras utifrån den yta som behövs för att tillgodose staden 
med mat och skogsprodukter och för att ta hand om avfall och utsläpp 
av koldioxid. Det har beräknats att en nordamerikansk stad med en 
befolkning på 650 000 behöver omkring 30 000 kvadrat km till sin för-
sörjning och då utan att ta hänsyn till industriernas miljöbelastning. 
En indisk stad av motsvarande storlek behöver mindre än en tiondel ca 
2 800 kvadrat km. London kan med en sådan beräkningsmetod sägas 
ta hela landet yta i anspråk för sina behov. 

1999 var fotavtrycksmedelsnittet per invånare 2,3 hektar vilket 
innebär en överkonsumtion på tjugo procent av jordens kapacitet som 
är cirka två hektar per person. Detta innebär att vi idag lever över jor-
dens förnyelsebara tillgångar och förbrukar dess besparingar. Det finns 
bara en möjlig hållbar strategi och det är att leva inom jordens biologis-
ka kapacitet: Att hålla oss inom jordens förnybara tillgångar.

Man kan säga att städer idag inte är civilisationer i ordets äldre 
mening där staden i stort var självförsörjande genom den omgivande 
landsbygdens produktion. Idag är städer transportcivilisationer bero-
ende av långdistanstransporter.

Städer kan inte längre se sig som självcentrerade och oberoende 
system från naturen utan måste konstruera någon slags system för 
feedback från naturen utanför deras egna gränser. Det är som en del 
i ett sådant system som den urbana hållbara konstparken kan ha en 
funktion som synliggörare av naturens processer och funktioner för 
vår överlevnad. Det är här som parkkonceptet kan ha en betydelse ge-
nom sitt alternativa sätt att exemplifiera hållbarhetsfrågor.

Vatten
De mänskliga samhällena historiskt har skapat miljöproblem med vat-
ten- och skogsanvändning i årtusenden, så problen är inte nya bara 
skalan.19 Vatten är centralt för människans överlevnad. Utan vatten 
kan vi inte leva mer än tre till fyra dagar och vår produktion av mat 
är beroende av att vi har tillgång till vatten.  Planeten Jorden har det 
vatten den har. Nytt vatten tillkommer inte. Man kan också säga att 
jorden vore inte den planet den är idag om det inte funnits vatten. Hur 
hushåller vi då med det vatten vi har?

Det finns stora problem med hur vi ser på vatten som något oänd-
ligt och oförstörbart: vi smutsar ner det med avfall och kemikalier, vi 
överutnyttjar befintliga resurser av sötvatten, vi tömmer grundvatten-
magasin, vi utnyttjar vatten för kraftproduktion så att det påverkar sto-
ra ekosystem. Konstbevattningen idag förbrukar tio gånger mer vatten 
än alla privata hushåll tillsammans.20 Konstbevattningen med grund-
vatten belastar grundvatten magasin, det är vatten som har lagrats 
under årtusenden och förbrukas snabbt idag. Konstbevattning med 
grundvatten ger också en långsiktig försaltning av jorden vilket gör den 
olämplig för odling av grödor. Mellan två och fem millioner hektar av 
jordbruksmark förloras årligen på grund av denna process. Nästan en 
femtedel av all jordbruksmark är påverkad av försaltning och i Afrika, 
Asien och Latinamerika är det så mycket som 38 till 74 procent.21

Enligt FAO (Food and Agriculture Organization of the United Na-

Vattentrappa Tåsjön Ångermanland 2010

Bild från videon Water 2013

Bild från videon Water 2013

Torrlagd älv Ångermanland 2012

Bild från videon Water 2013
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tions) behöver odlingsarealen öka med minst 20 procent och vatten 
användningen med minst 14 procent globalt sett över de kommande 
tjugofem åren för att möta mänsklighetens behov av mat.

Detta är bara några av de problem som är resultat av vår vatten-
hushållning. Tillgång på vatten och vatten kvalitet är inte än inte något 
större problem i Sverige jämfört med länder i andra världsdelar, där 
situationen i många fall är katastrofal.

Parken
När vi talar om parker är det oftast i relation till städer. Parken be-
tecknas ofta med metaforer som en fristad, samlingsplats, grön lunga, 
en oas etcetera. Dessa metaforer ger en bild av hur vi ser på parkens 
relation och funktion till betongstaden och människorna som lever där.
En park kan innehålla många olika funktioner som plats för motion 
och idrott, kulturella aktiviteter, promenadområde, avkoppling, upple-
velse av natur eller mer symboliska funktioner som ett bostadsområdes 
centrum eller ha prestigefylld utformning.22

Parken ses inte idag bara som en manifestation av ett ideal, som 
den klassiska och romantiska parken, även om de idealen fortlever ge-
nom traditionen och stadens behov av enhetlighet. Parken som idé har 
idag fått en bredare innebörd med tankar om utbildning, interaktion, 
kreativitet, delaktighet och miljömedvetenhet, för att nämna några kri-
terier. En orsak till det breddade parkbegreppet är diskussioner om den 
hållbara staden. Där staden med sin ökade förtätning av boende, be-
byggelse och trafik ställer nya krav på stadens gemensamma miljö där 
parken får en speciell roll som tyvärr ofta kan liknas vid ett reservat. 
Detta beroende på att den inte relateras till hållbar stadsplaneringen i 
stort utan blir som utsparade områden i en annars hårt miljöbelastad 
omgivning. Man kan tycka att reservattanken innebär en alltför nega-
tiv syn på vårt förhållande till grönområden. Men analogin till reser-
vatet visar på vilken betydelsenivå stadens grönområden har i stort.

Kategorisering av parker utifrån dess funktion kan göras på många 
sätt. Den indelning som jag använder här är gjort av forskare i Port-
land, Oregon.23 De delar upp parker i tre underavdelningar: människa 
till människa parker, där den sociala interaktionen dominerar, männ-
iska till natur där relationen mellan upplevelse och interagerande med 
naturen dominerar, natur till natur är parker som inte förutsätter att 
människor ska vistas där. Dessa tre begrepp täcker in de funktioner 
som jag arbetat med i detta projekt. Alla tre funktionerna bör enligt 
mig vara närvarande i en hållbar park i ett större format. Så kallade 
pocketparker eller mindre grönområden kan tänkas omfatta en av 
funktionerna.

Fittja äng kan beskrivas som en traditionell äng i ett storstadsområ-
de. Vi har likande områden i Stockholms närförorter exempelvis Ham-
marby, Skarpnäck, Årsta, Kärrtorp. Alla är artefakter skapade genom 
omformningar av landskapet när områdena byggdes. Dessa platser i 
förorten är oftast tomma även om enstaka promenerande, motionärer, 
husdjursägare och barn kan närvara sporadiskt. Huvudsyftet när de ut-
formades kan vara att mer luftiga pauser i byggnationen eftersträvades. 
Oftast betecknas många av dessa gärden idag som icke platser.  Det är 

Vatten arrangemang världsutställningen Shanghai 2010

Shenyang School of Architecture and Urban Planing 2010

Danings park Shanghai 2010

Bild från videon Water 2013

 Fuxing park French Concession Shanghai 2010



      10

platser som söker sin identitet i ett förändrat samhälle.  Idag byggs det 
nya byggnader på en del av de mer mindre och perifera grönområdena 
i form av förtätning.24

Hållbarhetsfrågor
Sustainability eller hållbar utveckling är ett så kallat mångtydigt eller 
omtvistat begrepp.  Jag använder hållbarhet med innebörden: ett bestå-
ende och icke destruktivt sätt att leva på Jorden för allt levande. Ett mer 
människocentrerat perspektiv uttrycker FNs devis som uttrycks som 
att vi måste kunna möta behoven från dagens befolkning på ett sådant 
sätt utan att det förminskar möjligheterna för kommande generationer 
att få sina behov tillfredsställda.25 

Det är en viktig poäng att skapa förändringar av livsmiljön som 
människor förstår vidden och accepterar konsekvenserna av. Om ingen 
acceptans finns kan det uppstå motsatt effekt i form av negativt age-
rande. Det handlar inte om att förhindra teknisk utveckling mot en 
välfärd för alla utan om att hela tiden göra miljömässiga avväganden 
och ställningstagande inom ramarna för givna resurser.

Ett hållbarhetsperspektiv i konstruktionen av en park innebär att 
alla nivåer och processer innefattar en hänsyn till en hållbar utveckling 
i alla dess dimensioner. Här tas inte bara hänsyn till hållbar design utan 
också en hållbar konstruktion där arbetsmetoder och material under-
stödjer strävan mot hållbar utveckling. Detta innebär att en övergri-
pande samsyn i projektets inriktning måste delas av alla medverkande. 
Det kräver också en dialog med brukare och lokal intressegrupper. Det 
är först då som en förändring kan uppnås.

Vi kan bidra till en mer hållbar utveckling genom medvetna val av 
arbetsmetoder och byggnadsmaterial. Våra produktionsmetoder mås-
te vara energisnåla och syfta till att minska mängden avfall genom en 
kontrollerad återvinning och bättre kontroll av de föroreningar som är 
resultat av produktion är och skadliga för vår livsmiljö. Här måste ock-
så hänsyn tas till möjliga arbetsmetoder som är lokalt anpassade och 
utvecklade över lång tid. Detta är emellertid inte tillräckligt. Frågan 
bör ställas om vi verkligen behöver allt av det som vi producerar. Man 
behöver i många fall ta hänsyn eller till och med att göra uppoffringar 
för den naturliga miljön och för att behålla en biologisk mångfald och 
att säkerställa våra efterlevandes livsförutsättningar.26

Frågan kan också ställas om inte insatser i naturen och miljön ock-
så måste bidra till att regenerera energi och material i ett degenererat 
ekosystemet; ett så kallat eko-plus tänkande. Det är också från ett ge-
staltningsperspektiv viktigt att skilja mellan verkliga miljöbehov och 
individuella önskningar hos både brukare och hos beställare. Vad är 
det som driver fram en förändrad attityd gentemot miljöfrågor där det 
gemensamma är övergripande? Frågeställningen är svårbesvarad men 
om miljöhoten förverkligas kan man räkna med en motsatt effekt där 
konflikter och särintressen blir mycket mer styrande.

Synen på behovet av parker får lätt en tyngd mot representativa 
delar av en stad. En allmän uppfattning är att utsatta och marginali-
serade grupper bara är intresserade av sportanläggningar och inte av 
naturparker. Arkitekten Rudolf Hester hävdar att det motsatta gäller. 

Canlag pavilion Suchou 2010

Världsutställningen Shanghai The Living Water Garden

Världsutställningen Shanghai The Living Water Garden

Världsutställningen Shanghai The Living Water Garden

Världsutställningen Shanghai The Living Water Garden
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Han har visat att fattiga områden i högre grad välkomnar parker och 
naturområden än mer välbärgade delar.27 Människor i mer välbärgade 
områden har tillgång till bil och ofta ett andra fritidsboende vilket gör 
att de inte har samma behov som människor i mer fattiga områden.28

Vi talar om parker som en analogi till natur och landskap. Som na-
tur benämner vi ofta det av människan opåverkade. Det är tveksamt om 
det finns någon orörd natur idag. Vi har annekterat i stort alla platser 
på jorden och betraktar dem som vår egendom. Våra utsläpp påverkar 
jorden globalt, vi skövlar och omformar vår omgivning, överutnyttjar 
jordens resurser, vi ser ekonomisk tillväxt som den enda vägen även 
om den undergräver vår framtid. Trots detta pessimistiska perspektiv 
är naturen som föreställning och upplevelse för många av oss, även om 
den är manipulerad, en viktig källa till välbefinnande och kunskap. En 
anknytning till natur på ett djupare sätt kan möjligt leda till hållbara 
handlingsmönster.29

Landskap som begrepp hänsyftar ofta på hur människan betrak-
ta sin omgivning ur ett slags bildmässigt perspektiv. Landskapet är en 
kulturprodukt och är något som vi ofta betraktar och upplever utifrån, 
som en vy.30 Det kan ses som en konstruktion, ett sätt att strukturera 
och symbolisera vår självbild som individ och grupp. Om detta är en 
möjlig väg framåt mot en annan yta kan vi lämna reservatsbeskriv-
ningen inskränkande och marginaliserande förutsättningar och börja 
förflytta parkbegreppet mot landskapets symboliska anknytning till 
natur. Parken kan i så fall ses som ett specialfall av ett landskap, ett 
metaforiskt landskap i staden. Tanken om landskapet som symbol, 
identitet, och upplevelse återspeglas i parkbegreppet.31 Min tanke är att 
parken är ett symboliskt landskap. Landskapet är en två dimensionell 
yta som i parkens form kan få ytterligare en dimension genom konsten 
och blir rumslig.

Konst och hållbar utveckling
Konst har under senare år spelat en mer aktiv roll i social utveckling 
och i ekologiska frågor där människor behöver engageras.32 Jag gör här 
ingen fördjupad genomgång av konstnärer som arbetat med hållbar ut-
veckling och ekologi. Att konst kan ha fylla olika funktioner och påver-
ka människor i en social kontext är ett grundantagande i detta arbete. 
Här antas att konstnärlig gestaltning av vår miljö både som rum och 
sociala processer kan påverka människors syn på hållbar utveckling.

Konstnärer som arbetar med ekologisk konst gör detta i  en sam-
verkansprocess med naturen och producerar en samhälleligt relevant 
konst. Det handlar här inte om att använda metoder som bygger på 
linjära processer, problemlösingsmetoder, likt naturvetenskapens utan 
om ickelinjära arbetssätt. Arbetssätt som använder metaforer, poesi, 
symboler, bilder och berättelser för att bidra med kreativa lösningar 
och nya synsätt. Här ses konst som en del av ett levande ekosystem och   
och med ett ansvar att förhålla sig till de miljömässiga utmaningarna 
vi står inför.

Gudfjell öa Norge 2013

Skiss 2010

Refugium Tåsjö byggt med Emma Göransson 2011

Installation Lägerplatsen Tåsjö 2011
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Del 2
Forskningsprocessen
Arbetet med mitt delprojekt var inledningsvis fokuserat till att ringa in 
forskningsområdet och att undersöka hur en föreställning om hållbar 
utveckling relaterar till Fittja äng. Generella slutsatser och synpunkter 
på vilken riktning som ett hållbart samhälle måste ta är dokumenterat 
i ett stort antal rapporter..33 Arbetet inleddes med att kontextualisera 
projektet genom litteraturstudier om klimathot, landskapskonstruk-
tion, vattenparker, ekologisk konst och hållbar utveckling i ett histo-
riskt perspektiv.34

Det är genom de konstnärliga forskningsmetoderna som min upp-
levelse av en hållbar plats formas. Självklart måste generella beskriv-
ningar och slutsatser beaktas men det är genom att de exemplifieras 
lokalt som de synliggörs och görs begripliga i form av upplevelser.

Efter de inledande diskussionerna i forskargruppen om upplägg-
ningen av det praktiska arbetet delades det fortsatta arbetet in i fyra 
delprojekt. Mitt delprojekt utgår från en planerad våtmark på Fittja äng 
i norra Botkyrka, den kinesiska parkens olika meningsrum och dess 
labyrintiska struktur, vatten som ett djupare naturfenomen för männ-
iskan och nödvändigheten av ekologisk, social och ekonomisk hållbar 
utveckling.

Fittja äng
När jag kommer till en plats brukar jag vandra. Går runt och ser mig 
omkring. Kroppen och mina sinnen blir omslutna av platsens ljud, luk-
ter, markens och omgivningens topografi, ljus, skuggor och materia-
liteter. Jag möter liv: andra människor, djur och insekter. Växterna är 
där med sin statiska närvaro och tidsbundna cirkulära förändring.  Jag 
ser spår och tecken på händelser som varit, men också vad som skulle 
kunna ske. Jag formar berättelser om platsen.

Jag tar med mig minnen och bilder av platsen. De är ostrukturera-
de, tidsbundna och specifika. Ingen dag är den andra lik. Får jag vänta 
ett år för att återuppleva platsen på samma sätt? Om vädret är detsam-
ma vill säga och jag på samma humör. Subjektivt – ja! Men vad är då en 
objektiv beskrivning? Kanske så här: Klockan är tolv och solen skiner, 
temperaturen i skuggan ca tjugo grader och nästan ingen vind. Områ-
det består av en stor gräsplan med kortklippt gräs så här stor, belägen 
på dessa koordinater, omsluten av asfalterade gångvägar, en inhägnad 
idrottsanläggning med bollplaner. Enstaka träd är utspridda på områ-
det.

Men vad är en subjektiv beskrivning? Hur håller jag fast det tillfäl-
liga och vad kan det tillfälliga bidra med i ett längre perspektiv?

Det tillfälliga stimulerar, irriterar och lockar oss till samtal. Ett 
samtal som leder till kunskap, inte alltid om att hålla med. Det objek-
tiva lockar sällan till ett samtal, till diskussion om vad vi ser som vik-
tigt. Det objektiva är där omotsägligt i sin förmenta klarhet. Men delar 
människor det subjektiva på något sätt? Det objektiva sluter under det 
att det subjektiva öppnar och sätter mina upplevelser och erfarenheter 
i centrum och därmed också andras. Självklart ibland förvirrade och Keramikmodell över vattenpark på Fittja äng 2013

Skiss kub: jorden 2011

Skiss vattenböcker 2010
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som förleder till felaktiga slutsatser. Men möjliga att diskutera och ifrå-
gasätta.

Om jag har en kamera med mig försöker jag fotografera. Oftast 
börjar jag med översiktsbilder som avser att täcka in området på ett 
systematiskt sätt. Täcka in men på ett sätt som tenderar att jämna ut, 
platta till. Fotografiet har en förmåga att avgränsa det du ser, skärma 
av - kanske som skygglapparna på en häst. De är trots allt preliminära 
beskrivningar av platsen. Jag behöver material som jag kan reflektera 
och minnas med. 

Jag arbetar med fotografi, film och skisser i olika konstnärliga tek-
niker för att först det jag undersöker. Det är under arbetsprocessen 
också en växelverkan mellan dessa aktiviteter och processkrivande.

Den 15 augusti 2010 skrev jag följande:
Vad är det som är utmärker projektet på Fittja äng? Parken ska väcka 
intresse och nyfikenhet för hållbar utveckling och samtidigt vara en miljö 
där människor kan bara vara.  Är denna dubbelhet, där vila, rekreation och 
medvetenhet samsas, ett problem eller en tillgång?35

Frågan är intressant och sätter fingret på vad konst verkligen kan 
bidra med i samhällsförändring. Är konst bara underhållning eller kan 
den hjälpa till att utveckla ett djupare samtal om våra livsvärden. Frå-
geställningen kommer att genomsyra mitt delprojekt under hela under-
sökningen. Min slutsats är att vi helt enkelt får acceptera att konst både 
kan ha en fostrande och en underhållande funktion. Men det innebär 
inte att jag kommer ifrån problemet med ”att tala för andra”.
Vad innebär det att gå före och skapa en miljö åt människor som syftar till 
att utbilda? Att tala för andra och speciellt för andra från andra kulturer är 
inte okomplicerat. Det finns problem, problem som berör makt och engage-
mang.36

Eftersom projektet är platsspecifikt behövs en konkret plats att ar-
beta utifrån. Valet kom att bli Fittja äng beläget mellan Alby och Fittja 
i norra Botkyrka.

Projektet syftar till att få fram ett parkkoncept som är applicerbart 
på olika platser, kulturer och klimat.  Flyttbara koncept är till sin natur 
generella. Man kan tycka att ett koncepts mer allmängiltiga anspråk 
står i motsättning till det platsspecifikas individualitet som vi arbetar 
med.37 Det är inte frågan om att ur ett antal enskilda fall dra slutled-
ningar som är generella utan om att en plats ramar in och individua-
liserar de olika komponenter som utvecklats under forskningsarbetet.
Platsen, alltså de fysiska förutsättningarna för Fittja äng utgör ramverket för 
gestaltningarna. Med fysiska förutsättningar menar jag topografi, växtlighet, 
befintliga anläggningar. Uppsamlandet och omhändertagandet av dagvatten 
är ett huvudtema. Vatten, tid och naturens processer, alltså förändring, är 
ingående element. /…/ Årstidernas växlingar och vattentillgången är andra 
föränderliga tillstånd, ytterligare andra är planerade och spontana sociala 
aktiviteter som delar in året är synbara delar.38 

I den här anteckningen är platsbegreppet något begränsat, även 
kulturhistoria och de boendes dagliga användning och upplevelse 
av platsen är centrala beståndsdelar. Problemet med ett projekt som 
Konstnärlig upplevelsepark för hållbar utveckling är att det riskerar att 
bli för omfattande. Ett skarpt gestaltningsprojekt har sina ramar: tid, Skiss kub vatten 2011

Fittja äng plats för våtmark vinter 2010

Skiss  portaler 2012
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budget, och beslutade förutsättningar. Forskningsprojektet är till sin 
natur med nödvändighet öppet i alla ändar, speciellt i en inledande fas. 
Vilket leder till att många aspekter måste behandlas som möjligheter 
fast de i ett senare skede inte utvecklas vidare.

Jag gjorde i början av arbetet en sammanställning av de funktio-
ner som jag ansåg att parken ska ha.39 Sammanställningen utgick på 
Botkyrka kommuns dialogmöten med de boende, kommunens miljö 
policy, mer generella välkända miljötrender och riktningar inom grön 
konst.40

En hållbar park ska vara öppen/tolerant och ge en trygg miljö. Ge 
utrymme för rekreation och aktiviteter och vara en mötesplats. Den ska 
vara energisnål; parken drivs med egenproducerad energi från sol, vind 
och vatten.41 Parken ska visa omsorg om befintliga naturresurser och 
skapa möjligheter för odlingar av grönsaker (urbana spontanodling).42 
Växtlighet och odling är lokalt skött. Vattenrening och omhänderta-
gande av vatten görs på ett visuellt tilltalande och miljömässigt sätt.43 
Vattenprocesser synliggörs på ett pedagogiskt sätt. Den bör också kun-
na användas för att utbilda barn, ungdomar och besökare för ett håll-
bart samhälle. Parken ska också ha refugier så kallade växtreservat som 
skyddar biotoper.
Att leva en plats. Vad innebär det att förstå en plats?  Vilken är min relation 
till platsen och vad är det som påverkar mina upplevelser? Och vilka verktyg 
för att förstå platsen kan användas? Frågorna väller över mig på ett fullstän-
digt oorganiserat sätt. Vilken ända ska jag börja med? Det mänskliga?44

Undersökning av det platsspecifika eller om man så vill platsens 
identitet är en komplicerad och mångfacetterad process.45 Det är en 
sammansmältning av människors upplevelser av och erfarenheter av 
en plats och dessutom drömmar om dess framtida möjligheter. Jag har 
i ett annat forskningsprojekt Platsen poetik arbetat med vandringar, 
film och fotografi som en kartläggningsmetod. Men i detta projekt har 
processen tagit en annan riktning. Jag ska försöka visa den genom att 
redovisa delar av mitt konstnärliga arbete.
Jag sitter på ateljén och sorterar mina bilder. Det går trögt att komma in i 
arbetet. Helgens frånvaro av arbete har skapat ett avstånd som måste över-
bryggas.46

Skissandet var en central del i det inledande ateljéarbetet. Arbetet 
präglades i början av en öppenhet och spontanitet. Bilderna och objek-
ten fick växa fram ur de förutsättningar som ramar in projektet.

Stundtals behövde jag stanna upp och försöka förstå vad det var 
som kom fram och hur det förhöll sig till platsen.
Det är också så att jag behöver reflektera över mina nyligen gjorda skisser. 
Mina teman som jag arbetat fram till att börja med system för att transporte-
ra vatten som vattenviadukter, markbeläggningar med olika strukturer som 
vatten kan rinna över och förändra, gestaltade vattenkällor av olika form 
som vattnet får strömma ur. Vattnet ska transporteras genom självtryck och 
mängden som strömmar ur objekten beror på nederbörden. Vattenflödet 
kan över tid variera från inget till ett fullt flöde.47

Genom projektets karaktär som platsspecifikt behövde jag tillföra 
andra skissmetoder än de jag vanligtvis arbetat med.
Som en arbetsmetod har jag delvis arbetat med tredimensionella skisser i Skiss refugier 2012

Skiss, vertikal odling mot värmelagrande lermur 2012

Skiss, den upp och ner vända vulkanen 2012
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modellera. Lerans färg är en analogi till den naturliga skulpturlerans färg. 
Leran har en behaglig konsistens och beter sig nästan som naturlig lera. 
Intressanta samspel uppstår mellan modellerade ytor och skurna mer hårda 
plan. Det bearbetade mot det råa.48

Jag är utbildad målare men har också arbetet med objekt sedan en 
lång tid. Man kan inte kalla dem skulpturer i en klassisk mening. Det 
har varit funna föremål som väskor, böcker, stenar etc. Objekten är lad-
dade med en speciell mening, en mening som ibland ligger vid sidan 
om dess användning.
Jag har också arbetat med två dimensionella skisser med ritkol och pas-
tellkritor. Syftet var att utgå från bildens begreppslösa sida och se vad som 
kom fram. Jag har inte arbetat med kol på papper sedan min förberedande 
studietid i början på 70-talet. Märkligt nog finns det kvar en förmåga och 
förståelse för mediet. Visserligen ska materialet tillämpas på ett annat slags 
tema i det här projektet. Det jag arbetade med i min ungdom var i huvudsak 
modellstudier och landskap. 

Pappret är viktigt det ska inte vara för blankt eller slätt då fastnar inte 
kolet och inte heller för grovt och poröst, då blir det svårt att retuschera 
och arbeta med valörer/.../Jag började med att skissa upp några av mina 
grundidéer. Den här bilden är bearbetad under en längre tid. Bilden är en 
vattenviadukt som tvärställts och där vattnet rinner ner från överliggaren 
ner på en yta som är strukturerad. Den ska vara strukturerad på ett sådant 
sätt att när det är olika vattenflöden så framträder ytan i olika skepnader. 
Vissa tecken och mönster syns bara vid vissa vattenflöden. Jag har hittills 
laborerat med ett fotavtryck som alluderar till ”ekologiskt fotavtryck”.  
Alltså det fotavtryck på planeten som människan avsätter genom sina totala 
verksamheter. Det är något som vi måste ta hänsyn till. Hur påverkar våra 
projekt den totala koldioxid belastningen genom transporter, tillverkning, 
råmaterial osv.? 49

Det ”begreppslösa” ska ses i förhållande till programdriven konst. 
Självklart finns det inget begreppslöst utanför något slags språklig 
verksamhet. Vad jag menade var att låta arbetsprocessen och mina tek-
niska färdigheter och de materiella egenskaperna och uttrycken hos 
kol, kritor och papper mötas.
När jag skrev om den tvärställda vattenakvedukten dukten slog det mig 
att jag inte sett innebörden att den är tvärställd. I och för sig har viadukt 
metaforen utvecklats ur en murliknande gestaltning. En vägg som det rinner 
vatten nerför. Muren öppnades för att synliggöra landskapet på andra sidan.

Jag letar efter analoga begrepp som kan öppna upp för andra lösningar 
och utvecklingslinjer.  En tvärställd akvedukt. Vad betyder den? Det kanske 
ska rinna från ändarna men också från kanten som om den översvämmas.

Akvedukt, pelargång. Avbruten, felriktat, oförståelig. Avsikt, målinrik-
tat, förändring. Vattenridå…
Akvedukten som här ”lyfter” vattnet från underjorden, transporterar inte 
vattnet utan låter det flöda över sin konstruktion och ner i marken igen.50

Akvedukten och det område som vattnet rinner ner på och över 
synliggör vattnets väg och variationer i flödet. Akvedukten omforma-
des senare till en vattenportal som också byggdes upp i utställningen på 
Konstfack. Uppslaget med plattorna som ändrar utseende är inspirerat 
av Weather Garden, The Park Hyatt Hotel in Zurich51 men i mitt fall 
så ska effekten inte bara vara estetisk utan också bära det mänskliga i 
förhållande till naturen.
Miniinhägnader, refugier där naturen får bli orörd och sköta sig självt. 
Inhägnaderna får olika storlek och kan även innesluta träd. En ursprunglig Skiss vattenakvedukt 2011

Skiss refugier 2011

Skiss vattenpark Fittja äng 2010
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fauna kan tillåtas att planteras. Det kommer bilder från min barndoms ny-
ponsnår från Evlinge.52 Ogenomträngliga men fulla av bär som jag plockade 
frostnupna några höstar för att göra te. Mellan refugierna kan människor 
sitta i gräset. Refugierna kan samsas med gestalter bärande vertikala eller 
snedställda odlingar.53

Refugierna har en funktion av att markera djur och växters nöd-
vändiga behov av sina förutsättningar, även i helt människo dominera-
de områden. Det handlar inte om att frigöra små ytor för att döva vårt 
eventuella dåliga samvete utan att i stället visa på nödvändigheten av 
att ta hänsyn. Refugier som konstnärlig intervention och markering är 
en konstnärlig riktning med bl.a. verk av Henrik Håkanson.54 I mitt fall 
vill jag utveckla mindre sammanhängande områden som är inhägnade 
på olika sätt. I kallt klimat som det vi har här i landet kan värme lagras 
på olika sätt för att förlänga odlingssäsongen. Vertikala murar av jord 
eller marktegel som kan lagra värme för att förlänga odlingssäsongen 
och göra odlandet och skördandet mer tilltalande.
Åter på ateljén, ont i huvudet; någon slags virus. Jag har kört fast i projektet. 
Steget mellan koncept/ bild och plats känns stort och svårt att överbrygga. 
Skisserna har en öppenhet som tappas när saker konkretiseras – bestäms.

Jag behöver arbeta fram underlag till begreppsliga men även visuella 
koncept. Det är samma problem här med förbindelserna. Varken ord eller 
bilder får vara för slutna. De måste öppna sig för livets möjligheter. Försöka 
följande strategi: Steg ett; upplev, uttryck, sök. Steg två; analys, läsa, reflekte-
ra – knyta till begrepp. 55

Området konstnärlig forskning är nytt och metodutvecklingen har 
inte kommit speciellt lång. Det är till och med så att målet med forsk-
ningen är i många fall oklart. Det pendlar mellan ordinärt konstnärligt 
arbete till mer teoretiska arbeten.

Självklart är det utmanande med helt öppna förutsättningar men 
det kan ibland kännas tämligen ensamt och svårnavigerbart. Speciellt 
med bakgrund till att andra mer etablerade vetenskapsområden haft 
lång tid att etablera sina paradigm som Kuhn kanske skulle ha uttryckt 
det.56

När jag idag kom tillbaka till ateljén så kändes det bra mycket bättre. Skisser-
na visade upp andra sidor än de jag sett tidigare.  Mjukare uttryck beroende 
på att jag hittat ett bra papper som både passar kol och pastellkrita. Pappret 
tar upp pigmenten på ett känsligt sätt men är samtidigt möjligt att redigera. 
Det mer språkligt analoga öppningarna tycks mig också ha mer möjligheter 
och djup än jag tänkt mig.  De olika kuberna som representerar jord, vatten, 
luft är representationer av tre olika rum med olika egenskaper och syften. 
Elden har jag inte tagit med. Kulturen borde få sin egen gestaltning som en 
femte kub eller möjligt en annan form. Kuberna kan gestaltas som byggna-
der eller konkreta öppna mötesplatser.

Finns det andra sätt eller begrepp som fångar in ekologiska rum: Sol, 
regn, blåst och snö. Mötas, avkoppling, lek, rekreation. Natur, växtlighet, 
liv, fortplantning. Förändring, förädling, att rena. Flöde, rum, visualisering. 
Leva i, leva genom, lära, inse, förstå. Trött, tristess, slitet, ensam, alienerad. 
Rädsla, skrikigt, otryggt, rått, skadegörelse, hot. Fantasi, drömmar, längta, 
förvandla.

OLIKHET, FRIHET, INDIVIDUALITET 57

Under fasen med arbetet med parkens upplevelserum associerades 
dessa i början till kuben. Former som till sin natur är symmetriska och 
statiska. Den antika tanken om de fyra elementen representerades av 

Skiss vattenridå 2010
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olika geometriska former. Här härbärgerar varje kub ett av dessa ele-
ment och till dessa knyts olika hållbarhetsfrågor som rör vårt förhål-
lande till jorden, luften och vattnet. Det slår mig i skrivandet stund att 
elden som det fjärde elementet skulle kunna knytas till diskussionen 
om olika energi källor. Konsten eller kulturen om man så vill genomsy-
rar alla de olika tillstånden. Man kan jämföra detta med diskussionen 
om kulturens roll eller plats i de tre hållbarhetsbegreppen: ekologisk, 
ekonomisk och social hållbarhet.

Jag lämnar i nästkommande fas arbetet med akvedukten och mark-
beläggningen. De finns kvar som alternativ när parkkonceptet applic 
eras på olika platser med andra förutsättningar.

Att konstruera ett parkkoncept utifrån de fyra elementen upplevde 
jag efter ett tag som för krystat och konstruktionen försvann snabbt ut i 
kulissen. Tanken om kuberna som kapslar för olika hållbarhetsbegrepp 
gjorde emellertid ett jobb med att tematisera parkens möjliga bestånds-
delar men också representera rum.

Tanken om olika upplevelserum kändes mer utvecklingsbar och 
innehåller möjligheter att förändra innehållet utifrån platsens förut-
sättningar och områdets miljöproblem.

Efter att ha arbetet med hur vatten leds in i våtmarken börjar en 
planering av hela parkrummet. Projektets ursprungliga intention med 
ett samarbete Sverige-Kina tar får nu mer metaforisk form. Jag inspire-
ras av utformningen av den Kinesiska trädgården.

Den Kinesiska trädgården
Den Kinesiska trädgården har utvecklats under tre tusen år. Den har 
ofta beskrivits som en motsatts till den europeiska klassiska parkens 
med dess ordnade form. Den Kinesiska trädgårdens labyrintiska struk-
tur och utseende kan uppfattas förvirrande. Avsikten med dess struk-
tur och spekulativa scenerier är att framhäva naturens enhet genom 
dess mångfald.58  Genom att imiterar och idealisera olika natursceneri-
er skapas upplevelser av rytm och mångfald.

Att gå omkring i en traditionell Kinesisk trädgård ger upphov till 
en speciell kroppslig rytm. Rytmen och rummet bryts och varieras ge-
nom trädgårdens labyrintiska struktur och skapar en förvirring likt 
den som man kan uppleva om man går vilse i naturen. Man vet inte 
åt vilket riktning man kom från eller vart man bör gå.  I analogi med 
naturens mångfald och dess olika tidslager formas trädgården genom 
olika teman och rytmer.

Trädgårdens tematiska element förändras när man rör sig genom 
den. Element där progression, variation och upprepning är centrala 
former. Trädgårdens delar samverkar och förändras i en process. Den-
na samverkan över tid och besökarens rumsliga rörelse ger trädgården 
trots dess labyrintiska karaktär en känsla av harmoni och koherens. 
Det kan tyckas som en motsats mellan koherens och ogripbarhet men i 
detta fall så balanserar de varandra. Filosofiskt byggs den traditionella 
Kinesiska parken både på konfucianismen och på taoismen. Konfuci-
anismens fokus på familjen som modell för samhället och taoismens 
ide om allts likvärdighet förenas i trädgårdens sociala och meditativa 
gestaltningar.

Humble administrators park Suzhou, fotografi 2010

Skiss portal 2011

Skiss vattenväskor 2010
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De grundläggande elementen i den kinesiska trädgården är klippor 
och vatten som i en animistisk tradition representerar jordens skelett 
och dess blodomlopp.59 Gångvägarna läggs aldrig linjärt enligt fengs-
hui lärans regler. De leder besökaren genom trädgårdens olika teman 
på ett oförutsett vis. Gångvägarna kan vara övertäckta, halvöppna eller 
helt öppna. Detta ger upphov till variationer i ljusupplevelsen. Ytbe-
läggningen på gångarna varierar med regelbunden stensättning, möns-
ter och figurer vilket för med sig att gåendet och vår upplevelse av kon-
takt med underlaget förändras.

Den kinesiska trädgårdens olika sätt att använda gångvägarna och 
rummens variation för att skapa upplevelser kan med fördel transfor-
meras till den samtida hållbara parken men här för att uppmärksamma 
andra typer av upplevelser.

Den hållbara parkens byggnader kan med fördel vara transparanta 
och mer liknas vind och väderskydd, öppna för insyn och placerade på 
sådant sätt att de inte upplevs att vara osäkra. Parkens byggnader visar 
en likhet med byggnader i den traditionella kinesiska trädgården som 
aldrig är konstruerade så att de tar överhand, de har alltid en kvalitet 
av transparens och är helt integrerade med de övriga av trädgårdens 
element. Det finns dock stora skillnader i syftet med arrangemangen i 
de båda miljöerna. Den samtida parken planeras utifrån dagens socia-
la, politiska och ekonomiska förutsättningar. Den kinesiska trädgården 
var en manifestation av och en mötes plats för en välbärgad överklass 
som där förfinade sina kulturella färdigheter.

Flora och fauna är viktiga beståndsdelar i den hållbara parkens 
utformning, vi har inte i projekt fördjupat oss i den frågeställningen. 
Emellertid är det viktigt de träd och växter finns där har en förankring 
i den lokala biologiska miljön. Träd och växter från andra kulturer kan 
med fördel finnas i parken som symboler för en multikulturell värld. 
Växterna planteras med hänsyn till sina blomningsperioder, symbolik, 
utseende och dofter så att olika delar av parken understödjs i sin tema-
tik. Detta är också karaktäristiskt för den kinesiska trädgården.

De moderna kinesiska parkerna på nedlagda industrier, överskotts-
land, restaurerade våtmarker och flodbäddar är i många fall inspireras 
av de traditionella trädgårdarna. Man kan anta att denna anknytning 
till historien och till upplevelser i traditionella trädgårdar skapar en 
speciell kontext inte bara som en uppskattning av tradition utan också 
som ett sätt att visa på naturens förutsättningar och behov. Ett exempel 
är Olympic Forest park i Beijing som konstrueras på mark där ett stål-
verk och ett skeppsvarv legat.
This park is thus a wetland that can be traversed by the public, with integra-
tion of fragments of the agricultural landscape that once existed along the 
river as well as its industrial past, all in a context denoting the future of our 
post-industrial eco civilization. With its educational purpose, it ś aesthetical 
form, the parks intends to present a synthesizes of the cultural and natural 
memory of the place./…/ Chinas new public parks offer a compendium of 
uses that Chinese Gardens have fulfilled historically.60

Vad är möjligt att transformera till Fittja äng från den kinesiska 
trädgårdstraditionen? En park i en storstad rör sig många människor 
under dygnets alla timmar och en plats omgiven av ett ständigt brus 

Humble administrators park Suzhou fotografi 2010

Lingering garden  Suzhou fotografi 2010

Lingering garden Suzhou, fotografi 2010

Lingering garden  Suzhou, fotografi 2010
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och en stark miljöbelastning. Fittja äng befinner sig i gränslandet mel-
lan en någorlunda vild natur och en mindre stadsbebyggelse. Här är 
det mest framträdande problemen social integration, trygghet och eko-
nomisk utveckling.61 Tankar om parker som natur och en mötesplats 
presenterades redan på 30-talet i Stockholm.62

Kina idag präglas av en social dynamik som tycks genomsyra sam-
hället i stort. Man ska inte vara naiv och skönmåla utvecklingen men 
den verkar innehålla en stark vilja att förändra och utveckla (trots det 
åsiktsförtryck som finns).  Men det är möjligt att ett metaforiskt kine-
siskt torg i Fittja kan leda till nya bilder i området men även att ett mul-
tikulturellt Fittja äng placerat i en storstad i Kina kan skapa nya bilder 
och berättelser även där.

Parkängen
Benämningen parktorget kom upp i en diskussion i forskargruppen 
som ett alternativt sätt att se på våtmarken, både som en grön park 
med vatten och som ett torg, en mötesplats för människor. En plats 
som kombinerar skilda fenomen – staden och landskapet. 
Kristallformerna är den yta som människor kan befolka, omgivna av öppna 
vattenytor 

När vi i projektet diskuterade vilken underliggande struktur vatten-
parken kunde ha prövade vi med att utgå från de former som uppstår i 
äldre is.63 Vi ville ha en sammanhållande form som samtidigt som den 
var logisk kunde ha ett stort antal gestalter. Att använda kristallformen 
för att gestalta öarna var ett försök att knyter dem till Svenska vinter-
förhållanden då de är vanligt förekommande.64

Kristallytan struktureras utifrån en indelning av en kvadrat utifrån dyna-
miska symmetriprinciper.  Jag kavlar ut kvadrater (kakelplatsstorlek) som 
jag delar upp i ett antal olika former. Det uppstår ett oändligt antal olika 
variationer och kombinationer. Jag styrs av en estetisk kombination. Man 
kan även tänka sig andra urvalsmöjligheter.65 

Parken ska uppmana till vandringar mellan de olika scenarierna. 
Det är olika uppbyggda scenarier som avser att bidra till upplevelser 
av hållbarhet. Att röra sig i parken är en essentiell del av upplevelsen. 
Avgränsning, förändring och samhörighet är några metaforer som ge-
nomsyrar parkkonceptet.

Ska de olika öarna representera olika hållbarhetsfrågor eller ska 
öarna vara hållbarhetsprocesser?

Det är antagandet att det är förändringar i upplevelser som bidrar 
till den särpräglade upplevelsen av meningsförskjutning i parken.

Vi har en tradition av att dela upp vandringar i den urbana vand-
ringen/stadsvandringar och ödemarksvandringen/ äventyrsupplevel-
sen. Det är skilda upplevelseformer och som också skiljer sig i hur vi 
upplever tid och rum. Vad händer om dessa båda upplevelser sam-
manvävs? En upplevelse där spannet stäcker sig mellan Henry David 
Thoreaus vandringar i Skogsliv i Walden till Walter Benjamins flanör 
i Paris.
Den personliga inlevelsen i en plats är den ena sidan av den närvarande 
platsen. En andra sida är dess historiska mål. Alltså på vilket sätt platsen har 
använts tidigare och hur den var/är tänkt att fungera i nuet.66

Skiss växtarrangemang 2012
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Jag har i mina skissböcker återkommit till olika teman som gestaltar 
parkens rum som refugier, mötesplatser, stadsodlingar67, meditations-
rum och upplevelserum. Det är möjligt att använda andra rumsmeta-
forer som olika naturnära upplevelserum: vattenrummet, jordrummet, 
luftrummet och de levandes rum. Man kan också tänka sig att struk-
turera parken kring årstidernas växlingar: våren, sommaren, hösten, 
vintern. Här skulle årstidernas cirkulära tidsrytm gestaltas men också 
kunna vara en motpol till det mänskliga livets dominernde linjära tid.
Fokusera på att ta fram en modell. Formen som en linjär process. Idé, skisser, 
texter/…/ analys av slutresultatet. Eller, från ett centrum ut i större cirklar. 
Vad innebär det? Idéer sätts i rörelse och breddas, matas med impulser från 
skilda områden. Det blir helt enkelt mer komplext, tänjer och går utanför 
beskrivningsramarna. Eller: Idéerna skapar olika meningsöar genom att 
konfronteras med olika omständigheter som fakta, platser, former etc.  Pro-
cesskartor?68

En kronologisk beskrivning av projektets utveckling går inte att 
göra meningsfullt. När jag tittar tillbaka i mina processdagböcker, som 
sträcker sig från januari 2009 till mars 2013, hittar jag tidiga utkast till 
idéer som jag trodde uppstod i slutet men även skisser på intressanta 
gestaltningar som aldrig utvecklades. Den konstnärliga forskningspro-
cessen är här ett vandrande mellan text, skisser och konkreta gestalt-
ningar. Det är cirkulära rörelser som pendlar fram och åter över tid. 
Det är den slags porositet som karakteriserar tidsaspekten i den krea-
tiva processen. Det finns ingen rät linje från ax till limpa som var min 
ursprungliga intention att visa i denna text.

Exempelvis är det jag kallar vatten- och kulturväskor en idé som 
uppstod i början av projektet och glömdes bort men som jag återvände 
till och konkretiserade i slutfasen, dock i en annan form än den ur-
sprungligen tänkta. Från början tänket jag mig göra dels resväskor och 
böcker som det strömmade vatten ur och dels flaggväskor en för varje 
land som invånarna i Fittja har anknytning till. Att tillverka sextio till 
sjuttio väskor i mosaik, låter sig knappt göras, så det blev tre andra ty-
per av väskor som utvecklades.

Sammanfattning mitt i projektet, september 2011 
Mitt i projektet började jag söka efter lösningar på att inte arbeta med 
en konkret gestaltning för Fittja äng och undvika av ett generellt teo-
retiskt parkkoncept. Jag beslutade att arbeta med ett parkkoncept som 
exemplifieras med konkreta konstnärliga framställningar relaterade 
till en specifik plats. Det är skillnad på att ha ett uppdrag att forma 
en våtmarkspark på Fittja äng och att veta att det som produceras inte 
kommer att användas vid utformningen av våtmarken.69

Den väg som jag valde var att mer konceptuellt arbeta med en våt-
mark.

Våtmarken 
Jag tänker mig två former av gestaltningar. Den ena är en ekologisk labyrint 
bestående av ett antal scenerier. Det är en våtmark som är utgångspunkten, 
med rinnande vatten. Våtmarken har en primär funktion av att rena och 
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syresätta dagvatten. Den andra är att den också ska vara en plats för rekre-
ation och utbildning. I våtmarken skapas ett antal öar. Varje ö har ett tema. 
Gångvägar och broar lotsar besökarna genom labyrinten. Vissa vägar leder 
till andra öar, andra vägar tar bara slut och ytterligare andra till platser.
Tänkta teman: Refugielabyrint, Mötesplats, Reflektionsplats, Odlingsön, 
Skapa själva ön.

Vad är intressant att lyfta fram i utställningen: Vattenböckerna, vatten-
portalen, flaggväskorna, vandringsfilm och fotografier?70

Vatten från den övre delen av sedimentdammen leds ner till våt-
marken delvis genom en tunnel så att höjdskillnaderna mellan den 
övre dammen och våtmarken kan utnyttjas för att trycka upp vatten 
i portalerna. Vatten som rinner från ner från portalen bildar en vat-
tengardin som strömmar över en hårdgjord yta. Ytan är mönstrad och 
förändrar sig med vattenmängden som rinner ut över den.

Våtmarken består av ett antal öar sinsemellan sammanbundna 
med broar. Varje ö gestaltas med ett hållbarhetstema. Jag har i utkastet 
arbetat med fem scener. Det kanske är för många.  Men jag har svårt 
att släppa den Kinesiska parkens struktur med sina många vindlande 
rum. Där osäkerheten hur platsen man befinner sig på förhåller sig till 
parkens övriga rum och staden utanför. Det är som att gå in i en mys-
tisk labyrintvärld. Visserligen var den Kinesiska trädgården på sin tid 
skapad för en ekonomisk och intellektuell överklass men idag finns det 
inspiration att hämta för våra gemensamma och öppna mötesplatser. 
Det finns en mening med mångfalden. 

Refugie-ön
Den första ön kallas refugieön. Refugieön består av inhägnader för 
växter och djur. Växtligheten får var vild och otuktad i inhägnaderna. 
De kan byggas både med kompakta väggar och av genomsiktliga nät 
som ger upplevelse av öppenhet och slutenhet. Refugier eller fristäder 
skapar fredade utrymmen för växter och djur. Gröna passager skaps 
mellan de olika inhägnaderna och parkens övriga delar. Innan refu-
gierna gestaltas bör man undersöka hur livsbetingelser understöds för 
de olika växtligheter och djur som kan tänkas finnas där.

Mötes-ön
Mötes-ön är en mötesplats för de människor som använder området. 
Mötes-ön utvecklas till en social yta där människor som vill ha kon-
takt, träffas och samtala går till. Hit går man inte om man vill vara 
ifred. Platsen byggs så att människor som kommer dit lockas att stanna 
upp och kam träffas.  Paviljonger och uteplatser byggs. Formgivningen 
av paviljongerna kan både vara lokalt inspirerade och vara innovativa 
med nya material och former.71

Reflektions-ön
Reflektions eller konst-ön har både stationära och tillfälliga konstverk 
med ekologisk inriktning. Det är en upplevelse ö. Konstnärer inom 
olika områden och kulturella bakgrunder bjuds in att formge hållbar-
hetsfrågor konstnärligt. En mer tilltalande form vore att utlysa årliga 
tävlingar där alla kan lämna in förslag. En jury bestående av boende 
och lokala organisationer väljer teman eller gestaltningsförslag.

Odlings-ön
Nästa ö kallas odlings-ön och ska i huvudsak bestå av odlingsplatser 
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som vem som helst kan ta i anspråk och odla. Odlingsplatserna admi-
nistreras av en lokal trädgårdsförening. Marken bereds gemensamt av 
föreningen och andra intresserade och platserna görs tillgängliga under 
en gemensam odlings dag/fest. Platsen skyddas mot blåst och alltför 
stark sol av lermurar som också kan lagra värme. Skolorns verksamhet 
skulle kunna vara en del av denna ö.

Skapa själv-ön
Skapa själv ön en plats att kunna forma själv. En ö som förändras ge-
nom olika projekt och initiativ som skolor, föreningar och organisatio-
ner i området driver. Människors behov av att själva få ta initiativ både i 
kulturella, sociala och ekonomiska avseenden innebär att delar av Ska-
pa själv ön inte gestaltas slutgiltigt utan ges möjlighet att utvecklas och 
förändras. Kanske med en grundstruktur försedd med objekt som kan 
flyttas, ersättas och härmed skapas nya sammanhang.

Del 3
Utställningen
Ett av särdragen i konstnärlig forskning är att projektet består av 
konstnärligt arbete som mynnar ut i gestaltningar i någon form. För 
att kunna kommunicera forskningen fullt ut så behöver resultaten av 
de praktikbaserade arbetena sammanställas och visas. Då detta var 
ogenomförbart på Fittja äng så gjordes det i form av en utställning på 
Konstfack. Genom att planera utställningen som en park på Konstfack 
skapas ett ramverk för det fortsatta arbetet. Konstparkskonceptet utgår 
från lokala förutsättningar som i detta fall är en utställningslokal. Det 
blir en vattenpark inomhus, en iscensättning på Fittja äng skulle med 
nödvändighet se mycket annorlunda ut.

Det är inte så att projektet stängs för nya idéer när utställningen 
bestäms, utan fokus för det fortsatta arbetet flyttas från Fittja äng till 
utställningsrummets kontext. Det handlar om att utnyttja platsens för-
utsättningar och utställningsformens krav. Utställningen som genom-
förs på Konstfack blir en specifik gestaltning av konceptet.

Transformeringen av idéer producerade i konceptet till utställning 
genererade en hel del text. Här några tankar som rusat igenom mig un-
der planeringen av utställningen. Texterna är skrivna under november 
och december 2011, två år in i projektet.
Till utställningen 1. Video promenad HD 2. Fotografi storformat: ta vinter, 
vår, sommar, höst. Göra böcker i kartong skal 1:1, 12 stycken måla med 
våtrumsfärg.  En dröm om ett forskningsprojekt. Den upp och nervända 
vulkanen. Röken som bär upp vulkanen.Växthus anknutna till odlingsplat-
sen, uppvärmda med lagrad värme under jorden, jordvärme, vind och sol.
En viss grad av naivitet behövs- Gröna fingrar behöver gröna tår- Pissa inte i 
grönsakslandet- (Christiania 1977)

Odlingsformer – transparenta gröna boxar
Tanken om de olika delprojekten gör mig förvirrad. Förutsätter visuali-

seringar hur böckerna skulle kunna se ut. Dessa är emellertid svåra att göra 
(för mig).

Växthus anknutna till odlingsplatsen. Uppvärms med lagrad värme 
under jord vintertid.

Bilder med text som rinner ner eller upp. Jorden: landskap upp och ner
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Är så … trött. Hur tänker jag? Tankarna far omkring. Vissa idéer faller 
in som den upp och nervända vulkanen och utvecklas genom orden: Röken 
som bär upp vulkanen.

Vad ska utställningen, inte representera utan, vara. Som en vårtas av-
knoppning, färgas vulkanen mot tomrummet, Askmolnet skymmer solen, 
kyler ner marken, hjärnan frigör sig från kroppen.

Fakta om miljön eller faller ner och roterar. Leta reda på bilder av vul-
kan rök… Ladda ner flaggor kartor Sverige, USA, Pakistan, Turkiet, Kurdis-
tan, Somalia, Spanien, Italien, Grekland, Palestina, Jämtland, Samerna.

Utställningen: Vattenböcker, växtböcker, kulturväskorna, refugierna, 
tegel betong på plats, Video visualiseringar: FN data regnar ner, åt sidan eller 
upp över bilden. Projektionerna på vägg eller ngt objekt eller yta.

Jordväskan
Spegelbilden av dig i spegeln med tråden emellan. Det sorgsna fyller upp 

mig. Pumpa från böckerna. Kolla upp evighetspumpar (Vädurspump).
Projektet i skogen: leda vatten till portalen och låta det bilda en vatten-

ridå. Ridån i skogen att alltid låta det rinna. Som en ständigt pågående gråt, 
Låt Stå. Jag sjunker ner i marken och rinner ner i bäcken. En bild gäckar mig, 
föremålen och rummet snuddar min föreställning, tonar ut och in i dim-
man. Budskapet är klart men inte gestalten.

Gjuta in en slang med förgreningar i böckerna, testa.
Vattenridån skogskyrkogården vattenportalen fotografera addera med 

Järvenportalen bygga ytterligare en portal på Järven.
Jag sjunker ner i marken och rinner ut i bäcken
En bild gäckar mig, föremålen och rummen snuddar mina föreställning-

ar; tonar ut i en dimma. Budskapet klart men inte formen
Rökmolnet som bär upp vulkanen. 72

Tvivlet
I början av 2012 började jag tvivla på att det skulle gå att forma en pre-
sentation av mitt arbete. Jag gick då åter igenom hela min processdoku-
mentation som bestod av tre skissböcker.
Jag har idag läst igenom hela processtexten det var ett tag sedan. För tillfället 
har jag en hel del olika projekt att arbeta med så jag känner mig rätt splitt-
rad. Vi har bestämt utställningen och börjat diskutera vad vi ska ha med. Jag 
har känt mig osäker och har svårt att fokusera, tyckt att forskningen inte går 
speciellt bra. Det var förutsättningarna för mitt arbete så här långt. Emel-
lertid, när jag läst processtexten så började allt klarna. Mitt material finns 
där. Det behövs inga mer tillägg, snarare så att det är för många idéer och 
uppslag.  En hel del kan redovisas teoretiskt i text och enklare skisser. Andra 
fördjupas som konstobjekt. 
Att framställa till utställningen:
Video, fotografi: Strandvägen Träd mördarna, Fittja äng, vandringar i Italien
Foto dokumentation av refugierna i Fittja och Järvnäset.
Bygga refugier i utställningen, murat och plank (spillvirke)
Vattengestaltning med väskorna, böckerna, portalen, foto video.
Vattenytan med fot-, hand- och kroppsavtryck.
Självtryckspumpar som vädurpumpar, lufttrycksvattenpumpar för syresätt-
ning av vatten.
Mini solceller och små vindturbiner för drift av pumpar och belysning.73

Till utställningen utvecklades inte alla dessa förslag utan arbetet 
kom att rikta in sig på väskorna, böckerna och portalerna. Skälet till 
avgränsningen var tidsmässig men också rumslig. Materialet skulle ge-
staltas i en vattenpark på Konstfack. Vi var också flera deltagare i pro-
jektet och alla skulle ha sina arbeten presenterade och samtidigt skulle 

Skiss Det svarta regnet 2012

Skiss portal 2012

Skissvatten 2012
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utställningen upplevas som en helhet och vara en park som man kunde 
vandra i.
På ateljén går jag igenom mitt videoarkiv och sorterar- funderar på olika 
projekt till utställningen: vattenväskan som sväller, kaotisk flaggväska som 
spricker.
Jag funderar också på att göra en Artist ś Book av mitt material till utställ-
ningen: Innehåll refugier, vattenportalen. 
Bygga vädurspump!74 75

De slutgiltiga valen 
Det hände något intressant med forskningsperspektivet när utställ-
ningen började planeras. Ett praktikbaserat arbetssätt behöver ett rum 
för att synliggöras och möta en publik. När den konstnärliga forsk-
ningsprocessen flyttas från ett ateljérum till ett offentligt rum föränd-
ras den reflektion över av vad jag gör. Jag flyttas konkret från en privat 
svär till ett gemensamt rum.

Forskningsprocessen kan beskrivas som indelad i fyra faser. Pro-
jektet inleds med ett trevande sökande efter sätt att fästa det som be-
skrivs i ansökan till det konkreta konstnärliga arbetet och den/de plat-
ser som vi valt och dess förutsättningar. Den andra fasen vilar på det 
material som uppstått i fas ett, en utvidgad kontextualisering, fotografi 
dokumentation, berättelser och filmsekvenser från platsen. Här bör-
jar embryon till konkreta konstnärliga gestaltningarna att ta form. Det 
handlar inte här om att hitta exakta formuleringar för genomförande 
av projektet på en bestämd plats utan mer ett sökande efter möjligheter. 
Kriterier som kvalitet och genomförbarhet tas inte med i arbetet. När 
materialet från fas två ska extraheras till fas tre, utställningen, händer 
ytterligare något annat. Konceptet ska visualiseras, vara trovärdigt och 
förmedla konceptets kärna, hållbar utveckling.

Den fjärde fasen inkluderar detta arbete och är en sammanställ-
ning och analys av hela arbetet med utställningen.

Till utställningen valde jag ut fyra delar som vidareutvecklades: 
Väskorna, portalerna, Artist́ s Books för hållbar utveckling och en vi-
deofilm.

Väskorna
En vattenväska där flaggorna från Palestina, Israel, FN och USA integreras 
och sammanvävs. En annan med Kurdistan/Sverige som tema. 
Jag kopierade ett antal flaggor i färg och började prova med olika sätt att 
klippa sönder dem och återmontera.  I ett utkast skar jag flaggorna i två di-
agonaler och monterade dem symmetriskt. I och med att det är fem flaggor 
måste delarna från en bli över. Om det varit fyra flaggor skulle det gått att 
återskapa flagga med alla fyra med.  En tanke som slår mig i skrivandets 
stund är att den svenska flaggan skulle kunna ligga utanför och skära in i 
den sammansatta. Vad innebär det? Det ska kanske vara den kurdiska i stäl-
let. Jag borde göra en ändå djupare undersökning om kurdernas historia och 
nu läge. Vad hette den kurdiska författaren som jag läste i min ungdom? Har 
det på tungan men minns inte riktigt.

En andra skiss utgår från en dynamisksymmetri indelning.  Trianglarna 
klistras oorganiserat på rektangeln tills det vita är heltäckt. En kaotisk rö-
relse uppstår. Dominerande färger är rött och vitt, sedan kommer blått och 
grönt. Svart upptar minst yta/…/ Väskorna blev något deformerade i gjut-
processen beroende på att silikonformen började gå sönder. Jag har förstärkt 

Möjligheternas rum Konstfack 2013

Migrationsrummet Konstfack 2013

Migrationsrummet Konstfack 2013

Väska och tält på toppen av Borgafjäll 2009

Väskor Medelhavsmuseet En resa i tid och rum 2006 -2007
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deformeringen i alla tre väskorna. Hålväskan har fått form av en vulkan där 
det är tänkt att vattnet ska strömma upp ur. I flaggväskan sväller sidorna 
och hotar att spränga väskan.76

Väskan är ett tema som jag haft med mig under många år.77 Den repre-
senterar ett flertal företeelser som resande, ägande, hem, förändring, 
rotlöshet och vår historia. I detta projekt berörs teman som nation, 
migration, identitet, plats, tillhörighet och äganderätt. Företeelser som 
är och kommer att bli av mycket stor vikt för samhällsutveckling och 
hållbarhet. 

En följd av förändrade livsförutsättningar för utsatta grupper kom-
mer att skapa krav på rättvisa och migrationsströmmar. Man räknar 
med att minst två hundra miljoner människor kommer att behöva flyt-
ta på grund av miljöförändringar de närmaste femtio åren. 

Jag har i denna utställning arbetat med betongstommar som klätts 
med Italiensk glasmosaik. Mosaiken klipptes ner i kvadrater och får 
därmed en pixellik karaktär. Färgerna är klara och lysande vilket läm-
par sig till att gestalta flaggor.

Den Kurdiska väskan 
En flaggväska byggdes upp kring det kurdiska folkets förutsättningar. 
Valet var naturligt då de tidgaste boende på 70-talet i Fittja bestod av 
turkiska kurder. 

Väskan byggdes upp kring de fyra länders flaggor som Kurdistan 
ligger i: Turkiet, Irak, Iran, Syrien. Kurdistans flagga och den Svenska 
kom som ett femte och sjätte element. Jag experimenterade en hel del 
med hur flaggorna skulle flika in i varandra men valde tillslut att sätta 
glasmosaiken intuitivt där mötena och inflikningarna blev mer orga-
niska än i skisserna. Väskan sväller.

Palestina väskan
Vattensituationen i Palestina är kritisk.  Stora delar av vattnet kommer 
från underjordiska vatten reservoarer bildade under årtusenden. Dessa 
tömmas på vatten allt snabbare bland annat beroende på att Israel över-
använder vattnet i de ockuperade områdena. Väskan påtalar den omöj-
liga situationen för Palestina där USA blockerar konstruktiva lösningar 
i FN genom sitt nära band med Israel. Flaggorna glider in i varandra, 
väskan är bottentung som en säck eller ryggsäck delvis fylld med vat-
ten. Väskan har tunna slangar ingjutna så att vatten kan pumpas in och 
rinna ut från överkanten. I utställningen utnyttjas inte denna funktion 
då inte alla tekniska frågor hade lösts tillfredställande.

Sverigeväskan
Sverigeväskan är en väska med några år på nacken. Den gjordes till en 
utställning 2006 på Medelhavsmuseet som handlade om vår relation 
till kulturhistoria och turism. I utställningen på Konstfack får den ett 
nytt sammanhang som handlar om hållbar utveckling. Väskan marke-
rar här frågor om migration och nationalstatens begynnande kracke-
lering. Väskan har svenska flaggan på ena sidan och den andra börjar 
den gula korsformen att förvridas och lösa upp.

Vattenväskan
Vattenväskan har en krater mitt i som det strömmar ut vatten ur. Väs-
kan är satt med blå och svart mosaik med en slags spiralslingor som 

Migrationsrummet Konstfack 2013

Processfoto Den palestinskla väskan 2012

Sverigeväskan 2006

Vattenväska 2013

Skiss portal 2013
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vrider sig runt den. Väskan testades under arbetet för att se hur vattnet 
strömmade ut ur den och hur olika vattentryck påverkade upplevelsen 
av vattnet och även hur ljudet av strömmande vatten förändrades. Vatt-
net är oss givet och är en ändlig resurs, detta är några av incitamenten 
för gestaltningen.

Portalerna
Mitt delprojekt i Konstnärlig upplevelsepark för hållbar utveckling är 
uppbyggd kring ett antal upplevelserum som kan varieras från plats 
till plats beroende på kulturella, ekologiska och platsspecifika förut-
sättningar. Alla projektdeltagarna bidrar med sina delprojekt till det 
gemensama parkkonceptet som visas upp i utställningen.

Min del av parkkonceptet är inspirerat av den traditionella kine-
siska parkens uppbyggnad med olika upplevelserum. Men är här fritt 
transformerad av mig till aktuella frågeställningar.

Portalerna fungerar som rumsmarkörer. De anger att om du pas-
serar igenom portalen så förflyttas du till ett annat rumsligt samman-
hang. Parkens delar består inte bara av olika platser utan du förflyttas 
till ett annat rumsligt sammanhang när du träder ur ett rum och in i ett 
annat. Portalen transformerar dig både kroppsligt och mentalt. Vatten-
portalen är en kombination av en kinesisk portal och en akvedukt som 
får sitt vatten från underjorden. Vatten ridån, ljudet av rinnande vatten 
och vattenytan som slås sönder av vattendropparna. Samtidigt är det en 
portal som om du går igenom återför dig till ett annat tillstånd. Vatt-
nets olika ljud är viktiga i upplevelsen av rummet.

Jag ville inte lägga ner alltför mycket arbete på att utforma porta-
lernas detaljer. Enkelheten och det obearbetade har en poäng genom att 
det lägger tyngdpunkten på rumsbildningen. Portalerna är byggda av 
återvunnet virke. Jag gjorde en enkel hopfogning mellan överliggaren 
och sidostyckena. Portalerna står utan att behöva skruvas eller spikas 
ihop och är lätt att demontera och återmontera. Praktiska tester gjordes 
på Järvnäset i norra Ångermanland på en nedlagd grustäckt. Porta-
lernas förmåga att skapa rum och förskjuta betydelser i naturrummet 
undersöktes. De har fotograferats och filmats under årets alla månader.

På Konstfack gestaltas fyra rum markerade med varsin portal. Vat-
tenrummet, migrationsrummet, möjligheternas rum och jordens rum. 
Portalerna har både en konkret fysisk gestalt av ett här och nu, och en 
metaforisk gestalt som syftar till att problematisera en samtid. Rum-
men avser att skapa upplevelser av både förändring och av närvaro. De 
metaforiska aspekterna lyfter tanken bortom det tillfälliga och signa-
lerar om andra omständigheter som berör dagens människors livsför-
utsättningar.

Portalerna är flyttbara och kan sättas upp på olika platser som re-
ferenspunkt för ett samtal om rummet men även i en diskussion om 
ekologisk och social förändring.

Vattenrummet
Vattenrummet gestaltades i utställningen med en grovsågad portal stå-
ende i ett vattenkärl. Portalen har infällda rör som leder vattnet till 
överliggaren från vilken vattnet strilar ner i karet i form av en vattenri-

Installation Tåsjö 2011

Installation Tåsjö 2013

Vattenrummet Konstfack 2013

Migrationsrummet Konstfack 2013

Vattenrummet och Artist ś Books Konstfack 2013
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då. Konstruktionen testades med ett flertal rörkonstruktioner och med 
olika typer av vattenpumpar för att få rätt tryck och jämn fördelning av 
vattnet i sprinklerröret. Portalen byggdes även upp utomhus på ett före 
detta grustag där en solcellsdriven vattenpump matade portalen. Ljud-
bilden och upplevelsen av det strilande vattnet undersöktes. Jag plane-
rade också att förse portalen med en så kallad Vädurspump som skulle 
drivas av vatten från en närliggande å. I samband med detta undersök-
tes hur enkla sådana pumpar kan byggas. Tyvärr var det problem med 
att få tag på rätt typ av backventil till vädurspumpskonstruktionen så 
projekt är ännu inte genomförd.

Migrationsrummet
Migrationsrummet bestod av ett arrangemang med en fristående por-
tal och fyra mosaikväskor, varav en som vatten strömmande ur. Vat-
tenväskan placerades i ett mindre kärl under portalen. En mindre 
pump placerades under väskan. Den drevs av el från en solpanel som 
stod i utställningen. Elströmmen som solcellen producerade räckte till 
att driva pumpen fast solcellen stod inomhus. Ett svagt porlande hördes 
när vattnet rann ut ur väskan och ner i kärlet. De övriga tre väskorna   
placerades runt portalen.

Rummet avsåg att väcka frågor om identitet, nation, migration, 
identitet, plats, tillhörighet och äganderätt.

Möjligheternas rum
Möjligheternas rum var uppbyggt kring en portal med två färgade 
plankor som hängde från överliggarens ytterkanter. Den ena plankan 
var blå och den andra ockra gul. Till arrangemanget hörde också en 
tältkonstruktion som hängde från taket cirka en och en halv meter från 
golvet. Rummet avsåg att beröra frågor om kontroll, kreativitet, konst 
och kultur. Där människor själva lokalt börjar ta ansvar för och kon-
troll över sina förutsättningar.

Jordens rum
Jordens rum bestod av en portal med två träplankor hängande från 
portalens överliggares ytterkanter. Den ena var i rödockra och den an-
dra var vit; mark – himmel. Portalen öppnar sig mot Emma Görans-
sons installation – Det omedvetnas stränder.78 Portalerna representerar 
förhållandet människa – natur. Naturens behov är något som vi sällan 
tänker på utan vi rättar oss efter mänsklighetens krav på ekonomisk 
lönsamhet. De till utställningen ej med tagna refugierna var tänkta att 
kopplas till detta rum, men valdes bort på grund av platsbrist.

Water – video
Till utställningen producerades en video som visades på en bakprojek-
tions duk som hängde fritt i utställningsrummet. Filmen visade rin-
nande vatten under olika årstider och på olika platser. Bokstäver ”reg-
nar ner” över de rinnande vattendragen och formar sig till texter om 
vatten och hållbar utvecklingen. Syftet med filmen var att föra in fakta 
i ett samhälls- och utvecklingskritiskt perspektiv.79

Artists Books för hållbar parkplanering
Betongböckerna med objekt avser att fungera som subjektiva ”verktyg” 

Migrationsrummet Konstfack 2013

Jordens rum Konstfack 2013

Bild från vido Water 2013

Floden i oss 2013
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med syfte att bryta upp invanda föreställningar och initiera nya syn- 
och arbetssätt vid hållbar parkgestaltning. Vanligtvis listas olika krite-
rier och definitioner av vad en hållbar park/ett landskap är och hur den 
ska vara uppbyggd.

I detta forskningsprojekt är listan istället visualiserad genom de 
olika verktygsprototyperna.  ”Verktygen” ska användas för att skapa 
nya ingångar till diskussioner om en plats förutsättningar för kreativa 
och sociala aktiviteter, medvetandegöra hållbarhet i olika aspekter och 
att hitta gestaltningslösningar på nya o-ortodoxa sätt. Det är inte en 
slutgiltig eller definitiv samling ”verktyg” utan en undersökning av hur 
en konstnär eller designer kan utveckla en egenformad verktygslåda.

Begreppet Artist́ s Book öppnar också för en diskussion om pre-
sentation av konstnärlig forskning som jag kommer att vidareutveckla 
efter detta projekt.

Tio Artist́ s Books för hållbar parkplanering producerades till ut-
ställningen på Konstfack 2013.

Floden i oss: Vatten strömmar ständigt, i olika former och tider, ge-
nom oss. Vattnet är oss lånat från världsrymden.

En flod strömmar genom oss. Där vattnets färg ibland är blått och 
klart och ibland brunt och gyttjigt. Jag tycker inte om att bada, men 
älskar att sitta, lyssna och njuta vid vatten som rinner. Ljuset, ljuden, 
rörelsen. Som ung konstnär satt jag i timmar och målade vatten, dag 
efter dag. Vatten i ett landskap format av is. Jag minns än idag färgerna 
och platserna.

Vaxfloden rinner genom vaxlandskapets stelnade minnen. Jag ser 
bilder av frusna floder i Mongoliet. Högt uppifrån, is och vatten som re-
flekterar ljuset. Den bruna marken helt ofruktbar, stenkolsbrotten med 
raffinaderier som spyr ut gråvit rök.

Folkhemmet: Det omedvetnas tvång. Folkhemstanken strävar efter 
det gemensamma - en norm som utbildar och tyglar oss.

Folkhemstanken, Per Albin. I Kina ses det som något utvecklings-
bart och hos oss nostalgi och ett idel som är dött. Idag rörlighet, indi-
vidualism, reavinster och kommersialism. En röd stuga för alla, så var 
det inte tänkt, men kanske att alla skulle få en möjlighet. Urbanisering-
en är något annat, storstadens dragkraft. Staden som möjligheter, inte 
bara på ett sätt utan många olika val. Det fragmentiserade och polari-
serade samhället har olika drivkrafter.

Huset har inga fönster eller någon dörr. Kan vi komma in igen? Och 
vill vi det?

Camparen i det oändliga världsrummet: Vi söker vårt ursprung 
lång utanför våra gränser.

Ett förråd på styltor för att hindra boskap och de vilda djuren att 
komma åt foder och mat. Det är en hushållning med resurser. Vandra-
ren reser sitt tält i väntan på natten. Trädstammarna lyfter tältet mot 
Norra stjärnhimlens imaginära valv. Luften är sval och en svag vind rör 
upp markens dofter. Mörkret lägrar sig över vandraren och den oändli-
ga världsrymdens mörker sipprar in i honom.

Var är mitt hem? Två väskor; en blå och en brun är mina trogna 
följeslagare på min resa. Resa-vila-resa-vila-resa-vila…

Folkhemmet 2013

Camparen i det oändliga världsrummet 2013

De mänskliga vilkoren 2013
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Jag sjunker – marken ger inget fäste åt mina fötter. Det finns inget 
upp eller ner. Tyngdkraften har förlorat sin mening. Den resande fanti-
serar om en framtid i det ofruktbara. 

De mänskliga villkoren: Vilka är våra livsförutsättningar, just här 
och idag? Vi verkar vilja kontrollera, behärska, utvinna och vinna för-
delar.

Människan, du och jag, skövlar och överutnyttjar. Det är vi som 
ansvarar för våra barns framtid. Varför ska det var så svårt att leva i 
harmoni. Så länge vi var nomader fanns det en balans, när jordbruket 
kom förändrades vårt förhållande till mark och natur. Naturvetenska-
pen har betytt mycket för vår utveckling men den kan användas fel 
som för egna privata vinning som skövlar och förgiftar. Jag var där som 
ung, lovande naturvetare men hamnade fel. De trodde jag skulle bli 
imponerad av militär sprängmedelstillverkning men det var tvärt om 
och jag bytte yrkesbana.

Den drömda parken: En upp och nervänd vulkan. En metafor för 
den drömda parken.

Jag drömde en natt om det perfekta parkkonceptet en uppochned-
vänd vulkan som lyfts upp av vulkanröken. Jag minns inte vad som var 
parken i drömmen men bilden fixerades i minnet. Jag målade, jag teck-
nade, jag skulpterade; upp och ner vända vulkaner. Inte i massor utan 
då och då som för att hålla bilden vid liv. Vulkanens otyglade kraft, upp 
och ner, upplyft av röken och askan, blågrå. Bilden fyller mig än idag 
med förvåning.

Jordens refugium: Den levande jorden här utställd och död.
Ett refugium sådär halvdant: det växer inget i det. Det är fyllt av 

varuhusjord men det skulle kunna växa något i det. Jorden är livsviktig 
för oss. Jag har tidvis odlat mycket, en fantastisk känsla när det som 
planterats växer, ledsamt när det inte gått så bra. Träffade en gång en 
man som väntade på att bli utvisad. Han talade varmt om maskrosen 
som föda. Vi stod båda i varsin uppgrävd lerig odlingslott omgivna av 
blommande maskrosor.

Vattenspegeln: Vattenytan är som en hinna mellan oss och tillvaron.
En urtida uttorkad sjö på Mars, hör jag på nyheterna. Men vatten 

i en bok, förvisso en betongbok, men ändå. Det var något märkligt att 
hälla vatten i bokens urgröpning. Vi föreställer oss att vatten har en 
färg men så här har den ingen. Skulle kunna vara något annat material 
eller vätska. Vattnet förångades snabbt, på ett par dagar var det torrt; 
omvandlats till luftfuktighet.

Asfaltsboken: Vi speglas i asfaltens yta. Asfalt som bildats för årtu-
senden sedan av skogar på platser som inte längre finns.

När jag var liten sprang jag ibland utan skor i staden, fötterna fick 
svarta fläckar av den varma asfalten. Min mamma tog bort asfalten 
med margarin. 

Jag värmer upp asfalten med en blåslampa; det luktar fränt när den 
smälter. Blank, glansig ingen större skillnad när den är torr. Vad bety-
der det här?

Vaxboken: Det totalt organiserade samhället - sedan kommer ho- Vattenspegeln 2013

Jordens refugium 2013

Den drömda parken 2013
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nungsbjörnen.
Min far hade bin som ung. När han var pensionerad kom en dag en 

bisvärm flygande och satte sig i en hög poppel på tomten. Det var jag 
som fick spruta vattn på dem. Jag vet inte vad som fick honom att fånga 
svärmen och skaffa sin första bikupa sedan ungdomen. Det var inte så 
mycket honungen som bivaxet och bikittet som fångade mitt intresse. 
Jag tiggde till mig använt bivax där honungen tagits tillvara och vaxet 
smälts till ett block i en solsmältare. Jag utvecklade en metod att rena 
vaxet från biprodukter och solblekte det sedan under flera månader. 
Bivaxets egenskap att inte förändrats eller brytas ner, dess matta siden-
lena yta – blandat med pigment fås en speciell lyster som inget annat 
bindemedel kan ge. Vill måla honungsbjörnen.

Torvboken: En våtmark som transformerats och återanvänds. Vår 
historia är vår lärobok för framtiden.

Torvmyrenens fuktiga lager av sammansmälta växter gungar un-
der mina fötter. Myren är mjuk och öppnar sig mitt i skogen. Ljuset och 
insekternas surr en sommardag eller snöns knastrande under skidorna 
på vintern omsluter mig.  Enstaka träd står på mindre kullar som små 
öar i en skärgård. Jag vandra ut på myren och hänger upp mina plan-
scher. Planscher med äldre porträtt av män och kvinnor. Antagligen 
är de adliga personer som målats av. Jag känner inte igen konstnärer-
nas namn. Myren har säker varit blötare innan den dikades ut under 
krigsåren. Jag har hört att man behövde bete till djuren och det var 
därför alla dessa miltals med diken grävdes förhand. Nästa gång jag 
kommer hit har planscherna blåst ner och ligger utspridda på marken.

Resultat/ sammanfattning
Själva forskningsprocessen har inte varit linjär resa där frågeställning-
ar har besvarats i tur och ordning, inte heller i den här beskrivningen. 
Urvalet av materialet från processdagböckerna visar istället på en dy-
namisk process där forskningen öppnas och smalnar av i flera olika 
skeden. Idéer och uppslag kommer och försvinner för att återkomma 
igen i modifierade former. Litteraturstudier, skrivande och konstnärligt 
arbete varvas och genererar olika lager i arbetsprocessen. Att backa till-
baks och titta igenom materialet är som en arkeologisk utgrävning där 
tidslagren kastats huller om buller.

Huvudfokus i mitt arbete har varit att undersöka om konst kan bli 
en del i ett samtal om hållbar utveckling och hur en plats förutsättning-
ar involveras i den konstnärliga forskningsprocessen.

Processen med att planera utställningen har väckt ett flertal frå-
gor: hur jag ska gestalta processen, förmedla det som projektet syftar 
till - upplevelse av hållbarhet, vad innebär den visuella praktiken, och 
hur samspelar den kritiska diskussionen med den kreativa aspekten? 
Ett konkret resultat av mitt delprojekt är början till utveckling av ett 
koncept med verktyg för planering av hållbarhetsinriktade konstpar-
ker i urbana miljöer. Konceptet är sammansatt av ett antal minige-
staltningar av frågeställningar/kunskapsformer: Artists Books för håll-
bar parkplanering, en video av vatten i olika former med citat och en 
iscensättning i naturlig storlek med portaler, mosaikväskor och vatten. 

Asfaltsboken 2013

Vaxboken 2013

Torvboken 2013
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”Verktygen” ska användas för att skapa nya ingångar till diskussioner 
om en plats förutsättningar för kreativa och sociala aktiviteter, med-
vetandegöra hållbarhet i olika aspekter, att hitta gestaltningslösningar 
på nya o-ortodoxa sätt. Det är inte en slutgiltig eller definitiv samling 
”verktyg” utan en undersökning av hur en konstnär eller designer kan 
utveckla en egenformad verktygslåda.

Min del av konceptet är inte en lista med komponenter eller ställ-
ningstaganden utan konceptet består av en räcka bilder och berättel-
ser. 80 Det är i arbetet med utställningen som konceptet visade sig. Ett 
material som är möjligt att använda kreativt för andra.  Kanske mer 
uppbyggt av frågor än av svar.

Det mesta är idag sagt på ett generellt plan av vad vi behöver göra 
för att förhindra en förstörelse av vår livsmiljö. Där är det upp till po-
litikerna att fatta beslut. Men det är på det lokala planet där många 
av dessa åtgärder slutligen måste appliceras och accepteras och utan 
acceptans kommer vi inte långt. För att kunna genomföra detta behövs 
nya sätt att tänka och aggera. Här kan konstnärlig forskning bidra med 
exempel som kan vara en del i utvecklingen mot ett hållbarare sam-
hälle.
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Noter
1 Subtopia är en kulturell klusterorganisation för fria kulturutövare belägen i Alby norra  Botkyrka.
2 2010-10-10 Processdagbok.
3 Projektansökan Konstnärlig upplevelsepark för hålbar utveckling.
4 Bird C, 2007. The Art of Resilience.
5 Wittgenstein L, Filosofisk undersökning s. 59. 
6 Schön D, The Reflective Practitioner. 
7 Thompson J. W, Sorvig K. 2008. Sustainable Landscape Construction. s. 25. Ett hållbart landskap utesluter inte 
mänsklig närvaro eller mänskligt underhåll/drift. Det innebär inte att mänsklig intervention glorifieras eller att 
förväxla miljöhänsyn med en massiv mänsklig påverkan.
Ett hållbart landskap slösar inte med energi eller resurser eller försöker dölja mänsklig påverkan. Snarare elimi-
neras dessa influenser funktionellt, inte visuellt, då de är destruktiva. 
Det hållbara landskapet följer naturliga och regionala former när detta kan öka de ekologiska funktionerna i 
byggda eller restaurerade landskap. Att använda naturliknande former är att föredra då dessa kan härbärgera en 
stor mångfald av liv och ekologiska funktioner samt att många människor fördrar sådana visuella effekter.
Det hållbara landskapet integrerar och balanserar mänsklig geometri med naturlig sådan. En balans mellan na-
turens fraktal former och mänsklig euklidisk sådan är centralt. Detta innebär en integrering av såväl konst som 
vetenskap.
Det hållbara landskapet domineras inte av visuellt förenklade former som har en likhet med nästan sterila ytter-
ligheter av urban och teknisk design. 
Närvaron av ett naturalistiskt landskap bidrar ofta till ekologiska funktioner men garanterar det inte. Ett natu-
ralistiskt och hållbart konstruerat landskap kan från den här utgångspunkten inte ersätta eller ses som substitut 
för vildmark (Min översättning).
8 Nordenstam T, Exemplets makt, s. 85 ff.
9 Peter Harnik, 2010. Urban Green, s. 63 ff.
10 Wood, Roger 2007. Dongtan Eco-City Shanghai. ARUP.
11http://www.dac.dk/en/dac-cities/sustainable-cities-2/all-cases/energy/dongtan-the-worlds-first-large-scale-
eco-city/?bbredirect=true
12 WSP 2010. RAPPORT, Dagvattenhantering norra Botkyrka, Förstudie 2010-09-16. Upprättad av: Anders Ryd-
berg.
13 United Nations Human Settlements Program, 2011. Cities and Climate Change.
14 United Nations Human Settlements Program, 2011. Cities and Climate Change.
15 Herbert Girardet, 2008, Citiespeopleplanet urban development and climate change s. 86 f
16 Joakim Radku, 2008. Nature and Power, s. 93
17 Herbert Girardet, 2008, Citiespeopleplanet urban development and climate change
18 Herbert Girardet, 2008, Citiespeopleplanet urban development and climate change s. 113
19 Joakim Radku 2008. Nature and Power, s. 86.
20  Lantz K, Muller L, Rentsch C, Schwarzenbach R, (Ed.) 2006. Who Owns the Water? s. 122
21  Lantz K, Muller L, Rentsch C, Schwarzenbach R, (Ed.) 2006. Who Owns the Water? s. 132
22 Exempel på innovativa parkgestaltningar finns i: Losantos A, 2008. Urban landscape. – Richardson T. 2009. 
Avant Gardners, 
23 Peter Harnik, Urban Green/Innovatives Parks for Resurgent Cities, s.2010. s. 23f.
24 Se hållbar stad förslag Nytorps gärde
25 World Commission on Environment and Development, Bruntland, Gro H., ed., Our Common  Future (Ox-
ford: Oxford University Press, 1987)
26 Dow K, Dowing E. T. 2011. The Atlas of Climate Change.
27 Thompson J. W, Sorvig K. 2008. s. 13.
28 Harnik P, 2010. Urban Green, s. 38.
29 Emma Göransson, 2013. De omedvetnas stränder.
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30 Andrews M (Ed.), 2006. Land Art, s. 14.
31 Waldheim C, (Ed.) 2006. The Landscape Urbanism Reader.
32 Strelow H, (Ed.) 2004. Ecological Aestethics, s.22 ff.
33 Desai P. 2010. One Planet Communities – Dow K, Dowing E. T. 2011.The Atlas of Climate Change. – United 
Nations Human Settlements Program, 2011. Cities and Climate Change.
34 Klimathot: Lantz K, Muller L, Rentsch C, Schwarzenbach R, (Ed.) 2006. Who Owns the Water? – United 
Nations Human Settlements Program, 2011. Cities and Climate Change Landskapskonstruktion: Forsth A, Mu-
sacchio L.R, 2005. Designing small Parks. Ekologisk konst: Malpas W, 2004. Land Art. – Muller L, Miki A, 2011. 
Insular Insight. – Strelow H, (Ed.) 2004. Ecological Aestethics. – Weinberger  L, 2009. The mobile garden. Vatten-
parker: Dreiseitl H, Grau D, 2009. Recent Waterscapes. Hållbar utveckling historiskt: Radku J, 2008. Nature and 
Power.
35 15 augusti 2010, Processdagbok
36 15 augusti 2010, Processdagbok
37 Kwon M, 2004. One Place After Another, s. 8.
38 15 augusti 2010, Processdagbok
39 15 augusti 2010, Processdagbok 
40 Dialogforum_Fittja_2_feb_2010_-_minirådslag_om_Fittjaängsbadet.pdf.– Dialog fittja.pdf.– Dialogforum_
Fittja_4_maj_2010_-_promenad.pdf.– Handlingsplan Fittja omraådesgrupp 2010.pdf. – FRAMTID FITTJA - 
PROGRAM FÖR STADSUTVECKLING.PDF. – fo?rnyelsprogram fittjahöjden.pdf. – Samtal%20om%20fram-
tiden.pdf. – Klimatstrategi[1].pdf
41 Ivancic A, 2010. Energyscapes – Stankovic S, Campell B, Harres A, 2009. Urban wind Energy.
42 Nybro kommun har exempelvis ett flertal planteringar (2013) i stadscentrum med olika grönsaker och en 
vildvuxen blomsteräng.
43 Campel C, Ogden M, 1999. Constructed Wetlands in the sustainable Landscape. 
44 2011-03-01 Anteckning projektdagbok
45 Kwon M, 2004. One Place After Another.
46 2011-03-21 Processdagbok
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48 2011-03-21 Processdagbok
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matic Design.
52 2011-03-23 Processdagbok
53 2011-03-21 Processdagbok
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57 2011-03-30 Processdagbok
58 Rinaldi Bianca Maria, The Chinese Garden, 2011, s.11 ff.
59 Rinaldi Bianca Maria, The Chinese Garden, 2011, s.75 ff
60 Rinaldi Bianca Maria, The Chinese Garden, 2011, s. 39.
61 Ett_haållbart_Botkyrka_digital_slutlig_version[1].pdf
62 Andersson T, 2000. Utanför staden, Parker i Stockholms förorter. s. 45 ff.
63 Denna del av undersökningen genomfördes tillsammans med Emma Göransson.
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73 2012-01-18 Processdagbok
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förutom backventilen.
75 2012-01-31 Processdagbok
76 2012-03-15 Processdagbok
77 Roland Ljungberg 2008 En resa från det ordlösa 
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80 Se exempelvis i Thompson J. W, Sorvig K. 2008. Sustainable Landscape Construction. s. 25, som listar förslag 
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Alla fotografier av Roland Ljungberg
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