
Industriell och Urban 
Symbios?



Industriell och Urban Symbios (IUS)

• Historiskt och vetenskapligt sammanhang 

• Vad är det?

• Konkreta inblickar i min forskning

• Kritiska perspektiv

• Kopplingar till läroplanen för 

gymnasieskolan



Vetenskapligt och historiskt sammanhang



Hur funkar miljöproblem?



Se: Planetary Boundaries: Exploring the Safe Operating 
Space for Humanity (Rockström m.fl. 2015)



Historisk tillbakablick 
– miljöskydd under 100 år

Se: Miljöskyddsteknik: strategier och teknik för ett hållbart miljöskydd (Persson och Nilsson (red.), 1998) 
och Cleaner Production Technologies and Tools for Resource Efficient Production (Nilsson m.fl, 2005)

Utspädning Extern rening (End-of-
pipe / pollution 
controll)

Interna åtgärder (Cleaner production / 
Pollution prevention)



Industriell ekologi: 1990 –

• Fokus på material- och energiflöden i 
det industriella systemet 

• Industriella systemet är en del av 
omgivande ekosystem

• Använder ekologiska metaforer 
(ekosystem, metabolism, symbios etc)

• Normativt – vi måste ha ekologiska 
systemet som förebild-> kretslopp 

Se: Industrial Ecology: an historical view (Erkman, 1997)



Från linjär till cirkulär ekonomi



Hur ”cirkulärt” är Sverige – ser vi hela bilden?
Bara 8 % avfall till deponi… …men bara 7 % av materialen återvinns

Landfill rate of waste 
excluding major 
mineral wastes in EU.
Source of data:
Eurostat

Circular material use 
rate in EU
Source of data:
Eurostat



Industriell och Urban symbios (IUS)



Industriell (och Urban) Symbios

• Samverkan mellan aktörer och sektorer som ökar värdet av underutnyttjade 
resurser. 

• ”Avfall från en industri blir råvara för en annan”



Exempel Norrköping



Tvärvetenskapligt

• Metabolism-studier – flöden av energi och material

• Vilka tekniker är viktiga för IUS? 

• Vilka hållbarhetseffekter ger de?

• Nätverk – vilka kopplingar finns mellan företag

• Vilka hinder finns det och hur kan det överkommas?

• Vilka nya affärsmöjligheter ger detta?



Min forskning



Räcker sanden? 

Källa: UNEP (2022) Sand and sustainability: 10 strategic recommendations to avert a crisis
Bild: Reuters Graphic

- Efter vatten, den mest utvunna resursen i 
världen.

- Kraftigt ökning pga behov inom byggande 
och konstruktion, men även industri

- Globalt miljöproblem då sanden utvinns 
från stränder och havsbottnar

- I Sverige grävs natur-åsar ut – men ersätts 
numera ofta av krossat berg

18 kr / dag 6,6 ton / år



Från linjär till cirkulär mass-hantering

Källa: Josef Macsik, Ecoloop



Förändringsfaktorer för IUS på flera nivåer



Kritiska perspektiv

• Ekologisk modernism eller kritiskt perspektiv?

• Effektivisering eller paradigmskifte?

• Rebound-effekter eller normförändring?

Se tex: Industrial Ecology: Paradigm Shift or Normal Science? (Ehrenfeld, 2000)



Koppling till läroplan, program och ämnen i 
gymnasieskolan? 



Kurser med relevans för IUS?

• Industritekniska programmet 

• Industritekniska processer

• Produktionskunskap

• Ämne: Hållbart samhälle 

• Hållbart samhällsbyggande

• Miljö- och energikunskap

• Kursen politik och hållbar utveckling



Industri-tekniska processer 

ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

1. Förmåga att planera arbetsuppgifter samt att övervaka, styra och reglera utrustning och utföra 
andra vanliga arbetsuppgifter inom industritekniska processer.

2. Förmåga att genomföra enklare underhåll på industriteknisk processutrustning.

3. Förmåga att arbeta enligt säkerhetsföreskrifter.

4.Förståelse av kvalitet i produktionsprocesser samt kunskaper om provtagningar.

5. Kunskaper om råvaror eller material samt hur de förädlas till färdiga produkter i den 
industritekniska processen.

6.Kunskaper om hur och varför produktionsutrustning kopplas samman till produktionslinjer.

7. Förståelse av hur produktionen påverkar miljön och hur miljöregleringen påverkar 
produktionen.

8.Förmåga att kommunicera med olika målgrupper, samarbeta med andra och värdera sitt eget 
arbete.



Produktionskunskap

ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

1. Kunskaper om hur en produktionsidé utvecklas.

2.Kunskaper om organisationsenheter, arbetsuppgifter och ansvarsområden i 
industriteknisk produktion.

3.Kunskaper om hur utvecklingsarbetet med design och kvalitet inverkar på produktionen.

4.Kunskaper om materialval, produktionsmetoder, produktionsflöden, underhåll och 
alternativa produktionstekniker.

5.Kunskaper om samarbetets betydelse för produktionen och för företaget.

6.Kunskaper om logistik, effektiviseringar, produktionsekonomi, marknadsföring och 
hållbar utveckling.

7. Kunskaper om kundorderstyrd tillverkning.

8.Förmåga att använda begrepp och uttryck som är relevanta för ämnesområdet.



Hållbart samhälle

ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

1. Förmåga att använda begrepp inom området hållbar utveckling.

2.Kunskaper om olika förutsättningar och möjligheter för att nå en hållbar utveckling.

3.Förmåga att identifiera, analysera och avgränsa problemområden och föreslå och jämföra 
olika handlingsalternativ.

4.Förmåga att planera, genomföra och tolka egna undersökningar och förslag.

5.Förmåga att presentera sina idéer och resultat inom hållbar utveckling.

6.Förmåga att analysera konsekvenser av olika handlingsalternativ utifrån vetenskaplighet, 
hållbarhet, etik och genus.



Kursen hållbart samhällsbyggande

• Grundläggande begrepp inom området hållbar utveckling.

• Planerings- och beslutsprocesser inom samhällsplaneringsområdet.

• Stadsbyggnadsidéer och samhällsutveckling ur ett historiskt och socialt perspektiv.

• Infrastrukturella lösningar och tekniska system vid till exempel bostadsplanering och planering av transportsystem.

• Miljökonsekvensbeskrivningar.

• Tekniska, estetiska, sociala, ekonomiska, demokratiska, etiska och kvalitativa aspekter på samhällsbyggande.

• Olika tekniker, verktyg och uttryckssätt för att analysera, karaktärisera och dokumentera omgivningen i samband med 
förslag till förändringar.

• Ritningar, planer och modeller som används vid samhällsplanering.

• Användning av geografiska informationssystem (GIS) i planeringsprocessen.

• Ritprogram inom området, till exempel cad (computer aided design).

• Samband mellan livsstilsfrågor och utformningen av ett hållbart samhälle.

• Praktiska fallstudier.



Kursen miljö- och energikunskap
• Grundläggande begrepp inom området hållbar utveckling.

• Ekosystemens struktur, dynamik och bärkraft samt betydelsen av biologisk mångfald.

• Naturliga ekologiska system som inspiration för teknikutveckling, till exempel artificiell fotosyntes.

• Miljöhot och utmaningar där livsstilens och behovens konsekvenser speglas genom att man till exempel använder ekologiska 
fotavtryck.

• Naturliga och av människan skapade kretslopp samt kretsloppssamhällets organisation.

• Samhällets styrmedel och mål på lokal, regional, nationell och internationell nivå med koppling till miljö- och energifrågor.

• Miljörelaterade verktyg för styrning och bedömning, till exempel livscykelanalys, miljöcertifiering, miljömärkning och gröna 
certifikat.

• Förnybara och icke förnybara energikällor samt deras ursprung och användbarhet.

• Energi- och resursanvändning i samband med livsmedel, boende, transporter och övrig konsumtion.

• Produktion av bränslen samt energiomvandlingar inklusive distributions-, renings- och avfallslösningar.

• Energi- och resurseffektivisering med hjälp av till exempel mätteknik, materialval och andra tekniska lösningar.

• Energiprincipen, energikvalitet och verkningsgrad samt fysikaliska och kemiska beräkningar och resonemang.

• Hur en konsekvensanalys av olika handlingsalternativ utförs, till exempel med utgångspunkt i säkerhetstänkande, genusfrågor 
eller etiska resonemang.

• Praktiska fallstudier.



Kursen politik och hållbar utveckling

• Grundläggande begrepp inom området hållbar utveckling.

• Miljöhot och politiska utmaningar speglade genom till exempel ekologiska fotavtryck.

• Samhällets styrmedel och mål på lokal, regional, nationell och internationell nivå samt hur de används i 
samband med frågor om en hållbar användning av naturresurser.

• Olika metoder för miljövärdering, till exempel när myndigheter genomför samhällsekonomiska 
konsekvensanalyser.

• Svensk och europeisk miljölagstiftning samt internationella konventioner och överenskommelser med 
kopplingar till hållbar utveckling.

• Den politiska beslutsprocessen inom området hållbar utveckling i Sverige och inom EU.

• Miljöpolitiska intressekonflikter, från dåtid till nutid och lokalt till globalt.

• Intresseorganisationer inom området hållbar utveckling, deras arbete och påverkan på den politiska 
agendan från lokal till global nivå.

• Etiska värderingar och överväganden i samband med politiska beslut.

• Praktiska fallstudier.


