DO´s & DONT’s:
Design för vardagslivets omställning

Inledning

Design och arkitektur involveras allt mer i frågan om omställning mot ett
hållbart samhälle. Då byggande och produktion av produkter är resursintensiva aktiviteter ser vi detta som en positiv utveckling och vill även mena
att designers har ett ansvar att förstå omställning på djupet. Trots att forskning visar att vi behöver förändra vårt sätt att leva och minska vår resursförbrukning, domineras många av dagens lösningar av ett tekniskt fokus och
undviker frågor om livsstilsförändringar. Detta måste vi ändra på om vi ska
uppnå ett hållbart samhälle. Här kan design vara ett effektivt verktyg för att
bidra till en mer genomgripande förändring.
Arkitektur och design har producerat många framtidsbilder. Men även dessa
sätter ofta tekniken i centrum. Utgångspunkten i det här forskningsprojektet
är att lyfta fram den beroendeställning människan står i till andra arter och
biotoper—globalt såväl som lokalt. Sociala faktorer lyfts allt oftare fram som
grundläggande för en ekologisk utveckling, bl.a i FNs klimatmål, men diskussionen formas dels av maktrelationer människor emellan men också av
maktrelationen människa/natur/djur. Om vi ska få till en verklig omställning,
för allt levande på jorden, måste vi förstå dessa relationer och undersöka
hur de skulle kunna omförhandlas.
I forskningsprojektet som ligger till grund för detta arbete har vi utgått ifrån
bostaden och de boende som en central del i en omställning mot ett mer
långsiktigt hållbart samhälle. I de sammanslutningar som boende ofta utgör,
med organisationer som t.ex. hyresgästföreningen eller bostadsrättsföreningar,
finns en stor potential att bidra i omställningsarbetet. Forskning visar att
samverkan mellan människor lokalt är viktig vid kriser och omställning.
Genom design har vi illustrerat och utforskat ett antal dilemman som skulle
kunna uppstå i relation till bostaden om vi ska göra en omställning som tar
den komplexa ekologiska väven i beaktande. Designförslagen är inte menade
att produceras utan vill väcka tankar och reflektioner runt de normer och
värderingar vi har idag, samt hur vi skulle kunna leva i framtiden.
Med exemplen i den här skriften vill vi visa på möjligheter med att agera
tillsammans, styrkan i att påverka genom att organisera sig, och där är en
stark boendeförening central. Vi vill uppmuntra till organisering lokalt, i det
egna bostadshuset, i den egna boendemiljön, men även i det sociala bortom
det egna huset, för alla arter som lever i närheten – inte bara människan.
Och design har en roll att spela här.
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Förenkling av krisens komplexitet

Vardagens miljöer och de ting vi omger oss med påverkar möjligheterna att
leva hållbart. Det är förrädiskt enkelt att som enskild person ledas in på
till synes enkla “lösningar” som egentligen leder till ökad konsumtion och
symbolhandlingar. Men vad gör egentligen nytta? Vi har identifierat en rad
problem som gör att diskussionen om ‘klimatkrisen’, som egentligen är både
en social och ekologisk kris, lätt sätter fokus på fel saker. Vi har sorterat
dem under rubriken Don’ts – gör inte:

1. Enkla budskap

I en ekomodern förståelse av miljöproblem är grundtanken att tekniken och marknaden kommer lösa miljöproblemen. Ansvaret tippas också indirekt över på den
medvetne konsumenten och dess (köp)vanor. Det gör att lösningar stöps i form av
konsumtion av en strid ström av nya produkter. Det tar även bort fokus från problem
som sammankopplade och komplexa, och som något som kräver samarbete och organisering för att nå en lösning.

2. Greenwashing

Många företag tenderar att genomföra gröna symbolhandlingar när förändringen bör
ske på en mer strukturell nivå. Konsumenter lockas till att ‘konsumera sig ur krisen’.
Ett exempel är modeföretag som trycker feministiska budskap på tröjor som producerats av kvinnor i länder med dåliga arbetsvillkor..

3. Individmoral

När ansvaret för att hantera miljöproblemen läggs på den enskilde individen skapar
det hierarkier mellan olika grupper. Uppfattningen om vem som är miljövänlig och vem
som inte är det är ofta förenklade. Ett exempel på detta är att den ‘medvetna medelklassen’ som sopsorterar och köper ekologiskt framställs som de mest miljövänliga.
Forskningen visar dock att de med minst pengar är de som är mest miljövänliga på
grund av att deras ekonomi inte tillåter hög konsumtion, långa resor osv. Det här gör att
det blir skevheter i vilka som skambeläggs och vilka som framhålls som goda exempel.

4. Symbolhandlingar

Som ett led i detta framhålls också vissa handlingar som viktigare än andra. Sopsortering är ett sådant exempel. I intervjuer med människor sägs ofta “Jag gör vad jag kan
för miljön - jag sopsorterar”. Det råder dock enighetet om att sopsortering inte är en
slutgiltig lösning, då mängden avfall fortfarande ökar. Att sopsortera blir en slags tom
symbolhandling som egentligen inte leder till större vinster för miljön, men som gör
att vi tror att vi gjort tillräckligt - ett slags avlatsbrev.
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En sammankopplad och inkluderande helhet

Den sammankopplade väven av natur, djur och människa byggs upp av enheter med särskilda behov. Vi vill uppmuntra till en ökad förståelse för hur
dessa behov kan tillgodoses samtidigt som de sammankopplas, och berikar
varandra. För att ge varje enhet utrymme för sina behov har vi skapat tre
kategorier som vi undersöker—biotop, individuotop, och sociotop.
De här kategorierna är en kombination av ett förled, t.ex. bio, som talar om
naturen, och ett efterled—top, som sätter det i en kontext omgiven av andra
behov. Just biotop är ett ord som redan finns och som används inom biologin. De andra orden, sociotop och individuotop uttrycker något som saknas
i miljödebatten och som vi därmed vill föreslå. Här vill vi uppmuntra dig att
utforska och placera ditt görande och har formulerat det som DOs.
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BIOTOP

En biotop är en biologisk term för en typ av omgivning, med naturliga gränser,
där vissa växt- eller djursamhällen hör hemma. Biotopens speciella egenskaper gör att vissa organismer trivs bättre än andra och biotopen påverkar
därför vilka djur och växter som lever i området. Biotopen påverkas av
förändringar i klimatet och mänsklig aktivitet

SOCIOTOP

Med begreppet sociotop vill vi beskriva en avgränsad omgivning inom vilken
människor kan känna och utveckla lokala gemenskaper. Det kan vara t.ex en
förort till en större stad, eller en by. Det kan vara en stadsdel eller ett kvarter.
Vid en omställning vill vi visa på vikten av att skapa sociala band där alla får
känna sig inkluderade. Här innefattas t.ex. äldre, de som blivit av med sitt
hem och sin trygghet, och andra socialt utsatta grupper. Vid kriser i samhället
har det visat sig att denna typ av sammanhållning är mycket viktig.

INDIVIDUTOP

Individuotopen vill betona den enskilda individens behov i relation till sin
omgivning vid en omställning. Vi har grundläggande behov som mat och vatten, men vi har också behov av att känna mening och bli inkluderade. Vid ett
omställningsarbete kan individuotopen t.ex. handla om att hitta former för
att samarbeta så att alla röster blir hörda. Men det kan också handla om att
hantera de känslor som uppstår när vi ska omförhandla starka och invanda
normer där vissas behov går före andras, som t.ex. bilnormen. Män kör bil i
högre utsträckning än kvinnor, och bilens behov går före många andra behov.

DON’Ts & DO’s

De fyra exempel som gås igenom på följande sidor illustrerar de fyra vanliga
problem vi diskuterat ovan: Enkla budskap, Greenwashing, Individmoral och
Symbolhandlingar. Det är vanliga fällor lätta att falla i och som bör undvikas.
Som motvikt föreslår vi alternativa sätt att närma sig klimatkrisen och de
typer av dilemman vi kommer att ställas inför om vi vill ha en social och miljömässigt hållbar omställning där inte människans behov tillfredsställs på
bekostnad av vår gemensamma livsmiljö.
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DON´Ts — NORMKRITISK DESIGN

Sättet vi har närmat oss dessa problem är genom normkritisk design. Att
vara normkritisk innebär att synliggöra problematiska maktstrukturer såsom
de ser ut idag. Det betyder att de exempel vi tagit fram här INTE är produkter
för en marknad, utan bara avsedda att synliggöra ett problem. De syftar till
att bjuda in till en inkluderande diskussion om hur vi gemensamt kan hantera
olika behov.
Normkritiken handlar om att synliggöra dolda normer och de maktrelationer
som kommer till på grund av att vissa normer skapas i ett samhälle. Exempel på detta i vårt projekt är normen att människan är viktigare att ta hänsyn
till än djur och natur eftersom de ofta uppfattas som frikopplade från varandra. En annan är att bilen är högre värderad och därför får ta större utrymme
i vårt gemensamma stadsrum än barns lek, parker för rekreation osv. Dessa
normer blir med tiden osynliga. Det gör att det är svårt att förändra dem
eftersom vissa grupper förlorar privilegier de blivit vana vid att ha och därför
ser som självklara.

DO´s — SPEKULATIV DESIGN

Spekulativ design innebär att man iscensätter vissa förutsättningar så att
betraktaren tycker sig befinna sig i en annan verklighet. Poängen med det är
att de hinder vi kan uppleva idag och som gör oss låsta i vårt tänkande kring
hur vi skulle kunna förändra och ställa om kan tänkas bort. En fördel med
att använda design här istället för t.ex. framtidsstudier är att design tillhör
människors vardag och gör det därför lättare att känna igen sig och att leva
sig in i ‘fiktionen’.
Ofta visar designförslag för framtiden på högteknologiska produkter och fordon, eller på städer som är helt täckta av grönska. Så vi lider ingen brist på
bilder av hur framtiden skulle kunna se ut. Däremot är det inte ofta vi funderar över hur den omförhandling av normer och privilegier den “omställning
av aldrig tidigare skådad omfattning” som förra rapporten
ifrån FN:s klimatforskningsorgan IPCC menade att vi står
inför, kommer att se ut. De följande Do´s iscensätter en
rad dilemman där vi vill uppmuntra till en diskussion om
hur vi löser de situationer där olika behov ställs mot varandra. Vilka inkluderas egentligen i vår bild av hur ett gott
liv ser ut?
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DON’T
Det här konceptet består av en bikupa för
hemmabruk. Den är anpassad för att kunna hängas på ett balkongräcke, och
innehåller två ramar för honungsproduktion. I förpackningen
kommer även burkar för
förvaring av den färdiga
honungen och vekar för
att göra ljus av bivaxet.
Den här ‘bikupan’ visar på
problemet med förenklade
budskap. Här har ett marknadsledande modeföretag
plockat upp intresset för
bin och kanaliserat det i en
produkt som inte ger någon
större förståelse för bins
livsbetingelser. Men problemet med bidöden är stort
och komplext och involverar
bekämpningsmedel och
storskaligt, monokulturellt
jordbruk i en global skala.
Visst kan man tänka att det
inte är det stora modeföretagets ansvar att lösa problemet med bidöden. Men
kärnan här är att marknaden plockar upp människors
engagemang och införlivar
det i det befintliga konsumtionsdrivande systemet.
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DO
Idén här är att den fiktiva Klimatmyndigheten, som ett led i att
bättre utnyttja befintlig bebyggelse, bestämt att de gemensamma
ytorna i bostadsföreningar ska
användas på flera sätt. I den övre
bilden används de till djurhållning
och odling, som kan bidra till den
lokala matförsörjningen. I den undre
bilden används lokalerna till att
hjälpa dem som av olika anledningar hamnat utanför samhället
och därmed för att bygga nya
sociala relationer.
I det här konceptet ställs etiska
frågor kring hur långt vår solidaritet
sträcker sig. Vilka får ingå i vår
sociotop och biotop? Vad händer
med dem som ställs utanför?

‘MAKING KIN’

Bostadsmarknaden är idag mycket svår att komma in på för den som saknar
kapital och bostadsköerna till allmännyttan är långa. Det gör att bostaden
idag blir väldigt laddad då den representerar en stor investering—i tid eller i
pengar. Det skapar en situation där vissa står utanför medan andra är innanför. Vetenskapsteoretikern Donna Haraway pratar om ‘making kin’ - att göra
släktskap - som ett sätt att förhålla sig etiskt till allt levande i vår omgivning.
Det betyder att vi har skyldigheter gentemot varandra, vi har rättigheter att
bli behandlade som familj. Men att bygga släktskap innebär också meningsfulla, och ibland konfliktfyllda, social relationer.
I de här koncepten kontrasteras den förenklade och av ett globalt modeföretag produktifierade förståelsen för bin och deras livsbetingelser mot förståelsen av komplexa sociala nätverk som kan bidra till att skapa lokal resiliens.
Dessa nätverk innefattar inte bara andra människor utan även att bygga ett
kinship - ett släktskap med djur och natur och andra människor. Hur kan en
rättvis omfördelning av resurser se ut?
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DON’T
Ett bälte för den som tar sopsortering på allvar? Varje fraktion
har sin egen behållare. Trots det
är bältet smidigt och passar för
en miljövänlig livsstil on-the-go.
Att alltid vara redo att bidra ger
en känsla av att verkligen uträtta
något för miljön och som
samhällsmedborgare.
Det här konceptet bygger på att
sopsortering ofta framhålls som
det som du som individ kan göra
för miljön. Men vad bidrar det med
egentligen? Är det så att vi egentligen bidrar till att upprätthålla ett
konsumistiskt samhälle genom att
städa undan alla förpackningar?
Och är inte förpackningarna. och
därmed sopsorteringen att
hantera symptomen på ett
problem, snarare än att gå till
botten med själva problemet?
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DO
Det här konceptet kallas för
materialkabinettet. I det här scenariot är de flesta soprum i föreningarna stängda då material har
blivit högt värderat. Soprummet
har istället blivit ett hantverksrum
där de boende kan laga saker
eller skapa nya saker tillsammans av det som tidigare setts
som ‘skräp’. I materialkabinettet
sorteras och förvaras det material
som tidigare slängts, men som nu
får nya användningsområden. I
de gemenskaper som byggs kring
detta kan man dela erfarenheter
och kunskaper med varandra.

TILLRÄCKLIGHET
Återvinningsbältet är designat för att visa problemet med sopsortering som
symbolhandling. För många upplevs sopsortering som det mest konkreta en
kan göra för miljön. Men detta förändrar egentligen inte mycket kopplat till
vår höga konsumtion, utan lägger bara ett stort ansvar för producenternas
avfall på individen. Den kritiske skulle till och med kunna hävda att sopsortering möjliggör för för samhället i stort att fortsätta producera stora mängder produkter som ändå i slutet blir till avfall.
Materialkabinettet talar däremot om ‘tillräcklighet’ – ett begrepp som handlar om att hitta rättvisa sätt att leva inom planetens gränser. Ordet kabinett
har vi hämtat från äldre tiders kuriosakabinett där upptäcktsresande i en
kolonial anda samlade värdefulla skatter från världens alla hörn. Det här
symboliserar hur vi idag hämtar resurser från alla världens hörn utan att ta
hänsyn till miljön och de människor som arbetar under dåliga förhållanden
med att utvinna dessa resurser.
Samtidigt vill vi visa på hur vi genom att ändra förvaringen och inramningen
av material kan skapa ett högre värde. Det illustrerar att vad som ses som
sopor är högst relativt.
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DON’T
Den klimatredovisande påsen är
en nationell tjänst som kopplar
samman alla dina inköp. Varje gång
du handlar får du ett klistermärke
som visar hur du ligger till i din totala
koldioxidbudget. Rött visar att du
har överskridit din budget, gult att
du ligger farligt nära och grönt att
du håller dig inom en konsumtion
som inte tär för mycket på jordens
resurser och bidrar till klimatkrisen.
Klistermärket klistras sedan på din
kasse så att det är väl synligt när
du går hem.
Kan det här vara ett sätt att få både
butiker och konsumenter att ta mer
ansvar för helheten? Kan vi på detta
sätt synliggöra att vår konsumtion
inte består av enskilda köptillfällen
där vi kanske handlar ekologisk mat
i en butik, men sedan har en stor
konsumtion av elektronik, flygresor,
eller bensin?
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DO
Tänk att klimatmyndigheten skapat
kalendrar, eller årshjul, specifika för
varje bostadsrätt. De kompletteras med
tre broschyrer – en där klimatmyndighetens biologer har identifierat hur den
biotop er förening ligger i är beskaffad,
en där sociotopen inventerats, och en
med intersektionella mötesstrategier
för hur alla ska kunna delta på samma
villkor i styrelse/föreningsarbetet. I årshjulet är de arter som lever i er biotop
inskrivna, och viktiga händelser, som att
grodorna lägger ägg, eller att det speciella sandbiet vaknat ur sin vinterdvala
och behöver vårblommor. Här är också
sociala aktiviteter inskrivna som bygger
lokala relationer, och strategier för
inkluderande föreningsarbete markerade
i kalendern.

OMSORG
Den klimatredovisande påsen handlar om att utvidga förståelsen av hur resursintensiv vår livsstil är. Den vill synliggöra problemet med den förenkling
av diskussionen kring klimatkrisen som säger att du kan ta ansvar genom att
konsumera dig ur problemet. När det gäller mat är ekologiskt välkänt, men hur
är det med dina kläder, din bensinförbrukning, och alla dina tekniska prylar?
Hur ska vi veta vad som är en rimlig konsumtion?
Som en kontrast till vårt individualiserade och köpinriktade samhälle, och i
motsats till det linjära och framåtblickande i vår nuvarande livsstil vill almanackan visa på en sätt att leva där vi lever i samförstånd med de arter vi har
runt omkring oss och med varandra. Här integreras aktiviteter som handlar
om det sociala arbetet inom er sociotop, det arbete med de specifika arter
som identifierats inom er biotop och även dagar för att ta hand om sig själv,
det som ryms inom individuotopen. Nya helgdagar och lov, såsom skördelovet,
energisparlovet och omsorgslovet talar om att andra värderingar och livsvillkor
råder. Här finns även klockgrodans och sandbiets dag som är de två arter som
lever inom er biotop och som ni har ansvar för att skydda. Utformningen som
ett årshjul istället för den vanliga linjära almanackan pekar mot en cirkularitet
både i resursanvändning och i relationen till naturen och livet.
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DON’T
En mattpiskställning på föreningens gård – kanske har du sett
dem här och där som reliker från
en svunnen tid. I en ny uppdaterad
version moderniseras denna ställning för att uppmuntra till tvätta
och torka tvätten utomhus och
uppmuntra till fler sociala möten.
Att tvätta lite mer som på den
gamla goda tiden är väl bra för
miljön och tvätten luktar gott om
den får hänga ute.
Men hur miljövänligt är det
egentligen att tvätta för hand?
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DO
Här har Klimatmyndigheten
bestämt att det ska ske en
utfasning av p-platser. Vi har
gjort ett antal alternativa sätt
att använda marken på för att
underlätta i förhandlingen kring
hur marken ska användas i
stället. På bilden högst upp ser
du en äng och odling av mat. I
bilden längst ner ser du en
mobil lekplats och en utfodringsstation för rådjur.

OMFÖRHANDLING
Tvättstället vill sätta fingret på våra romantiska bilder av husmorsideal och
handarbete som ofta syns i reklam. Samtidigt ersätts tvättstugor som tidigare
funnits i alla flerbostadshus mer och mer med egna tvättmaskiner i hemmen.
Här står två ideal mot varandra och det är viktigt att vi funderar på vad som
egentligen leder rätt i omställningsfrågan. Handlar det om livsstilsideal
eller snabblösningar utan egentliga grundläggande värderings- och betendeförändringar?
De mobila p-platserna däremot vill å andra sidan synliggöra vilka intressen
som faktiskt står emot varandra i det offentliga rummet. Vem ska få tillgång
till vilka ytor? Vi är så vana vid att bilen tar så stor plats i vårt gemensamma
utrymme, trots att den är så miljöskadlig och skapar farliga miljöer. Dessutom visar forskningen att män åker bil mycket mer än vad kvinnor gör vilket
därför blir en jämställdhetsfråga som också får miljökonsekvenser.
Vad händer när vi ska omförhandla de här positionerna? Vem får ta störst
plats i vårt gemensamma rum? Barn och deras lek, natur, djurlivet eller odling?
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Denna pamflett är framtagen inom ramen för forskningsprojektet ”Könad
Hållbarhet: normkritiskt utforskande av energipraktiker för omställning av
vardagslivet”, finansierat av Energimyndigheten mellan 2019 och 2022.
Genom ett design-drivet forskningsarbete har projektet syftat till att
synliggöra normer och strukturer kopplat till hållbarhet i boende och
vardagsliv. Fler delresultat och mer information hittar du på ”Design för
energieffektiv vardags” hemsida
https://designforenergi.se/
Projektet har genomförts i samverkan mellan Kungliga Tekniska
Högskolan, IVL Svenska Miljöinstitutet, Chalmers, Sveriges
lantbruksuniversitet och organisationen MÄN.
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