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Abstrakt
Ekologisk design är ett nytt vetenskapsområde, som omfattar olika sätt att finna
miljöanpassade och optimerade tekniska lösningar. Förebild är den anpassning som ägt rum i
naturen, där levande organismer anpassats och optimerats för att överleva under evolutionens
gång.  Sett i ett idéhistoriskt perspektiv finner vi emellertid att människor länge funderat på
olika samband i naturen och våra egna konstruktioner. Grekiska matematiker som levde under
400- respektive 300-talet före vår tideräkning beskrev gyllene snittet och den gyllene kvoten
1,68034…, vilka är proportioner som betecknats som en ideala. Så vitt skilda föremål som
långskeppet i Uppsala domkyrka och svenska flaggan är konstruerade enligt gyllene snittets
proportioner. Men hur hänger det egentligen ihop?  En granskning visar nämligen att redan
pyramiderna som uppfördes 2 800 f  Kr. följer gyllene snittets proportioner. Ännu mer
anmärkningsvärt är att det i naturen också finns symmetrier som kan beskrivas med hjälp av
den gyllene kvoten. Exempel är antalet fjäll hos en tallkotte och ananasens fruktblad. Bland
sociala insekterna som bin och termiter återfinns exempel på optimeringar, som bidragit till
deras överlevnad i oförändrade former under årmiljoner. I denna artikel ges slutligen exempel
på utveckling av redskap i naturen som påminner om människans redskap, vilket markerar vår
tillhörighet.
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Inledning
Människan har genom sin förmåga att använda redskap och kommunicera med ett skriftspråk
en särskild ställning i naturen. Det har inneburit att hon utvecklat olika kulturer och teknik
samt försörjningssätt från jägarsamhälle till bondesamhälle och industrisamhälle fram till
dagens kommunikations- och kunskapssamhälle. Den tekniska utvecklingen inom arkitektur,
utveckling av redskap, mediciner och andra hjälpmedel har förändrat människans sätt att leva
och bo. Utvecklingen har ibland gått så långt att vi glömt att människan alltjämt är en del av
naturen. The attempt to ignore our dependence and to establish a master – slave role has
contributed to the alienation of man from himself ( Scharff, R & Dusek, V, 2003, s. 467). I
denna essä vill jag ge en beskrivning av den framtidsinriktade teknikutveckling som inspireras
av hållbara lösningar i naturen med avstamp i antiken.

De konstruktioner och system som skapats i naturen, i växters eller djurs byggnad, i
organismernas kemiska system eller i den ekologiska samverkan mellan organismerna, har
enligt Darwins evolutionslära, växt fram i konkurrens. De har därför utsatts för prövning
under miljoner år (McClellan, 1999). Det har inneburit att konstruktioner och system
anpassats för att överleva... In a sense, organisms have ceased to exist as objects of
knowledge, giving way to biotic components, i.e. special kinds of information processing
devices. The analogous moves in ecology, could be examined by probing the history and
utility of the concept of the ecosystem (Scharff, R& Dusek,V, 2003,  s. 435). Människans
behov av fortgående teknisk utveckling innebär sålunda att hon fortfarande kan hämta
inspiration av naturens egna tekniska lösningar i synnerhet för att anpassa produkter och
system ur t.ex. material- och energisynpunkt för en hållbar utveckling.
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Bakgrund och målsättning
Att omsätta biologi till ingenjörsteknik har blivit mer och mer aktuellt för att skapa en teknik
anpassad till dagens och morgondagens samhälle.  Området omfattar konstruktioner och
tekniska lösningar som inspirerats av naturens egna tillämpningar. Mest känt är naturligtvis
människans uråldriga metod att ur växt- och djurriket hämta mediciner, som under årtusenden
använts i mer eller mindre naturlig form men som i modern tid syntetiseras och tillverkas i
industriell skala. Uppmärksamhet ägnas i denna framställning design dvs. konst och harmoni i
arkitektur och byggnadsteknik men också behovet av anpassning för överlevnad, som också
hämtas från naturen.  Ett annat exempel visar på den utveckling av redskap som ägt rum i
naturen samtidigt som vi människor skapat likartade redskap utan att någon egentligen tänkt
på det. Matematiken utgör ett naturligt hjälpmedel i framställningen. Vid beräkningar av
hållbara produkter och system utgör i dag såväl matematik som datasimuleringar viktiga
redskap t.ex. i livscykelanalyser.

Euklides som levde på 300-talet f. Kr. var den som matematiskt beskrev gyllene snittet med
hjälp av passare och linjal (Noël, 2001). Proportionerna i det gyllene snittet anses som de mest
harmoniska och har allt sedan antiken spelat en stor roll inom konst och arkitektur. Intressant
är emellertid att proportionerna återfinns i byggnadsverk som är ännu äldre och att det gyllene
snittets proportioner och den gyllene kvoten också förekommer i naturen.

Målet i denna essä är att medvetandegöra en del inom området design, som betecknas
ekologisk design, och som kan ha betydelse för en hållbar samhällsutveckling.
Framställningen begränsas till hur utvecklingen i naturen medvetet eller omedvetet kan ha
påverkat:

• utvecklingen inom arkitekturens och byggnadsteknikens område.
• strävan efter hållbara produkter och system.

Slutligen ges exempel på människans och naturens parallella utveckling av verktyg och
tekniska redskap.

Några definitioner
Traditionellt härleds ordet design från latinets designo i betydelsen avbilda. I dag används
design i betydelsen formgiva, mest syftande på industriell design. Ekologisk design som
inspireras av företeelser och lösningar i naturen kräver en särskild förklaring. I tyskspråkig
litteratur används ofta Biologische Technik eller Bionik (Nachtigall, 1974 & Hill, 1998).  Das
Wort "Bionik" leitet sich aus einer Kombination der beiden Begriffe "Biologie" und "Technik"
her. Das junge, interdisziplinäre Forschungsgebiet verbindet Biologie vor allem mit den
Ingenieurwissenschaften, der Architektur und der Mathematik. Ziel der Bionik ist die
Übertragung von Problemlösungen der Natur in den Bereich der Technik, um die in
Jahrmillionen entwickelten und optimierten "Erfindungen der Natur" zu nutze
(www.historisches-centrum.de/bionik/ausstellung.html ). I boken Ekologisk design (Bartha,
1984) definieras området som konstruktioner med naturen som förebild. Nutek beskriver
ekologisk design som systematisk integrering av miljöhänsyn i produktdesign med syfte att
reducera produktens miljöbelastning under hela produktlivscykeln.
(http://www.nutek.se/content/1/c4/10/63/Aktiviteter_och_projekt_ver3_aug04.doc). 
Vetenskapsområdet bionik och ekologisk design arbetar med att medvetandegöra naturens
uppfinningar för att ge inspiration till utveckling av människans teknik på olika områden. Det
gäller t.ex. anpassning av olika produkter och system. Ett trivialt exempel är frågan om hur en
burk med lock t.ex. för öl ska konstrueras för att innehålla avsedd volym men där
materialåtgången minimeras. Bryggeriernas plåtburksleverantörer har inte lyckats. Bionik kan
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också användas för att exempelvis lösa redan uppkomna problem med nya metoder.

Naturen, tekniken och hållbar utveckling
Arkitektur och design med rötter i antiken och naturen
Det är värt att notera att det är ett ungt vetenskapligt forskningsområde med anknytning till
ingenjörsvetenskap, arkitektur och matematik. Det bör emellertid också påpekas att frågor om
naturens olika element och hur de fungerade sysselsatte de grekiska matematikerna och
naturfilosoferna (McClellan, 1999).

 Redan pytagoréerna hade uppfattningar om talens värde och sannolikt också deras magi i
design och byggnadskonstruktioner. Arkimedes definierade � som ett tal nära 3,14 redan på
200-talet f. Kr. Den som först anses ha gjort en matematisk beskrivning av gyllene snittet
genom studier av femhörningar var Hippasos, ca. 450 år f.Kr. Han fann att värdet för
förhållandet mellan en sida och en diagonal i en pentaeder blev värdet för gyllene snittet, dvs.
0,618034…… som benämns den gyllene kvoten. Euklides som levde 300 f.Kr. konstruerade
gyllene snittet med passare och linjal (Noël, 2001). I början av 1200-talet arbetade
matematikern Leonardo av Pisa, som också kallades Fibonacci med bl.a. ett biologiskt
problem om kaniners fortplantning. Utgångspunkten var kaniner och hur de kom att föröka
sig över tid.  Fibonacci kom fram till talserien Un= 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144,
233, etc. där det efterföljande talet är summan av de två föregående. När n växer mot �, går
Un- 1/Un mot ½ (�5-1), som är proportionen i gyllene kvoten dvs. 0,618034….. .

Inom arkitekturen kan templet Parthenon i Athen nämnas, där fasaden beskriver en gyllene
rektangel och i Sverige har långhuset i Uppsala domkyrka också denna gyllene proportion.
Det gäller också den svenska flaggans och många andra flaggors proportioner. Märkligt är
dessutom att Cheopspyramiden, som byggdes, omkring 2 800 f. Kr. anses ha gyllene snittets
proportioner. Pyramiden har visserligen eroderat från en höjd av 146 meter till 137 meter men
om man uppskattar dess ursprungliga storlek och form samt beräknar cosinus av toppvinkeln
får man en matematisk överensstämmelse med gyllene kvoten med tre decimaler. De fyra
sidorna är 230 m långa och avviker från varandra bara i fråga om centimetrar. Vinkeln anges
enligt Hansson (Hansson, 2002) till drygt 51o och genomsnittet avviker mindre än fem grader.
Likartade uppgifter återfinns i McClellan (McClellan,1999). Cosinus för en vinkel som är
51.83° ger resultatet 0.6180034….Varför byggnadsverk och produkter som har gyllene
snittets proportioner har ansetts och anses särskilt tilltalande och harmoniska, åtminstone
inom den västerländska kulturen, är däremot svårt  att spekulera om.

Ännu märkligare är att den gyllene kvotens proportioner återfinns i naturen i många
konstruktioner. En vanlig tallkotte har åtta fjäll som går motsols och fem som går medsols. En
ananas har tretton och åtta spiraler. Motsvarande fenomen kan konstateras hos solrosor och
tusenskönor. Den gyllene kvoten kan man också finna i logaritmiska tal som beskriver
proportionerna mellan spiraler i snäckor och bläckfiskskal av släktet Nautilus. Naturens
matematik är emellertid än mer komplicerad. Det handlar om former och konstruktioner som
både är tilltalande och synbarligen fördelaktiga avseende material och funktion. Avgörande är
hur konstruktionerna har fungerat i årmiljonernas konkurrens och överlevt. Redan
pytagoréerna var medvetna om det inte var möjligt att med matematiska siffror beskriva
världen. Put crudely, the world contains no perfect triangles (McClellan, 1999, s. 62).   I
stället kännetecknas naturen av en praktiskt taget oändlig mångfald avseende såväl form som
funktion.  Vanliga former i naturen är äggets form, men sexkanter och cirklar kan också vara
fördelaktiga och vanliga.
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Arkitekturen och byggnadsteknik med exempel från naturen
En byggmästare har i alla tider varit tekniker, men i lika hög grad konstnär eller arkitekt
samtidigt som statik och hållfasthet och harmoni krävt och kräver avancerade fysikaliskt -
matematiska beräkningar. Byggmästaren är både thinker och doer. Man kan säga att
arkitekten uppfinner byggnaden med hjälp av detaljer som har vissa proportioner som ska ge
den färdiga produkten såväl form som harmoni och funktion. Här finns gamla rötter från den
babyloniska och egyptiska byggkonsten, men också förebilder i naturens ännu äldre
konstruktioner och funktioner. Bedömningen är att det bland de arkitekter och ingenjörer som
en gång i tiden byggde Egyptens pyramider fanns de som hade kunskaper i matematik såväl
som de med kunskap om hur en perfekt pyramid skulle formas och orienteras. Det uppstod
emellertid tidigt ståndsmässiga skillnader mellan praktiker som exempelvis hantverkare och
de som var teoretiker (Hansson, 2002 & McClellan, 1999).

Gemensamt för pyramiderna och 1900-talets skyskrapor, här exemplifierat av
Cheopspyramiden (fig.1) och Empire State Building (fig. 2), är att de båda representerar
respektive tids främsta arkitektur. Pyramidernas symbolvärde och den teknik som på den tiden
möjliggjorde konstruktionen av gigantiska byggnadsverk är ännu inte helt utforskat.  Empire
State Building har, sedan den uppfördes,  1931, stått som modernismens och den industriella
byggteknikens symbol i USA som en förebild för byggandet av allt högre skyskrapor i olika
delar av världen med mer och mer avancerad teknik (Berner, 1999).

    

Fig. 1 Cheopspyramiden härstammar från ca 2 800 f Kr.
Fig. 2  Empire State Building från 1931, 381 m hög och1954 påbyggd till 449 m 
Fig. 3.Termitarium tillhörande Amitermes meridionalis  ett s.k. kompassbo, i norra Australien. De smala
kanterna ligger i riktning N-S och de breda skivorna i Ö - V. Höjd 5 m.

Har vi då något att lära av naturens byggmästare? Ett exempel är termiterna som lever i
subtropiska och tropiska områden och bygger hus med olika byggnadstekniska lösningar. Det
gäller s.k. termitarier som makrotermiterna bygger. Det är hus som kan vara upp till 7 m höga
med källare och en omkrets på 20 till 30 meter. Byggnadsmaterialet består av tuggad jord och
avföring samt rester från termiternas huvudsakliga föda som är trä. Tillsammans med salivens
enzymer skapas ett betongliknande byggnadsmaterial som bärande konstruktion. Eftersom
flertalet djur helt saknar pigment som skydd mot solen eller temperaturväxlingar är husets
mantel försett med självdrag genom särskilda kanaler.

Fig. 1

Fig 2

Fig. 3



Tsunami 1-2005 Christel Persson
Naturens teknik och människans teknikutveckling

7

Ventilationssystemet utgör en värmeväxlare, och samtidigt som temperaturen regleras sker ett
gasutbyte genom att syre förs genom väggarna till husets inre och koldioxid ventileras ut.
Boets inre, där omkring 2 000 djur befinner sig, berörs alltså aldrig av drag eller direkt
ventilation. Ett termitbo av detta slag kan vara samhällets boplats i upp till ett hundra år. En
termitart i norra Australien har fulländat orienteringen av sina ovanjordiska termitarier. De
smala kanterna ligger i norr och söder medan de breda, skivlika sidorna vetter mot öster och
väster. Det är för dessa breddgrader en idealisk orientering av en byggnad, och termitbona går
under beteckningen kompassbon. För den ursprungliga befolkningen i bl.a. Afrika och
Australien har deras boningar inspirerat till konstruktioner som ger skydd mot regn med
ventilation och temperaturreglering. Det kan vara av värde även i den västerländska
arkitekturen, där fortfarande ventilationsfrågor, särskilt effektivt självdrag, är aktuella i många
typer av hus. Det gäller också termitariernas stabilitet mot t.ex. terroriserande varaner, som
inte förmår skada mer än begränsade delar av huset.

Teknikens och naturens strävan efter hållbara produkter och system
Konkurrenskraftiga konstruktioner i naturen grundas på Darwins evolutionsteorier (Mitcham,
1994). Evolutionen premierar alltid de individer som till lägsta omsättning av energi kan

                                                      
ge bäst resultat. I dagens samhälle är det särskilt intressant att finna former som minimerar
mängden råvaror vid tillverkningen och energibehovet under användningen av produkterna.
Ett antal s.k. globhus (fig. 4) på ytor upp till 140 m2 har byggts bl.a. i Göteborg så
konstruerade att energiförbrukningen minimerats. Det är husets begränsade yttre ytor i
förhållande till volym som sparar energi. Det runda boet är emellertid en mycket vanlig
konstruktion i naturen. Det kan gälla ett fågelbo eller ett getingbo (fig.5). Inuti ett getingbo
eller i en bikupa är emellertid varje cell sexkantig eftersom det är den optimala formen som
innebär att det inte uppstår något hålrum mellan cellerna (fig. 6).

Människans och naturens utveckling av verktyg och tekniska redskap
Slutligen vill jag i denna essä påpeka att utvecklingen av redskap och verktyg som används i
naturen och i vår teknik kan ha ägt rum parallellt utan någon direkt kontakt med varandra
(Hill, 1998).

Fig 4
Fig 5

Fig. 4 Modell av s.k. globhus från Göteborg
Fig. 5 Getingbo (Vespa vulgaris)
Fig. 6 I Getingboet och bikupan är cellerna sexkantiga för att
inte orsaka några hålrum mellan dem. Rund form som till
vänster är här inte optimal

Fig 6
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Fig. 7
Ekologisk design – ett naturligt perspektiv
Exemplen på teknisk utveckling inom området arkitektur och design visar på att människan
tidigt skapat ändamålsenliga former. Det finns emellertid också förebilder i naturen som kan
vara av värde för framtida teknikutveckling inom andra områden. Bidansen är ett socialt
kommunikationssystem som bina använder för att söka efter näring. De kan också snabbt
varna invånarna i kupan om en näringskälla är förgiftad. Djurens välutvecklade
kommunikationssystem hos exempelvis elefanter och andra högre däggdjur liksom hos fåglar
och kräldjur har länge väckt förundran i samband med jordbävningar och oväder. För den som
är intresserad av ämnet ekologisk design vill jag slutligen hänvisa till den forskning som
bedrivs bl.a. inom Lunds Tekniska högskola, Institutionen för industridesign och Chalmers
Tekniska Högskola. Lunds Universitet och Högskolan på Gotland bedriver också utbildning
inom ämnesområdet. Det har också rönt intresse inom Europarlamentets forskningsdirektorat
och inom bl.a. Föreningen för Svensk form och inom Svensk industridesign.

Fig. 7 visar hur utvecklingen av redskap gått parallellt i naturen och
människans teknik. Till vänster ser vi en spindels griptång och till höger
vårt egna verktyg. Många kirurgiska verktyg har visat sig vara
påfallande lika fåglarnas griporgan dvs. näbbar (Nachtigal, 1974).
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