
DEN KONSTRUERADE VÄRLDEN

Uppsala 
2015 

Av: Johan Gärdebo 
Doktorand i miljö- och teknikhistoria 

Kungliga tekniska högskolan



Varför produceras satellit-fjärranalys för att beskriva 
miljöproblem?

Varför produceras 
satellit-fjärranalys?

Hur beskrivs 
miljöproblem? (Vad 

är ett miljöproblem?)



“Teknologi använd för att analysera 
förhållanden på jorden och i 
atmosfären från avstånd” 
 – Nina Wormbs (2007) 

Användningsområde: 
- Flygfotografi 
- Satelliter

”Fjärranalys”



“PRODUKTION”

• 2 rörliga HRV-teleskop

• datainspelare

• Bildöverföringssystem

• Polär omloppsbana 

• Heljords-data var 26e dag

Satellitfjärranalys (SPOT)
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1974 Fransk-svenskt samarbete 

1978 Avtal för användning av ESRANGE  
för    för SPOT 

1984 Tilläggsavtal 

1985 Kommersiellt samarbete,  
        SPOT-Image – Satellus

1986 Uppskjutning av SPOT

Kronologi för produktion



Källmaterial

• Magasinet “Fjärranalys”/“Remote Sensing” 

• Fjärranalyskommittén (Rymdstyrelsen) 

• Intervjuer och självbiografi (Rymdbolaget)
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Kontexten för SPOT

• Industri- och strukturkris

• Limits to growth (1972) 

• Växande miljörörelse

• Civil satellit (Landsat, US)         Kommersiell satellit (SPOT, Frankrike & Sverige)



Ansamling av stöd

• Kalla kriget svalnar

• Nya politiska vindar: liberal-konservativa regeringar (neoliberalism) 

• Utveckling av Europas rymdnationer – European Space Agency (ESA)



Spridning och samhällsmottagande

• Teknomiljö-diskurs

“to see and shape environment…to forecast natural phenomena and exploit Earth’s resources.” – SPOT 
uppdragsbeskrivning, 1977

• “…to endow Europe with a capacity to take part in both the management of the planet’s resources and the 
monitoring of its environment…And make possible for cost-effectiveness of the remote sensing technique 
to be established while at the same time contributing to a better knowledge of the terrestrial environment.” 

– ERS-1 Uppdragsbeskrivning, 1983

• FN:s principer för fjärranalys, 1986



“Rymdlyftet”
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Marknadsförda användningsområden 1977-1993
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• Thematic mapping
• Bildkartor
• Topografisk karta
• Jordbruk
• Skogsvård
• (Miljö)övervakning
• Gruvprospektering
• Isbrytning
• Krisområden
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Tjernobyl, Maj 1986

Reaktor 4
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Satellitinnovation: “data” och “användare”
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En värld konstruerad av 
fjärranalys

• Melvin Kranzberg om teknikens lagar: Teknologi är varken god eller 
ond; ej heller är den neutral 

• Föremålet för fjärranalys (övervakning) gör den inte neutral 
(Turchetti et al, 2014)
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Världen från ovan



Digital data: 
Överstigande / kollapsande skalor



Digital data: 
 Rörlig mening

Arktis, 1979-2012



1968









Apollonsk blick



Kartografisk verklighet



Mening genom användare



Tjernobyl, Maj 1986-1992

Social konstruktion

Innehållet i en process och 
dess kontext i ständig 
omförhandling

Kärlek till teknologi

Bruno Latour:  Aktörnätverksteori (ANT)



Aralsjön 1989-2008



• å
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Symmetri           Asymmetri
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• Maktstrukturer = Kulturer i omlopp (Lisa Parks) 

• teknik som konvergens av flera tekniker, industrier, intressen 

• process av gradvis förändring av teknik 

• relaterad men inte planerad 
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“Imparja"



Samblivande

• Samblivande med teknik (Donna Haraway) 

‘Whom and what do I touch when I touch my dog?…how is “becoming 
with” a practice of becoming worldly?’  - Donna Haraway (2007). When 
Species Meet. 
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Representation = Konstruktion
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Satelliter som ‘utökad cyborg’



Infrastruktur

• Miljöfenomen förlitar sig på teknologisk infrastruktur (Edwards) 

• material 

• kunskap 

• människor
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En bild säger mer än tusen ord…

…vem får säga mer än tusen ord med en bild?
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