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Industriella revolutionen: 

¨ Mekanisering: textilindustri, England, 1800 
¨ Arbetare äger inte längre produktionsmedel, 

ej självförsörjning, säljer sin arbetskraft 
¨ Urbanisering, sekularisering: social förändring 
¨ Kolonisering, från ca 1500  
¨ Global marknad, kapitalistisk handel 
¨ Miljöproblem 



Industriella revolutionen: 

 
”lokalt spara/frigöra tid och rum 
på bekostnad av tids- och 
rumsförbrukning i andra delar av 
systemet.” 



Industriella revolutionen: 

 

¨ Lagring och transport av energi 

¨ Skala av nyttjande 

¨ (Ojämn) distribution av konsekvenser  



Centrala begrepp 

 

¨ Transport, lagring, skala och distribution  
¨ Energiregim – somatisk/fossil/nukleär/

systemisk  
¨ Teknisk inlåsning                         
¨ Metabolic rift                                 
¨ Time/Space appropriation            
                    



Industriella revolutionen – boven i 
miljöhistorien? 

¨ ”Enbart” en gradskillnad mot tidigare 
system, ej artskillnad 

¨ Ny energiregim gav ny skala, distribution, 
transport, lagring, metabolic rift, time-
space appropriation, teknisk inlåsning  

   – Kollaps? 



Kolonialisering - Globalisering 

Förutsättning för industriella revolutionen 
 
Odling- och resursutnyttjande ändrades 
kraftigt så att när koloniala makten drog 
sig tillbaka finns ändå ojämlikheterna kvar 
 
Fortfarande exporterar de mer än de 
importerar (20% exp, 12% imp) 



Kolonisering - Globalisering 

Från ca 1400-talet och framåt: 
Användning av mark:  
- monocrops, socker, tobak, bomull, bananer, kakao, gummi, 
kaffe 
- avskogning, soil exhaustion 
- nya djur, råttor, kaniner  
 
Flyttade runt resurser: 
Människor: afrikanska slavar, européer (ibland ”slavar” för en 
tid) 
Mineraler och andra råvaror 



Kolonisering - Globalisering 

¨  Kolonierna ett sätt att få billig arbetskraft till 
arbetskrävande processer, odla lyxvaror, ta råvaror 

¨  Skatt och begränsningar i landägande effektiva sätt få 
billig arbetskraft (tvinga folk att tjäna pengar) 

¨  1800-talet – 6 130 000 slavar 
¨  Sammanlagt 20 milj. förslavades, 8 milj. dog innan 

resa,12 milj. skeppades över 20% dog under resan 
¨  7 års livslängd som slav 
¨  En slav kostade bara så mycket som de kunde ge 

förtjänst under ett år – ingen anledning att hålla dem 
vid liv, de var så billiga.  



Kolonisering - Globalisering  

¨  Timmer, sandalträ utrotat i Fiji, 1804-1809 

¨  Tobak: 1619 - 9000 kg, 1700 - 10 milj kg  

¨  Sri Lanka te:1850 - 400ha,1900 -150 000ha   

¨  Bananrepubliker – ännu idag 

 



Kolonisering - Globalisering 

 
 

U-land och I-land hänger ihop  



Energiregim - somatisk 

¨ Somatisk – bära ved, gräva, djur som 
dragdjur  

¨ Till 1800-talet var ¾ mänsklig kraft, mer 
energieffektiva än djur. Tvång – slaveri!  

¨  I Aten var 1/3 av befolkning slavar 
¨ Fossilt bränsle behövs för frigörelse 

(kvinnor, arbetare), ekonomisk och social 
frihet? 



Energiregim - somatisk 

¨ Djur – för transport och lagring 
¨ Djur är vandrande kylskåp  
¨ Mer energikrävande än människor, men 

kan också dra hjul – men vägar kräver 
centraliserad makt 

¨ Hästar i de första fabrikerna 



Energiregim - somatisk 

Absoluta gränser för exploatering av 
människor och natur – pyramiderna 
 
Av rent logistiska skäl 
 
Fossil energiregim vet inga sådana gränser 



Ved – förnyelsebart?  

 
¨  Bränsle – ved (ej spillning, behövdes till 

jordbruket) 
¨  Fällde bara, mycket litet återplantering 
¨  Brist långt före ind. rev.  
¨  Amerika fick bidra med timmer till flottan 
¨  Fattiga hade inte råd med ved, 1600-talet 
¨  Vid tiden för Vasa planerades ekar till fartyg – 

som nu kan användas 



Energiregim- fossil 

¨  I och med kol, från brist på energi till synes oändlig 
energi 

¨  Möjliggjorde industrialisering 
¨  2 år i slutet av 1800 förbrukades lika mycket som 

under hela 1700-talet 
¨  Ånga: båtar, transport - handel 
¨  El: gatubelysning - fler arbetstimmar i fabriker 
¨  Olja: bil, transporter - kapitalism 



Energiregim - fossil 

¨ Lagring och transport 
¨ Skala och distribution 
¨ Teknisk inlåsning                         
¨ Metabolic rift                                 
¨ Time/Space appropriation            



Energiregim: nukleär 

¨  Inte bara farlig utan också dyr energikälla!  

¨  Finns bara tack vare enormt statligt stöd 

¨  I England 1980-talet ville ingen privat aktör sköta 
kärnkraftverk för att de var så oekonomiska 
(slutförvaringen) 



Energiregim: nukleär 

¨ Kräver centralstyre pga säkerheten 

¨ Det farligaste med kärnkraft är hotet 
mot demokratin? 



Energiregim - systemisk 

Vatten, Vind, Vågor, Sol 
 

Mkt litet vind- och vatten energi har använts under 
historien, pga kunde inte kontrolleras: oförutsägbart 

 
Utmaningen är att kunna lagra och transportera 

dessa energikällor 
 

Satsa lika mycket på dem som på kärnkraft?  
 



”smart grids” 

¨  Smarta elnät för att fördela användningen och 
belastningen jämnt över dygnet och veckan 

¨  Kan då klara problemen med lagring?  

¨  Kräver mindre ”ful-el”? 

¨  Men vem skall anpassa sig? 



”smart grids” 

¨ Människor tycker miljö är viktigt – 
MEN 

¨ ”mysbelysning” 
¨ ”säkerhet” 
¨ ”Jag måste ju ha el-element i 

badrummet, annars blir det ju kallt” 



Teknisk inlåsning 

 
 
 

Både fossil och nukleär energiregim 
ger teknisk inlåsning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Förbrukning - Effektivitet 

¨  Industriella revolutionen effektiv? 

¨  Energieffektivisering ökar total konsumtion, för att 
pris minskar 

¨  Distribution av användning är mkt ojämn. Hälften av 
alla människor är fortfarande beroende av djur, kol 
och ved 



Förbrukning - Effektivitet 

1950 kraftverk 25% effektivitet – lika idag. Lika 
mycket bortfall i USA som hela Japan förbrukar 
 
Mest energieffektiva jordbruket är småskaliga risfält, 
output 50 ggr input. Modernt jordbruk 2 ggr 
 
Fryst fisk 20 ggr mindre output än input 
 
Hur kan detta anses vara ekonomiskt effektivt? 



Time- Space appropriation 

¨ Ojämnt utbyte i termer av arbetstimmar 
och investerad markareal –  i förhållande 
till det värde något får i ekonomiska 
termer i utbytet 

¨ Ekonomi: frigöra tid och rum här, på 
bekostnad av där 



Time- Space appropriation 

¨  Time-space appropriation – 
miljöbelastningsförskjutning 

¨  Nollsummespel – ymnighetshorn 

Entropinlagen: det behövs alltid nettoinput av energi, 
detta legitimeras i handel 
 
Detta är ojämnt utbyte i objektiv, ej normativ mening 



Time- Space appropriation 

¨  Input av högvärdig energi nånstans ifrån 

¨  Output av lågvärdig energi – sopor – ut nånstans 

¨  Input ger möjlighet till teknisk utveckling vilket ökar 
ojämligheten i utbytet av hög/lågvärdig energi 

¨  Därför kan teknisk utveckling inte lösa miljöproblemen 
eller bidra till jämlikt samhälle 



Alternativt ”pris” 

” Genom att på världsmarknaden byta bomullsvaror 
till ett värde av 1.000 pund mot råbomull till samma 
värde kund England 1850 tjäna 123% vad gäller 
den sammanlagda mängden nedlagt arbete och 
210% vad gäller ianspråktagen markareal” 
 
Genom att jämföra antal arbetstimmar och avkastning 
per areal för det som exporterats och importerats 
 



Industriella revolutionen 

”Att exportera bomullsvaror till ett värde av 
1.000 pund innebar betydligt lägre anspråk 
på Englands inhemska resurser än att 
exportera ylleprodukter till samma värde, 
närmare bestämt endast cirka 17% av 
arbetstiden och ytterst lite av markarealen” 
 
Alltså, förskjutning av miljöbelastningen 
 
 



The myth of the machine 

Maskiner är magi:  
 

Maskiner drivs inte av bensin,  
utan av flöden av sociala resurser, maktrelationer, 
global handel och utbyte 
 
Maskiner fungerar alltså på samma sätt som Inka-
imperiet eller byggandet av statyerna på Påskön  



The myth of the machine 

¨  Industriella revolutionen handlar inte bara 
om maskiner, utan om vad maktrelationer 
möjliggör för somliga, men inte för andra,  

¨ Teknik förklarar inte i sig självt historiska 
förlopp – eller framtiden 



Metabolic rift 

¨  Ekosystem: regulativt system, material/social 

¨  Industrialisering, urbanisering, global kapitalism – 
jorden utarmas, näringsämnena i jorden 
transporteras bort och blir sopor där 

¨  Ta gödsel nån annanstans ifrån, Guano-nitrat, Peru 

¨  Konstgödsel, ständig input 



Metabolic rift 

-  Nutida jordbruk- göra olja till mat! 

¨ Pga konstgödsel kräver jordbruk industri 
¨ Social metabolic rift ligger i kapitalismens 

kärna 
¨ Tecknology embodies capitalist relations 
¨ Alltså: teknik kan inte fixa problemen 



”Antroposcene” 

¨  Industriella revolutionen visar tydligt att det inte är 
människan som art som orsakat dagens situation, 
utan mycket mer specifika processer 

¨  Ej ´mänskligheten´ som orsakar problemen, utan 
specifika delar av den 

¨  Miljöproblematik kan därför inte förstås bara med 
ett naturvetenskapligt perspektiv – samhällsanalys 
behövs 



Industriella revolutionen 

¨  Industrialisering kan förstås som ökade 
möjligheter att lagra och transportera 
energi 

¨ Alla processer (energiutnyttjande) ökar 
då i skala, men distribueras också 
ojämlikt över världen (miljöproblem) 



Industriella revolutionen 

 
”lokalt spara/frigöra tid och rum 
på bekostnad av tids- och 
rumsförbrukning i andra delar av 
systemet.” 



Myten om finanserna 

 

 
”Finanserna är ju som en religion” 



Myten om finanserna 

 

¨ Avregleringar - Vattentäta skott 
¨ Statligt stöd - självreglering 
¨ Kapitaltäckningskrav 
¨ Skilj in-utlåning och trading? 
¨ Riskkapitalism – tjänar pengar på att 

låna ut till hög ränta åt sig själva 



Bankstyrelser 

¨  Individer kan personligen få böta 5 milj euro 
¨  ”riskkultur” 

Sparbanker: 
¨  Ingen ägare 
¨  Ingen utdelning 
¨  Styrelsen skall representera bygden 
¨  Fotbollslag och kyrkokörer? 


