
Miljöhistoriska fallstudier  
 
Som miljöhistoriker är målet ofta att ge en bakgrund till problem för att 
samhället ska kunna ta mer informerade beslut. Om SCA bestämmer sig för 
att försöka återställa ett naturområde genom plantering av träd frågar sig 
miljöhistorikern vilken typ av landskap det har varit innan och - om det nu var 
skog - varför träden försvann från första början. Om Kramfors kommun bygger 
ett reningsverk i Ångermanälven för att förbättra vattenkvalitet blir frågan hur 
det kommer sig att det är så mycket gifter och kemikalier i vattnet från första 
början. När orsakerna är kulturellt betingade eller en del av befintliga 
samhälleliga processer är det kanske andra lösningar som behövs för att lösa 
problemet.  
 
Nedan finner du ett antal olika teman kring vilka det finns miljöhistoriska 
processer, eller händelser, som på olika sätt visar konsekvenser av mänskligt 
agerande. Läs på om de olika förslagen och fundera på vad du tycker verkar 
mest intressant. Under seminariet den 18:e september väljer du ett tema och 
blir indelad i en grupp.  
  
 
 
 
 
 
 
 

1. Jordbrukshistoria och matsäkerhet   
2. Urbaniseringen och dess effekter 

3. Jaktens historia - om hållbarhet  
4. Religion och natur 

5. Skogens miljöhistoria 
6. Nationsbygge och nationalparken som idé - naturvård  

7. Energianvändning 
8. Miljörörelsen 

9. Sjukdomar, malaria, hungersnöd & mänskliga 
interventioner 

10. Vattenhantering och hydrologi 
11. Historisk ekologi och ekosystemage 

 
 
 
 



 
1. Jordbrukshistoria och matsäkerhet   
 
Människan har livnärt sig på jordbruk i 10 000 år. Jorden har använts på olika 
sätt genom historien. Idag, till exempel, höjs kritiska röster mot EU:s 
standardiserade jordbrukspolitik där vissa menar att ökad förekomst av 
monokulturer leder till minskad biologisk mångfald och ett mindre resilient 
samhälle. Implementerade jordbrukspraktiker i södra delen av världen har 
också skapat en del problem. Traditionell kunskap om brukande av jorden 
riskerar försvinna när jordbruket riktas in mot ökad produktivitet och 
storjordbruk. Hur ser exempelvis EU:s jordbrukspolitik ut och vilken påverkan 
har den på jordbrukets mångfald, i Europa och i Sverige? Hur förs 
jordbrukspolitik i den fattigare och torrare delen av världen?  
 
Material: 

• Mosley, Stephen (2010) The Environment in World History, s.56-82  
• Crumley, Carole (2010) “Att söka ledtrådar i det förflutna” i 

Miljöhistorier (red. Ekblom) s.29-36  
• Scott, James (1998) Seeing Like A State: How Certain Schemes to 

Improve Human Conditions Have Failed s.262-306  
• Ponting, Clive (2007) A New Green History of the World s.176-188, 193-

198, 236-264  
 
Ytterligare  läsning: 

• Radkau, Joachim (2008) Nature and Power s.62-77, 205-212 
• Hughes, Donald (2005) Världens miljöhistoria s.51-58 (jordbruk på 

miljöns villkor) 
• Worster, Donald (1979) The Dust Bowl  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. Urbaniseringen och dess effekter 

I årtusenden har människan bott i mindre samhällen, på landsbygden. Sedan 
1800- talet har alltfler människor börjat flytta in till städer, som sedan vuxit sig 
större, och definitionen av vad en stad är har växlat. Genom historien har 
städer sett olika ut, allt från Konstantinopel till östafrikanska platåstäder till 
industristäder som Manchester. Stadsplanering idag blir oerhört viktigt för att 
nå ekologisk hållbarhet. Hur hållbara är dagens städer? I vilken utsträckning 
kan vi lära oss av historien i utformandet av framtidens städer? Vad kan man 
göra åt rent industrialiserade städer som exempelvis Manchester?  
 
Material: 

• Sinclair & Isendahl (2010) “Staden som idé och tanke” och “Agro-
urbana landskap” i Miljöhistorier (red. Ekblom) s.37-53    

• Ponting, Clive (2007) A New Green History of the World s.294-313 
• Mosley, Stephen (2010) The Environment in World Hostory s.83-112 
• McNeill, John (2002) Någonting nytt under solen: Nittonhundratalets 

miljöhistoria s.72-102,301-329 
 
Ytterligare läsning: 

• Davis, Harvey m.fl (2005) Staden 
• Scott, James (1998) Seeing Like A State s.103-146 
• Douglas (2002) “Industry, environment and health through 200 years in 

Manchester” i Ecological Economics 41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. Jaktens historia - om hållbarhet  

Jakt och fiske har varit en central del i mänskliga samhällen i årtusenden. 
Jakten har används inom matproduktion, men har också varit öppen som 
fritids-sysselsättning. Det har funnits ett dilemma kring hållbarheten med jakt; 
om ett särskilt djur försvinner kommer nya arter ta över i ekosystemet, 
samtidigt kan ett för stort djurbestånd påverka ett helt ekosystem och dess 
natur. Det finns flera exempel på nästintill utrotning av djur pga jakt tidigare i 
historien, exempelvis den amerikanska bisonoxen. Synen på den ädle vilden 
(“noble savage”) som gott exempel i debatten om ekologisk hållbarhet i jakt 
och naturvård hör man inte alltför sällan. Idag förs debatter kring rovdjursjakt i 
EU och vargfrågan är ett hett ämne. Var hamnar jakten i hållbarhetsdiskursen? 
Behövs jakt?   
 
Material: 

• Mosley, Stephen (2010) The Environment in World History s.13-30 
• Borgerhoff Mulder & Coppolillo (2005) Conservation: Linking Ecology, 

Economics, and Culture s.27-52, 96-101 
• Radkau, Joachim (2008) Nature and Power s.45-55 
• Ponting, Clive (2007) A New Green History of the World s.17-35, 137-

169 
 
Ytterligare läsning: 

• Ramsay, Morag (2015) “The Swedish Wolf Dilemma” D-uppsats, 
Institutionen för arkeologi & antik historia, Uppsala universitet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

4. Religion och natur 

I diskursen kring människans relation till naturen diskuteras ofta den “ädle 
vilden” i det ekologiska förvaltarskapet och skiljelinjen mellan “natur” och 
“kultur”. Religionen har haft står åverkan på hur människan har hanterat 
naturen, för den är ju en självklar del i skapelseberättelserna. Från 
fransiscanska idéer om natur till nationalismens naturvård, och från konstens 
berättelse till den moderna ekologiska religionen styrs våra idéer om vad 
natur är, vad den är till för, från alltifrån upplysningsidéer, modernism, 
traditionell kunskap och ekologism. Hur framställs natur i exempelvis 
populärmedia och turism? Vilka värderingar har vi på natur idag och hur kan 
ett historiskt perspektiv på vår relation till natur bidra till hållbar utveckling? 
 
Material:  

• Radkau, Joachim (2008) Nature and Power s.77-85, 221-226, 272-280 
• McNeill, John (2002) Någonting är nytt under solen: 

Nittionhundratalets miljöhistoria s.360-392 
• Evernden, Neil (1992) The Social Creation of Nature s.125 sidor 
• Hughes, Donald (2005) Världens miljöhistoria s.89-131 

 
Ytterligare läsning: 

• Ponting, Clive (2007) A New Green History of the World s.116-137 
• Odum, Howard (2007) Environment, Power and Society s.313-331 
• Jacobs (2012) Earth Perfect? Nature, Utopia and the Garden 
• Chris (2006) Watching Life 210 sidor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
5. Skogens miljöhistoria 

I 10 000 år har människan använd skogen som resurs av timmer, bränsle och 
redskap. Historien har många exempel på där en intensiv avskogning har lett 
till jorderosion och minskad resiliens mot klimatförändringar. Skog används 
bland annat till pappersindustrin, skeppsbygge och möbler, vilket framförallt i 
modern tid ledde till de första skogsvårdsstyrelserna. Förvaltarskapet av 
skogen, skogens roll i naturskyddsområden samt skogsplantering är en 
ständig aktuell fråga som berör miljöhistorikern. Vilka lärdomar kan vi 
exempelvis ta av den brittiska skogsindustrin i det koloniala Indien? Hur skall 
vi hantera systematisk skövling i Amazonas och hur mycket “natur” 
återupprättar vi i samband med skogsplantering i Östafrika för utsläppsrätters 
räkning?   
 
Material: 

• Mosley, Stephen (2010) The Environment in World History s.31-56 
• Radkau, Joachim (2008) Nature and Power s.136-142, 212-221 
• Hölzl, Richard (2011) Kapitel 10 “Forest in Conflict: Rural populations 

and the advent of modern forestry in pre-industrial Germany, 1760-
1860 

• Ponting, Clive (2007) A New Green History s.250-264  
 
Ytterligare läsning: 

• Gadgil & Guha (2000) This Fissured Land: An Ecological History of India 
s.113-145  

• Hughes, Donald (2005) Världens miljöhistoria s.276-285 
• Myllyntaus & Mattila (2002) “Decline or increase? The standing timber 

stock in Finland, 1800-1997” i Ecological Economics 41  
• The Salt of the earth – En film om fotografen Sebastiaõ Salgado 

regisserad av Juliano Ribeiro Salgado, Wim Wenders  
• Salgado, Sebastiaõ ”The silent drama of photography” Ted-talk 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

6. Nationsbygge och nationalparken som idé - naturvård  

De första naturvårdsinstitutionerna och parkerna bildades under 1800- talet 
som en konsekvens av romanticism och nationalism. I nationsbygget var det 
viktigt att visa en tydlig linje till storvunna dagar, och naturen var här en viktig 
faktor. De första naturvårdsinstitutionerna gick hand i hand med rasism och 
det var vanligt att urinvånare antingen avlägsnades eller omgärdades i 
naturparkerna; en tydlig skiljelinje mellan vad som var/är “natur” och “kultur”. 
Exempel från historien är brittiska nationalparker i Sydafrika, Yellowstone i 
USA samt Sarek och Norrland i Sverige. Hur har naturvården exploaterat 
dessa områden tidigare? Hur ser naturvårdsdiskursen ut idag? Vart hamnar 
statliga intressen in kontra organisationers och ursprungsbefolkningens 
intressen?  
 
Material: 

• Mosley, Stephen (2010) The Environment in World History s.56-82 
• Radkau, Joachim (2008) Nature and Power s.226-239 
• Hughes, Donald (2005) Världens miljöhistoria s.208-253  
• Boulderhoff & Coppolilo “Conservation: Linking Ecology, Economics 

and Culture 
 
Ytterigare läsning: 

• Sörlin, Sverker (2013) Science, Geopolitics and Culture in the Polar 
Region 410 sidor 

• McNeill, John (2002) Någonting är nytt under solen: Nittonhundratalets 
miljöhistoria s.360-392 

• Hughes, Donald (2005) Världens miljöhistoria s.34-58, 155-163  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

7. Energianvändning - fossila bränslen och förnyelsebart  

Energi har spelat en central roll genom människans historia inom demografi, 
ekonomisk- och social utveckling. Energitillgången, dess användning och 
olika kvalitet av energi och resurser är beroende av ett samhälles tillväxt, 
storlek, och konsumtion. I modern tid är framförallt 1800- talet utmärkande 
med en ökad energianvändning av fossila bränslen, något som resulterat i 
dagens miljöproblem. Idag utmärks debatten kring hållbarhet inom kärnkraft 
och förnyelsebara källor. Energieffektivitet och diskussion kring tillväxt står 
högt på dagordningen. Likaså förs diskussion kring effektivisering av hållbara 
källor som vindkraft, vilket också genererar kritik från folk i Norrland som vars 
bakgårdar blir massiva industriparker till folk i södra Sverige. Vilka historiska 
lärdomar tar vi med oss till diskursen om energieffektivisering och 
problemlösning? Hur ser debatten om hållbara energikällor ut i Sverige 
idag?   
 
Material: 

• Hall, Lambert & Balogh (2013) “EROI of different fuels and the 
implications for society” i Energy Policy 64 (2014) 

• Ponting, Clive (2007) A New Green History of the World s.265-293 
• Allen, Tainter & Hoekstra (2003) Supply-Side Sustainability s.1-55 
• McNeill, John (2002) Någonting är nytt under solen: Nittonhundratalets 

miljöhistoria s.329-360 
 
Ytterligare läsning: 

• Odum, Howard (2007) Envrionment, Power, and Society s.252-312 
• Hellström & Rydevik (2012) “Kolet, oljan och framtida energikällor” i 

Miljöhistorier (red. Ekblom) s.79-89 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8. Miljörörelsen 

Historiskt sett har många större sociala, politiska och kulturella förändringar 
börjat i form av sociala rörelser; t.ex kvinnorörelsen, anti-apartheid, 
homosexuellas rättigheter, djurens rättigheter osv. Många experter inom 
klimatarbetet är ense om att sociala rörelser, såsom miljö- och klimatrörelsen, 
är fundamentalt viktiga i arbetet att påverka för en hållbar framtid. Men hur 
ser miljörörelsens historiemedvetande ut? Använder de sig av och lär sig av 
tidigare rörelsers erfarenheter? Hur ser deras argumentation ut samt hur ofta 
och på vilket sätt används historisk fakta för att förklara varför förändring är 
nödvändigt? 
 
Material: 

• Radkau, Joachim (2008) Nature and Power s.272-280 
• Carson, Rachel (1962) Tyst Vår 
• Della Porta Social Movements: An Introduction Kapitel 1 & 2 
• McNeill, John (2003) Någonting är nytt under solen: Nittonhundratalets 

miljöhistoria s.360-394 samt “Ekologiska idéer” s. 372-376  
• Stephenson, Wen (2013) “The Student-led, Fossil-Fuel Divestment 

Movement” 
 
Ytterligare läsning:  

• Mies, Maria & Shiva, Vandana (1993) Ecofeminism 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
9. Sjukdomar, malaria, hungersnöd och mänskliga interventioner  
 

Genom historien har epidemier och missväxt varit en del av människans 
interaktion med miljön. Olika samhällen och kulturer har vidtagit åtgärder och 
strategier för att möta dessa problem, som exempelvis Kina under 1700- talet 
vid missväxtår, medan andra civilisationer har gått under eller låtit problemen 
vara. I modern tid kan nämnas den stora epidemien på den indianska 
ursprungsbefolkningen i Amerika när europeerna kom dit på 1500- talet som 
exempel på ett samhällssystem som slås ut helt av externa faktorer. Indien 
drabbades av hungersnöd i slutet på 1800- talet trots att de var producenter 
av flera tiotusentals ton mat men som gick till marknader i Europa. Än idag 
lever många människor i svår misär, torka och näringsbrist. Vilka lärdomar tar 
vi från tidigare exempel i historien? Vilka strategier tar vi till oss för att möta 
naturkatastrofer och sjukdomar, som exempelvis i New Orleans under 
orkanen Katrina 2005?  

 
Material: 

• Ponting, Clive (2007) A New Green History of the World s.101-115, 199-
231, 352-379 

• Radkau, Joachim (2008) Nature and Power s. 86-87, 127-131 
• Davies, Mike “Late Victorian Holocaust” 
• Ekblom, Anneli (2012) “Samhälle, beslutsfattande och miljö” i 

Miljöhistorier (red. Ekblom) s.53-65  
 

Övriga förslag: Cats over borneo - Ett nästan helt sant case om den 
brittiska militärens (tillsammans med WHO) försök att kontrollera ett utbrott 
av malaria på Borneo under 50-talet.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

10. Vattenhantering och hydrologi 

Vatten har genom hela historien haft en avgörande betydelse för samhällens 
framgång och undergång. Det är ingen slump av världens fem första imperier 
kallas flodkulturerna, och flodernas både livsgivande och förstörande krafter 
känns igen i antika historier som Noaks Ark och Gilgamesh eposet. Idag 
handlar våra översvämningsberättelser om New Orleans och Sichuan i Kina. 
Kring kontrollen av vatten byggdes de första makteliterna och kring tillgång 
till rent vatten, konstruerandet av vattendammar och skydd från 
översvämningar hittar vi några av de största orättvisorna. Samtidigt ser vi även 
hur ambitiösa återställningsprojekt som restaureringen av Aralsjön lyfts som 
exempel på människans förmåga att lära av historiska misstag. Hur ser 
situationen ut exempelvis i Venedig, Nederländerna och New Orleans? Vad 
kan historien lära oss i arbetet med hållbar vattenhantering? 
 

• McNeill, John (2003) Någonting är nytt under solen 
Nottonhundratalets Miljöhistoria (s.142-217 “Hydrosfären och 
vattenförorening) 

• Radkau, Joachim Nature and Power “Water, Forests, and Power” (s. 
86-127 om de tidiga bevattningsimperierna, kina samt fallstudier om 
Venedig och Nederländernas vattenhantering historiskt) 

• Ponting, Clive (2007) A New Green History of the World (s. 257-264 
“World irrigated area and water use” s. 342-352 “Polluting the world”) 

• Krivogonov et. al (2014) “The fluctuating Aral Sea: A multidisciplinary-
based history of the last two thousand years” i Gondwana Research 
26:1, 2014: 284-300 

• Aladin, Nikolay. V (2009) “Aral Sea: Water level, salinity and long-term 
changes in biological communities of an endangered ecosystem-past, 
present and future” i Natural Resources and Environmental Issues 
Volume 15, 2009: 177  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11. Historisk ekologi och ekosystemagenter 

Hur kan vi förstå ett landskap om vi inte förstår dess historia? Inom den 
historiska ekologin studeras grödor, växter och djur (inkl. människor) samt hur 
dessa interagerar med sin omgivning. Växter eller djur som har stor påverkan 
på ett visst ekosystem brukar kallas för ekosystemagenter. Att studera 
ekosystemagenter är ett effektivt sätt att synliggöra långa orsakskedjor inom 
ett särskilt system. Några exempel är vargarna i Yellowstones nationalpark, 
räkor i Bajkalsjön, elefanterna i östafrika samt kakaons miljöhistoria. 
 
Material: 

• Crumley, Carole “Historical Ecology: Integrated Thinking at Multiple 
and Temporal Scales” 

• Ludlow, Helen (2012) “Ghana, Cocoa, Colonialism and Globalisation: 
Introducing historiography” 

• Ruf & Götz (2012) “Chocolate Forests and Monocultures: An Historical 
Review of Cocoa Growing and its Conflicting Role in Tropical 
Deforestation and Forest Conservation” 

• Lane, Paul “Developing Landscape Historical Ecologies in Eastern 
Africa: An Outline of Current Research and Potential Future Directions”  

• Pollan, Michael (2001) The Botany of Desire A Plant’s Eye-view of the 
world 

• The Botany of Desire – Film baserad på Michael Pollans bok, 
regisserad av Michael Schwarz och Edvard Gray  

	  


