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Att tänka på

• Medelinkomsten för en person i Södra Afrika under medeltid 
eller 1700-tal lika hög som i Europa

• Sverige hade sin sista svältkatastrof 1920 (och fick 
hjälpsändningar från andra länder)
– Hur byggde sverige upp ett välfärdsamhälle?
– Folkhemmet 1928 (Per Albin Hansson): 

Det svenska samhället är ännu icke det goda medborgarhemmet. Här råder visserligen en formell likhet, 
likheten i politiska rättigheter, men socialt består ännu klassamhället, och ekonomiskt råder fåtalets 
diktatur. Olikheterna äro stundom skriande; medan några bo i palats betraktar många det som en lycka 
om de får bo kvar i sina kolonistugor även under den kalla vintern; medan en del leva i överflöd, gå 
många från dörr till dörr för att få en beta bröd, och den fattige ängslas för morgondagen, där sjukdom, 
arbetslöshet och annan olycka lurar. Skall det svenska samhället bli det goda medborgarhemmet måste 
klasskillnaden avlägsnas, den sociala omsorgen utvecklas, en ekonomisk utjämning ske, de arbetande 
beredas andel även i det ekonomiska förvaltandet, demokratin genomföras och tillämpas även socialt 
och ekonomiskt.



Alla de begrepp som vi diskuterar idag har en historia, de har 
vuxit fram i ett historisk sammanhang 

& dess betydelsen har skiftat

Utveckling har många innehåll



Sachs: The archaeology of the 
Development idea

• Analyserar begreppet ”hållbar utveckling” och dess 
”arkeologi”, 

• när begreppet först lanserades i FN menade många kritiker att 
vi istället skulle använda begreppet ”hållbarhet” eftersom 
– utveckling var ett vagt/problematiskt och värdeladdat begrepp
– alltför starkt kopplat till iden om ekonomisk tillväxt
– Begreppet ”utveckling” har också andra innehåll som kan vara problematiska 

(som jag kommer att diskutera här)

• Representanter från tredje världens länder menade 
dock att det var viktigt att utveckling (och specifikt i 
mening ekonomisk tillväxt) fanns med



Demokrati och mänskliga 
rättigheter

Begreppet utveckling och dess innehåll:



England Magna charta 1215 

Begreppet demokrati och mänskliga rättigheter har vuxit fram från antikens grekland, genom 
upplysningen till slaveriets upphörande och kvinnors rösträtt till FNs konvention om mänskliga 
rättigheter MEN definition av vem som är medborgare och i förlängningen människa har 
förändrats genom tid

US Declaration of Independence 1776

Franska revolutionen 1789, 
Déclaration des droits de l'homme 
et du citoyenKlassiska Greklands demokrati

Slaveriets upphörande 1864 1948Kvinnlig rösträtt 1919 (Sverige)



det antika Grekland

• Naturen KAN förstås för den är ”rationell” –
”nature does nothing in vain”

• Aristoteles menade (i kontrast till Platon) att 
form kan ge kunskap och att denna kunskap 
också lär oss etik om det”naturligt goda”

• Naturlagar & Rationella lagar 
– Aristoteles: ”plants exist for the sake of animals, 

animals for the sake of man and that inferior men 
are natural slaves of the superior”

• Rationellt tänkande blev ett redskap för att 
förklara social ojämlikhet som om det vore en 
naturlag

Se Politics Book 1: 1925 (I) 
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0058%3A
book%3D1



Upplysningen

• Medborgerliga rättigheter
• Liberal ideer (tryckfrihet, 

mänskliga rättigheter)
• Men också fortfarande 

Rationalitet och  funktionalitet 
• Objektifiering & abstraktion av 

naturen (och människan)
• Kunskap=makt

Truth, Philosophy  and Reason: 
Etching from an ”encyclopedia” 
from 1772

The souverignty of men lie hidden 
in knowledge…if we would be led 
by her invention, we should 
command her in action (Bacon  ”In 
praise of human knowledge)



Från http://www.slavevoyages.org/tast/assessment/estimates.faces/



England Magna charta 1215 

Declaration of Independence 1776: ”all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, 
that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness” 

13:e tillägget (1864) abolished slavery and involuntary servitude “except as punishment for a crime”. Se Noam Chomsky Requiem for the 
American dream https://www.youtube.com/watch?v=zI_Ik7OppEI

US Declaration of Independence 1776

Franska revolutionen 1789, 
Déclaration des droits de l'homme 
et du citoyenKlassiska Greklands demokrati

Slaveriets upphörande 1864 1948Kvinnlig rösträtt 1919 (Sverige)



• Trots orättvisor såg många tänkare under 
1800-talet såg tillbaka på ett århundrade av 
liberala värderingar, mänskliga rättigheter och 
medborgarens rätt

• Vilket resulterade i en ideologism dvs en 
hyllning av dessa tankebanor som om de vore 
”utvecklingens slutresultat”

• Samma tankebanor ”spökar” även idag….

1800 talet



Den liberala 
demokratin?  
Francis Fukuyama följande 
1989:

vad vi kanske ser idag är inte 
bara slutet på det kalla kriget, 
eller slutet på en efterkrigstid 
men slutet på historien som 
sådan: dvs slutpunkten på 
människans ideologiska 
utveckling och en universell 
enighet där västvärldens 
liberala demokrati är 
mänsklighetens slutgiltiga 
styrelseform"

från "The End of History?“ 1989



”Historien visar inte 
rationalitetens och humanismens 

seger över barbariet utan det 
systematiska förtrycket av natur 

och människa”.
Horkheimer, M. & Adorno T.U. ([1947] 1997). Dialectic of the enlightenment. 

Förtrycket av natur och människa har gått hand i hand i historien. Kan man som 
individ/organisation förtrycka djur/natur kan man också förtrycka andra 
människor. När vi tänker oss en hållbar-rättvis framtid måste vi alltså tänka oss 
detta som en enhet , inte som olika sidor. Om vi kompromissar mänskliga 
rättigheter i namn av natur/miljöskydd eller vice versa har vi misslyckats! 



Demokratisering
• Under 1900-talet uppstod ett flertal totalitär, starkt 

centraliserade stater (enparti stater) 
– Både i kommunistiska och fascistiska stater som ideologiskt stod mycket lång ifrån varandra men 

som använde samma politiska ”verktyg” för att regera

• En centraliserad styrelsemodell kom att anammas också i 
många utvecklingsländer efter frigörelsen på c. 70-talet

– (Vilket innebar att många länder blev indragna i kalla kriget konflikter)

• På 90-talet infördes därför ”strukturanpassningsprogram”
– Som villkor för bistånd ålades länder att införa allmänna val, flerparti system, decentralisera, 

öppna upp ekonomiska marknader, minska den offentliga sektorn och även skapa nationella 
aktiemarknader

• Även i Sverige genomfördes en demokratiseringsreform i 
syfte att öka medborgarens delaktighet i beslut och 
processer

– Innan tog staten ansvar för en stor del av näringar och industri, framförallt i välfärdsfrågor, 
menade man att individen passiviserats

– För att stimulera individens engagemang ville man alltså införa valfrihet i välfärden



Demokratisering i SDG:s
• Agenda 21 (Rio 1992) gav ett stort fokus på just utbildning

– För att skapa medborgardialog och skapa möjlighet för individen att fatta politiska beslut

• Individen ses som den primära demokratiska enheten
– Ex: Genom att öppna upp för konkurrens inom välfärden blir konsumenten också en aktiv 

medborgare och medbestämmande i välfärdsfrågor
– Representativ demokrati dvs vi väljer representanter som driver våra hjärtefrågor (…. men om vi inte 

som väljare får information om innehåll i politiken kan vi inte välja)
– Kritiker menar att resultatet har snarast varit en  ‘political consumerism’  och en av-politisering av 

demokrati som tystat politisk debatt 

• Vi måste också diskutera och problematisera hur vi gör 
demokrati

– Om en stor del av medborgare är effektivt uteslutna från samhällsfunktioner (…Prekariatet), hur ska 
de kunna förväntas delta? 

– Och hur gör vi med de ännu icke födda?
– Hur skapar vi samförståndsprocesser som inte är ‘political consumerism’ 

• Nu menar många att staten igen måste centralisera beslut 
(policy)

– Som samtidigt är baserade på medbestämmande processer
– Här finns det många goda historiska exempel



Ekonomisk Tillväxt

Begreppet utveckling och dess innehåll:



1700-talet
• Nationell protektionism (där import och export var hårt 

reglerade
• Ledde till svältkatastrof och ekonomisk kris i 1700-talets 

England och andra delar av Europa (även i tidigare perioder)
• Adam Smith ”Wealth of Nations”

– Om staten reglerar priser och import och export för mycket skapas en 
katastrof

– Bättre att låta ekonomins lagar verka fritt (den osynliga handen)

• Adam Smith CSR (1759): 
– “Marknadsinteraktioner som enskilda och medborgare deltar i fritt kan tjäna samhällets 

behov. Människor engagerar sig i handel eller affärer av själviska skäl eller för deras 
personliga fördelar. Det är alltså konsumenten som bör ta rollen att försäkra samhällets 
välfärd och konsumenten bör stödja åtgärder som främjar samhällets intresse”

Smith, Adam (2002 [1759]) The Theory of Moral Sentiments. Cambridge, Cambridge University Press. 



Marx & Engels menade att 
industrialiseringen i kombination med 
kapitalismen (som pga av konkurrens 
blir ostoppbar) baseras på exploatering 
och fattigdom

Industrialismen



Välfärd, miljö och ekonomisk 
tillväxt

• Marknadsliberala förespråkare idag argumenterar 
att : "Fri rörlighet för kapital främjar ekonomisk 
utveckling och tillväxt (som mer än andra 
tillvägagångssätt) gynnar alla på lång sikt, ”
• ”De senaste två århundradena visar att relativt fria 

marknader kommer att överträffar alternativa 
metoder för att skapa välstånd”

• Grön ekonomi menar att: "Övergång till grön 
ekonomi kommer att ske snabbare genom en fri 
marknad”
• All statlig eller internationell inblandning i marknaden 

är negativ



Är ekonomisk tillväxt i sig problemet?
• Ekonomisk tillväxt skapas genom antalet transaktioner (större befolkning= 

ekonomisk tillväxt, kvinnor går ut i arbetslivet= högre tillväxt)
• Marknadens historia (pengar= objekt med överenskommet värde)

– Bytesmedium (för att förenkla handel); kreditmedium (för att möjliggöra 
krediter); eller medium för att skapa skuld (Graeber)

– Från guld, silvervärde till ”Fiat pengar”

• Ränta, hyreskostnad, fractional reserve banking (Gör det 
möjligt att skapa pengar av pengar)
– Vilket gör att banker kan skapa pengar av värdet av innestående skulder, man 

kan säga att pengarna belånas två gånger (dvs pengar skapas som ”inte finns”)

• Ekologiska ekonomer menar att det är just räntor som får den 
ekonomiska tillväxten att växa oändligt 
– och om den inte tilläts göra så skulle dagens kapitalistiska system kollapsa 
– Det är det som får oss att växa över planetens begränsningar
– Limits to growth (Meadows et al …)

Läs mer i Ylva Lundkvist Fridh (2016) Legitimising and Delegitimising the Monetary System. Master Uppsats,
Uppsala, Dept of Archaeology and Ancient History.



The solution to poverty might be 
there in front of us!
• The collective capital of the global south is 14 bill USD  
• But its dead ”capital”
• It takes up to 20 years to legalise a business or housing

in some countries in the global south
• So how can we reform and legalise todays informal 

economies?
– De Soto re-studied the legal history of the United States to 

find examples of how to legalise informal economies today. 
– As a result, he also challenged the conventional 

understanding of legal history in the US
– And also, the conventional understanding of economic

history and development

De Soto, H. 2001. The Mystery of Capital, Black Swan



Teknologisk utveckling

Begreppet utveckling och dess innehåll:



” När överlevnaden var säkrad tog människan 
nästa kliv och började utveckla allt som vi idag 
förknippar med civilisation”

”The Neolithic Revolution and The Industrial 
Revolution are the two major revolutions mankind 
has gone through to reach what we are 
today.” 

“Allt eftersom nya uppfinningar lanserades kan 
man se ett tydligt band av utveckling som har 
lett till industriella revolutionens frammarsch”. 

Citat från tidigare års studenter



Tekno-optimism 



Kan teknologin rädda oss?
• Den ”bästa” teknologiska lösningen är inte alltid den som 

vinner!
– Ångmaskinen och vindkraften uppfanns redan i  Alexandria 62 AD,  många 

menar att industriella revolutionen kunde ha skett redan nu men det blev 
inte så varför?

– Edison vs Tesla
• Ny teknologi leder ofta till nya problem! (see discussuion in Diamond 2005)

– Ex Freon, det tog 20 år för industrin att ställa om till freon fria kylskåp
– Över 100 år av för att byta bort förbränningsmotorn
– Ochhar krävts många förbättringar på vägen

• Om man inte anpassar teknologin i tid är man illa ute
– Omställning till stenkol i Englandsindustri skedde först långt efter det att 

kol hade blivit en bristvara. En järnfabrik i Whales stod oanvänd i fyra år 
eftersom det inte fanns tillräckligt med träkol att driva den (Ponting, 2007)



”Det finns ingen universal historia som leder från barbariet 
till humanitarianism men det finns en som leder från 

slangbellan till atombomben” (Adorno 1973)



Miljöns utveckling?

Begreppet utveckling och dess innehåll:



Det Stora Hotet



”The tragedy of the commons”
• Hardin 1968 

– Om människor äger resurser gemensamt förvaltar de dem inte

• Antiken (600 f.kr-600 e.kr) Athen och Rom: 
– I Athen 600 f.kr inrättades lagar för att mark/bete inte skulle 

koncentreras på få landägare och allmänningar skulle skyddas
– I Rom 400 e.kr förespråkades stora landegendomar och cashcrops som 

lösning på miljö och ekonomisk kris

• 1700 talets England
– Privatisering av mark till aristorkratin (som helt raserade 

småjordbrukarnas möjligheter att försörja sig)

• 1800 talet (globalt)
– Småjordbruk och blandnäringar slås sönder med miljö och utveckling 

som motiv

• Idag 
– Tvångsförlyttningar och landgrabbing motiveras av 

miljövårdsargument



200 000 personer i väst Afrika riskerar att bli
”conservation refugees” (Cernea and Schmidt-Soltau 2006, 
Krueger 2009). 



Malthus ”lag”?
• 1700-tal svältkatastrofer och kris

– Malthus menade att befolkningen ökade snabbare än 
jordbruksproduktion”

– fattigdom kan inte besegras med högre jordbruks 
produktivitet, förespråkade födelsekontroll och låga löner för 
arbetare

• Dessa tankar har lett till ideer om ”Populationsbomben”
– och ”positiva” befolkningskatastrofer 
– tillsammans med Smiths ideer till en ”låt vara” policy som tillämpades 

av Egland under kolonial tiden

• Men i ett historiskt perspektiv så är det inte så enkelt
– Det finns ingen direkt koppling mellan matproduktion och om 

människor svälter (Amartya Sen)
– Många svältkatastrofer har tvingats fram genom policy att inte ingripa 

(Irland, Indien, m.fl 1800 tal) 
– Eller genom protektionism som på 1700 talet



Det Stora Hotet?



Naturvård
• Slutet av 1800-talet början av 1900 talet
• Nationalarv
• Yosemite (1890), KNP (1989)
• ”Enclosures” eller ”wilderness areas”
• Lokala boende blev tvångsförflyyade
• Vård prioriterades över bruk



Ängsö nationalpark

Ängsö national park (meadows and grazing lands) were seen as threatened by local 
farming
Local farming and grazing was banned 1909 by 1930s it was realised that this led to 
degradation and overgrowth



Convention on Biological Diversity set 
target for protection of terrestrial areas 
at 17 % coverage and 10 % coastal 
and marine areas by 2020

SDG:s 13, 14, 15



200 000 personer i väst Afrika riskerar att bli
”conservation refugees” (Cernea and Schmidt-Soltau 2006, 
Krueger 2009). 



Kategorisering, etnicitet & kultur

Begreppet utveckling och dess innehåll:



Frågor

• Har ni samma historia?
• Tillhör ni samma kultur?
• Tillhör ni samma etnicitet?
• Har ni samma identitet?
• Har ni samma värderingar?
• Har ni samma syn på era behov och framtidsvisioner?
• Kan man tala om er som en grupp och därmed fatta 

beslut om er framtid utan att konsultera er?



Från http://www.slavevoyages.org/tast/assessment/estimates.faces/



Två sidor av samma mynt

•Exploatering
•Paternalism





Historia är ett kraftfullt politiskt 
redskap

• Historia används alltid för att legitimera vår nutid 
• Det bästa exemplet är Nationalistisk historieskrivning

– Ex: Kossina och tanken om den ariska rasen och dess 
historiska utbredning Nazismens Tyskland

• Eller ”Uppfinnandet” av etniska grupper 
• ”Söndra och härska” strategier under kolonial tiden
• Sentida etniska klassifikationer som ”spåras” i historien  Ex 

Rwanda, Bosnien-Serbien m fl.



En Tutsi ledare 
slutet av 1800 -
talet

• Belgiska och engelska kolonialmakten gjorde
skillnad på “Tutsi” och “Hutu” 

• trots att de hade samma seder & språk
• Generellt tillhörde de som benämdes ”Tutsi” 

en styrande elit. 
• ”Tutsi” integrererades i den koloniala 

administrationen och eliten kom att förtrycka 
övriga befolkningen

• När Rwanda blev fritt (1962) blev ”Hutu” 
dominerande i det politiska livet,

• men samexistens och blandade familjer
• 1990 anti-Tutsi propaganda spridas i radio 

media, baserat på de koloniala etniska 
klassifikationerna och historiska referenser

• Folkmord 1994

Rwanda: Söndra & Härska

http://images.google.co.uk/imgres?imgurl=http://www.probertencyclopaedia.com/j/Tutsi.jpg&imgrefurl=http://www.probertencyclopaedia.com/CX_TUTSI.HTM&usg=__W3r3aAIRqLH2lncANMkuSYKrGKw=&h=244&w=200&sz=13&hl=en&start=10&tbnid=FGSJ5_wT9FmUyM:&tbnh=110&tbnw=90&prev=/images%3Fq%3DTutsi%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26hl%3Den%26sa%3DN
http://images.google.co.uk/imgres?imgurl=http://www.probertencyclopaedia.com/j/Tutsi.jpg&imgrefurl=http://www.probertencyclopaedia.com/CX_TUTSI.HTM&usg=__W3r3aAIRqLH2lncANMkuSYKrGKw=&h=244&w=200&sz=13&hl=en&start=10&tbnid=FGSJ5_wT9FmUyM:&tbnh=110&tbnw=90&prev=/images%3Fq%3DTutsi%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26hl%3Den%26sa%3DN
http://images.google.co.uk/imgres?imgurl=http://patdollard.com/wp-content/uploads/rawanda.jpg&imgrefurl=http://patdollard.com/2008/08/french-politicians-accused-of-assisting-in-1990s-rwandan-genocide/&usg=__FeKg21GKdHai0AXs1-BaRc8VCSI=&h=300&w=400&sz=33&hl=en&start=7&tbnid=3QCM6k05ZN15DM:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Drwanda%2Bgenocde%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26hl%3Den%26sa%3DN
http://images.google.co.uk/imgres?imgurl=http://patdollard.com/wp-content/uploads/rawanda.jpg&imgrefurl=http://patdollard.com/2008/08/french-politicians-accused-of-assisting-in-1990s-rwandan-genocide/&usg=__FeKg21GKdHai0AXs1-BaRc8VCSI=&h=300&w=400&sz=33&hl=en&start=7&tbnid=3QCM6k05ZN15DM:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Drwanda%2Bgenocde%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26hl%3Den%26sa%3DN


Apartheid

1944-1994 Raskillnadspolitik 
separata utveckling vita, svarta, färgade, asiater 
Också en arbetsmarknadsåtgärd
Som fortfarande återspeglas i SA geografi och miljö!
Och som fortfarande dominerar debatten i SA idag



• Man ska vara vaksam och kritisk när begrepp 
som ”kultur”, ”etnicitet” används för att 
generalisera och klassificera människor
– Etnicitet (och gender) är inte bestämd av biologi
– Identitet är inte bestämd av kulturell tillhörighet
– Eller geografi, religon eller ens samhälle

Även en högst ”välmenande” kategorisering är fortfarande en kategorisering som kan ha politiskt 
skadliga effekter. Missionärerna och antropologen som reste från Europa till olika delar av världen 
hade mycket goda avsikter men de bidrog till att kategorisering av människor i ”stammar” och 
”raser” som fortfarande påverkas oss negativt idag och som blockerar vårat tänkande när det gäller 
rättvisefrågor och demokratiska processer. Liknande välmenande kategoriseringar finns också idag 
man möter dem överallt i offentlig debatt och också de måste kritiskt granskas eftersom de lätt kan 
missbrukas eller missförstås.

• Bästa sättet att bemöta en generalisering  och 
klassificering av människor är att säga att det 
inte går att klassificera människor och förklara 
varför!



Förförståelse och blinders

Begreppet utveckling och dess innehåll:



• Vi måste acceptera att vissa saker inte kan förklaras 
utifrån ett för oss ”logiska resonemang” 
– Tanken på ”effektivitet” och ”rationalitet” är ett 

modernt påfund .

• Att ”över-rationalisera” historien kan ha obehagliga 
bi-effekter
– Det finns många exempel på hur forskare försöker utifrån ett modern 

perspektiv rationalisera företeelser som för oss kan verka ”ologiska”
– Ex kannibalism, som förklaras som ett sätt att reglera 

befolkningsmängd
– Ex Diamonds ”rationella” förklaring till Rwandas folkmord i Kollaps, 

där han menar att folkmord ibland kan behövas för att minska 
befolkningstryck

– Eller miljöhistoriker som menar att kastsystemet är ett ekologisk bra 
eftersom olika grupper då fyller olika ”ekologiska nischer”

• Det som händer när man kommer med sådana 
förklaringar är att man säger att kannibalism, 
folkmord och kastsystem är väl anpassade 
institutioner för att förvalta miljön! Vad är det då 
man förmedlar?



Miljöhistoria för mig är ett sätt att
att förstå historiska skeenden på 

ett nytt sätt
och att förstå idag-framtid på ett 

nytt sätt
Men det är viktigt att vi ställer bra 

frågor!
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