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Miljöhistoria som politisk ekologi: 
”kapitaltillväxtens” ekologiska konsekvenser

• Har ”mänskligheten” en gemensam 
miljöhistoria?

• Borde global miljöhistoria handla om 
jämförelser eller samband mellan världsdelar?

• Hur skulle en global miljöhistoria se ut ur ett 
världssystemperspektiv?

• ”Centrum” och ”periferi” har väl olika sorters
miljöproblem?



”Miljöbelastningsförskjutning” 
4000 f.Kr. - 2012

• De äldsta civilisationerna i Mesopotamien, 
Egypten, Indusdalen importerade timmer, 
träkol, metaller, m.m.

• Deras periferier utsattes bl.a. för avskogning 
och gruvdrift

• Under medeltiden var norra Europa en periferi

• För att framställa ett ton järn krävdes 
årstillväxten från 12 hektar skog



Exempel på landskap formade av 
”ekologisk imperialism”

• Risfält, mullbärsträd och téodlingar i Kina

• Olivträd och vinlundar i Medelhavsområdet

• Skogsavverkning och gruvdrift i Nordeuropa

• Vetefält och boskapshjordar i Nordamerika

• Socker- och kaffeplantager i Latinamerika

• Terrasser för majsodling i Anderna

• Oljeutvinning i Mellanöstern



Fyra kategorier av miljöproblem

• Ekologisk utarmning 
kontra överbelastning

• Endogena kontra
exogena drivkrafter

Endogen 

utarmning

Påskön

Endogen 

överbelast

1800-talets 

London

Exogen 
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Exempel på utarmning kontra 
överbelastning

Utarmning:

• Biodiversitetsförlust

• Avskogning

• Jorderosion

• Växtnäringsförlust

• Fiskerikollaps

• Vattenbrist

Överbelastning:

• Luftförorening

• Försurning

• Eutrofiering

• Tungmetaller

• Avfall

• Växthusgaser



Vad har inkaterasser och fabriker gemensamt?

”Kapitalackumulation” i olika kulturer

Produktiv 
infrastruktur som 
ackumuleras

Kulturell 
mystifiering av 
ojämnt utbyte

1400-talets Peru Jordbruksterasser ”Ayni” (arbetsgillen 
med servering av 
majsöl)

1800-talets 
England

Textilfabriker ”Löner” och 
”marknadspriser”



Inkaimperiet (1438-1532)



Markbundet kapital (”landesque
capital”) i inkarikets Peru



Markbundet kapital i Amazonas: 
terras pretas do índio



Spanska och portugisiska 
upptäcktsfärder och erövringar 1532



”Världssystemet” 1775 enligt Braudel



Vad är ”ny teknik”?

• Vattenkvarnar på 400-talet – i stället för slavar

• Dammsugare och tvättmaskiner – istället för 
hembiträden

• För vem är detta ”framsteg”?



”Teknik” bygger på 
löne- och prisskillnader

• Varför var det rationellt att mekanisera och 
utvidga textilproduktionen i 1800-talets 
England?

• Varför är tekniken fortfarande mycket ojämnt 
utbredd i världen?

• Löser vi verkligen globala hållbarhets- och 
rättviseproblem med ”teknisk utveckling”?



Den globala ’teknomassan’ och BNP



Fysiska handelsbalanser



Ojämnt utbyte osynliggjort
EU:s fysiska handelsbalans 1999

Source: Giljum und Hubacek 2001
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Colombias fysiska handelsbalans  
1970-2004
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Teknik som 
omfördelning av tid och rum

Modern teknik är en strategi för att vinna tid och 
rum för vissa samhällsgrupper, på bekostnad
av tid och rum som förbrukas på annat håll

(Skulle Industriella Revolutionen ha ägt rum, om 
arbetslöner och markarrenden i kolonierna 
hade motsvarat genomsnittet i England?)



Den Industriella Revolutionen som 
ojämnt utbyte av tid och rum

Varuslag Volym för 

£1000 år 

1850

Investerad 

arbetstid

Investerad 

mark-

avkastning

Råbomull 11.84 ton 20,874 t 58.6 ha

Bomulls-

produkter

3.41 ton 14,233 t 1 ha



Den ”Industriella Revolutionen”

• Råbomull från kolonierna ersatte allt mer  
inhemsk yllefiber

• Sockerenergi från Västindiska plantager 
ersatte delar av inhemsk matproduktion

• Energi från stenkol ersatte till stor del ved, 
träkol, dragdjur och mänsklig muskelkraft

• Totalt motsvarade Englands ”markavlastning” 
en yta minst 10 gånger Storbritanniens



Brittisk markavlastning 1815-1900
[* = R.P. Sieferle beräknar 225 m ha]

Markbesparande importer och teknologier 1815 1830 1900

Socker som ersättning för inhemska grödor 1 m ha 6 m ha  

Bomull som ersättning för ull 9 m ha 100 m ha 

Timmer från Östersjöområdet och Nordamerika 0,6 m ha 5 m ha 

Stenkol som ersättning för ved och träkol 6 m ha 84 m ha*

Spannmål, kött, kaffe, te, tobak, m.m. ?

TOTALT (jmfr. Storbritanniens markyta = 24 m ha) 195 m ha + 



Fyra strategier för imperialism 

IMPERIESTRATEGIER (Exempel) OLIKA SÄTT ATT ACKUMULERA KAPITAL

Tribut (Han Kina, Rom, Inka) Tribut (+ tvång)

Marknad (Azteker, Spanska väldet) Handel (+ tvång)

Industri (1800-talets England) Mekaniserad exportproduktion (+ tvång)

Finans (2000-talets USA) Kredit (+ tvång)



Implikationer för ekonomisk teori?

• 1700-talets fysiokrater: Jord den enda 
produktionsfaktor som ger en nettoprodukt

• 1800-talets Ricardo och Marx: Arbete...

• 1900-talets nationalekonomi: Kapital...

(jmfr. tilltron till ny teknik, utvecklingsteori)

• 2000-talets biobränsleförespråkare: tillbaka till 
Jord?



Tillbaka till Jord?



Olika typer av energi omräknade i 
produktionsfaktorn ’Jord’

• Mänsklig arbetskraft = hektar livsmedel (och 
övrigt ’ekologiskt fotavtryck’)

• Dragdjurs muskelkraft = hektar djurfoder

• Fossila bränslen = forntida hektar biomassa 
(kan via energivärdet omräknas i hektar 
agrobränslen)

• Agrobränslen = hektar energigrödor (t.ex. 
sockerrör)



Fossila bränslen fick oss att 
glömma vårt beroende av mark

• England försköt sitt markutnyttjande till andra 
länder (och tider) – och kallade det ”teknisk 
utveckling”

• Samtidigt föddes modern nationalekonomi, 
som säger att jord, arbete och kapital är 
utbytbara

• Fossilbränslesamhällets synvilla är att vi inte
längre skulle vara begränsade av tillgänglig 
markareal



Vad är grundproblemet? 
Idén om alltings utbytbarhet (pengar!)

• I ett samhälle med ”allmänsyftespengar” blir 
följden att ju mer människor är beredda att 
betala för en viss produkt, desto snabbare sker 
förbrukningen av de resurser som krävs för att 
framställa den

• Den accelererande resursförbrukningen 
belönas med ökande mängder resurser att 
förbruka



Vore det teoretiskt möjligt att bygga 
hållbara socio-ekologiska relationer?

• Kan vi förändra själva idén om pengar?

• Kan vi bryta den logik som belönar 
resursförbrukning med mera resurser att 
förbruka?

• Kan vi skapa ett ekonomiskt system i vilket 
människor och maskiner – mat och bränslen –
inte är utbytbara värden, och i vilket lokal 
försörjning och global kommunikation är 
separata marknader med skilda valutor?



Pengars funktioner 
LETS = Local Exchange Trading Systems; LUTS = ”Lokala utbytesbevis”

Pengars funktioner $ € £ LETS Kuponger ”LUTS”

Bytesmedel för dubbelriktade transaktioner Ja Ja Nej Ja

Lagrar räntealstrande värde Ja Nej Nej Nej

Anger varor och tjänster som de kan bytas mot Nej Nej Ja Ja

Specificerar brukare Nej Ja Nej Nej

Tidsbegränsat bytesvärde Nej Nej Ja Ja

Utges och stöds av statliga myndigheter Ja Nej Nej Ja


