
Om humanhistoria.

Ämnet ”humanhistoria” är inte ett helt etablerat ämnesområde. Inspirerad av epilogen i professor Jared 
Diamonds bok ”Vete, Vapen och Virus” följer i detta dokument en sammansättning av viktiga fakta, 
händelser och orsakssamband för människans levnadsvillkor och hur det har förändrats. 
Jared Diamond rubricerar epilogen ”Humanhistoria – framtidens vetenskap”.

Referenslitteratur.

Karin Bojs: Min Europeiska familj.
Bolman och Deal: Nya perspektiv på organisation och ledarskap.
Ove Bring: De mänskliga rättigheternas väg.
Dagens Nyheter: Artiklar av Karin Bojs. 
Dudley Dillard: Västeuropas och USA:s ekonomiska historia.
Jared Diamond: Vete, vapen och virus.
Peter Gärdenfors: Lusten att förstå.
Rolf Edberg: Dalens Ande.
David S. Landes: Nationers välstånd och fattigdom.
Hans Svanberg: Makroekonomi i ett nötskal.
Abram de Swan: Mänskliga samhällen.
Karl-Erik Sveiby: Kunskapsflödet.
J.D. Thompson: Hur organisationer fungerar.
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RIFT VALLEY I AFRIKA

Rift Valley i Afrika.

Rift Valley börjar i norr vid Taurusbergen i Turkiet. Fortsätter över Israel och slutar i Mozambique.
Längden på förkastningen är cirka ett tusen mil!

Idag tror de flesta forskare att människans (Homo Sapiens) historia började i Rift Valley. Inom den 
moderna arkeologin görs ständigt nya rön som reviderar berättelsen om människans första hemvist.

Utvandringen från Afrika har sannolikt följt Rift Valleys omgivningar. Det fick till följd att tidiga 
kulturer uppstod i östra Medelhavet. 

Ibland mötte människor i norra Israel bland annat neandertalmänniskor. Det finns arkeologiska bevis 
för detta. 
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FÖR MER ÄN 13 TUSEN ÅR SEDAN

Pleistocen.
Inom ämnet geologi benämns perioden som föregick 
de senaste 13 tusen åren för ”Pleistoscen”.

För mer än 13 tusen år sedan.

Norra halvklotet var för tretton tusen år sedan täckt av en enorm ismassa. När ismassan smälte steg 
havsnivån med upp till 100 meter! Landmassan steg också då trycket från isen försvann.

Levnadsförutsättningarna för människorna förändrades. Exempelvis hängde Storbritannien ihop med 
det europeiska fastlandet. Där Engelska kanalen nu finns bodde människor mitt ute i nuvarande hav.

Förändringarna fick också genomslag på växtfaunan och djurriket.

Perioden för mer än 13 tusen år sedan kallar geologer för ”Pleistocen”. Det var efter denna tid som 
levnadsvillkoren för människan fick en dramatisk utveckling.
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EN OFATTBAR UTVECKLINGSPROCESS

Jägare/samlare på dagens Nya Guinea Satellitfoto: Större delen av Jorden upplyst nattetid 

En ofattbar utvecklingsprocess.

En grundläggande orsak till människans framgång är och har varit specialisering av kunskap för olika 
arbeten. Genom att fördela arbete har människan kunnat fördjupa sig i kunskap och därmed utveckla 
verktyg, arbetsmetoder, organisation, yrkeskunnande mm

Specialiseringen har gått så långt att en person inte kan täcka ett enda av specialistområdena. 
Exempelvis har IT-branschen idag över 200 specialistyrken! Samma förhållande gäller mängder av 
branscher. 

När man skall belysa ”Humanhistoria” ingår ett stort antal ämnesområden. Det är tvärvetenskap i 
renodlad form.

Föreliggande dokument innehåller ett urval av viktiga noteringar som påverkat, och fortfarande 
påverkar, människans levnadsvillkor. Urvalet är självklart subjektivt. I referenslistan på använd 
litteratur kan mera omfattande information erhållas.

Ovanstående bilder illustrerar 10 tusen års utveckling i ett sammandrag. På jorden finns än idag  
levnadssätt som det tar tusentals år att överbrygga. Insikten att det tar enorm tid att utveckla 
moderna samhällen har inte minst erhållits vid de misslyckade försöken att demokratisera områden i 
Nordafrika och Mellanöstern. 
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FRÅN HANDGRIPLIGT TILL KOMPLEXITET

Jägare -
samlare

Band

Stam

Hövdinga-
döme

Stat (nation),
federation

Konsten att tala

Skrivkonst

Tryckkonst

Digitalisering,
komplexitet

Jaktbyten, 
insamlad föda

Jordbruk

Stora
samhällen

Teknikutveckling, 
komplexa

organisationer

Tid

Från handgripligt till komplexitet.
Det mänskliga samhället har utvecklats i en komplex process där mängder av faktorer har påverkat 
resultatet. 

Den mänskliga samvaron.
Inom samhällsvetenskapen brukar man använda fem tydliga steg som format det moderna samhället:

1. Jägare och samlare.
2. Band.
3. Stam.
4. Hövdingadöme.
5. Stat eller nation och federationer.

Stegen har inte skett abrupt utan i små dynamiska händelser som inträffat vid olika tidpunkter i olika 
regioner. Inom en region har ofta olika folkgrupper utvecklats parallellt. Exempelvis i Förenta staterna 
under 1800-talet var östra delen långt utvecklad medan västern var kvar i annat skede. Samma 
förhållande kan idag noteras i Asien där exempelvis Sydkorea har ett utvecklat samhälle medan 
Afghanistan befinner sig på ”nivån kungadöme”.

I nuvarande Sverige rådde hövdingadömen långt in på medeltiden. Då hade det romerska riket varit 
utvecklat som stat i mer än 1000 år.

Huvudsaklig sysselsättning.
När människan var jägare/samlare fylldes tiden till största delen av att införskaffa mat. Med 
jordbruket och teknisk utveckling sysselsätts färre än tio % av dagens människor med matproduktion.

Kommunikationsmöjligheter.
En förutsättning för civilisationsprocessen är, och har varit, människors förmåga att kunna 
kommunicera. Från att ha lärt sig tala, till dagens möjligheter via digitalisering, kan människan 
inhämta, förstå och i en syntes konstruera nya lösningar som påverkar tillvaron.
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CIVILISATIONSPROCESSEN

Cirka 50000 år 
sedan: Tal, hjärna?

Tid

Cirka 10000 år 
sedan: Jordbruk

Cirka 5000 år sedan: 
Skriftspråk, metaller

Cirka 400 år 
sedan: Vetenskap

Cirka 50 år sedan: 
Informationsteknik

Civilisationsprocessen.
Utvecklingen av dagens civilisationer och kulturer har inte följt en rak enkel linje. Framgångsstigarna har 
varit snåriga. Många hinder har tvingats överbryggas och nya innovationer har krävts. En process av 
ständig utveckling har emellanåt lyft utvecklingen i trappsteg medan vissa misstag har lett allt tillbaka.
Människornas kunskaper har dynamiskt vuxit fram och nya insikter har lett till mera mogna beslut utan 
alltför förhastade handlingar. 
Civilisationsprocessen tycks aldrig nå ett slut utan en ständig fortgående utveckling är sannolik i 
människans sökande efter möjliga handlingsvägar. Om man betraktar denna utveckling, som en 
fortgående process, så är vid varje tidpunkt allt beroende av vad som föregåtts i processen och allt 
framtida också beroende av det som man visste vid beslutstidpunkten. 

Människans talförmåga.
Det råder oenighet mellan forskarna när människan lärde sig tala. Man brukar ange att det var för 
mellan 50 och 100 tusen år sedan.
Som milstolpe i människans civilisationsprocess är utveckling av talförmågan avgörande. Genom att 
förmedla saker via tal kunde människan bland annat utveckla gemensamma samordnade insatser samt 
förmedla kunskaper på ett helt revolutionerna sätt.

Jordbruk.
Införskaffningen av mat utgjorde merparten av tiden för nomader. Genom att börja odla kunde 
människan kvarvara på ett och samma ställe och börja lagra mat. Människan fick tid att ägna sig åt 
annat än bara matinförskaffning. Jordbruket startade för cirka 10.000 år sedan.

Skriftspråk och metaller.
Med skriftspråket möjliggjordes överföring av kunskaper och information mellan människor på ett 
effektivt sätt. Under samma tidsperiod upptäcktes metallernas användbarhet. Naturens resurser kunde 
brukas på ett helt nytt sätt.

Naturvetenskap och digitalisering.
För cirka 400 år sedan slog ett naturvetenskapligt betraktelsesätt igenom. 
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JÄGARE OCH SAMLARE

Jägare och samlare.

Människorna levde tills för cirka 11 tusen år sedan uteslutande på att jaga villebråd och att samla in 
ätbara växter. På Nya Guinea och i Amazonas lever fortfarande ett fåtal människor på samma sätt.
Ännu in på 1800-talet var många indianstammar i Nordamerika jägare och samlare.

Normalt var gruppen av människor släkt med varandra i olika grader. Inavel kunde leda till brister hos 
människorna.

Det var ett hårt nomadliv med ständiga förflyttningar. Man tvingades arbeta hårt och ständigt skaffa 
mat för dagen. Troligen led man ofta av svält. Människorna uppnådde ingen hög ålder.

Med stenverktyg, särskilt flinta, lyckades man hugga och skära vilket möjliggjorde att skinn kunde 
beredas till kläder och  skydd kunde skapas mor väder. 
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BAND

Band 

Jägare/samlare mötte andra grupper som var i samma situation. Man slog sig emellanåt ihop och slöt 
band via ”giftemål” och andra knytningar. Gruppen blev större och mindre sårbar för inavel.

Man levde i huvudsak fortfarande på jakt och att samla växter.

De flesta konflikterna mellan människorna avgjordes informellt. Åldermannen kom att ha en 
särställning vid beslut i tvistemål. 

Ibland var en hel grupp äldre, ”de vises råd” eller liknande, rådgivande och beslutande. 

I det nomadiska samhället var det oftast männen som jagade medan kvinnorna samlade ätbara 
växter och bär.

För att finna villebråd tvingades nomaderna följa de stora jordarnas förflyttning.
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STAM

Stam 

Banden växte till en stam där så gott som alla var släkt med varandra. Fortfarande var jakt, fiske och 
insamling av växter eller bär viktigt för att överleva.

Ledaren var stark och emellanåt hövding. En viss ordning i succession uppstod genom att hövdingens 
son var given efterföljare såvida ingen annan stark man kom emellan.

Konflikter avgjordes av ett råd som också tog andra viktiga beslut såsom att börja kriga mot en annan 
stam.

Nu började byar bildas med en viss bofasthet. Det möjliggjordes via att jordbruket uppstod. 
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JORDBRUKET UPPSTÅR 

”Bördiga
halvmånen”

Kina kring
Yangtzefloden

Indien kring 
floden Indus

Mexiko och 
Mellanamerika
(Mesoamerika)

Jordbruket uppstår.
Det var produktionen av mat genom jordbruk som revolutionerade människans tillvaro.

För cirka 10 tusen år sedan började människor på olika delar av världen ungefär samtidigt bruka jorden 
för matproduktion och domesticera djur.

Den mest kända regionen är ”bördiga halvmånen” i östra Medelhavet. Numera vet man också att 
matproduktion genom jordbruk kom igång ungefär samtidigt i Kina kring Yangtzefloden, i Indien vid 
Indusfloden och i Mexiko med Mellanamerika (Mesoamerika). 

Till en början skedde allt i små steg för att så småningom spridas i större omfattning. 

Genom jordbruket blev människorna mera bofasta. Byar med boningshus kunde upprättas. Säkerheten 
ökade mot fiender och djur. Matförsörjningen blev mer stabil och mat kunde sparas i förråd. Allt detta 
medförde att grupperna blev större. Byar växte där anläggningar kunde byggas.

Genom större grupper spreds också tyvärr sjukdomar lättare. Människornas täta samvaro med djur, 
som bar smitta, utgjorde grund för spridning av virus och andra smittor.

Handeln började utbredas via varuutbyten där människor kunde specialisera sig på olika saker.

Tyvärr uppstod också krig och konflikter i spåren av bofasta byar där mat och annat gods fanns i 
överflöd.

Domesticering av djur.
Genom att domesticera djur har människan fått tillgång till kött, mjölkprodukter, draghjälp och värme 
genom kläder. Ibland också socialt sällskap. Användning av spillning som gödsel har också varit 
betydelsefullt.

Man förvånas dock av hur få djur som har varit lämpliga eller möjliga att domesticera.
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Emmervete Korn Ärter

För cirka 10.000
år sedan:

Olivträd

För cirka 6.000
år sedan:

Granatäpple Vinranka

Senare än för 5.000
år sedan:

Äpple Plommon Körsbär

DOMESTICERING VÄXTER OCH DJUR I  BÖRDIGA HALVMÅNEN

För cirka 10.000
år sedan:

Får

Get

Domesticering växter och djur i  ”Bördiga halvmånen”.

Växtdomesticering.
Att vete (emmervete) började odlas i östra Turkiet för drygt 10.000 år sedan länge känt. Nu anses 
regionen kring berget Karacadag vid staden Diyarbakir vara kanske det allra första området där vete 
odlades. Även ärtväxter lärde man sig tidigt att odla.

I Zagrosbergen i Iran levde folk som började odla korn för cirka 10.000 år sedan. Nordväst om Teheran 
vid Kaspiska havet korsades emmervete med bockvete tidigt vilket gav ett avsevärt bättre vete. Denna 
vetskap hade man också tidigt i närliggande Georgien. 

Det gick ytterligare några årtusenden innan man lyckades odla träd/buskar. Svårigheten låg bland 
annat i att det tar ett antal år innan träd/buskar bär frukt. Man var ju tvungen att ha något att äta 
under tiden. Därför kunde endast de som redan odlat vete, korn eller ärtväxter i tillräcklig mängd gå 
vidare  med att utnyttja träd/buskars frukter för matproduktion.

Svårare var det att ta fruktträd till matproduktionen. Fruktträd krävde ympning vilket tog lång tid att 
lära. I Kina lärde man sig tidigt att ympa.

Bördiga halvmånens domesticerade djur.
Hela euroasien var gynnsamt försett med vilda djur som var lämpliga att domesticera. Dels fann man 
många lämpliga djur i närheten och dels var det relativt lätt att sprida djur över kontinenten. 

De viktigaste djuren i ”Bördiga halvånen” var får, getter, svin, kor och hästar. Nämnda djur fanns vilda i 
närområdet eller spreds från andra delar av euroasien.

Dromedarer och kameler var mycket användbara som fraktare och draghjälp. Även åsnor och 
vattenbufflar kunde börja användas som draghjälp och bärare.
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DOMESTICERING VÄXTER OCH DJUR I  KINA

För cirka 7.500
år sedan:

Risodling Hirs

Svin Silkesmask

För cirka 7.500
år sedan:

Domesticering växter och djur i  Kina.

Domesticerade växter.
Riset kom tidigt att användas som huvudföda i Kina. Hirs var också lämpligt och relativt enkelt att 
börja odla.

Flera olika bönor kom också tidigt in i Kinas hushåll. Bland dessa kan nämnas sojabönan.

Hampa var användbart för att tillverka rep. Växten kunde också användas som medicinalväxt.

I Kina började man också odla melon tidigt.

Domesticerade djur.
Svin domesticerades tidigt i Kina. Höns, ankor, gäss m.fl. gav både kött och näringsrika ägg. Får, getter, 
kor och hästar spreds tidigt från Centralasien. 

Kameler fanns vilda i Centralasien och kunde domesticeras för att bära de stora lasterna över bland 
annat sidenvägen. I norra Kina ligger de båda öknarna Taklamakan och Gobi som utgjorde 
oövervinnliga hinder om inte kameler använts.

Från de stora stäpperna i norr kom hästar tidigt till Kina. Kina var ständigt utsatt för för beridna 
mongolryttare.

Hundar domesticerades i Kina redan för cirka 10.000 år sedan.

Som kuriosa bland djurhushållningen i Kina bör silkesmasken nämnas. Masken gav Kina ett stort 
försprång i att producera det attraktiva silket.
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DOMESTICERING VÄXTER OCH DJUR I  INDIEN

För cirka 7.000
år sedan:

Sesam Äggplanta/Aubergine

Nötkreatur

För cirka 7.000
år sedan:

Domesticering växter och djur i  Indien.

Domesticering av växter.
Ris, vete, korn, durra och hirs började tidigt odlas i Indusdalen.

Flera olika slags bönor togs också tidigt in i hushållet.

Bomullsodling var en unikt tidig nyttoväxt i Indien.

Domesticering av djur.

Kor har betytt särskilt mycket för Indien. Fortfarande går heliga kor runt på gator och torg i Indien.

Elefanter kanske man tänker på när det gäller Indien. Den indiska elefanten har mycket riktigt används 
som en kraftfull bärare och dragare under lång tid. Men man brukar inte räkna elefanten som 
domesticerad därför att man tog dem ur den vilda stammen och inte ur en medveten uppfödd grupp. 
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DOMESTICERING VÄXTER OCH DJUR I  MESOAMERIKA

För cirka 5.500
år sedan:

För cirka 5.500
år sedan:

Majs Bönor

Pumpa

Kalkon

Domesticering växter och djur i  Mesoamerika.

Domesticering av växter.

Majs var tidigt förekommande i Mesoamerika. Troligen redan för 5.500 år sedan.

Fler olika sorters bönor var en självklar del i Mesoamerikas kost.

Rotfrukten jams var unik för hushållet i Mesoamerika.

Potatis och sötpotatis fanns bara i Sydamerika.

Domesticerade djur.

Kalkon fanns inte i euroasien utan kommer från Mesoamerika. Kalkon är nu utspridd över hela 
världen.

De frekvent förekommande fåren, getterna, svinen och korna i euroasien fanns inte i Amerika. 
Däremot kunde bisonbufflar jagas i Nordamerika.

En viktig sak att nämna är att hästar inte fanns i Nordamerika eller Sydamerika. När européerna kom 
till Amerika förde man med sig hästar. De infödda hade aldrig sett en häst. Hästar medförde en stor 
överlägsenhet i krigföringen för européerna.

De hästar som man ser i västernfilmer kom från förrymda hästar som förökat sig i vilt tillstånd. 
Indianerna domesticerade i sin tur de vilda hästarna.

I Sydamerika kom lamadjur tidigt att domesticeras. De spreds aldrig norrut mot Mesoamerika eller 
Nordamerika.
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DOMESTICERING VÄXTER OCH DJUR I  ANDRA DELAR AV VÄRLDEN

Anderna och Amazonas i 
Sydamerika.

Östra Nordamerika. Sahelregionen och Etiopin i 
Afrika.

Domesticering av växter och djur i andra delar av världen.
Varje region var helt beroende på den fauna som fanns och vilka lämpliga djur som var domesticerbara.

Anderna och Amazonas.
För cirka 5.500 år sedan tog befolkningen i Anderna och Amazonas lamor och marsvin i 
matproduktionen. Lamor var mycket till hjälp för att bära och frakta i den svårtillgängliga terrängen.

Av växterna var potatis och maniok viktiga som föda. Potatis togs till Europa för att bli en av de mest 
betydelsefulla inslagen i matproduktionen.

Östra Nordamerika.
När de första bosättarna ankommit till östra Nordamerika omkring år 1620 tog maten snart slut. Man 
fick då hjälp av den inhemska befolkningen.

Den viktigaste domesticerade födan för indianerna var troligen majs som man odlat i omkring 2000 år. 
Majs hade spritt sig från Mexiko via dagens Kalifornien och vidare till östra Nordamerika.
Mållor och solrosfrön var andra inslag i födan för indianerna i östra Nordamerika.

Afrika.
Forskare brukar tillföra norra Afrika till euroasien genom den gemenskap som regionen haft i historien.
I övriga Afrika har nötkreatur haft svårt att etablera sig på grund av klimat och insekter. Zebror och 
flodhästar har visat sig omöjliga att domesticera. Få lämpliga djur har funnits i Afrika att ta i 
människans tjänst. Pärlhöns kom tidigt att användas i hushållet.

Sahelregionen i Afrika går som ett band över Afrika söder om Zaharaöknen. Ibland inkluderas Etiopien i 
området. Durra och rött ris odlades i Sahelregionen redan för cirka 7.000 år sedan. I kosten var också 
pärlhöns ett tidigt inslag.
I Etiopien odlade man kaffe för tusentals år sedan. 
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JORDBRUKETS SPRIDNING TILL EUROPA

Jordbrukets spridning till Europa.

Det mest troliga är att jordbruket kom till Europa med ursprung från bördiga halvmånen. Via Turkiet, 
som tidigt hade flera domesticerade växter och djur, spreds jordbruksmaterial och kunskap över 
Balkan till Västeuropa.

På Balkan fanns den urgamla Vincakulturen som mellanhand.

Jordbruket i Europa bedöms vara 5-6 tusen år gammal. 

I Europa fick skog röjas och utdikningar av våtmarker göras. Man ser lätt idag vid färder genom 
Europa att det tidigare funnits mycket skogsområden. Skogarna var ibland nästan ogenomträngliga.
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KOMMUNIKATION INOM KONTINENTER

Hinder

Hinder

Hinder

Bra kommunikationer

Kommunikation inom kontinenter.
Euroasien.
Europa och Asien, Euroasien, ligger runt samma breddgrader. Inom euroasien har kunskap och gods  
kunnat överföras på ett ganska effektivt sätt eftersom inga större naturhinder har legat i vägen. 
Lärdomar och kunskap har kunnat överföras i båda riktningarna öst-väst. 
Mellersta östern låg mitt i karavanvägarna mellan Kina och Europa. I nämnda region tog man vara på 
nya kunskaper som också förädlades via forskning och studier. Från mellersta östern spreds kunskap 
vidare till Europa.

Nordamerika och Sydamerika.
Uppsättningen domesticerbara växter och djur i Nordamerika och Sydamerika är väldigt olika. 
Breddgraderna på de båda kontinenterna skiljer sig helt vilket ger olika fauna. Brister på användbara 
djur för lastning och dragning har både Nord- och Sydamerika. 
Det smala näset mellan Nord- och Sydamerika har alltid utgjort ett oöverstigligt hinder för överföring av 
kunskap och gods.

Afrika.
Afrikas geografiska zoner sträcker sig från temperade zoner över väldens torraste öknar och vidare över 
regnskogar för att till sist åter komma till tempererade zoner. Möjligheten att domesticera växter och 
djur blir därmed helt olika. 
Norra Afrika har länge haft ett gott utbyte med både Europa och Mellersta Östern. Där kunde man ta 
tillvara på samma lärdomar om matproduktion som inom Euroasien.
De geografiska hindren för spridning av idéer för matproduktion förstärktes av gigantiska språk-
skillnader över kontinenten. Det uppskattas att antal språk i Afrika överstiger 1.500! Hur skall man då 
kunna överföra kunskaper mellan folken?

Australien.
Australien isolerades tidigt från euroasien. Australien kom att sakna många användbara växter och djur 
som fanns norr om de stor havssunden. Matproduktionen bestod av överraskande torftiga inslag som 
har bestått långt in i nutid. 
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DOMESTICERING AV HÄSTAR

De första hästarna som tämjdes
var kring Botai i Kazakstan för 
cirka 5.500 år sedan.

Domesticering av hästar.

Forskning visar att de första hästarna som tämjdes av människan var i nuvarande Kazakstan för 
omkring 5.500 år sedan. Prestationen utfördes av folk i den så kallade Botaikulturen. Där användes 
hästarna för tillgång till mjölk och kött.

För cirka 4.200 år sedan tämjde folk vid floderna Don och Volga hästar för ridning. Dessa folk var 
herdar. De behöll hemligheten med ridhästar för sig själva under flera århundranden.  

Under perioden för 4.000-4.200 år sedan spred sig tama hästar snabbt över hela stäppen i det väldiga 
området norr om Svarta havet. 

Tvåhjuliga vagnar för dragning av hästar har upphittats i Sintashta vid Uralbergen. Åldern på vagnarna 
var 3.800-4.000 år gamla.

Hästen kom att förändra människans tillvaro på ett dramatiskt sätt. Som färdmedel hjälpte hästen till 
att föra människan snabbt över vidderna. Som draghjälp och lasthjälp möjliggjorde hästen att gods 
kunde fraktas avsevärt lättare än tidigare.

Hästen kom också att utgöra ett arbetsredskap. Stora stenar kunde flyttas och trästockar släpas.

Märk att hästar inte fanns i Nordamerika och Sydamerika före européernas ankomst. Indianerna hade 
aldrig sett hästar. Hästarna gav européerna överlägsenhet i kampen mot indianerna. De hästhjordar vi 
ser på bilder och teckningar på amerikanska prärien var hästar som slitit sig från européerna och som 
förökat sig i det fria.

Not.
DNA-vetenskapen leder ständigt till nya upptäckter. Den ovan angivna domesticeringen av hästar vid 
Don och Volga för cirka 4.000 år sedan anses nu vara den allra första.
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FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR JORDBRUK OCH DESS KONSEKVENSER

Kommunikation 
inom kontinenter

Effektiv
spridning

Många lämpliga 
växtarter i faunan

Många effektiva 
domesticerade 

växtarter

Överskott
på föda Tidsbesparing!!!

Ökade 
kunskaper.
Folkökning, 

makt.
Teknikutveckling

Många effektiva 
domesticerade 

djur+arbetshjälp

Många lämpliga 
vilda djur

Förutsättningar för jordbruk och dess konsekvenser.

Jordens kontinenter har avgörande skillnader i förutsättningar för att driva jordbruk. De vilda 
ursprungliga växterna var avgörande på de olika platserna. Dessutom fanns på vissa kontinenter få 
eller inga lämpliga djur att domesticera. Människorna kunde därmed inte få hjälp med det tunga 
arbetet att bära eller dra. Även tillgången på proteiner kom att skilja.

Spridningen av domesticerade växter och djur är en annan viktig faktor. Inom euroasien var det 
relativt lätt att del av andra folks erfarenheter. På andra kontinenter stod svåra hinder i vägen för 
spridningen.

Genom att ett effektivt jordbruk medgav ett överskott på mat kunde man ”lägga det i ladorna” eller 
till och med sälja delar av överskottet.

Att människorna inte längre behövde använda nästan all tillgänglig tid för att skaffa föda kunde man 
ägna sig åt andra sysselsättningar. Bruksföremål kunde tillverkas. Man kunde väva tyger och få bättre 
kläder. Det fanns tid att idka former av kultur. 

Man hade tid att forska ut hur man skulle använda metaller. Vapen, redskap och andra hjälpmedel 
hade man tid att konstruera. Matproduktionen ledde till en teknologisk överlägsenhet. Med 
teknologisk överlägsenhet kunde man tyvärr också erövra och våldföra sig.
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HÖVDINGADÖME

Centralt beslutsfattande, 
ibland ärftligt

En stor folkmängdMånga städer och byar Outvecklat rättsväsen

Huvudstad, centralort Ganska ordnad matproduktion

Hövdingadöme.

När stammar slogs ihop växte befolkningen som höll ihop. Det blev hövdingadöme eller ibland 
klanvälde. Denna form av kollektivt levande existerar fortfarande i delar av världen. Vi märker bland 
annat att Afghanistan har flera stora klaner som inte är inordnade i en fast statsbildning. Även från 
Mellanöstern och Nordafrika hör vi om krigshövdingar och klaner som konkurrerar om makten.

Karakt eristiskt för hövdingadöme.
• Gruppen leds oftast av en stark person med auktoritet. Ibland stöds den starke av ett råd.
• Tvister avgörs enkelt av hövdingen som är vägledd av praxis i rättsfrågor.
• Någon form av centralort brukar finnas men utgör ingen riktig huvudstad.
• Matproduktionen är vanligen via jordbruk eller mellanformer jordbruk och jakt/samlare.
• Hövdingen eller klanledaren har nästan all makt. Maktpositionen ärvs ofta på den manliga sidan.
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STADSSTATER

Göbekli Tepe i södra Turkiet. 
År 10000 f.Kr

Jeriko i Israel. År 8000 f.Kr

Catal Huyuk i södra Turkiet. 
År 6800 f.Kr.

Banpo i Kina
År 6000 f.Kr

Longshan i Kina. År 3000 f.Kr

Mohenjodaro och Harappa i Indien.
År 3000 f.Kr.

Athen i Grekland
Före år 700 f.Kr

Sparta i Grekland. Före år 700 f.Kr

Palmyra i Syrien.
År 7500 f.Kr

Stadsstater.

När jordbruket utvecklades växte små byar  upp till stadsstater. Dessa var spridda över nästan hela 
världen. På bilden ovan visas kända stadsstater.

Stadsstater utgjordes ofta av handelsstäder som skapade en kraftfull armé. Förutom uppgiften att 
skydda stadsstaten fick armén ibland uppgiften att utvidga domänerna.

Under tusentals år rådde krig mellan närliggande stadsstater. Krigen ledde emellanåt till att hela 
städer förintades där befolkningen dödades eller togs som slavar. Folkmord och tvångsförflyttningar 
var inte sällan förekommande.

Särskilt i Mellanöstern finner man idag ruiner av tidiga städer som en gång varit mäktiga. 

Krigen mellan Athen och Sparta är historiskt välkända. Dessa stadsstater sökte hela tiden skaffa sig 
bundsförvanter av närliggande andra stadsstater.

Alexander den store träffade på mäktiga stadsstater ibland annat nuvarande Afghanistan och Iran. 
Många av stadsstaterna var välutvecklade.

För att skapa en stat var man tvungen att sammanföra flera mäktiga stadsstater och utnämna en till 
huvudstad. Ett problem som många gånger var svårlöst. 
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FOLKVANDRINGAR OCH FOLKFÖRFLYTTNINGAR 1(3)

Yamnafolket flyttade ca 3000 f.Kr Bantuexpansionen i Afrika
2000 f.Kr – 500 e.Kr.

Babylonierna förde bort judarna
år 597 f.Kr.

Folkvandringar och folkförflyttningar.
Stora folkvandringar har alltid ägt rum. Människor har sökt nya överlevnadsmöjligheter eller har tvingats 
bort av konkurrerande grupper. Via förflyttningar har gener blandats via nya kombinationer i äktenskap 
eller samlevnad.
Nedan följer ett urval betydelsefulla folkförflyttningar.

Yamnafolket flyttade ca 3000 f.Kr
Med DNA-metodik har man ganska sent upptäckt en av de största folkvandringarna någonsin. 
Från området norr om Svarta havet vandrade Yamnafolket västerut mot Europa inkluderat Skandinavien. 
På de vida stäpperna hade Yamnafolket lärt sig dricka mjölk. Denna förmåga spred sig bland annat till 
oss. Folk som invandrat till Skandinavien söderifrån saknade denna förmåga.
Yamnafolkets vandringar västerut började för cirka 5.000 år sedan.

Bantuexpansionen i Afrika (2000 f.Kr.–500e.Kr).
I dagens Nigeria fanns en stark kärna av bantufolk. Bantuerna migrerade söderut i flera vågor.
Det var en av historiens mäktigaste migrationer som pågick från omkring år 2000 f.Kr till 500 e.Kr. 
I en första etapp nådde man de stora sjöarna i öst för att därefter expandera söderut. Bantuerna 
använde stenredskap som återfunnits nära Kalahariöknen.
Före bantuexpansionen levde befolkningen i södra Afrika på jakt och insamling av nödvändiga ätbara 
grödor. Med bantufolkens ankomst spreds kunskapen om jordbruk och boskapsskötsel som därmed fick 
ett genombrott.

Babylonierna förde bort judarna.
Babylonien hade en storhetstid under Nebudkadnessar II (630-562 f.Kr). Hans välde sträckte sig från 
Eufrats övre lopp till Nilen.
Nebudkadnessar II erövrade Jerusalem år 597 f.Kr och förde judarna till den ”babylonska fångenskapen”. 
Persenkungen Kyros den store lät judarna återvända hem omkring år 540 f.Kr.

23



FOLKVANDRINGAR OCH FOLKFÖRFLYTTNINGAR 2(3)

Slaver bredde ut sig ca 500 e.Kr.Kelterna fördrevs på 400-taletHunnerna kom på 400-talet

Folkvandringar och folkförflyttningar.

Hunnerna kom på 400-talet
Under hunnerhövdingen Attila erövrade hunnerna enorma områden från Uralbergen till Ungern. 
Med hunnernas expansion västerut fördrevs flera andra hövdingadömen västerut. De mötte det 
romerska riket som plundrades och till delar erövrades. 

De fördrivna vandalerna vandrade genom Iberiska halvön, kom över i Nordafrika, seglade över till 
nuvarande Italien där man plundrade Rom år 455. Visigoter och ostrogoter är andra kända folk som 
av Attila drevs in i Europa.

Kelterna fördrevs på 400-talet.
Under 400- och 500-talet invaderades de Brittiska öarna av friser från dagens Nederländerna, jutar 
från Danmark och saxare från norra Tyskland. 

Kelterna hade sedan länge behärskat stora delar av västra Europa. Med invasionerna fördrevs 
kelterna till ytterområden i västra Europa. Rester av den keltiska kulturen återfinns idag ibland annat 
Wales, Skottland och i Bretagne. 

Slaverna bredde ut sig ca 500 e.Kr.
Slaverna tros ha kommit från området kring bergskedjan Karpaterna. Redan omkring år 4.000 f.Kr
fanns i Karpaterna en kultur som kallas Trypillja. Orten Trypillja ligger nära Kiev. Sannolikt var det den 
första jordbrukskulturen i regionen.

Trypilljakulturen tros vara slavernas ursprung. Man har funnit stora boplatser med cirka 200 
byggnader. Även bruksföremål, en del gjorda av  koppar, har också upphittats. 

Slaverna började breda ut sig åt alla håll under 500-talet. Större delen av nuvarande Östeuropa och 
Ryssland kom att domineras av slaver.
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FOLKVANDRINGAR OCH FOLKFÖRFLYTTNINGAR 3(3)

Indien delades 1947 och miljon-tals 
människor tvingades flytta.

Mongolerna erövrade Kina 
under 1200-talet

Urbefolkningen i Nordamerika fördrevs
under 1700- och 1800-talen.

Folkvandringar och folkförflyttningar.

Mongolerna erövrade Kina under 1200-talet.
Kina var i början av 1200-talet delat i tre stora välden. Det var Xiaväldet, Jinväldet och Song.
År 1208 stormade mongolerna från norr in i Kina och lade under sig Xiaväldet. Därefter riktades attacker  
mot Jinväldet som mongolerna lade under sig. Under åren 1252-1276 lyckades mongolerna också 
erövra Songväldet.
Vid erövringarna tvingades mongolerna under lång tid belägra svåråtkomliga fästen. Motståndet 
resulterade i fruktansvärda massakrer och fördrivning av miljontals människor. Enligt vissa källor lär 
tjugotals miljoner kineser endera ha mördats eller borttvingats.

Urbefolkningen i Nordamerika fördrevs under 1700- och 1800-talen.
Redan under 1700-talet tvingades indianerna att flytta västerut efter hand som européerna lade beslag 
på deras mark. Indianerna använde inte begreppen ”äga och egendom” om jord utan man ansåg den 
tillhöra alla.
Under hela expansionen västerut fördrevs urinvånarna i flera  vågor mot allt sämre levnadsområden.

Indiens delades 1947 och miljontals människor tvingades flytta.
Efter andra världskriget lät britterna Indien bli självständigt. Klyftan mellan hinduer och muslimer var 
oöverstiglig. 
Muhammed Ali Jinnah var muslimernas ledare. Han krävde en enhetlig muslimsk stat, Pakistan.
Kongresspartiet med Jawaharlal Nehru ville absolut hålla ihop landet i en enhet. Den indiske vicekungen 
lord Mountbatten kunde inte jämka de indiska viljorna utan en delning av Indien kom till stånd i juni 
1947.

Indien delades i ett i huvudsak muslimskt Pakistan och ett hinduiskt Indien. Sikherna fick en delstat med 
stor självständighet inom Indien. Pakistan utgjordes av Väst- och Östpakistan (nuvarande Bangladesh). 
Delningen av Indien ledde till miljoner döda. Omkring 20 miljoner människor förflyttades. Det var 
troligen den största folkförflyttningen i historien.
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STAT, NATION, FEDERATION

En stor folkmängd

Centralt beslutsfattande

Många städer och byar

Huvudstad

Fristående rättsväsen

Ordnad matproduktion

Stat, nation, federation.

Nästan hela jorden är uppdelad i stater. Undantaget är de stora haven och polerna. Företeelsen är 
inte särskild gammal och förändringar har pågått eller pågår. Vi kan exempelvis erinra oss att större 
delen av Förenta staterna skapades under 1800-talet.

Statsbildning sker vanligen att man stiftar en grundlag som reglerar maktfördelningen och som ger 
beskattningsrätt inom territoriet. Statens huvuduppgift består i att upprätta kollektiv nytta.

Stater består i de flesta fall av en stor mängd människor boende i många städer varav en utgör 
huvudstad. En god matproduktion möjliggör att specialistyrken kan upprättas inom en mängd yrken.

I demokratiska stater är rättsväsendet oberoende gentemot staten. I allmänna val med regelverk 
säkerställs medborgarinflytandet.

Ett av de största skälen att bilda en stat är försvaret av folk och egendom. När jordegendomarna växte 
kunde dessa försörja krigare med mat och andra förnödenheter. 

När industrisamhället växte fram ökade tillgångarna vilket i sin tur möjliggjorde ännu bättre vapen för 
att skydda sig mot fientliga omgivningar. Många gånger ledde det till erövringar av kolonier.

Armén eller försvaret skyddar vanligen mot yttre fiender medan polisen brukar ha våldsmonopol mot 
statens inre våldsutövare. 

Federationer består av flera stater där delar av beslutsfattandet överlåtits till en överstatlig 
organisation. USA och Tyskland är federationer.
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ALLA MÄNNISKOR ÄR BEROENDE AV ANDRA MÄNNISKOR

Mek. verkstad
Beroende av 
hästuppfödarenr

Andra 
beroenden

Andra 
beroenden

Andra 
beroenden

Andra 
beroenden

Gruvarbetare

Maskiningenjörer

SmedenBönden

Trapper

Alla människor är beroende av andra människor.
Med ett exempel från ett romantiserat frihetsideal med en trapper, som levde ensam och sade sig ha 
full frihet och med självsäkerhet hävdade att han klarade sig själv, kan vi illustrera hur beroende vi alla 
är av andra människor.

Se figuren som illustrerar ett fåtal av de beroenden som trappern har. Se de röda pilarna.

Geväret som trappern har måste ha tillverkats i en mekanisk verkstad. Verkstaden i sin tur måste ha 
konstruerats av maskiningenjörer och måste ha erhållit metaller från gruvarbetare.

Trappern behöver mat som producerats av bönder som i sin tur är beroende av smeden som gjort 
plogen i järn. Smeden i sin tur är beroende av gruvarbetarna för att få metaller att bearbeta.

Figuren är mycket förenklad. Trots att ett fåtal beroenden illustreras och att exemplet med en trapper 
valts upptäcker man att vi människor lever i en oerhörd komplex värld.

Den komplexa världen har vuxit fram i successiva steg i en ständigt pågående process. I en värld med 
ständiga förändringar.
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FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR MÄNNISKANS ÖVERLEVNAD

Skydd

Mat

Tillgivenhet

Försvar

Kunskap

Styrning

Förutsättningar för människans överlevnad.
Det finns ett antal gdrundförutsättningar för att människan skall existera. Dessa existens-
förutsättningar är både fysiska och sociala.

Mat eller föda.
Den enklaste förutsättningen med mat är att den ger energi. Utan mat i rätt sammansättning 
förtvinar kroppens funktioner.

Skydd.
Skydd mot kyla är kanske det första man tänker på. Värme, blåst, regn mm är andra faktorer som 
människan måste ha skydd för.

Försvar.
Människan är utsatt för sjukdomar, djur i omgivningen och inte minst andra människor. På olika sätt 
söker människan försvara sig mot angriparna. 
Virus såsom covid-19 utgör ett bra exempel. Genom vaccination försvarar människans sig.

Tillgivenhet.
Sociologer och beteendevetare känner väl till att människan är i stort behov av tillgivenhet. Barn får 
tillgivenhet gentemot den som förser barnet med mat.
Hur vi människor blir behandlade av andra påverkar självbilden starkt. Misshag eller uppskattning 
formar mycket av självbilden.

Kunskap. 
Kunskap om omvärlden är en nödvändighet. Vad går att äta? Hur gör man eld? Vilka är fiender? Hur 
gör man en yxa? Var finns flinta? Vem kan göra en korg? Osv

Styrning.
Via regelverk och konventioner styrs människan. Vi får bara köra bil på höger sida. Man får inte gå 
naken på stan. Man slår inte ihjäl en annan människa osv.

28



KULTURPÅVERKAN

Möjligheter
Begränsningar

Individ

Omgivning

• Ambitioner
• Normer
• Kunskap
• Antaganden om samband orsak/verkan
• Fåtal uppfattningar av alla möjligheter

Perception
Kognitivt 
system

”KULTUREN”
Sätt att varsebli och klassificera verkligheten

Antaganden om samband orsak/verkan
Legitimt beteenden

Attityd till auktoriteter
Tidshorisonter

Värdera framgång

Likriktning
Fördröjning

Kulturpåverkan.

När vi människor lever tillsammans påverkas vi av omgivningen djupt i vårat tankesätt. I vår hjärna 
uppstår tankemönster vi uppfattar verkligheten. 

Vi styrs omedvetet in i tankesätt om samband mellan orsak och verkan. I västerlandet finns en 
slagsida att betrakta tekniska och materiella orsaker medan det i orienten betonas många 
transcendentala orsaker.

Hur man skall uppträda eller hur man skall vara bland andra människor är beteenden som betraktas 
vara normala och legitima. Att man kissar på gatan i Indien kan vara legitimt medan handlingen 
väcker avsky i västerlandet. I Ryssland skäller man gärna på varandra i en ganska grov ton medan det i 
Storbritannien betraktas som vulgärt.

I västerlandet har vi tendens att värdera ekonomisk framgång medan det i andra delar av världen 
värderas andlighet.

Även avseende tidshorisonter i vårt tänkande kan det skilja mycket i olika kulturer. I vissa kulturer 
tänker man en dag i taget medan man exempelvis i Kina har en tendens att tänka i mycket långa 
cykler. 

Människan lever i en ständigt föränderlig värld. Vad man väljer att förändra påverkas av kulturen som  
begränsar alternativen eftersom vi aldrig kan se samtliga möjligheter. Kulturen styr oss att kreera 
alternativ enligt våra tankemönster vilka tillkommit i en begränsad omgivning. 

Kulturen bidrar till en likriktning i våra tankesätt. Därför är det fruktbart att få nya impulser och 
tankesätt från andra kulturer!
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CIVILISATIONS- OCH SOCIALISERINGSPROCESSER

Lagar
Regler

Normer
Institutioner

…

Lagar
Regler

Normer
Institutioner

…

Lagar
Regler

Normer
Institutioner

…

Förändringar Förändringar

Civilisationsprocess

Socialiseringsprocess:
Normer
Beteenden
Kunskap
Trygghet
Tillgivenhet
….

Socialiseringsprocess:
Normer
Beteenden
Kunskap
Trygghet
Tillgivenhet
….

Civilisations- och socialiseringsprocesser.
Ett samhälle utvecklas ständigt. Teknologier utvecklas. Nya lagar tillkommer. Beteende och normer 
ändras. Institutioner byggs, förändras och utvecklas. Samhällets utvecklingsprocess kallar man 
civilisationsprocess.

När en människa avlider består samhället och utvecklas vidare. Samhället blir ”institutionaliserat” och 
mindre beroende av vilka personer som styr.

Att bygga samhällen tar lång tid och omges av konflikter, förhandlingar och inte minst en stor 
tankeinsats där mängder av människor är inblandade. 

Nya människor tillkommer. Barn föds och nya människor flyttar in. De nya människorna genomgår en 
socialiseringsprocess för att anpassa sig till samhället. Genom att leva i ett samhälle skapas en situation 
som liknar ett kontrakt mellan individen och samhället.

En viktig del i socialiseringsprocessen är att träna inlevelseförmågan hos varje individ. Det är viktigt att 
förstå hur andra människor fungerar. Att leva sig in i andras känslor (empati) underlättar samlevnad 
med alla man berörs av. Vid samtal bör man rikta sin uppmärksamhet mot talaren. Kan man dessutom 
leva sig in i andras önskningar och avsikter har socialiseringsprocessen kommit långt. Men det kanske 
viktigaste är att förstå att den andre inte förstår!

Klassiskt lärande har utgått från det formella skolsystemet som numera börjar från cirka ett års ålder till 
omkring tjugo beroende på val av yrkesinriktning. 

Kognitionslära är en ny vetenskap som inleddes under 1950-talet. En viktig slutsats från kognitionsläran 
är att vi lär oss en otrolig mängd informellt i det dagliga livet. Nya rön visar att vi lär oss hela tiden i 
interaktion med vår omgivning. Vår hjärna är otrolig på att inhämta information och omvandla den till 
förståelse.
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RÄTTSVÄSEN UPPSTÅR

Rättsväsen uppstår.

Genom sedvanerätt skapades tidigt regler för hur man i samhället skulle leva. Även rätten till 
egendom utvecklades tidigt i samband med jordbrukets tillkomst. Man brukar kalla det att 
besittningsrätt tilldelades.

I moderna sammanhang råder principen att alla materiella och många immateriella ting ägs direkt 
eller indirekt av människor.

Familjerätt tillkom också tidigt. Det var ju synnerligen viktigt att reglera till vem eller vilka egendom 
skulle tillfalla då någon avled. Särskilt viktigt blev detta när jordbrukssamhället uppstod.

Rättsreglerna har utvecklats under flera tusen år. Ingen överhet har styrt reglernas tillkomst utan en 
komplex process har successivt lett till det omfattande regelverk vi nu omfattas av. 

Att rättsväsendet skall var fristående från regering och parlament (riksdag) är en orubblig ståndpunkt i 
en demokrati. Lagar stiftas av parlament och regering med tillhörande myndigheter måste rätta sig 
efter lagar och förordningar enligt rättsväsendets tolkningar av lagarna.

I socialiseringsprocessen lär sig barn och nytillkomna viktiga rättsregler som följer av att man lever i 
ett visst samhälle. 
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RELIGIONER VÄXER FRAM

Religioner växer fram.

Människor har sannolikt alltid ställt existentiella frågor. Var och när började allt? Vad är syftet med 
tillvaron? Hur ska vi människor bete oss gentemot varandra? Osv

När man sammanställt sedvanliga svar på ovanstående frågor och föreställningar brukar man säga att 
en religion skapats. Religionen ger svar på obegripliga frågor och ger ofta också tröst. För det mesta 
innefattas en förklaring till hur och varför religionen tillkommit.

Trots att religion sprids av yrkesmässiga förkunnare är religion mycket personlig där egna tolkningar 
och uppfattningar råder. 

Samhället kommer att på många sätt regleras via de religiösa etiska reglerna. Helgdagar upprättas 
och ceremonier skapas. 

Ibland betraktas religion i tidiga kulturer som ”primitiva”. Men vördnaden om jorden och omgivande 
naturen visade ofta insikter om människornas samhörighet i ett beroendesystem. Jorden var helt 
enkelt helig och de levande individerna förvaltade endast denna. Ett kollektivt tänkande existerade 
där ingen fick roffa åt sig mera än denne behövde. Under knapphet med resurser där man levde på 
marginalen fick man inte riskera gruppens överlevnad.

Vördnaden för jorden innebar varsamhet – en frågeställning som är mycket aktuell i nutid! 
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DE FYRA STORA RELIGIONERNA

Hinduism. Buddhism. Muhammedanism..Kristendom.

De fyra stora religionerna.

Hinduism (800 f.Kr).
Vedatexterna i Indien skrevs ned under 800-talet f.Kr. Reglerna hade tillkommit i muntlig tradition under 
många århundraden. ”Veda” betyder ”veta”.
Bland principerna märks bruk av icke-våld, tankefrihet, religiös tolerans, human behandling av 
medmänniskor, generositet och givmildhet.  
Alla varelser inkluderat djuren hade skydd mot dödande. 
Vedatexterna innehåller en ovanligt mild syn på alla livets områden. Texterna ledde så småningom till 
hinduismen.  

Buddhism (5xx-3xx f.Kr).
Buddha betyder på sanskrit  ”upplyst individ”. Man anser att Buddha levde i Indien någonstans under 
perioden 500-350 f.Kr. 
I buddhismens innehåll återfinns bekämpning av våldsmentalitet, att man inte skall förtala andra, att 
man har rätt till egendom, att man skall respektera andra människors uppfattning, att ha rätt sinnelag, 
att man skall bli upplyst genom insikter mm.  

Kristendom (0-33)
Jesus och hans lärjungar vandrade runt i Galiléen och Judéen. De predikade och omtalade att Gudsriket 
var nära förestående. I bergspredikan anges många normativa regler för hur människor bör bete sig mot 
varandra.  Kärleksbudskapet blev vägledande.
År 33 blev Jesus avrättad genom korsfästning anklagad för vad vi idag närmast skulle kalla uppvigling 
och spridning av irrläror. Korset blev symbolen för den kristna rörelsen.
I kristendomens heliga bok Bibeln framgår mängder av rekommenderade levnadsregler för hur 
människor skall behandla varandra. 

Muhammedanism (570-632).
I muhammedanernas heliga  skrift Koranen predikas bland annat medmänsklighet, rätten till liv och 
rätten till egendom. Den religiösa toleransen blev också omfattande.. Genom Muhammeds verk blev 
kopplingen mellan samhälle och religion  stark.
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BEGREPPSBILDNING

Abstrakta begrepp Begrepp av fysiska ting 

Träd

Lejon

Vatten

Bär

Begreppsbildning.

Filosofen Platon hade många tankar kring människans begreppsbildning. Begrepp är benämningar på 
”saker” eller abstrakta företeelser.

Genom att begreppen är gemensamma benämningar på ting underlättas kommunikationen mellan 
människor. Hur skulle det se  ut om vi i Sverige kallade ett träd för ”träd” och engelsmännen kallade 
det ”hund”?

Begreppen är ett system som människan skapat. Begreppssystemet utvecklas ständigt. Ibland 
omtolkas innebörden. 

I den moderna världen tillkommer många begrepp. Begrepp såsom ”swisha”, ”surfa”, ”googla” är nya 
begrepp från vår digitala värld. Ordet ”viral” är sent tillkommer och betyder nu ungefär ”spridning 
digitalt”.

Abstrakta begrepp.
Inom bland annat beteendevetenskap och kultur används många begrepp om abstrakta företeelser. 
Innebörden av de abstrakta begreppen är inte alltid precisa och entydigt tolkningsbara. Det krävs 
ganska utvecklad abstraktionsförmåga från människan i dessa fall.

Genom att digitaliseringen har mängder av abstrakta begrepp tillkommit. Utöver begreppen är också 
ofta sambanden i den digitala världen abstrakta. Det är några av orsakerna till att det är svårt att 
förstå den digitala världen. Vårt sätt att kommunicera abstrakta företeelser syns vara otillräckliga.
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KOMMUNIKATIONSFÖRMÅGAN

För 50.000-100.000 år sedan.

I Mesopotamien för omkring 
5.000 år sedan.

Gutenberg på 1500-talet. 
I Kina något tidigare.

Mindre än 50 år sedan.

Kommunikationsförmågan.
Språk.
Utan språk kan man inte kommunicera med andra människor. Man kan knappt använda hjärnan att 
tänka. Språk utvecklas ofta i samband med vardagsarbetet. Det är ingen som sitter och tänker ut eller 
konstruerar språket.
Knappast någon känner igen alla ord i ett språk. Med ett fåtal ord kan man oftast förmedla vad man vill 
ha sagt.
Språket följer vissa regler som successivt har bestämts. Till en början var det nästan bara präster som 
kunde läsa och skriva.
I socialiseringsprocessen ingår att överföra språket till barnen och eventuella nykomlingar.

Konsten att tala.
Forskarna anser att människan lärde sig tala för 50-100 tusen år sedan. Denna förmåga var avgörande i 
människans civilisationsprocess. Likt många djur var människan tidigare hänvisad till varningsrop och 
andra ljud kompletterat med kroppstecken.

Skrivkonsten.
Att kunna teckna ned händelser, budskap och fakta gav ett externt minnesstöd som också kunde 
användas för att förmedla saker.
I Mesopotamien skrev man redan för omkring fem tusen år sedan på lertavlor. Till en början var det 
främst noteringar inom handelsväsendet. 

Boktryckarkonsten.
Med boktryckarkonsten standardiserades flera språk. Särskilt när Bibeln översattes och trycktes. Med 
tryckningen av böcker nådde människan en masspridning som gav revolutionerande resultat.

Digitalisering.
Med digitaliseringsprocessen når människan ut med budskap över hela världen. Man kan också enkelt 
ta emot budskap från när och fjärran.
Med den oöverskådliga mängden information och budskap i det digitaliserade samhället uppstår ett 
jätteproblem att skapa hanterbara strukturer!
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SKRIVKONSTEN

Vincakulturen cirka 6000-3500 f.Kr Annau omkring år 4000 f.KrEgypten omkring 4500 f.Kr

Skrivkonsten.
Vincakulturen cirka 6000-3500 f.aKr.
Vincakuluren på Balkan har upptäckts väldigt sent. Här har man funnit ett skriftspråk som man ibland 
anser vara världens äldsta.  

Egypten omkring 4500 f.Kr.
I Egypten användes hieroglyfer från så tidig ålder som 4500 f.Kr. Forskare har lärt sig tyda tecknen vilket 
gett en enorm tillgång till historia och kultur. 

Susa och Uruk omkring år 3000 f.Kr.
Från de gamla städerna Susa och Uruk har man funnit kilskrift på lertavlor. Många noteringar handlar om 
handelsuppgifter.

Annau 3000-2200 f.Kr.
Öster om Kaspiska havet har man så sent som i början av 2000-talet upptäckt en ytterst gammal kultur. 
Kulturen låg nära den gamla sidenvägen mellan Europa och Asien.  
Vid orten Annau nära huvudstaden Ashgabad i Turkmenistan ligger ruiner av en stad som blomstrade för 
mer än 4.000 år sedan. 
Människorna i staden nyttjade ett skriftspråk redan för 4.000 år sedan. Skriften finns inristad på stenar.
Med fynden i Annau hävdar forskare att Centralasien hade civilisation samtidigt med dem i 
Mesopotamien.

Gilgamesheposet ca 2000 f.Kr.
I trakten av floderna Eufrat och Tigris nedre delar ligger området som vi kallar Mesopotamien. Här skrevs 
”Gilgamesheposet” vilket är den första berättande (episka) verket som vi känner till. Eposet handlar om 
kung Gilgamesh i staden Uruk och hans livsöden. 

Ugarit 1800 f.Kr.
I Staden Ugarit har man funnit vad man tror är det äldsta alfabet.
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METALLER

Järnverktyg från EgyptenGuldfigur från Inkariket Bronsvapen

Metaller.

Guld och silver var bland de första metaller människan började använda. Båda metallerna 
förekommer i klumpar ganska ytligt i marken och var ganska lätta att nå.
Man vet att guld förekom hos människor för minst 10.000 år sedan.

Även koppar och tenn ligger ytligt och kom tidigt att användas till bland annat brons som är en 
legering av tenn och koppar.

Koppar förekom i Mellanöstern för mer än 10.000 år sedan. I Egypten användes koppar för 7.000 år 
sedan. Verktyg, vapen och även smycken blev dess användning.

Brons och järn i Indien.
I de gamla städerna Harappa och Mohenjo-Daro i floden Indus dalgång finns spår av 
metallanvändning som är 5000 år gamla. 

Brons användes också tidigt i Indien. Man lär ha påbörjat användning av järn redan under 900-talet 
f.Kr. Osäkerhet föreligger men som jämförelse började järnåldern i Sverige omkring 400 e.Kr.
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BANBRYTANDE TEKNISKA LANDVINNINGAR

Hjulet. Plogen. Ångmaskinen. Datorn.

Banbrytande tekniska landvinningar.

Hjulet.
Hjulet anses först ha uppfunnits i Irak med omnejd omkring år 5500 f.Kr. På flera andra platser gjordes 
samma innovation strax därefter.
Uppfinningen av hjulet är en av människans största innovationer och kom att förändra människans 
tillvaro på ett banbrytande sätt. Med uppfinningen kunde man konstruera fraktanordningar, 
vattenpumpar och en massa andra hjälpmedel.

Plogen.
Redan omkring år 4000 f.Kr uppfann människor träplogen i främre orienten. Med en träplog kunde 
människan vända och lyfta jorden så att näring spreds och växtligheten ökade.
Omkring år 1000 f.Kr började man förse träplogen med ett metallstycke så att effektiviteten ökade 
och att den höll längre. Man har funnit plogar helt i metall från omkring är 200 f.Kr.   

Ångmaskinen.
Den första ångmaskinen konstruerades av engelsmannen Thomas Newcomen i början av 1700-talet. 
Syftet var att pumpa upp vatten ur kolgruvor.
James Watt förbättrade snabbt ångmaskinen. Den industriella revolutionen var helt beroende av att 
ångmaskinen hade uppfunnits.

Datorn.
Datorn har funnits i runt femtio år. Den makalösa utvecklingen av datorn till dags dato har 
genomgripande förändrat människans tillvaro.
Från att ha varit en central enhet ingår numera chips i mobila telefoner och mekaniska produkter för 
styrning och kontroll. Internet har tillkommit som ett globalt digitalt nätverk.
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GENIAL TEKNIKUTVECKLING

Sakkarapytamiden Pantheon i Rom Domen i Florens

Genial teknikutveckling.

Sakkarapyramiden.
Sakkarapyramiden eller ibland kallad Djosers trappstegspyramid är den äldsta av Egyptens pyramider. 
Pyramiden uppfördes på 2600-talet f.Kr.

Pyramiden har sex avsatser och utgjorde förebild till de kommande stora pyramiderna. Sakkara-
pyrramiden byggdes som grav åt faraon Djoser. Flera andra faraoner kom också att begravas här.  

Arkitekten till pyramiden hette Imhotep och blev vida berömd. Imhotep lät bygga vackra trädgårdar 
runt hela pyramidområdet.

Pantheon i Rom.
Pantheon byggdes redan under åren 115-125. Byggnaden kvarstår näst intill oberörd av tidens tand 
trots att omgivningen drabbats av jordbävningar och omstörtande krig.

Byggnaden uppfördes under den store kejsar Hadrianus tid. Pantheon utgjorde ett tempel för Roms 
alla gudar. På platsen fanns en föregångare uppförd år 27 f.Kr.

Hela byggnaden är ett tekniskt mästerverk där särskilt kupolen fångar ögat.

Domen i Florens.
Basilica di Santa Maria del Fiore byggdes av Filippo Brunelleschi och invigdes 1436. Katedralen har 
plats för 30.000 personer och var vid invigningen världens största kyrkobyggnad.

Den enorma kupolen byggdes utan byggnadsställningar via en banbrytande teknisk metod. 
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FRÅN BYTESHANDEL TILL KRYPTOVALUTOR

Byteshandel Kontanter och elektroniska ”pengar” Kryptovalutor

Från byteshandel till kryptovalutor.
Byteshandel.
Redan under tidens då jägare/samlare mötte varandra bytte man saker mot varandra. Ett rep kanske 
kunde bytas mot en infångad hare. Varor byttes mot andra varor i byteshandel.

Pengar.
Pengar är inte mynt eller sedlar utan ”symboliska värden” för utbyte av varor och tjänster. Genom att 
sätta värden på varor och tjänster med ett enhetligt mått, pengavärdet, så kan olika ting mätas i 
ekonomiska termer och jämföras.
Vad man vet så började de första pengarna i Mesopotamien i form av ett given mängd silver, 
silversikeln, för drygt 4000 år sedan.  
Pengar i mynt skapades först i västra Turkiet under 600-talet f.Kr. En blandning av metaller med en 
stämpel på åsattes ett visst värde. 

Ackumulering av pengar.
De personer som hade gott om efterfrågade varor kunde mot pengar samla en avsevärd mängd som 
inte konsumerades. Eller så kunde man köpa andra eftertraktade varor, exempelvis ädelstenar.
Personer, institutioner eller stater har kunnat ackumulera pengar som inte behöver konsumeras. 
Pengarna kan istället användas för att bygga ut infrastruktur eller lånas ut. 
I västerlandet har vi kunnat ackumulera enorma summor pengar medan fattiga stater måste i första 
hand använda pengar till dagliga ting för överlevnad.  

Mynt, sedlar och bankkonton.
Under några århundraden har vi varit vana vid att mynt, sedlar och bankkonton har representerat 
mängden penninginnehav. Under 2000-talet minskar kontantvalutor snabbt mot elektroniska bank-
konton med tillika elektroniska hjälpmedel såsom swish och andra transaktionstyper.
Riksbanker eller dess motsvarigheter beslutar om mängden pengar som skall cirkulera i ett land.

Kryptovalutor.
Ett sent tillskott för hantering av pengar är kryptovalutorna. Den mest spridda och kända är ”bitcoin”.
Kryptovalutorna är enkelt uttryckt en elektronisk valuta där ingen stat för närvarande är garant för 
valutan. Värdet, kursen på valutan, sätts via att en stor mängd inblandade aktörer.    40



TANKAR OM MÄNNISKOVÄRDE UPPSTÅR: LAGASH, HAMMURABI , BIBELNS BUDORD

Lertavlor funna i Lagash från ca 
2.400 f.Kr. 

Hammurabi (1792-1750 f.Kr). Moses med de tio budorden på 
Sinai berg. Enligt traditionen 
skedde detta omkring år 1260 f.Kr. 

Tankar om människovärde uppstår 1 av 4. 
Folkmord, folkförflyttningar, systematiska utrensningar, slavhandel, våldtäkter, tortyr och andra 
vederstyggligheter var vanligt förekommande bland människorna. Fortfarande idag finns rester kvar 
fast mycket har rensats via hederskodex, konventioner, lagar mm.
Tidigt uppstod dock tankar på hur vi människor bör uppträda mot varandra, värdera varandra, 
respektera varandra, behandla varandra osv. 

Lagash (2400 f.Kr).
I staden Lagash i nuvarande Irak skrevs redan omkring år 2400 f.Kr regler för moraliska rättigheter och 
koder för uppträdande. Det fanns även regler som skydd mot övergrepp. Till och med upprättades 
regler med inslag av trosfrihet.
En form av egendomsrätt med rätt till resultatet av eget arbete kan också noteras från Lagash.

Hammurabi (1792-1750 f.Kr).
Hammurabi var kung i Babylon. Från hans tid har man återfunnit en berömd  stele med lagtexter.  
Texten visar lagar med förutsägbara straff. Straffen var mycket grymma men medförde att blodshämnd 
avskaffades eller stävjades. 
Staten hade monopol på våld men det viktigaste var att lagarna skapade en viss rättssäkerhet. 
Under Hammurabis regeringstid uppstod en form av ett naturrättsligt tänkande. Innebörden var att 
man som människa har ett antal rättigheter därför att man just är människa. 

Bibelns tio budord.
I Bibelns andra Mosebok erhöll Mose de tio budorden på Sinai berg. Enligt traditionen skedde detta år 
1260 f.Kr. 
Tavlornas påbud är en blandning av etik och religion och har betytt enormt mycket för västerlandets 
laginnehåll och etiska regler.
Flera av budorden innehåller påbud om mänskliga rättigheter och regler för uppträdande gentemot 
medmänniskor.. 
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TANKAR OM MÄNNISKOVÄRDE: AMENHOP, SOLON, KYROS

Amenhops lärosatser 1200 f.Kr Solon (640-558 f.Kr). Kung Kyros (590-530 f.Kr).

Tankar om människovärde uppstår 2 av 4.

Amenhopes lärosatser (1200 f.Kr ca).
Egyptisk rätt präglades tidigt av större mildhet vid straff än hos andra utvecklade kulturer under 
motsvarande tid. Dessutom syntes kvinnans rättigheter vara ganska lik mannens.

Omkring år 1200 f.Kr nedtecknade Amenhope lärosatser att man skall vara aktsam mot fattiga, svaga 
och sjuka och man skall ej vittna med lögner.  Dessutom skulle man inte ha begär till annans 
egendom.

Solon (640-558 f.Kr).
Solon anses vara en av banbrytarna avseende samhällsbyggnad och därmed sammanhängande 
rättssystem. Han betraktas ofta som den visaste av alla grekiska statsmän.

Solon förbjöd personalexekution, dvs rätten att göra någon  till slav som ej kan betala sina skulder.
Vid en kristillfälle avskrev han alla skulder.

Solon ansåg att det skulle råda likhet inför lagen. Han upprättade  brottsmålsdomstolar  och 
folktribunaler. Tvistemål skulle avgöras i lokala nämnder. Den dömande makten skulle tillhöra folket. 
Solon upprättade demokratiska spelregler. 

Kung Kyros (590-530 f.Kr).
Kyros den store är en hjälte i Irans (Persiens) historia. Efter att ha erövrat Babylon frisläppte han 
judarna som befann sig i den ”Babylonska fångenskapen”. Istället för fångenskap i främmande land lät 
han återföra folk till sina hemländer. 

Kyros proklamerade lagtexter på en lercylinder. Texterna antydde för första gången principer om 
människors lika värde. En  föregångare till den universella deklarationen om mänskliga rättigheter.

Kyros lagar medgav förutsägbarhet och ganska stor rättstrygghet. Människans moral betonades.
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TANKAR OM MÄNNISKOVÄRDE UPPSTÅR: ZENON, ASHOKA, SENECA

Kung Ashoka (304-232 f.Kr).Zenon (333-264 f.Kr). Seneca (4-65. 
Tavlan ”Senecas död”).

Tankar om människovärde uppstår 3 av 4.

Zenon (333-264 f.Kr).
Zenon verkade i Grekland. Han anses vara den förste världsmedborgaren. Stoicism, att verka genom 
lugn, självbehärskning och reflektion, uppstod via Zenon. 

Zenon menade att alla har mänskliga rättigheter och skyldigheter. Alla människor hade lika och 
inneboende värde - ett naturrättstänkande.

Kung Ashoka (304-232 f.Kr).
Ashoka var kung i Indien.  Han slog brutalt ned ett uppror år 260 f.Kr där han lät döda fler än 100.000 
människor. Han ångrade sig djupt och blev en fredsfurste som ville gottgöra sina onda handlingar.

Ashoka förespråkade bland annat bruk av icke-våld, omtanke om föräldrar, generositet mot alla och 
religionsfrihet. 

Med en tolerant buddhism spred Ashoka denna religion till flera grannländer.

Seneca (4-65).
Seneca var filosof, författare och politiker i Rom. Han blev år 54 rådgivare åt den despotiske kejsar
Nero. Som stoisk filosof tog Seneca ställning mot den grymme kejsarens handlingar.  

I skriften ”Om mildhet” uttrycker Seneca en människovänlig och mild syn på behandling av alla 
människor. Ett synsätt som låg nära kristendomen som började spridas i romarriket. 

Seneca tvingades begå självmord för sina ställningstaganden.
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TANKAR OM MÄNNISKOVÄRDE UPPSTÅR: AKBAR, GROTIUS, FN-STADGAN

Akbar (1542-1605). Hugo Grotius (1583-1645) . FN-stadgan 1948 om folkrätt.

Tankar om människovärde uppstår 4 av 4.

Akbar (1542-1605).
Akbar var sonson till den store Babar som skapade Mogulriket i Indien. Mogulriket var ett islamskt 
rike. Akbar  ”den store” var som regent en föregångare när det gäller mänskliga rättigheter.

En blodig motsättning hade rått mellan hinduer och muslimer under lång tid. Akbar utverkade i lagar 
och föreskrifter tolerans och icke diskriminering mellan olika religionstillhörigheter. Samtidigt infördes 
en viss yttrandefrihet. Alla människor skulle ha rätt att tillträda ämbeten. 

Akbar avskaffade sedvänjan att göra krigsfångar till slavar.

Hugo Grotius (1583-1645) .
Hugo Grotius från Holland kallas ”folkrättens fader”.  Han var protestant och mycket religiös. Grotius
menade att naturrätten skulle existera även om Gud ej existerade.

Grotius vidareutvecklade italienaren Gentilis tankar om en universell folkrätt och kom att skriva ett 
fullständigt verk som systematiserade människors rättigheter. 

Grunderna i Grotius verk gäller än idag och har gjort Haag-domstolen till ett effektivt instrument för 
bevakning av krigsförbrytelser m.m.

FN-stadgan 1948.
Förenta Nationerna bildades efter andra världskriget. År 1948 antogs i FN:s generalförsamling en 
universell förklaring om de mänskliga rättigheterna. 

Brott mot mänskligheten infördes som en åtalsmöjlighet.
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VETENSKAP

Vetenskaplig
kunskap

• Systematisk beprövad
• Objektiv (”fri från värderingar”)
• Kommunicerbar
• Generell
• I princip universell

Prövbar,
testbar

Särskiljs från :
• Insikt
• Tro
• Intuition
• Rent personlig erfarenhet
• Inbillning
• Övertygelse 

Vetenskap.

”Objektiva” iakttagelser anses vara utgångspunkten för vetenskap. Iakttagelsen skall inte vara 
beroende av person utan varje annan person i samma situation skall kunna uppfatta iakttagelsen på 
samma sätt. Man talar här om att fakta iakttagelsen skall vara upprepningsbar.

En viktig del i iakttagelsen är själva formuleringen i text och eventuellt bild. Formuleringsprocessen 
utgör i sig en risk att präglas av personlig och eller kulturell påverkan. 

I västerlandet finns upprättade procedurer för hur vetenskapliga iakttagelser skall härledas och 
verifieras.

Vetenskapligt angreppssätt började med naturvetenskaperna. Numera omfattas också ämnena 
humaniora, samhällsvetenskap och ekonomi.  

Inom samhällsvetenskapen finns en problemställning att de studerade objekten själva ingår i 
faktainsamlandet. Samtidigt har nästan alltid de studerade objekten, personer och grupper, själva 
ganska god kännedom om förhållanden genom livserfarenhet. 

Samhällsforskarnas studier leder ofta till gradvis överlägsen kunskap gentemot lekmännens. Forskare 
gör också fler iakttagelser och nyttjar mera systematisk metod och formuleringssätt.

Samhällsvetenskap tillåter sällan aldrig experiment till skillnad från de flesta naturvetenskaperna. 
Metodiken är vanligen istället att studera samhällen under olika tidsperioder eller jämförelser mellan 
olika kulturer.

Ytterligare en skillnad för samhällsvetenskaperna till skillnad mot naturvetenskaperna är att nya rön 
ofta leder till förändringar. Samhällsvetenskap formas, eller missformas, av den omgivande miljön och 
kan tyvärr ibland nyttjas som pseudovetenskap (”alternativa fakta”).    
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FRÅN FYSISKA FÖRÄNDRINGAR TILL BETEENDEFÖRÄNDRINGAR

Före 1960 ca År 1960-199x

Fysiska förändringar
Beteende-

förändringar

År 2000

Normer, värderingar 
- Fixering på individ. Självförverkligande.
- Upplevelser med betoning på gemenskap
- Hög aktivitet 
- Prestationsinriktad
- Suddig tidsuppfattning
- Slipslösa arbetsplatser
- Mångfald.
- Öppenhet.

Standardhöjning, tekniska lösningar
- Elektrifiering
- Vägbyggen
- Infrastruktur
- Moderna bostäder
- Bilar, fordon
- Fritidshus
- Mat och dryck
- Elektroniska apparater
- Charterresor …

Från fysiska förändringar till beteendeförändringar.

Moderna samhällen bygger på att samhället ständigt utvecklas. Varje dag sker förnyelser av 
infrastruktur, produkter, produktionssystem, marknads- och distributionssystem, IT-system, system 
för boende, kultur-och konstformer, administrativa system osv

Under 1990-talet skedde en stark förskjutning mot nya värderingar i hela västvärlden. 
Den uppväxande befolkningen kom att betona  individualitet och  självförverkligande med 
ifrågasättande av befintliga samhällsstrukturer.

Med inriktning på meritokrati genom hårt arbete, utmaningar och stimulanser utmanades både 
värderingar och  arbetsformer. Vertikal karriär blev mindre intressant. Man kom mer att Identifiera sig 
med  yrket än företaget eller organisationen.

Varierande och flexibla arbetstider där gärna fritid och arbete är hopkopplade kom att värderas  högt. 
Vid  förnyelse av samhället försköts insatser från fysiska åtgärder mot beteendeinriktade. 

Exempel på beteendeinriktade åtgärder från samhällsdebatten. ”Vi behöver nya”:
Verktyg för att minska kriminaliteten
Verktyg för att stå emot hedersvåld
Verktyg för att minska psykologiska problem
Verktyg för att motverka ensamheten
Verktyg för att minska arbetslösheten
Verktyg för att fler skall ta teknikjobb
Verktyg för att få kvinnor att ta teknikjobb
Verktyg för att öka föräldraansvaret i skolan
Verktyg för att förändra oss snabbare
Verktyg för att öka kreativiteten
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ÖKADE KOMPETENSKRAV

Frekventare ankomst. av 
”normala” ärenden

Fler ärenden utanför 
organisationens traditionella 

göromål.

Allt fler personer inblandade.

Fler kompetensdjupa ärenden.

Större inslag av 
konstruktion/skapa i ärenden.

Snävare tidsfaktor för samtliga 
ärenden.

Allt större abstrakta inslag i 
ärenden.

Fler olika kompetenser i 
ärenden. (Integrationskunskap).

Ökade kompetenskrav.
Alla organisationer utför ”ärenden” eller arbetsuppgifter som avnämare utanför organisationen har nytta 
av. ”Ärenden” kan för en butik vara att betjäna kunder som ankommer.
För en skola utgör varje elev en form av  ”ärende”. Uppgiften är därvid att vid terminens slut avlämna 
eleven med den mängd kunskap och kvalitet som anges i läroplanen. 
För ett industriföretag kan ”ärenden” utgöras av att verkställa de order som avtalats.
Inom en förening är varje ”projekt” eller aktivitet ett ärende.
En revisionsbyrå har ärenden såsom bolagsbildningar, bokslut och revisioner.
Försäkringskassan har ärenden som att bevilja bostadstillägg och utbetala garantipension.

Ärenden eller uppdrag är de arbeten som organisationen måste uppfylla för att motivera 
organisationens existens.

Mängder av ärenden ställer djupare krav vid lösningen. Ett exempel är säljaren av TV som måste kunna 
mycket mera nu om kopplingar till IT och installation av grundenheten.
Alla ställer vi högre krav på svar inom kortare tid. Som exempel kräver vi svar snabbt på en skattefråga. 
Ett annat exempel är att snabbt avgöra ett fel på IT-systemet.

Organisationen är upplärd för att hantera de normalt ingående ärendena. Med dagens snabba utveckling 
måste nya ärenden kunna hanteras. 

Mängder av ärenden har inslag av olika kompetenser som normalt inte ingår i formella utbildningar. Ett 
exempel är ingenjören som måste lära sig juridik. Ett annat exempel är polisen som måste kunna viss 
mängd psykologi.

Produkter, produktionssystem, programvaror, arbetsprocesser, projekt, ”events”, sociologiska insatser 
mm. kräver utvecklad metodik för att skapa idéer och handlingsplaner.

Allt fler ärenden får också större del av abstrakta inslag. Bilförsäljare måste kunna de avancerade 
funktioner som finns i moderna bilar. Leverantörer av telefonväxlar måste kunna mängder av olika 
funktioner både närliggande teknik och administration.
Ovan nämnda faktorer är exempel på orsaker varför kravet på ökad kompetens uppstår! 47



MODELLER SOM AVBILDNINGAR AV VÅR OMGIVNING

Universella konventioner
(FN, mänsliga rättigheter …)

Nationella grupperingar
(EU, G20, …)

Nationella lagar/regler
(Lagar, förordningar …)
Regionala procedurer
(Kommunala tillstånd 

…)

Procedurer 
hemma …

Organisatoriska
procedurer. (Regelverk 

i företag…  )

Avbildning av den 
fysiska världen

Avbildning av den 
immateriella världen

Avbildning av den 
transcendentala 
världen

Modeller som avbildningar av vår omgivning.

Abstraktioner via modeller av fysiska ting.
Redan Leonardo da Vinci gjorde skisser som illustrerade avancerade tekniska lösningar. Sannolikt gjorde 
också egyptierna skisser innan avancerade byggnader kom till.

Under industrisamhället har ritningar dominerat som underlag till tekniska lösningar. Numera framställs 
ritningar i datorbaserade så kallade CAD-system.

Ritningar av olika slag, ofta kommenterade med verbal text och siffror, utgör abstrakta beskrivningar av 
föremål och/eller processer. Många branscher har infört symboler för att beteckna ting. En symbol kan 
vara exempelvis vara ett fönster på en byggnad, en trappa eller åt vilket håll en dörr öppnas. Ett annat 
exempel är var brunnar finns och rör är dragna.

För att illustrera ett helt föremål, exempelvis en byggnad eller en bil, krävs flera olika ritningar som var 
och en beskriver egenskaper hos totalobjektet. Ritningarna i sin tur är kopplade till varandra.

Ritningarna utgör beskrivningar av ingående objekt, exempelvis trappor och dörrar, samt relationer 
mellan objekten. Ritningarna utgör abstrakta modeller eller beskrivningar av fysiska objekt.

Abstraktioner via modeller av abstrakta system.
Vi människor är omgivna av allt fler abstrakta system som blir allt mer komplexa. De abstrakta systemen 
är ingalunda bara de digitala. Sociologiska, psykologiska, ekonomiska och samhällsinriktade vetenskaper 
har också ett stort behov av att förmedla beskrivningar av komplexa system. 

Tyvärr har ingen enhetlig nomenklatur skapats för att göra modeller av abstrakta företeelser eller ting. 
Behovet är dock stort. För att förstå komplexa frågeställningar behövs klara talande modeller dels för att 
se komponenter och samband dels för att kommunicera till beslutsfattare och sakkunniga. 
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MODELLER AV TVÅ ABSTRAKTA SYSTEM

En modell över hur en grupp av 
människor vanligen utvecklas. 

En modell över hur processen från hur 
data utvecklas till kunskap.

Modeller av två abstrakta system.

Ovanstående figur illustrerar två olika abstrakta objekt som avbildats i en abstrakt bild i form av 
modeller.

Den vänstra modellen visar hur en persongrupp vanligen utvecklas om klimatet i gruppen tillåter det.
Modellen till höger visar processen från hur data i en process omvandlas till kunskap. Modellen 
förtydligar skillnaden mellan data och kunskap.

Båda modellerna kan självklart beskrivas i enbart verbala termer. Men modellerna är lättare att 
minnas och framförallt lättare att kommunicera till andra människor! Enbart verbala beskrivningar har 
en tendens att bli långa, svåra att överblicka och svåra att komma ihåg.

Vår värld idag består av mängder av abstrakta objekt och processer. Många gånger utgör objekten 
delar i sammanlänkade i system.

Dagens människor upplever många gånger förvirring i vår nya värld där abstrakta företeelser saknar 
struktur, är innästlade och svårbegripliga. En möjlig väg att underlätta förståelsen av den moderna 
världen är att skapas bättre modeller av de abstrakta systemen!   
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AV MÄNNISKAN SKAPADE ABSTRAKTA SYSTEM

Nation
Grundlag

Lagar
Företag

Aktiebolag
Handelsbolag
Ömsesidiga 

bolag …

Bostadsrätts-
föreningar

Bostadsrätts-
lagen

Föreningar
Bokföringslag 

…

Stiftelser
Grundlag

Lagar

Förenta 
nationerna

Avtal
Konventioner

…
WHO

(Världshälso-
organsiationen)

Avtal
Konventioner

…

Handelsavtal
Konventioner

…
Geneve-

konventionen
…

Av människan skapade abstrakta system.

Vi människor har skapat system för att hantera frågor där många människor är berörda. Allt för att 
reglera hur människor ska verka mot varandra och mot andra system.

Systemen består av regelverk, komponenter, och hur reglerna förhåller sig till varandra, relationer.

Emellanåt överlappar systemen varandra och tvetydighet uppstår vilken regel som skall gälla. Lagråd 
eller liknande får avgöra vad som skall gälla. Exempelvis kan ett beslut i en delstat sättas ur spel i en 
federation. (Abortlagar i USA).

Många gånger täcker regelverken inte samtliga situationer och glapp uppstår. En invandrad treåring 
utan föräldrar kan utvisas  därför att man inte förutsett en viss situation i regelverk.

Den oerhörda mängd abstrakta system som människan har skapat har nu nått en nivå där systemen 
är oöverblickbara! Situationen uppträder olyckligt samtidigt med att behovet av snabbare och 
djupare förändringar i det moderna samhället uppträder!

Inom politiken talar man om behovet av omställning, förnyelse, utveckling, förändringar, ouppnådda 
resultat, icke fullgjorda uppdrag osv. Näringslivet ropar efter högre kompetens, flexibla människor, 
global konkurrens mm.

Den komplexa världen, som människan byggt, är behov av allt snabbare förnyelse samtidigt som 
miljökraven ställer krav på nya beteenden och attityder hos människan. 

Albert Einstein :
”Det krävs ett nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka”.
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SYSTEMTÄNKANDE

Ursprungligt
system

”byggs på”

”byggs på”

”byggs på”
igen

Samband mellan systemen:
- Avtal
- Överenskommelser
- Samarbeten …

Systemtänkande.
Att tänka i system kallas emellanåt för ”den femte disciplinen”. Innebörden av systemtänkande brukar 
man säga är ”förmågan att uppfatta hur komplexa företeelser hänger ihop och påverkar varandra”.
Det är viktigt att betona att ordet ”system” ingalunda bara skall associeras med IT-världen och 
digitalisering. En bil, ett dörrlås, en förening, ett företag, ett sjukhus, en lagsamling, ett samhälle osv kan 
alla betraktas vara ”system”.

Ett system består av delar eller komponenter. Mellan delarna finns samband eller relationer. De 
sammankopplade delarna utgör ett system eller delsystem som i sin tur kan vara sammankopplade.

Man bör skilja mellan ”system” och ”process”. En process illustrerar förloppet i ett arbete eller dess 
nödvändiga gång för att fullfölja något till ett slutresultat. Ett enkelt exempel på en process är hur man 
sätter samman en hylla från IKEA. Ett exempel på en komplicerad process är hur man får bort 
gängkriminaliteten från storstäderna. 

Exempel på ”system”:
 Vägar och avloppsledningar i en kommun.
 Gator, torg, fastigheter i en stadskärna.
 El, tele, bredbandsanläggningar.
 Lagarna som gäller.
 Låssystemet på arbetsplatsen.
 Ett datasystems samtliga delar.
 Telefon, TV, video, PC, Internet, spis, kyl, frys.
 Bilen, cykeln, gräsklipparen, skidorna, grillen ….

Exempel på processer:
 Processerna att söka stöd under covid-19, 
 Processerna att åka buss från anskaffning av biljett till incheckning
Våra system, som vi är berörda av, har byggts på och förändrats i en lång utvecklingsprocess. Beroenden 
och kopplingar mellan system gör att komplexiteten vuxit så att det tar lång tid att förändra samtidigt 
som osäkerheten har ökat.
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FÖRNYELSEPROCESSER

Förnyelseprocesser.
Som vi sett i den enkla berättelsen om ”humanhistoria” så har människans tillvaro ständigt varit 
utsatt för förändringar i stort och smått. Förändringsprocessen kommer sannolikt aldrig att ta slut.

Ett av syftena med föreliggande berättelse är att vidga perspektivet i synen på den civilisation vi byggt 
upp och att vi är i en dynamisk process som vi bör bli bättre i att förstå och därmed styra i ”värdiga” 
steg.

Troligen är det fyra kunskapsområden som bör prioriteras:

- Bättre ledarskap måste utvecklas. Integrerat synsätt måste utvecklas.

- Metoder för problemlösning (eller tillvaratagande av möjligheter) byggde tidigare på industriellt 
tänkande där fysiska system dominerade. Behovet av att förstå och tillämpa humaniora i 
problemlösningen måste utvecklas.
Tidigare kunde man lösa problem efter hand som de dök upp. I den nya tiden går allt så fort och  
allt fler ämnesområden är inblandade i problemlösningen. Urvalsprocessen vad som skall lösas blir 
allt svårare.

- Projektarbetet har också utvecklats från industriepoken. Samhället är idag mycket skickligt på att 
styra och genomföra fysiska projekt. Förmågan att göra detsamma inom humanioraprojekt är  
otillräcklig.

- Förnyelsearbete som process omfattar inte bara teknikområden utan måste också inkludera 
relationsbyggande internt och externt i samklang med organisationsutveckling med stora 
humaniorainslag. 
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FRÅN VIS ION TILL TEKNISKT GENOMFÖRANDE

Vision Strategi Projekt Operativa     Tekniskt
beslut          genomförande

Redskaps-
förråd 
behövs!

Vilken nivå
på anläggning?
Hur mycket
göra själva?
Bygga eller 
köpa 
paketsats? …

Skissar på 
två 
lösningar.
Val av en 
lösning

När skall 
jobbet 
utföras?
Vem köper in
extern 
hjälp?...
Vem köper in 
eget material?
Beställningar.
Verktyg …
Tidplanering
…

Grunden läggs 
under vecka nn.
Förrådspaketet 
reses vecka mm.
Inredningar görs 
vecka ppp.

Från vision till tekniskt genomförande.

Människans framsteg bygger på att vi har visioner. Inom hela samhällets funktioner lyser brister 
igenom i att förstå hur visioner blir förda till verkligt resultat.

Med ovanstående bild kan man kanske förstå att visioner blir genomförda i flera steg genomsyrat att 
hårt systematiskt arbete.

Det enkla exemplet illustrerar hur något blev färdigställt som bara ”trampade vatten” och inte kom 
någonstans. Vi översvämmas med liknande frågor dagligen.

Ett av de största misstagen är att inte se helheten. Ett andra stort misstag är att många förväntar sig 
ha svaren redan i visionen. De detaljerade svaren utarbetas successivt med ibland återkommande 
steg bakåt i processen.

Miljöproblemen är ett globalt problem där system som är sammankopplade måste nystas upp, 
förändras och byggas i miljontals förnyelseprojekt. Kanske i symbios med ett nytt sätt att tänka för oss 
människor.  
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