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Vad kan historien lära oss?

1. Vad kan historien lära oss?

2. Vad kan min studie av SLU och biståndet lära 
oss?



Vad kan historien lära oss?

1. Vad kan historien lära oss?

– Uppmärksamma kontexter; förklara skeenden

– Föra in nya perspektiv på dagens läge genom att 
belysa föregående institutionella och ideologiska 
förhållanden

– Tillföra nya tidsperspektiv

Sammantaget: stimulera nya former av 
självreflektion och sätt att tänka om idag och igår



Avhandlingen behandlar 
teknovetenskaplig agrarexpertis i 
svenskt bistånd mellan 1950 och 
2009, med fokus på några av de 
utvecklingssamarbeten SLU (med 
föregångare) har varit engagerat i



Tre problemkomplex:

• Hur inkorporerades SLU:s 
föregångare i biståndet under 
1950- och 60-talen?

• Hur förhöll sig de svenska 
experterna till 
utvecklingsproblematiken och 
sin egen kunskapstillämpning?

• Hur utvecklades samarbetet 
mellan den agrara expertisen 
vid SLU och 
biståndsmyndigheterna?



Vilken bäring har dessa resultat på frågan om att skapa, 
underhålla och använda en svensk resursbas idag?

• SLU och SLU:s ledning är nyckelaktörer

• Utvecklingspolitiken måste ta fasta på landsbygds- och livsmedelsfrågor

• Det måste finnas kongruens mellan policy och expertis; hur den 
kongruensen kan se ut är en öppen fråga, men historiskt har ett centralt 
bidrag från SLU varit en förankring i det lokala och praktikorienterade, 
både när det gäller forskning och expertis mer allmänt



Vilken bäring har dessa resultat på frågan om att skapa, 
underhålla och använda en svensk resursbas idag?

"Mankind are so much the same, in all times and places, that history informs
us of nothing new or strange in this particular. Its chief use is only to discover
the constant and universal principles of human nature." 

David Hume

• Det är alltid svårt för alla att kritiskt reflektera över den egna kunskapens 
fundament; därför behövs ett starkt engagemang i en kontinuerlig process 
av självreflektion över vad resursbasen faktiskt är och vilket begränsningar 
och hål som finns i dess kunnande

• Absolut inte fel att utgå från det specifikt svenska kunnandet, men fundera 
ordentligt och kontinuerligt på vad det innebär att göra det

• Gäller för både experter/praktiker och deras uppdragsgivare – leder vidare 
till frågor om hur förhållandet mellan dem



Frågor?


