
Orsaker till fattigdom
Sammanfattning 

• Kolonisation – Europeiska länder ”tar över” länder i Afrika, Asien och Sydamerika. För att 
få tillgång till deras resurser och naturtillgångar. 

• Triangelhandelen – En handel mellan Europa, Afrika och Amerika. Där målet för Europa var 
att tjäna mer pengar på kostnad av Afrika och Amerika 

• Kartan ritas – Europa drog linjerna för hur Afrika skulle se ut. Skapade konflikter pga att 
människor  och folk delades och nya landsgränser drogs upp.     

• Ny kolonialism – Handelsmönster ser likadana ut som förr. De säljer billiga råvaror och 
säljer dyra industrivaror. 

Utvecklingshinder för de fattiga länderna i världen.
• Brist på kapital – fattiga länder har inte kapital/pengar att ta hand om sina resurser. Därför 

tar stora företag hand om dem. Det gör så att resurserna inte kommer landet till lika stor 
nytta. 

• Energitillgångar –  Länderna har en liten hemmamarknad och därför kommer inte landets 
naturtillgångar till sin rätt. 

• Utbildning och demokrati – många barn går inte i skolan, därför finns det inte tillräckligt 
med utbildade personer för att utveckla landet. Demokrati ”föder” också människor som är 
mer medvetna om sina rättigheter. 

• Brain-drain – De som kan lämnar landet och studerar utomlands. Landet utnyttjar inte de 
som är utbildade för att dessa arbetar istället i ex EU/USA

• Skuldfällan – Stora skulder sen 1970-talet. Landet får inte in tillräckligt med pengar för att 
kunna betala av sina skulder. 

Befolkningsfrågor, teorier. Försörjningsproblem
• Malthus teori – ökad tillgång på mat leder till ökat barnafödande och fortsatt undernäring för 

människorna.
• Boserups teori – En växande folkmängd tvingar fram en utveckling och effektivisering av 

jordbruket. Alltså är en folkökning en drivkraft till förändring och förbättring. 

Hur Sverige blev ett rikt land
Från ett fattigt land på 1700-talet till ett rikt land på 2000-talet. 
Goda inre förutsättningar har gjort landet rikt. 
Orsaker till ett ökat välstånd är: 

• En utvecklad välfärdspolitik
• utbildningsnivån höjdes
• Allmän rösträtt för män och kvinnor sedan 1921.

Utvecklingsteorier 
Rostows stadieteori – Han delar upp ett lands ekonomiska, sociala och politiska utveckling i olika 
stadier. 

1. Traditionellt samhälle  
2. Förberedelsetid  
3. Take-off  
4. Mognadstid 
5. Masskonsumtionssamhälle

Franks beroendeteori
Han menar att världens rika länder förhåller sig till varandra som i en triangel. De rika länderna 
befinner sig i toppen av triangeln och de fattiga längst ner.  



 


