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Sammanfattande resultat
Resultatet av den här förstudien visar att urfolkskunskap, eller Indigenous Local Knowledge
(ILK/Traditionell Kunskap(TK) behandlas olika av statstjänstemän inom natur-och
kulturvården i Sverige och i Nya Zeeland. De svenska tjänstemännen uppvisar en tydlig
förvirring och skepticism i relation till begreppet och dess relevans. I Sverige är glappet
mellan policy-nivå och verksamhet stor och det efterlyses fler konkreta direktiv på hur man
kan arbeta med ILK/TK lokalt, vad som ska räknas som ILK/TK och vilka som är ILK/TKbärare. I Sverige appliceras en global ILK/TK-diskurs som inte alltid känns tillämpligt på
svenska lokala kontexter. Framför allt är det ILK/TK i direkt relation till arbetet med att
främja biologisk mångfald som styr ILK/TK-frågan här. På Nya Zeeland relaterar man nästan
inte alls till den globala ILK/TK-diskursen. Här styr lokala behov. Dessutom finns en stark
folkrättslig aspekt med i integreringen av ILK/TK, vid sidan av relevansen för biologisk
mångfald. Tjänstemännen har tydliga direktiv och fortbildning i hur och varför ILK/TK ska
implementeras. Trots detta uppstår stundom konflikter och statstjänstemännen upplever ofta
sin situation som utsatt. Vi kan konstatera att ILK/TK är ett synnerligen komplext fenomen
som både innefattar en global diskurs (som kan ses som en del av det ”västerländska”
vetenskapliga naturvårdsparadigmet) och en lokal verklighet. Det finns postkoloniala
aspekter och maktaspekter tätt kopplade till själva definitionen av två olika kunskapssystem
som påverkar de normer och värderingar som genomsyrar de byråkratiska strukturerna när
ILK/TK ska beaktas. Sammanfattningsvis behövs mer forskning för att tydliggöra de
komplexa samband som ligger till grunden för den förvirring och skepticism som svenska
statstjänstemän inom natur- och kulturvårdssektorn känner inför ILK/TK.

Bakgrund och syfte med projektet
Tendensen att inkludera urfolks kunskap i natur- och kulturvårdsförvaltning har blivit allt mer
signifikant under de senaste årtiondena. Allt fler internationella konventioner och riktlinjer
(Exempelvis CBD, UNDRIP) talar om vikten av att ta tillvara denna kunskap. Också inom
arbetet med Världsarvskonventionen har betydelsen av urfolkskunskap betonats. Det pågår
ett arbete med att harmonisera konventionen med Deklarationen för Urfolks Rättigheter. Vid
Världsarvskommitténs årliga möte i Bonn, 2015, betonades urfolks rättighet att vara delaktiga
i världsarvsprocesser, från nominering till förverkligande genom att några tilläggsparagrafer
angående detta gjordes till The Operational Guidelines (UNESCO 2015).

Enkelt uttryck kan man säga att det finns två syften med att inkludera urfolkskunskap: dels
för att det finns erfarenheter och kompetens här som är viktig för att förbättra natur- och
kulturvård, och dels finns det en demokratisk aspekt som mer poängterar urfolkens rätt till
delaktighet i beslut som rör deras traditionella marker och deras kulturarv. Men hur
implementerar man de här internationella policy-principerna på nationell nivå? Hur agerar
statstjänstemän i Sverige när de ska beakta urfolkskunskap i beslut som rör hur världsarven,
och natur- och kulturarven i stort, förvaltas? Vad är statstjänstemännens arbetsmässiga villkor
för att förverkliga de här policyrekommendationerna och hur reflekterar man själv över detta?
Detta var den breda utgångspunkten för denna förstudie. Syftet var att skapa en god grund för
en större studie med en trefaldig utgångspunkt. Tanken var att 1) utveckla nya teoretiska
perspektiv för att undersöka förutsättningar för så kallade ”street level bureaucrats” att
genomföra utmanande policyförändringar (såsom integrering av urfolkskunskap), 2) utveckla
nya forskningsmetoder genom att låta studien i sig bli en plattform för lärande där
statstjänstemän aktivt engagerades och hade en interaktiv dialog med forskarna och sin
arbetsplats, och 3) bidra med ökad förståelse för hur man kan främja kunskap och praxis
kring inkluderingen av urfolkskunskap inom ramarna för världsarv.
Fokus i denna studie var två världsarv, Laponia i Sverige och Tongariro National Park i Nya
Zeeland. De svenska förhållandena var i förgrunden och Nya Zeelands-fallet är menat att ge
värdefulla perspektiv och jämförelsepunkter. Avsikten med att belysa situationen i två
världsarv var att bättre se de normativa strukturer som omger byråkratiska strukturer och
processer. Tanken var att en jämförelse skulle visa på skillnader och likheter i hur tolkningar
av urfolkskunskap ska/bör/kan tillvaratas i natur- och kulturvård. De två världsarven i studien
är relativt unika i världen då de båda innefattar kulturella värden av en nu levande
urbefolkning som en del av världsarvsmotiveringen. I båda fallen har de lokala
urfolksgrupperna inflytande över förvaltningen, även om formerna ser olika ut och är
organiserat olika i de bägge länderna. Båda fallstudierna är exempel på skyddade områden
som innefattar både natur- och kulturvärden och där man kan prata om biokulturella områden,
där det i praktiken för människor som bor och verkar där inte alltid är viktigt att särskilja
mellan vad som är natur och vad som är kultur.
Syftet med en förstudie är delvis att samla information och kunskap för att pröva vad som är
”görbart” i en tänkt större studie. Tidigt under studien visade det sig att vår initiala idé att
fokusera på världsarven blev för snäv. Bland annat på informanters inrådan vidgade vi därför
vår undersökning till att gälla natur- och kulturvård mer generellt. Vi insåg också att vi
behövde inkludera statstjänstemän på fler nivåer och frångick således vår idé om att fokusera
på ”street level bureaucrats” i första hand. Också vår initiala idé att i både i förstudien och i
en framtida större studie aktivt inkludera informanter och att låta själva forskningsprocessen
bli en lärande-plattform och tillfälle till reflektion för de involverade informanterna visade sig
svårt. Tidsbrist och resursbrist var några faktorer som gjorde att många informanter tvekade
kring möjligheterna att genomföra detta fullt ut. Dessutom märkte vi tidigt att det finns en
stor tveksamhet kring urfolkskunskap i sig, eller Indigenous and Local Knowledge
(ILK)/Traditionell Kunskap (TK) som är de begrepp som framför allt används i Sverige. I
den här forskningsrapporten kommer vi hädanefter använda begreppet ILK/TK. De flesta
samtal kom därför att handla om begreppet ILK/TK. Man funderade kring vad begreppen
egentligen betyder, hur de ska tolkas och hur en integrering av denna typ av kunskap
egentligen praktiskt ska gå till, snarare än om hur statstjänstemännens villkor ser ut när det
gäller att implementera urfolkskunskap. Detta har gett oss en vägledning i hur ansökan till ett
större projekt formulerats och hur en pågående artikel utformats. Resultatet av den

kursförskjutning som skedde i studien är det som analyseras och diskuteras fortsatt i den här
forskningsrapporten.

Kortfattad teori- och metoddiskussion
Inför studien lät vi oss inspireras av två teoretiska inriktningar: 1) Public Administrationdiskussioner som undersöker villkor för lärande på arbetsplatsen som underlättar eller
försvårar policy-implementering, och 2) Governance-analyser som diskuterar hur
statstjänstemän tolkar policys och regelverk, och också tolkar sin egen roll som byråkrater,
utifrån de byråkratiska normer och värderingar som finns.
Statstjänstemän ställs inför nya direktiv och arbetssätt hela tiden. I sin yrkesroll befinner de
sig i en konstant lärande process och måste anpassa sig till ny information och nya regelverk.
Det är därför viktigt att förstå under vilka villkor som implementeringen av nya och
utmanande policys (som exempelvis att integrera ILK/TK i natur- och kulturvården) sker.
Illeris (2004) menar att det finns tre dimensioner som alltid samspelar när lärande sker. Det är
dels två processer på individuell nivå - vad det är som ska läras (i detta fall att använda
ILK/TK) och motivationen att lära sig något specifikt (känslor, intentioner, etc.). Dessa
individuella kognitiva processer påverkas starkt av den miljö individen befinner sig i. I vårt
fall handlar det om arbetsmiljön för tjänstemännen, d v s hur de socio-kulturella
förhållandena är och hur organisationen i övrigt är uppbyggd d v s hur väl den stimulerar
lärande i en viss riktning. Det är också viktigt att poängtera att lärande sker kontinuerligt i
alla de situationer vi människor befinner oss i. Frågan är dock för tjänstemännen i vår studie i
vilken riktning lärandet sker.
Governance-spåret har hjälpt oss att förstå hur “sanningar” inom dagens natur- och
kulturvårdstänk skapas, institutionaliseras och reproduceras (Luke 1997, Agrawal 2005,
Ulloa 2011:91ff). Vår teoretiska grundansats har hjälpt oss att tydliggöra de ofta oskrivna
normer och värderingar som genomsyrar statstjänstemäns praktik och de villkor som finns för
att lära sig inkorporera ILK/TK.
På grund av den kursförskjutning som skedde under studiens gång har även andra teoretiska
diskussioner kommit att bli viktiga för analysen av empirin. Vi har här framför allt använt oss
av resonemang som berör processen att definiera och konstruera begreppet ILK/TK (Agrawal
1995, 2005; Povinelli 1995; Nadasdy 2007) och hur begreppet kan ses som en del av det
normativa ”västerländska” natur-och kulturvårdstänkandet och som ett uttryck som ryms
inom den ”västerländska” vetenskapliga kontexten (Nadasdy 1999; Briggs 2013; McGregor
2016)
Vår metod har bestått av kvalitativ etnografisk datainsamlande i form av intervjuer, några fall
av deltagande observation samt litteraturstudier och genomgång av offentligt material
(rapporter, policyregleringar, etc.) både i Nya Zeeland och i Sverige. Den tanke vi hade från
början, att aktivt involvera informanterna i forskningsupplägg och i utformandet av en större
ansökan fick vi, som sagt, ganska snart släppa. På grund av tidsbrist och ofta en egenupplevd
känsla av okunskap fanns det inte engagemang och möjlighet för informanterna att ingå i den
form och utsträckning som vi från början hade önskat. Dessutom visade det sig mycket svårt
att nå ”Street level bureaucrats”. Vi hade behövt mycket mer tid för att komma denna grupp
nära. De arbetar ofta långt ner i hierarkin och vägen till dem går genom deras överordnade.
De är strängt upptagna med ärendehanteringar och vi såg också indikationer på att de själva
inte tyckte att deras arbetsposition kunde berika vår studie eller var intressant i någon

bemärkelse. Vi håller fast vid att det finns ett forskningsglapp gällande arbetssituationen för
”Street level bureaucrats” och att dessa har en nyckelposition vad gäller den praktiska policyimplementeringen. Men det visade sig alltså att denna förstudie inte var tillräckligt stor i
omfång för att inkludera den här kategorin av informanter i den utsträckning som vi önskat.
Vår metodologi kom därmed att skifta något. Vi vände oss istället till informanter med olika
position i byråkratin, och inkluderade också i större utsträckning urfolksrepresentanter.
Dessutom utvidgade vi fältet till att inte bara avgränsas till världsarven eftersom frågan om
ILK/TK bitvis var svår och känslig i nuläget att diskutera för aktörerna där. Däremot är våra
resultat i studien synnerligen relevanta även för Laponia och Tongariro.
Ambitionen inledningsvis var att informanterna aktivt skulle hjälpa oss utforma frågor som
var relevanta för dem i relation till ILK/TK-implementering. Även om vi håller fortsatt
kontakt med många av informanterna och hade öppna diskussioner med dem, så valde vi i
slutändan att inte inkludera dem i själva utformningen av en större studie. Den största
anledningen var att diskussionerna nästan helt kom att fokusera på ILK/TK som begrepp –
vad det egentligen är och hur det relaterar det till de statstjänstemän vi samtalade med. Att
diskutera hur villkoren ser ut när det gäller att lära sig implementera policys som berör
ILK/TK var svårt, då informanterna istället ville diskutera vad TK/ILK egentligen innebar
och om det överhuvudtaget berörde deras arbete. En stor förvirring och ofta en skepsis om
ILK/TK var det som framför allt framträdde i våra samtal med statstjänstemän i Sverige. I
Nya Zeeland används inte begreppen aktivt i förvaltningen. Däremot inkluderar man
urfolkskunskap i stor utsträckning i alla beslut inom natur- och kulturvården. Men inte alltid
utan konfrontationer.

Projektets huvudsakliga resultat och effekter
Den här förstudien visar på skillnader mellan situationen i Sverige och Nya Zeeland för
statstjänstemän när det gäller att relatera till ILK/TK i sitt arbete. I Sverige styr den
internationella diskursen mycket av diskussionerna och ILK/TK uppmärksammas nästan
enbart som en möjlighet att stärka arbetet kring biologisk mångfald. I Nya Zeeland är det
lokala behov som styr ILK/TK-inkluderingen de beslut som fattas av tjänstemän inom naturoch kulturvårdssektorn och det är framförallt de folkrättsliga principerna som ligger till grund
för ILK/TK-implementeringen. Vi ser att definitionen av ILK/TK återkommer bland våra
svenska informanter. För dem är ILK/TK ett omstritt och komplicerat begrepp. Man upplever
ett stort glapp mellan policy-direktiv och praktiska verktyg för implementering. Det finns i
Sverige en stor förvirring och skepticism bland de vi intervjuat kring begreppet, som skapar
mer frågor än lösningar. Vad innebär ILK/TK? Vilka förbättringar skulle inkludering av
ILK/TK ge till verksamheten? Hur gör man kunskaps-integrering i praktiken och varför?
Följande avsnitt ämnar först ge en bild av hur situationen ter sig i Sverige och Nya Zealand.
Skillnader och likheter i grundförutsättningarna för ILK/TK och för tjänstemännens villkor
diskuteras. Avsnittet avslutas med en analys av de empiriska data som studien samlat in, där
förhållandena i Sverige framförallt står i fokus.

Sverige
Under förundersökningen blev det tydligt att i Sverige betonas betydelsen av ILK/TK främst
på policy-nivå. Bland departement och verk hänvisas till internationella konventioner, så som
Konventionen om Biologisk Mångfald (CBD) eller arbetet med the Intergovernmental

Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) där ILK/TK understryks vara
viktigt att integrera i policy och förvaltning för att klara de miljömål som ställs upp. På den
internationella nivån talas det om vikten av att lära av och ”nyttja” själva kunskapen som
ILK/TK-användare har, men också att de här grupperna har en rättighet att vara med och
förvalta sina traditionella områden. Både rent ekologiska och mer demokratiska anledningar
till ILK/TK-integrering står sålunda att finna här (t ex. paragrafer 8j och 10c i CBD). Men är
dessa internationella konventioner och miljösamarbeten måste tolkas på nationell nivå och
anpassas efter den lagstiftning som finns. I Sverige betyder det att rättighetsaspekten har svårt
att komma fram. Naturvårdsverk och länsstyrelser har inget mandat att arbeta för en
förbättrad integration av ILK/TK på grund av demokratiska principer. Frågor som rör
exempelvis samiska rättighetsfrågor ligger inte på deras bord, speciellt vad gäller
naturvårdsförvaltning. Länsstyrelsen måste beakta samiska rättigheter vad gäller kulturvård
och språk, men dessa uppdrag kommer inte naturligt in som en del av naturvårdssektorn. Med
andra ord, i Sverige söker man från Naturvårdsverkets sida att öka och effektivisera
integrationen av ILK/TK i (framför allt) naturvårdsförvaltningen, men enbart i relation till
arbetet med att stärka och bevara biologisk mångfald. Det är den ekologiska kunskapen som
man önskar ”extrahera” från den kunskaps-pool som utgör ILK/TK.
Här har vi i vår undersökning sett att det finns en tydlig skillnad i förväntningar bland olika
aktörer. Från samiskt håll finns en tydlig linje att folkrättsliga värden också bör ligga bakom
drivkrafterna att integrera ILK/TK. Dessutom är uppdelningen mellan kulturarvs- och
naturarvsförvaltning inte så självklar från samisk sida. De skyddade områden som ingår i
världsarvet Laponia är ju exempelvis ett tydligt biokulturellt område, med höga biologiska
värden och kulturella värden sammanflätade. Världsarvsstatusen bygger på såväl natur-som
kulturkriterier och inom förvaltningsorganisationen Laponiatjuottjudus försöker man
anamma detta. Inom ramarna för Laponiatjuottjudus finns möjlighet att arbeta med ILK/TK
på ett mer aktivt sätt än vad som är fallet för naturvårdande myndigheter. Inom
Laponiatjuottjudus har man genomfört flera projekt där traditionella metoder och kunskaper
har dokumenterats i syfte att berika förvaltningen (se exempelvis: https://laponia.nu/omoss/laponiatjuottjudus/arbbediehto/; https://laponia.nu/hej-ann-catrin-blind/).
Även inom världsarvsförvaltningen finns dock olika åsikter om vad som är ILK/TK och om
hur man bäst belyser och använder denna kunskap. Vår studie visar att det lätt blir en känslig
fråga där olika aktörsgrupper ställs mot varandra och att kontrasterande åsikter kan leda till
splittring. Trots detta finns alltså möjligheter att i Laponiaförvaltningen genomföra projekt
som är progressiva men ändå bottnar i en djup kunskap om det samiska.
För de tjänstemän som arbetar i natur- och kulturvårdsförvaltningen i övrigt är det svårare att
praktiskt arbeta med ILK/TK frågor. Alla vi pratat med menar att det finns ett stort glapp
mellan policy-nivå och praktik. Det finns ingen arbetsplan för hur ILK/TK ska ingå i de
beslut som fattas. Men framför allt så finns det bland tjänstemän många frågetecken vad
gäller den grundläggande betydelsen av dessa policys. Ofta hamnade våra samtal med
tjänstemännen i en diskussion kring vad som särskiljer ILK/TK från ”vetenskaplig kunskap”
eller ”västerländsk kunskap”. Många ifrågasatte speciellt begreppet ”lokal kunskap”. Lokal
kunskap tycks finnas överallt och bär egentligen inte alla människor på lokal kunskap,
resonerade man. Bland de tjänstemän som på olika sätt kommer i kontakt med den samiska
världen fanns också funderingar kring vad skillnaden mellan det samiska och det svenska
egentligen är. Även om ingen sa det direkt så framkom det mellan raderna tydligt att många
tyckte att det som förs fram som specifikt samiskt är konstruerat och något som framställs
och artikuleras som samiskt idag, men som egentligen inte har så djupa rötter eller skiljer sig
från vanor och bruk i det övriga samhället. Några få menade dock att anledningen till att det

samiska tycks ”konstrueras” i nutid är att det varit under-kommunicerat tidigare och att det
inte funnits möjlighet till att formulera på ett genomtänkt sätt. Inom ramarna för Laponia
finns nu en möjlighet att mer tydligt uttrycka vad samisk kunskap och praktik är, även om det
även här finns olika åsikter om vad det är och hur det ska artikuleras. Det bör poängteras att i
Laponiatjuottjudus arbete, liksom i andra samiska sammanhang, används ofta det samiska
ordet árbediehtu, istället för ILK eller TK. Man vill med föra fram det samiska tänket,
snarare än att bidra till en stereotypiserande homogenisering av ILK/TK. Så här förklaras
begreppet i Sametingets policydokument:
Grunden för vår árbediehtu är relationen mellan natur-djur-människa. Árbediehtu, där
bland annat arv, traditioner, sedvänjor och levnadssätt inkluderas är grundstenarna för vår
samiska kultur och vår identitet. Árbediehtu ger oss förutsättningar att kunna leva ett så bra
liv som möjligt, och den ger oss vägledning också på ett immateriellt plan. För oss samer
är inte árbediehtu en gammal eller ålderstigen kunskap, utan den inkluderar även kunskap
som används idag och som också vidareutvecklas (Sametinget 2010).

Markant i vår studie är hur de svenska statstjänstemännen utgår från de internationella
definitionerna och direktiven vad gäller ILK/TK. Det påtalades exempelvis att det nog i
Sverige inte finns några ILK/TK-bärare på det sättet som egentligen avses i de internationella
konventionerna. Här ifrågasatte man alltså om frågan alls har så stor bäring i vårt land,
eftersom det inte finns några ”naturfolk” här. Även om inte alla gått så långt sin bedömning
av läget, så är det tydligt att ILK/TK är ett begrepp och ett ”tänk” som kommer ”uppifrån”
och där det görs försök (främst då alltså i relation till biologisk mångfald) att integrera det i
svensk praxis. Lokala praktiker och samisk traditionell kunskap mäts och bedöms genom de
internationella definitionerna och föreställningarna om vad ILK/TK är. Det här är en viktig
faktor i den förvirring och skepticism vi upplevt i våra samtal med informanter. Är samisk
kunskap ”traditionell kunskap” i lika hög grad som andra urfolks kunskap? Hur mycket måste
ILK/TK skilja sig från det kunskapssystem som kan sägas finnas i samhället i övrigt för att
kvala in som äkta urfolkskunskap? Vi återkommer till en diskussion om problemet med att
definiera ILK/TK i vår analys.

Nya Zeeland
I jämförelse med Sverige så bygger ILK/TK-integrering i Nya Zeeland mer direkt på
maoriska rättigheter. Här är alltså den demokratiska aspekten mer grundläggande, även om
det främst är inom naturvården som den praktiseras. Emellertid så ser den byråkratiska
strukturen lite annorlunda ut här och den ansvariga myndigheten, Department of
Conservation (DOC) har ansvar för såväl natur- som kulturvårdspolitik. Ansvaret för
världsarvsfrågor ligger exempelvis på DOC. Det finns historiska, politiska och sociala
processer som ligger bakom skillnaderna mellan de två ländernas sätt att ta sig an ILK/TKfrågan och som är för omfattande för att i detalj gå in på här, men den viktigaste orsaken till
hur detta organiseras på Nya Zeeland står att finna i det fördrag, The Treaty of Waitangi, som
slöts mellan (de flesta) maoriska stammar och den nya zeeländska staten i mitten av 1800talet. I avtalet slås fast att Nya Zeeland innefattar två folk och att maoriska intressen ska
beaktas och att deras rätt till land och vatten ska tillgodoses. Det här avtalet har inte alltid
efterlevts och många oförrätter har begåtts mot den maoriska befolkningen. Trots Waitangifördraget har maorierna fråntagits mycket land genom åren. Idag finns en process som
försöker tillrättalägga detta och ge tillbaka krono-land till de maoriska stammar som kan
bevisa att de förlorat sin traditionella mark på ett oförskyllt sätt. Processen regleras av
Waitangi-tribunalen. När ett område ges tillbaka till en maorisk grupp inleds ofta en
förhandling mellan DOC som inte sällan mynnar ut i någon typ av samförvaltning av de

skyddsvärda områdena. Annat land används ofta för att bygga upp maorisk verksamhet (som
skogsbruk, vattenkraftverk, jordbruk, etc.).
Som en direkt följd av Waitangi-fördraget så finns en speciell paragraf (section 4) i
naturvårdslagen som föreskriver att maoriska intressen explicit måste vägas in i alla beslut
som DOC gör och att en öppen dialog med konsultationspraxis ska vara vägledande. Maorisk
natursyn och praxis ska ges utrymme och inflytande. Den här paragrafen tillämpas lite olika i
olika delar av Nya Zeeland, men på det stora hela så beaktar man maoriska intressen i allt
som DOC beslutar och i all verksamhet som pågår. Maorisk kunskap och världsbild finns
naturligt med som en del av natur- och kulturvårdsförvaltandet, på såväl nationell som lokal
nivå.
Även i världsarvet Tongariro finns en tät dialog mellan de lokala maoriska stammarna och
DOC. Den största stammen, Ngati Tuwharetoa, har fått stora delar av sitt land tillbaka genom
Waitangi-tribunalen och slutfört förhandlingarna med DOC. Den näst största stammen, Ngati
Rangi, står i nuläget inför att påbörja denna process. Just nu förvaltar DOC ensamt Tongariro,
men förvaltningsplanen är förhandlad med representanter från Ngati Tuwharetoa och Ngati
Rangi. Många möten och dialoger sker mellan DOC-personal och maoriska företrädare i
frågor som rör förvaltningen av Tongariro. Det uttalade målet från alla parter är att skapa en
samförvaltning så snart som Ngati Rangi är färdiga med sitt fall i tribunalen.
Relationen mellan de maoriska företrädarna och DOC är trots det nära samarbetet ofta
ansträngd. Många maorier menar att den nya zeeländska staten -genom DOC- oberättigat
förvaltar områden som egentligen tillhör dem. För många blir DOCs närvaro och
myndighetsroll ett bevis på en pågående kolonial situation.
Som statstjänsteman inom natur- och kulturvårdsförvaltningen i Nya Zealand finns alltså ett
tydligt krav på att beakta maorisk ILK/TK i de beslut du tar. Dessutom är det obligatoriskt för
alla som är anställda inom DOC (oavsett position) att gå en kurs i maorisk kultur, natursyn
och mötespraktik. Maoriska företrädare, anställda av DOC, har utvecklat och leder kursen.
Det finns alltid en av dessa maoriska företrädare som är kopplade till varje lokalt DOCkontor och som anställda kan vända sig till för råd och anvisningar när det gäller att föra
dialog med det maoriska samhället och hur ”section 4” bör tolkas. Trots den lärandeprocess
som tjänstemännen går igenom och den uppbackning de har så blir det alltså ibland
konfrontationer och de får utstå kritik (från de maoriska aktörerna) för att de inte tillräckligt
beaktar maoriska intressen och kulturella/andliga värden. Mer kommunikation betyder inte
självklart mindre konfrontation, snarare tvärtom. I analysdelen återkommer en kort
diskussion om relationen mellan dialog och konflikt.
Vår studie visar tydligt att varken begreppet ILK eller TK används i någon större utsträckning
i Nya Zeeland. Snarare är det maoriska begrepp som Tikanga (tillvägagångssätt) eller
Matauranga (kunskap) som används, även i förvaltningsplaner eller andra formella
dokument. Den internationella diskussionen om ILK/TK nämns inte ofta och är inte på något
väsentligt sätt avgörande för diskussionen om genomförandet av ILK/TK. Här är det rättsliga
direktiv som styr och praktiken är inte alls så låst vid att ILK/TK ska vara kopplad till
biologisk mångfald.

Analys
Vår förstudie visar tydligt att begreppet ILK/TK är svårbegripligt för statstjänstemän inom
natur- och kulturvården i Sverige. Man är medveten om de policys som finns och direktiv

högt upp i den byråkratiska strukturen, men det finns inga konkreta metoder för hur man
implementerar dessa policy-intentioner. Alla vi talat med i Sverige påtalar det stora glappet
mellan policy och praxis i det här fallet. Diskussionen om ILK/TK rör sig på internationellt
plan och ”landar” aldrig på lokal och regional nivå i Sverige. Resultatet är att tjänstemännen
känner sig skeptiska och osäkra på vad det egentligen är som avses med ILK/TK och hur man
ska arbeta mot att integrera det med den rådande natur- och kulturvårdsförvaltingen.
I Sverige är det naturvårdssektorn som ”driver” frågan om ILK/TK och detta innebär att
rättighetsaspekterna, som för speciellt samer är en bärande idé bakom att höja statusen för
ILK/TK, inte beaktas i så hög grad. ILK/TK ska dokumenteras och inkluderas där man ser att
den kan stärka arbetet kring att bevara biologisk mångfald. Även detta bidrar till förvirringen
för tjänstemännen. I dialog med så kallade ILK/TK-bärare kommer ofta många aspekter upp
som rör just rättighetsfrågor och hur man upplever relationen till statliga myndigheter. Det
påpekas ofta från dessa ILK/TK-bärare att kunskapen kring det som rör naturen är en del av
en större helhet och att det är fel, och kanske omöjligt, att separera en traditionell ekologisk
kunskap från andra delar av kunskapssystemet. Aktörerna pratar förbi varandra och lägger
olika betydelser i, och förväntningar på, ILK/TK. Individuella byråkrater måste förhandla
mellan dessa motstridiga intressen.
Hoag (2011) menar att sådana här otydliga direktiv gör att statstjänstemän ges extra auktoritet
genom att det är de som då tolkar och skapar mening kring direktiven. Vi ser att de svenska
statstjänstemännen i vår studie just tar på sig rollen som ”tolkare” eller ”grindvakter” (Hoag
2011:82) gällande ILK/TK. Det sätt som de internationella konventionerna och
diskussionerna talar om ILK/TK är den modell som anammas till stor del, men det rimmar
ofta illa i mötet med den lokala verkligheten, i mötet med den individuella renskötaren eller
fäbodbrukaren som inte helt faller in i bilden av ILK/TK-bärare på det förenklade sätt som
internationella diskussioner anger.
ILK/TK kan ses som en generell diskurs på det sätt som begreppet är utformat och används i
internationella sammanhang. Vi ser tydligt att det är denna diskurs som reproduceras i
diskussionen inom den svenska byråkratin. De svenska statstjänstemännen kan på så sätt
sägas vara en del av den globala process inom natur- och kulturvården som Brockington et al
(2008) har beskrivit som uniform och dominerande av ett begränsat antal värderingar, idéer
och målsättningar.
Deborah McGregor (2016) har också skrivit om hur ILK/TK lätt blir en uniform och ytlig
diskurs när frågan behandlas i internationella sammanhang, och menar att man ofta menar
olika saker när man försöker definiera vad ILK/TK är. Hon noterar att det är viktigt att
komma ihåg att de kunskaper som vanligtvis ses som typiska för ILK/TK inte ska ses som
modern ”konstruerade” av urfolk och lokala folk (en attityd som anas hos en del svenska
informanter) (2016: 389), men det finns samtidigt en internationell ILK/TK-diskurs som
rekonstruerar, omdefinierar och förenklar denna kunskap till en kategori som är parallell med,
men inte egentligen skarpt avgränsad från kategorin ”vetenskaplig kunskap”. McGregor
kallar den här benägenheten att använda begreppet diskursivt för en kolonisering av ILK/TK
(2016:400).
Flera forskare (exempelvis Povinelli 1995; Ulloa 2011) ser, liksom McGregor antyder, att
den här diskursiva användningen av ILK/TK inte beskriver ett fenomen eller ett
kunskapssystem som kontrasterar det ”västerländska” vetenskapliga kunskapssystemet.
Istället ser de att det är en del av ett västerländskt sätt att tänka kring natur- och
kulturarvsfrågor – och kring hur vi föreställer oss urfolk och lokala folk. Man kan till viss
mån konstatera att den diskursiva förståelsen av ILK/TK som vi ser är tydlig hon svenska

tjänstemän i någon bemärkelse reproducerar ett vetenskapligt sätt att tänka kring natur- och
kulturarvsfrågor, snarare än att ILK/TK-diskussionen leder till en process där alternativa
kunskaper och praktiker får komma till tals. ILK/TK är viktigt och bra så länge det
harmoniserar med redan uppsatta miljömål och tydligt utformade riktlinjer gällande
bevarande av biologisk mångfald.
Den förvirring och skepsis som våra svenska informanter gav uttryck för i studien landar
således ofta i en osäkerhet kring definitionen av ILK/TK och vem man ska räkna som
ILK/TK-bärare. Vi ser att den direkta appliceringen av den globala diskursiva förståelsen av
ILK/TK gör att skillnaden mellan en internationell och generell definition och lokal praxis
blir stor och ofta blir då ILK/TK-bärare i Sverige inte tydliga och inte helt autentiska för de
involverade tjänstemännen.
ILK/TK är således både ett globalt fenomen och en lokal verklighet. För vi påstår inte att det
inte finns olika sätt och kulturella skillnader i människors kunskaper och förhållande till det
vi kallar ”natur” (som ofta då är oskiljbart från ”kultur”) - tvärtom. Men dessa skillnader är
flexibla, föränderliga, överlappande och kontextuella. Agrawal (1995) och andra (exempelvis
Povinelli 1995; Lauer & Aswani 2009) har ifrågasatt uppdelningen av ILK/TK och
vetenskaplig eller ”västerländsk” kunskap i två distinkta kategorier. De har i sin forskning
kunnat konstatera att karakteristika som vanligtvis kopplas samman med den ena kategorin
ofta också återfinns i det andra kunskapssystemet. Dessutom är olika kunskapssystem tätt
sammankopplade genom historien. Vi människor lär av varandra, kunskaper migrerar över
geografiska avstånd och anpassas till yttre påtryckningar. Den rådande natur- och
kulturvårdspolitikens benägenhet att definiera och kategorisera ILK/TK kan också ses som ett
uttryck för makt och kan ifrågasättas ur ett postkolonialt perspektiv ( Povinelli 1995; Ulloa
2011; Green in progress).
I kontrast till de svenska informanterna så förhåller sig, som sagt, inte byråkratin i Nya
Zeeland till de internationella policy-direktiven kring ILK/TK i samma omfattning. Här finns
en väl utvecklad struktur av att inkludera ett maoriskt sätt att se på, och praktisera, natur- och
kulturvårdsförvaltning. Det finns en tydlig reglering som statstjänstemännen har att förhålla
sig till och dessutom en fortbildning i hur man praktiskt ”gör” kunskapsintegrering och den
dialog och samverkan som krävs i sammanhanget. Studien visar att det inte alls finns samma
förvirring kring vad ILK/TK är och vem som är ILK/TK-bärare. Inte heller samma
skepticism står att finna här, men här är det också viktigt att notera att själva begreppet inte
används. Istället är det, som tidigare nämnts, de maoriska uttrycken (främst Tikanga och
Matauranga) som begagnas. Man relaterar alltså inte till den internationella diskursen kring
ILK/TK, utan utgår från regionala och lokala behov och den verklighet som återfinns där. Vid
en tillståndsprövning eller ett beslut om restaurering av ett naturområde, exempelvis, vägs
Tikanga/Matauranga in. Om ärendena går rätt till kontaktas maoriska företrädare för
konsultation och vägvisning. Här är kulturella och biologiska aspekter naturligt
sammanblandade. Det är det biokulturella landskapet som är i fokus och de maoriska
rättigheterna är vägledande.
Som tidigare nämnts sker dock konfrontationer mellan tjänstemännen och maoriska
representanter. Det finns ofta delade meningar om vad som bör göras och hur det ska göras.
Tjänstemännen upplever att de har en ganska utsatt position, trots klara riktlinjer och
utbildning. Inte sällan ifrågasätts deras beslut av maoriska representanter och det finns
generellt ett väldigt lågt förtroende för DOC bland den maoriska befolkningen. Här kan man
konstatera att en ökad dialog och en stor plattform för kommunikation och inflytande för
maoriska representanter också skapar fler tillfällen till konfrontation och kritik. Strukturen

tillåter helt enkelt fler röster att höras. Det finns möjlighet att ifrågasätta och anmärka på
beslut. Det kan tyckas motsägelsefullt, men det kan också ses som ett tecken på att när
ILK/TK verkligen får inflytande så skapas möjlighet till åsiktsutbyte där
meningsskiljaktigheter kan vädras. Dock känner många enskilda tjänstemän att de måste
förhålla sig till folkrättsliga principer i sina beslut som kan kännas ligga ganska långt från
ärenden som rör enklare naturvårdsbeslut och att de lätt blir indragna i politiska processer
som egentligen inte är deras mandat att besluta om.
En annan intressant diskussion som kom fram under studiens gång var den känsla som många
maoriska företrädare har av att DOC ”approprierar” den maoriska kulturen. Genom att
exempelvis maoriska ord, ceremonier och generellt en maorisk syn på natur- och kulturvård
så frekvent förekommer i DOCs praktiska arbete och i offentliga handlingar så finns en
uppenbar risk att myndigheten känner att de fullgjort sitt ansvar. Genom att använda sig av
maorisk kultur så ”kidnappas” den till viss del, används av fel personer och i fel sammanhang
och blir en symbol som DOC visar utåt för att verka ”maori-friendly”, menade en informant.
En risk för denna typ av ”appropriering” finns alltid när det gäller inkorporering av ILK/TK i
natur- och kulturvårdsförvaltning. ILK/TK är i väsentliga drag tätt kopplad till rådande
maktstrukturer där det finns en risk för att den dominerande natur-och kulturvårdsregimen
stärks, snarare än att den bjuder in alternativa kunskaper och praktiker (Nadasdy 2007).
Så hur ser villkoren ut för tjänstemännen i vår studie att lära sig integrera ILK/TK i sitt
naturvårdsarbete? Och vad har de lärt sig? Detta är de frågor vi vill ställa i en kommande
studie. Denna förstudie skulle hjälpa oss att se vilka faktorer som är viktiga att ha i fokus. Det
som tydligt kommit fram är oklarheten i relation till begreppet ILK/TK generellt och i
relation till den svenska kontexten. Vidare är bristen på koppling mellan naturvård och
demokratiarbete en tydlig stötesten i den svenska byråkratin. Man kan drastiskt säga att
förutsättningarna för den svenska naturvårdsbyråkratin att konstruktivt bidra till integrering
av ILK/TK är dåliga – vilket kan medföra nackdelar för såväl biologisk mångfald som
demokrati i relation till ILK/TK. Dessa frågor är viktiga att undersöka vidare.
Resultatens placering i förhållande till nationell och internationell översikt
av tidigare forskning inom området
Vår studie placerar sig inom flera olika forskningsfält såsom political ecology, public
administration, governance-forskning, etc. Studien bekräftar mycket av det resonemang som
tidigare förts, främst internationellt, gällande det problematiska med definition och
kategorisering av olika kunskapssystem (Agrawal 1995; Povinelli 1995; Nadasdy 2007;
McGregor 2016 m.fl.).
Även om dialog och samverkan mellan myndigheter och lokalbefolkning och/eller urfolk har
stått i fokus för forskningen länge har ett antal forskningsglapp kunnat konstateras: vi
behöver veta mer om incitamenten till samverkan (Tang & Tang 2014; motivationen från
statstjänstemän att öppna upp för mer dialog och samverkan (Wright & Christensen 2013)
och framför allt vilka villkor för lärande som finns för statstjänstemän då de står inför
uppgiften att förverkliga nya och utmanande policy-förändringar (Illeris 2004). Vår studie
relaterar till dessa forskningsglapp, men visar också på de komplexa sambanden mellan
osäkerhet inför relevansen av policys, politisk styrning som avgör om policys grundar sig i
globala diskurser eller lokal verklighet, samt generella normer och värderingar som finns i
samhället (i vårt fall gentemot ILK/TK och ILK/TK-bärare).

Tidigare forskning visar att statstjänstemän är de som i realiteten formar och tolkar policys
och att de på så sätt är nyckelpersoner i implementeringen av dessa (Svara 2006), samtidigt
som tjänstemännens verktyg och möjligheter att operationalisera policys är begränsade
(Hilding-Rydevik & Åkerskog 2011). Här bekräftar vår studie att det finns behov av mer
forskning kring de tjänstemän som är de som fattar besluten i sista led, så kallade ”street level
bureaucrats” (jämför Kuipers et al 2014). Men vi kan också konstatera att det behövs tid för
att bygga upp förtroende och möjlighet att nå den här kategorin av tjänstemän.
Sammanfattningsvis kan sägas att vår studie placerar sig mellan, och visar på behovet av
inkludering av, olika forskningsfält. Studien bekräftar mycket av tidigare internationell och
nationell forskning gällande villkor för statstjänstemän att lära sig implementera utmanande
policy-direktiv, där det råder en osäkerhet och otydlighet kring tolkning och riktlinjer. Vår
studie är samtidigt en del av forskningen kring ILK/TK som global diskurs där såväl
postkoloniala som (eco)governance-perspektiv förklarar hur begreppet reproduceras och
används. Vår studie bekräftar mycket av den forskning som bedrivits på området men genom
jämförelsen mellan situationerna i Nya Zeeland och i Sverige kan vi visa hur olika sociala,
politiska och historiska processer formar de villkor som statstjänstemän ansvariga för att
implementera ILK/TK befinner sig i.

Resultatets relevans för kulturmiljön, kulturarvet och kulturmiljöarbetet
Den här förstudien är relevant i förhållande till implementeringen av generella internationella
målsättningar vad gäller hållbar natur- och kulturförvaltning (exempelvis FNs Hållbara
utvecklingsmål 2030 och UNESCOs övergripande mål 2016). Studien är också relevant för
implementeringen av kulturmiljömålen, och då i relation till världsarvsarbetet (UNESCO
2015)
I mer direkt relation till RAÄs FoU-program (2016) är studien viktig för alla fyra områden:
kulturarv och hållbar utveckling, samverkan och dialog, hållbart bevarande och förvaltning,
samt kulturarvsarbetets förutsättningar.
Resultatet i vår förstudie pekar på betydelsen av att bättre förstå de komplexa kopplingar som
finns mellan ILK/TK i global tappning, som lokal verklighet och de statstjänstemän som ska
arbeta med att tolka och implementera policys som berör ILK/TK. Ett generellt men viktigt
resultat av vår studie är att en ökad förmåga till reflektion i dessa frågor skulle leda till bättre
förutsättningar till hållbar förvaltning av biokulturella värden, där en mer kvalitativ
samverkan och dialog kunde utvecklas, inte minst inom världsarvsarbetet.
Resultaten i den här förstudien har redan omvandlats till en större forskningsansökning där
relevansen för kulturmiljön, kulturarvet och kulturmiljöarbetet står i fokus. Förstudien har
hjälpt oss att skärpa och fördjupa frågeställningarna för att ytterligare vara relevanta för de
som arbetar med att implementera ILK/TK inom världsarven, och inom andra biokulturella
skyddade områden.

Resultatspridning - nuläge och framtidsläge
Under det år som förstudien löpt har vi träffat våra projektkontakter på RAÄ några gånger.
Dessa tillfällen har varit värdefulla för oss då de gett oss möjlighet att ventilera och ”bolla”
idéer och preliminära resultat. Det har också varit bra tillfällen att sprida våra resultat till

verksamheten. Vi har också hållit en presentation på RAÄ efter att studien avslutats där vi
delgett våra resultat och tankar om framtida studier
I den här studien har vi använt oss av en etnografisk metod där semi-strukturerade och
ostrukturerade intervjuer – och samtal – men informanterna varit viktiga. Under dessa samtal
har det också skett en dialog kring möjliga resultat och analyser. Detta är ett väldigt
informellt, men viktigt, sätt att sprida kunskap om forskningsprocessen.
En större forskningsansökan till Formas vid namn ”Confusion and scepticism - global ILK
and biodiversity policy meet national contexts (Reflect)” är inskickad. Resultaten från den
här förstudien visades vara ovärderliga när det gäller att skärpa forskningsfrågorna och
forskningsprocessen.
Forskningsresultat har också presenterats av och diskuterats av projektledaren vid 2
internationella konferenser:
1. “Indigenous Peoples and protected areas. Panel discussion”, ISSRM-conferens 19-22
June 2017, Umeå University. Invited as moderator of Panel *
2. “Classifying knowledge. The international ILK- agenda and local implementations.
Examples from Aotearoa/New Zealand, and Sweden”, ICASS-Conference, 8-12 June
2017, Umeå University.
En peer-review artikel med arbetstiteln: “Globally initiated ideas and Local practices.
Implementing ILK in nature conservation management in Sweden and New Zealand”
kommer färdigställas under hösten och skickas in till tidskriften Ambio.
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