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Title 
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Abstract 
The master’s thesis investigates how the concept traditional knowledge is represented 
by international organizations that are influential in development work and policy 
making. Departing from a theoretical framework drawing on Michel Foucault, 
constructed aspects of knowledge and the power relations knowledge production 
implies are highlighted.  
 
A recent interest within library and information science and practice to document this 
kind of knowledge raises questions about how traditional knowledge differs from other 
forms of knowledge and how knowledge organizational tools can be applied. 
Investigations, which critically explore the concept traditional knowledge, the power 
relations the concept creates as well as the interests and purposes it serves, have been 
surprisingly absent within the discipline. The focus in this master's thesis is how 
traditional knowledge is conceptualized by international organizations. A discourse 
analytical approach reveals the power relations that are inherent in their descriptions of 
traditional knowledge and how they describe the relevance of the concept for their 
work. Six texts produced by the World Bank, UNESCO, UNDP, WIPO and ISCU 
written during the last 10 years and published on their websites were chosen for a close 
reading with the intention to illuminate and reveal how the concept traditional 
knowledge is constructed and represented by these organizations.  
 
Based on a theoretical framework departing from Foucault’s theories on power and 
knowledge the relationship to science, development discourse and intellectual property 
rights, are shown to be influential in the creation of the concept traditional knowledge. 
Within the texts ideas about local and global forms of knowledge, poverty, 
participation, learning and ownership of knowledge stand out as fundamental for 
international organizations' interest in traditional knowledge whereby their involvement 
is legitimized. Further, relating the concept to other scientific literatures within the field 
of post-colonial studies and post-development studies reveals how traditional 
knowledge within international discussions, as a form of subjugated knowledge, is 
being created and kept marginalized within an already existing discursive structure that 
serves interests mainly represented by international organizations and legitimize their 
existence.  
 
The analysis concludes by showing how traditional knowledge, described as a local 
form of knowledge and knowledge of the poor, is incorporated into internationally 
supported development programs and after their approval implemented in local settings. 
Traditional knowledge is trapped and created in a circular flow ruled and legitimized by 
international organizations, serving development discourse and the IPR-system and 
thereby exposing forms of knowledge subsumed under the term traditional knowledge 
to epistemic violence. By legitimizing already established power relations, the 
descriptions of the knowledge of the Other turn into a form of 'orientalism'. The thesis 
concludes by arguing that it is of great importance for practitioners and researchers 
within the field of library and information science to be aware of these aspects, since 
subject representations are direct formations and solidifications of particular worldviews 



and purposes. Document representations reproduce these, whereby further knowledge 
production is limited to already existing discursive structures.  
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1. Inledning  

KNOWLEDGE IS LIKE LIGHT. Weightless and intangible, it can easily travel the world, 
enlightening the lives of people everywhere. Yet billions of people still live in the darkness 
of poverty – unnecessarily. …Poor countries – and poor people – differ from rich ones not 
only because they have less capital but because they have less knowledge. 

Världsbanken 1998 s. 1 
 
Så lyder inledningen till rapporten Knowledge for Development World 
Development report 1998/99 publicerad av Världsbanken. Världsbanken 
beskriver idag sig själva som en kunskapsbank, fokus har flyttats från att ge lån 
till att organisationen betraktar sig själv som innehavare av expertis och kunskap 
kring internationellt utvecklingsarbete (Mehta 2001). Citatet illustrerar 
uppfattningen kring samband mellan kunskap och fattigdom och att spridning av 
kunskap kommer att motverka fattigdom. Med kunskap avses oftast vetenskaplig 
kunskap eller kunskap som kan skapa ekonomisk avkastning, men under de 
senaste åren har det inom internationella organisationer, som Världsbanken och 
FN organisationer, även talats om betydelsen av traditionell kunskap för 
utveckling. Då det å ena sidan framstår som att det hos dessa organisationer 
finns en ökad medvetenhet och tolerans gentemot andra kunskapsformer än 
vetenskapen diskuteras å andra sidan sällan innebörden av dessa skillnader samt 
hur uppfattningen om skilda kunskapsformer och traditionell kunskap skapats. 
Temat för den här uppsatsen är traditionell kunskap och hur konceptet 
representerats av internationella organisationer.    
 
Dokumentation, arkivering och kunskapsorganisation är centrala teman inom 
biblioteks- och informationsvetenskapen. Dokumentation och 
kunskapsorganisation är förenade med ett syfte och de institutioner som ägnar 
sig åt detta har vissa intressen. Dokumentation och kunskapsorganisation kan 
därmed betraktas som verktyg som används för att uppnå vissa mål och dessa 
används inom flera områden utanför det traditionella biblioteket. Mycket 
biblioteksarbete handlar om hur olika ämnen representeras vilket i förlängningen 
leder till hur tillgänglig informationen är. Men representationer av information 
påverkar även hur informationen används samt den kunskapen som kan härledas 
från informationen. Representationer av kunskap är därmed med och konstruerar 
samma information som representeras. I representationer av kunskap speglas 
värderingar, fördomar och ideologier inom ett givet samhälle (Olsen 2002, s. 4-
12). Med informationsteknologin har möjligheter för dokumentation ökat och 
vad mångfalden av kunskap ställer för krav på kunskapsorganisatoriska verktyg 
är inte självklart. När det handlar om traditionell kunskap är det inte heller 
uppenbart vem som dokumenterar vems kunskap, om det nu är så att kunskap 
går att äga, och vad detta får för konsekvenser för representationen av kunskap. 
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Den här uppsatsen är ett tillskott till ett relativt nytt och växande 
forskningsområde inom biblioteks- och informationsvetenskapen då den 
fokuserar på kunskap som traditionellt inte förknippas med dokumentation och 
kunskapsorganisation inom disciplinen.    
 
IFLA har i ett uttalande 2002 uppmärksammat traditionell kunskap. Detta kan 
ses som en konsekvens av att det talas allt mer om traditionell kunskap inom 
organisationer som arbetar med utvecklingsarbete. I sammanhang som detta 
refereras det ofta till internationella organisationer, och hur dessa således talar 
om traditionell kunskap avspeglas även i projekt som handlar om dokumentation 
av traditionell kunskap samt de texter i vilka det talas om traditionell kunskap.  
 
I texterna som kommer att analyseras, men även i vetenskapliga artiklar om 
relaterade ämnen, används begreppen traditional knowledge och indigenous 
knowledge synonymt. Dessa förkortas TK eller IK. Definitioner av dessa 
begrepp förekommer för det mesta i texterna och den största skillnaden mellan 
de båda begreppen är att traditional knowledge kan förknippas med fler 
människor än indigenous knowledge som antyder att det handlar om 
ursprungsfolks kunskap. Indigenous traditional knowledge är en kombination av 
de båda ovan nämnda begreppen som även förekommer. Andra begrepp som 
förekommer är ethnobiology, ethnozoology eller ethnomedicin. Begreppet 
traditionell kunskap kommer att problematiseras i uppsatsen då det implicerar 
vissa föreställningar om olika sorters kunskap samt förhållandet till dessa. 
Begreppet kan ge intryck av att det rör sig om en typ av kunskap men den 
kunskap som innefattas i begreppet är på inget sätt homogen men ställs ofta i 
kontrast till vetenskapen.  För att inte förvirra läsaren och av stilistiska skäl har 
jag valt att konsekvent använda mig av begreppet traditionell kunskap, i citat 
kommer däremot ovannämnda begrepp att dyka upp.  

1.1 Bakgrund 
Följande citat är hämtat från det ovan nämnda uttalandet från IFLA: 
 

IFLA recognizes that the character of indigenous traditional knowledge does not lend itself 
to print, electronic or audiovisual means of recording but, in order to ensure its continuing 
preservation, access and elaboration recommends that libraries and archives: 
   1. Implement programs to collect, preserve and disseminate indigenous and local 
traditional knowledge resources. 
   2. Make available and promote information resources which support research and learning 
about indigenous and local traditional knowledge, its importance and use in modern society. 
   3. Publicize the value, contribution, and importance of indigenous and local traditional 
knowledge to both non-indigenous and indigenous peoples. 
   4. Involve Elders and communities in the production of resources and teaching children to 
understand and appreciate the traditional knowledge background and sense identity that is 
associated with indigenous knowledge systems. 
   5. Urge governments to ensure the exemption from value added taxes of books and other 
recording media on indigenous and local traditional knowledge. 
   6. Encourage the recognition of principles of intellectual property to ensure the proper 
protection and use of indigenous traditional knowledge and products derived from it. 
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IFLA (odaterad) 
 
I textens inledande stycke beskrivs traditionell kunskap som svårt att bevara 
genom olika typer av medier, tryckta såväl som elektroniska. I texten som följer 
framträder en paradox då rekommendationerna till bibliotek i förhållande till 
traditionell kunskap innefattar dokumentation för bevarandet av kunskapen. 
Paradoxen i texten från IFLA är återkommande i många texter som behandlar 
traditionell kunskap. Man är angelägen att erkänna traditionell kunskap som 
annorlunda i relation till det som annars brukar kallas för kunskap. På grund av 
traditionell kunskaps speciella karaktär menar IFLA att dokumentation inte är att 
rekommendera. Trots detta innehåller rekommendationerna till bibliotek och 
arkiv åtgärder som innefattar dokumentation av något slag genomförda av andra 
än upphovsmännen till kunskapen. Hänvisningen, under punkt fyra, till de äldres 
betydelse för kunskapsöverföring och för barnens lärande att värdesätta kulturen, 
kan även den uppfattas som något underlig då äldre vanligtvis är involverade i 
kunskapsöverföring mellan generationer. Detta säger kanske mer om 
avsändaren, IFLA, än om de samhällen de refererar till. Uttalandets sista punkt 
handlar om ägande av kunskap och ett juridiskt skydd av kunskapen 
uppmuntras. Traditionell kunskap diskuteras återkommande i relation till detta 
vilket jag kommer att komma tillbaks till längre fram.   
 
Den Indiska staten har skapat ett digitalt bibliotek för elektronisk dokumentation 
av traditionell kunskap, Traditional Knowledge Digital Library (TKDL). 
Bakgrunden till detta är förekomsten av så kallad biopiracy, företag som 
patenterar traditionell kunskap och gör ekonomiska vinster på produkter 
utvecklade utifrån traditionell kunskap. Avsikten med dokumentationen är att 
förhindra detta eftersom kunskapen då finns tillgänglig a priori1 för dem som 
arbetar med att utfärda patent (TKDL 2007)2.  
 
Världsbanken har sammanställt en databas över ”best practices” som innehåller 
sammanfattningar av praktiker kring traditionell kunskap. Enligt informationen 
på webbplatsen ska det i databasen finnas länkar till referenser med mer 
information om praktikerna. Tanken är att de som använder databasen själva ska 
kunna lägga till praktiker de har erfarenhet av och det finns ett formulär att fylla 
i på sidan (Världsbanken odaterad). De tilltänkta användarna av databasen är de 
som är involverade i planeringen och utfärdandet att utvecklingsprojekt.  
 
Digital Songlines är ett australiensiskt projekt som experimenterar med olika 
typer av digitala medier för att visualisera och kommunicera traditionell 
kunskap, mer specifikt aboriginsk kunskap och kultur, som här beskrivs i termer 
som kulturarv (Digital Songlines odaterad a).  Med 3D teknik visualiseras 
landskapen och den miljö aboriginerna levde i, tanken är att användaren ska 
kunna interagera med programmet och själv kunna utforska landskapet (Digital 
Songlines odaterad b).     Projektet involverar flera aktörer som, företag som 
arbetar med media och informationsteknologi, exempelvis Cyberdreaming och 
Auran, men även universiteten Queensland University of Technology och 
University of Queensland. Aktörerna bakom projektet ser möjligheter till 
                                                 
1 Att en upptäckt är dokumenterad a priori innebär att den inte är ny. 
2 Webbsidan är inte längre tillgänglig. 
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framtida samarbete med bibliotek, museer och lokalsamhällen (Digital Songlines 
odaterad c). 
 
Projekt och idéer som dessa är av relevans för biblioteks- och 
informationsvetenskapen då det handlar om att organisera och därigenom 
representera kunskap och information. Av betydelse är då att vara medveten om 
vad det är som ska dokumenteras och hur detta representeras.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar  
 
Uppsatsen tar sin utgångspunkt i sex texter från internationella organisationer, 
UNESCO, WIPO, ICSU, Världsbanken och UNDP, och handlar om traditionell 
kunskap i förhållande till utveckling. Det finns flera skäl till att studera dessa 
initiativ närmre. Begreppet kunskap används ofta och beskrivs idag som 
grundläggande för en positiv utveckling och framsteg (Mehta 2004). Samtidigt 
är begreppet komplext, definitionerna är många och det går att tala om olika 
typer av kunskap (vetenskaplig, praktisk, teknisk etc). Det finns inte heller ett 
sätt att producera kunskap på, utan flera, och detta gäller även sätten att 
reproducera och sprida kunskap på. Utgångspunkten för denna uppsats är att 
produktionen och reproduktionen av kunskap är socialt och kulturellt betingad 
och därmed även representationen av kunskapen. Foucault menar att även om 
världen existerar i en objektiv bemärkelse rent materiellt är det genom diskurser 
och dess strukturer som vi förstår världen (Mills 2007, s. 47).  
 
Initiativ till dokumentationsprojekt av traditionell kunskap har kommit från olika 
håll, det finns exempel på såväl statliga (ex. TKDL) som internationella (ex. 
Världsbankens databas över ”best practices”) initiativtagare vilka alla anser att 
traditionell kunskap bör bevaras och dokumenteras. Vad de olika aktörerna 
egentligen har för intresse av bevarandet och varför just de anser detta vara en 
viktig fråga är inte uppenbart. Men i mötet mellan internationella aktörer och 
lokala kunskapssystem synliggörs en paradox kring själva diskussionen om 
kunskap och dokumentationen av denna. Organisationer som talar om 
dokumentationen är snabba med att erkänna traditionell kunskap som en typ av 
kunskap annorlunda från västerländsk kunskap men det ändå ifrån denna 
kunskapstradition begrepp hämtas för att legitimera traditionell kunskap.  
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur de utvalda texterna 
kontextualiserar och därigenom även konstruerar begreppet traditionell kunskap 
för att kunna diskutera och svara på frågorna:  
 
(1) Hur är traditionell kunskap representerat i de utvalda texterna från 
internationella organisationer?  
(2) Vilka maktrelationer bygger representationen av traditionell kunskap på?  
(3) Tyder de intressen kring traditionell kunskap och dokumentationen av denna, 
som framträder i texten, på skiftande intressen hos de internationella 
organisationerna? 
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Den första frågan utgör den huvudsakliga och övergripande. De andra två 
kommer att besvaras utifrån den information som framkommer i sökandet efter 
svaret på den första. Fråga två och tre är intressanta och ofrånkomliga i det att 
frågor relaterade till relationen mellan marginaliserade befolkningar och 
internationella relationer oundvikligen präglas av makt, skilda perspektiv och 
intressen. 
 
För att finna svar på frågorna kommer begreppet kunskap att analyseras i vissa 
utvalda texter som behandlar temat traditionell kunskap. Aktörerna som 
producerat texterna agerar alla på internationell nivå som arbetar med utveckling 
i tredje världen. Det finns ingen anledning att förutsätta att samtliga texter 
speglar traditionell kunskap på ett enhetligt sätt. Men det är av intresse att 
identifiera återkommande teman samt att ställa kunskapsbegreppet i förhållande 
till idéer om utveckling och vetenskap för att förstå hur traditionell kunskap som 
fenomen skapas och representeras i texterna. Organisationerna bakom texterna 
kommer att presenteras kortfattat innan själva analysen av texterna inleds. 
Genom att dekonstruera representationen av traditionell kunskap i texterna 
synliggörs maktrelationer och aktörernas intressen för dokumentation 
framträder. 
 
Att valet föll på att fokusera på texter från stora internationella överstatliga 
organisationer och inte på ursprungsbefolkningars egna organisationer hänger 
samman med studiens syfte och metodval. Avsikten är inte att komma fram till 
ett korrekt eller sanningsenligt sätt att representera kunskapen, inte heller att 
ställa ursprungsbefolkningars egen kunskapssyn mot en västerländsk eller 
eurocentrisk. Det som ämnas undersöka är hur internationella organisationer 
representerar traditionell kunskap samt förhållandet mellan institutioner och 
kunskap.       
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2. Teoretiskt och analytiskt ramverk 

 
Uppsatsen har sin teoretiska utgångspunkt i Foucaults diskursanalys och 
resonemang kring förhållandet mellan kunskap och makt. Detta eftersom 
Foucaults argumentation explicit lyfter fram förhållandet mellan institutioner 
och kunskapsproduktion. Han visar även hur kunskap och makt över kunskap 
legitimerar varandra och därigenom omformar diskurser. Det 
socialkonstruktionistiska perspektivet, som delvis bygger på Foucaults teorier, 
utgår ifrån att kunskap och identiteter är producerade av diskurser och genom 
dessa kategoriseras och artikuleras verkligheten (Talja, Tuominen & Savolainen, 
2005 s. 81). Inom biblioteks- och informationsvetenskapen utgår 
socialkonstruktionistiska studier ifrån att information produceras inom 
existerande diskurser. Perspektivet kan användas i studier som problematiserar 
dokumentrepresentationer (ibid. s. 90-91). Diskursanalys handlar om hur texter 
representerar verkligheten inte om dessa representationer är riktiga (Talja, 2001 
s. 10). Genom att se verkligheten som socialt konstruerad kan det som uppfattas 
som sanna representationer brytas ned för att synliggöra de bakomliggande 
maktrelationer representationerna bygger på. 

2.1 Foucault – diskurs, makt, kunskap och sanning 
Foucault beskriver diskurser som praktiker som formar objekten de talar om på 
ett systematiskt sätt (Foucault 1972, s. 58). Diskurs är enligt Foucault utsagor 
som har inverkan och mening, eller flera utsagor som uttalar någonting på ett 
enhetligt sätt, och dessa är förbundna med maktrelationer. Diskurser utgörs av 
utsagor som på förutsägbara sätt kombineras med varandra. Dessa styrs även av 
utestängningsmekanismer som gör att vissa utsagor tillåts cirkulera medan andra 
hålls borta. Diskurser bör därför förstås som system som strukturerar vår 
uppfattning om verkligheten, inte som representationer av en objektiv verklighet. 
Hur vi tänker kring materiella fenomen påverkas och styrs av de strukturer 
diskurserna förser oss med (Mills 2005, s. 53-56). Detta innebär att diskurser 
inte är isolerade utan att de är konstruerande i det att de skapar andra fenomen. 
En diskursiv struktur betyder att sätt att tänka, åsikter, beteenden och idéer är 
systematiserade (Mills 2007, s. 15). Utsagor är varken engångsföreteelser eller 
konstanta utan cirkulerar och upprepas vilket möjliggör rivalitet med andra 
utsagor. De kan även hamna i konflikt med intressen eller förhindra, alternativt 
förverkliga, olika önskningar (Foucault 1972, s. 120). För att en diskursiv 
struktur ska kunna påvisas behöver utsagor i form av praktiker, åsikter, tankesätt 
och idéer därmed upprepas.  
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Institutioner, genom den auktoritet och makt som de utövar, uppfattas som 
innehavare av sanningar men dessa sanningar har skapats genom praktiker och 
genom att vissa uttalanden inkluderas medan andra exkluderas. Det är således 
enbart de uttalanden som uppfattas som sanningar som institutionen tillåter 
cirkulera (Mills 2005, s. 57). Genom att studera diskurser kan man komma fram 
till hur kunskap produceras, vems intressen det tjänar samt hur sanningar skapas 
och upprätthålls (Mills 2005, s. 66). Att det finns en gemensam uppfattning 
bakom diskursen gör att det härigenom går att skilja sanna från falska utsagor. 
Foucault säger: 
 

Each society has its régime of truth, its ’general politics’ of truth: that is, the types of 
discourse which it accepts and makes function as true; the mechanisms and instances which 
enable one to distinguish true and false statements, the means by which each is sanctioned; 
the techniques and procedures accorded value in the acquisition of truth; the status of those 
who are charges with saying what counts as true. 

Foucault, 1980a, s. 131  
 
I detta sammanhang utgör diskursen om vetenskapen och diskursen om 
utveckling referenser gentemot vilka traditionell kunskap diskuteras i de texterna 
som kommer att analyseras längre fram. Dessa diskurser har en stark 
institutionell förankring och utgör sanningsregimer inom det västerländska 
samhället. 
 
Institutioner och individer agerar inom ramen för diskursen som ger uttryck för 
existerande maktrelationer. Ett uttalades sanningsenlighet kan därmed inte 
härledas till författaren eller enskilda individer utan bör istället ses i förhållande 
till institutionella processer som producerar diskurser (Mills 2005, s. 67).  
 
Foucaults maktbegrepp skiljer sig från andra sätt att se på makt, exempelvis det 
marxistiska, i det att makt är konstruerande. Makt är inte, som inom marxismen, 
något som de dominerande utövar över sina under undersåtar. Makt skapas och 
cirkulerar i relationer. Således utövar institutioner inte makt utan de uttrycker 
redan existerande, och till viss del etablerade, maktrelationer (Foucault 1980a). 
Mills (2005, s. 35) beskriver Foucault maktbegrepp som ett verb istället ett 
substantiv. Eftersom makt existerar i relationer både skapar och begränsar 
makten handlingsutrymme. För Foucault är makt i första hand konstruerade, 
istället för att se makt som en negativ kraft, som förtryckande, är makt som ett 
nätverk som genomsyrar hela samhället och producerar kunskap och diskurser 
(Foucault 1980a, s. 119). Maktförhållanden sträcker sig bortom staten. Detta för 
att staten bygger på redan existerande maktrelationer och för att staten inte kan 
kontrollera alla de nätverk där makt cirkulerar och skapas (Foucault 1980a, s. 
122). 
 
Hur menar då Foucault att makt och kunskap är förbundet med varandra? 
Kunskap och makt kan inte existera utan varandra. Foucault menar att kunskap 
är en förening av maktrelationer och utestängningsmekanismer.  Genom att visa 
hur makt och kunskap är sammanlänkade med varandra synliggör Foucault hur 
kunskapsproduktion samtidigt innebär anspråk på makt. En ojämlik maktrelation 
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leder således till kunskap om marginaliserade befolkningar som i sin tur 
reproducerar den ojämlika maktrelationen (Mills 2005, s. 69-70). All kunskap 
ryms således inte inom diskursen och maktrelationen. Foucault (1980b) talar om 
subjugated knowledge, tyglad kunskap. Den här kunskapen består av två olika 
saker. Dels historisk kunskap som har maskerats av funktionalistiska och 
systematiska teorier men som synliggjorts genom kritik. Subjugated knowledge 
utgörs även av kunskap som blivit diskvalificerad, inte uppfattats som tillräckligt 
vetenskaplig. Exempel på denna typ av kunskap är patientens i förhållande till 
medicinens eller fångens i förhållande till rättsväsendet. Det tyglade kunskapen 
ska dock inte uppfattas som sunt förnuft utan det handlar om lokala eller 
regionala kunskapsformer. Det är genom dessa tyglade kunskaper kritik opererar 
och växer fram. 
 
Foucault menar att makt är något som skapas i relationer och att samtliga 
inblandade är med och skapar maktrelationerna. Institutioner skapar således inte 
maktrelationer utan bygger på redan existerande dominansförhållanden som 
institutioner reproducerar och omformar. Makt förutsätter att det finns en 
relation. Detta är relevant för den här uppsatsen då det handlar om relationen 
mellan kunskap och institutioner samt hur dessa representerar traditionell 
kunskap. Foucaults konstruktivistiska perspektiv om relationen mellan makt, 
kunskap och sanning har utvecklats vidare inom den postkoloniala diskursteorin 
(Loomba 2006), och i kritiken gentemot synen på den europeiska vetenskapen 
som universell (se Harding 1994). Vad denna kritik innebär för kunskapssynen 
och på vilket sätt postkolonial teori är relevant i detta sammanhang kommer att 
utvecklas i nästa stycke.  

2.2 Postkolonialism, representation och kunskap 
 
Postkolonialism används, om termen så tydligt uttrycker, oftast för att beskriva 
tiden efter kolonialismen. Vanligtvis avses då tiden efter andra världskriget och 
framåt men tidsperspektivet kan ifrågasättas då det genom historien kan sägas ha 
förekommit koloniala styren under andra epoker än den ovan nämnda såväl som 
på olika geografiska platser (Childs & Williams, 1997 s. 1-7). Kolonialismen 
lade grunden för ett nytt sätt att kategorisera människor. Skrifter från 
kolonialperioden illustrerar hur en europeisk självbild skapades i förhållande till 
befolkningar från andra delar av världen. Dessa kom att utgöra den ”andre” och 
befolkningarna beskrevs som barbariska, primitiva, promiskuösa och 
degenererade. Bilder av ”den andre” har alltid existerat och omformats genom 
historiska processer men kolonialismen förstärkte dem (Loomba 2006, s. 71-72). 
Den postkoloniala diskursteorin fokuserar på motstånd gentemot dominerande 
diskurser och hur marginaliserade grupper är med och skapar kolonial kunskap 
(Mills 2007, s. 114). 
 
Postkolonial teori handlar om hur västerländsk teori och kunskap har studerat 
alternativa röster och andra kunskaper (Briggs & Sharp 2004, s. 661). Said är en 
av förgrundsgestalterna på detta område och begreppet orientalism förknippas 
med honom. Den postkoloniala teorin ifrågasätter koloniala föreställningar om 
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koloniserade subjekt. Dessa föreställningar och beskrivningar karakteriseras av 
att vara nedlåtande eller romantiserande. Said (2004) beskriver i Orientalism hur 
europeiska texter representerar ”den andre” i förhållande till européen. Han 
definierar orientalism som: 
 

…en spridning av geopolitisk medvetenhet till estetiska, humanvetenskapliga, ekonomiska, 
sociologiska, historiska och filologiska texter; den är en vidareutveckling inte bara av en 
grundläggande geografisk uppdelning (världen utgörs av två ojämlika hälfter, Orienten och 
Occidenten) utan också en hel serie av ”intressen”, som den inte bara skapar utan också 
upprätthåller med sådana medel som vetenskapliga upptäckter, filologiska rekonstruktioner, 
psykologiska analyser, landskapsbeskrivningar och sociologiska beskrivningar; den är, 
snarare än uttrycker, en viss vilja eller avsikt att förstå och i vissa fall kontrollera, 
manipulera och till och med inkorporera det som uttryckligen är en annorlunda (eller 
alternativ och ny) värld; den är framförallt en diskurs som ingalunda befinner sig i ett direkt 
samförståndsförhållande till den nakna politiska makten utan snarare åstadkoms och 
existerar  i ett ojämlikt utbyte med olika former av politisk makt (till exempel med ett 
kolonialt eller imperialistiskt etablissemang), intellektuell makt (till exempel med 
inflytelserika vetenskaper som jämförande lingvistik eller anatomi eller någon av de 
moderna vetenskaperna), kulturell makt (till exempel ortodoxa eller gängse uppfattningar 
om smak, texter och värderingar), moralisk makt (till exempel uppfattningar om vad ”vi” 
gör och vad ”de” inte kan göra eller förstå på samma sätt som ”vi”).  

Said, 2004, s. 77-78 
 
Said har visat hur samma bilder idag fortsätter att vara de som representerar 
Orienten trots att globala maktcentrum skiftat. Enligt Said kan dessa bilder av 
den ”andre” idag ha större genomslagskraft och inverkan eftersom kunskapen 
om den andre idag stöds och reproduceras av regeringar och institutioner via 
policyutveckling (Childs & Williams 1997, s. 101).    
 
Spivak (1994) använder begreppet den subalterna när hon refererar till ”den 
andre” som i hennes artikel exemplifieras av indiska kvinnor. Hon ifrågasätter 
huruvida den subalterna kan göra sin röst hörd och menar att den inte kan det i 
och med att kommunikationskanalerna bygger på västerländska villkor. I en 
intervju från 1993 talar Spivak om att det inte bara handlar om huruvida den 
subalterna kan tala utan även om vem som lyssnar. Lyssnare som tillhör de som 
dominerar har en tendens att bortse från att talaren kan inneha flera 
subjektspositioner, talaren är exempelvis inte bara kvinna. Neokolonial eller 
mångkulturalistisk kunskapsproduktion i väst har en tendens att blunda för andra 
platsers heterogenitet och istället skapas en ny typ av orientalism men som 
genom mångkulturalistisk ideologi uppfattas som politiskt korrekt (Spivak 2002, 
s. 271). Spivak (1994, s. 78) är kritisk gentemot Foucaults maktbegrepp som hon 
ser som starkt förankrat i det västerländska kapitalistiska samhället och inte 
överförbart på koloniala maktrelationer. Då Foucault utgår ifrån att de förtryckta 
är medvetna om sin situation och kan tala för sig menar Spivak att den 
subalterna inte kan göra det. Spivak (1994) använder sig av begreppet epistemic 
violence. Briggs & Sharp (2004, s. 664) definierar detta som den västerländska 
kulturens sätt att förkasta icke-västerländsk kunskap om världen, dvs. den 
subalterans kunskap.  
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Spivaks (1994) kritik gentemot Foucault har gemensamma drag med den 
postkoloniala kritiken riktad mot föreställningen om den västerländska 
vetenskapen som universellt giltig. Postkoloniala perspektiv förekommer även 
inom studier av vetenskap och kunskap. Genom kolonialismen skapades 
kunskap om den andre, och den moderna vetenskapen utvecklades parallellt med 
detta. Akademiska discipliner och det västerländska kunskapssystemet har 
utformats inom ramen för koloniala diskurser (Loomba 2006, s. 76). 
Kolonialismen förändrade villkoren för kunskapsproduktion och 
kunskapsspridning (Loomba 2006, s. 80).  
 
Sandra Harding (1994) ifrågasätter antaganden om vetenskap som något 
universellt och objektivt, något som antagits fungera lika bra i andra delar av 
världen eftersom det fungerat i Europa. Vetenskapen borde istället sägas vara 
mångkulturell samtidigt som den har tydliga europeiska avtryck. Den 
västerländska vetenskapen har lånat från andra vetenskapliga traditioner, inte 
minst från dem som existerade före framväxten av den moderna vetenskapen. 
Vetenskapen kan sägas vara europeisk i sitt uttryck just genom tron på avsaknad 
av kulturella avtryck, dvs. tron på dess värdeneutralitet. Vetenskapen har även 
gynnat den västerländska expansionen, och de redan privilegierade grupperna. 
Den västerländska vetenskapens framväxt har byggt på europeiska 
naturuppfattningar och västerländska politiska och religiösa övertygelser. 
Hardings resonemang visar hur kunskap är politiskt och konstruerat utifrån 
specifika intressen. 
 
Genom kolonialismen skapades kunskap om den andre som används i syfte att 
dominera. Detta blir problematiskt när före detta koloniserade befolkningar ska 
representera sig själva och då använder sig av europeiska former för att uttrycka 
sitt motstånd (Childs & Williams 1997, s. 105-106). Förhållandet mellan 
kunskap och makt är därmed centralt inom postkolonial teori. Då det här handlar 
om marginaliserade kunskapssystem och hur dessa beskrivs av dominerande 
institutioner är ett postkolonialt perspektiv intressant just för att det lyfter fram 
maktrelationer. 
 
I analysen kommer ytterligare litteratur att användas. Det handlar då om 
vetenskapliga studier där författarna diskuterar utveckling och traditionell 
kunskap inom ramen för ovan nämnda perspektiv eller bygger vidare på dessa 
(se Briggs & Sharp 2004, Escobar 1995 och McFarlane 2006).  

2.3 Relaterad forskning inom biblioteks- och 
informationsvetenskapen  

 
Traditionell kunskap och dokumentation av denna är fortfarande ett relativt 
outforskat område inom biblioteks- och informationsvetenskap. Artiklar från 
forskningsfältet handlar om vikten att bevara traditionell kunskap, dess betydelse 
för utveckling och själva tillvägagångssättet kring dokumentation och 
organisationen av kunskapen i tryckt och elektroniskt form. Argumentationen 
underbyggs av internationella avtal och konventioner exempelvis konventionen 
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om biologisk mångfald. Dokumentation ses även som ett sätt att skydda 
traditionell kunskap från att utnyttjas av andra än upphovsmännen av 
ekonomiska skäl, detta refereras till som bio-piracy (Sithole 2007).  
 
Stevens (2008) anser att traditionell kunskaps användbarhet i förhållande till 
utveckling är en anledning till att dokumentera traditionell kunskap elektroniskt. 
Hotbilden gentemot traditionell kunskap utgörs av läkemedelsföretags intresse 
för kunskapen samt förändringar i omvärlden som lett till att miljön kunskapen 
utvecklats i inte gynnar de sätt den produceras och reproducerats på. Även 
introduktionen av främmande värderingar via skola, vetenskap och främmande 
språk utgör hot och är därmed skäl för elektronisk dokumentering av traditionell 
kunskap. Stevens (2008) bygger sin diskussion kring vad traditionell kunskap är 
på en definition producerad av UNESCO. Kritik som riktats mot 
dokumentationen av traditionell kunskap som att kunskapen riskerar förlora sitt 
värde utanför sin ursprungliga kontext bemöter Stevens (2008) genom att fastslå 
att det som dokumenteras inte är kunskap utan information. En parallell dras 
mellan databaser och en ceremoniell plats för Yolngufolket i Australien. Ingen 
av dessa platser innehåller kunskap men beskrivs som platser för 
kunskapsproduktion. Att bevara kunskapen för framtida generationer är ett skäl 
för dokumentation, ett annat är att kunskapen genom dokumentation blir 
tillgänglig för regeringar, NGOs och därigenom skulle tas i beaktning vid 
planering av utvecklingsprojekt. Ytterliggare ett skäl för elektronisk 
dokumentation skulle vara att det digitala formatet tilltalar yngre generationer 
(Stevens 2008, s. 27). Stevens (2008) menar att traditionell kunskap utmanar 
etablerade verktyg och tekniker för kunskapsorganisation men även existerande 
uppfattningar av kunskap. Tyvärr är det sistnämnda inget Stevens diskuterar mer 
ingående utan fokus ligger på tekniska lösningar, ex gränssnitt, sökingångar, 
metadata och tesaurer vilket i sig är viktiga aspekter för det rent praktiska 
tillvägagångssättet för uppbyggandet av databaser. En svaghet i Stevens 
argumentation är att de tre lyckade exempel av elektronisk dokumentation av 
traditionell kunskap hon tar upp kommer från USA, Kanada och Australien. 
Även om författarinnan uttrycker att traditionell kunskap inte på något sätt kan 
betraktas som enhetligt diskuterar hon inte, politiska aspekter av 
kunskapsproduktion och de maktrelationer kunskap är inbäddat i. Utmaningen 
att ifrågasätta etablerade antaganden och föreställningar om kunskap i 
förhållande till dokumentation inom biblioteks- och informationsvetenskapen 
kvarstår.   
 
Ngulube (2002, s. 96) menar att den största utmaningen för management av 
traditionell kunskap är vilket format kunskapen ska bevaras i, frågor relaterade 
till metodologi och tillgänglighet samt immaterialrätten. Anledningarna till 
dokumentationsbehovet och relevansen för den inom biblioteksverksamheten är 
i stora drag två. Om bibliotek och arkiv har som mål att verka för bevarande av 
kulturarvet bör de även ägna sig åt bevaring av traditionell kunskap. Den andra 
anledningen är traditionell kunskaps betydelse för utvecklingsarbete och genom 
management av traditionell kunskap menar Ngulube (2002, s. 95-96) att 
kunskapen skulle vara mer tillgänglig för personal involverad i utvecklingsarbete 
och i större utsträckning användas i detta syfte. Men någon djupare diskussion 
kring det som bör bevaras, hur det ska samlas in och vem som ska göra det 
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genomförs inte av Ngulube som nöjer sig med att konstatera att; ”…library and 
information professionals tend to organize what has already been collected” 
(Ngulube 2002, s. 96). Detta rimmar illa med de tidigare nämnda 
rekommendationerna från IFLA.  
 
Hänvisningar till Världsbanken och World Intellectual Property Organization 
(WIPO) är återkommande för att styrka skälen för dokumentation (se Subba Rao 
2006, Kargbo 2006, Sen 2005 och Sithole 2007). En positiv inställning till 
dokumentation dominerar trots att dokumentationsarbetet beskrivs som fullt av 
utmaningar. Dessa innefattar, utöver de ovan nämnda, brist på ekonomiska och 
humana resurser (Sithole 2007). Sen (2005) menar precis som Stevens (2008) 
och Ngulube (2002) att dokumentation av traditionell kunskap ställer särskilda 
krav på kunskapsorganisation, så som indexering och metadata. Implicit 
problematiseras då kunskapsbegreppet då applicering av metadata handlar om att 
representera kunskap. Diskussioner som explicit problematiserar 
kunskapsbegreppet är i ovan nämnda artiklar förvånansvärt frånvarande. Dessa 
förlitar sig på vetenskapliga definitioner av traditionell kunskap som tenderar att 
ge en homogen bild av denna vilket gör att mångfald och skillnader går 
förlorade.  
 
Sithole (2007) nämner de afrikanska bibliotekens koloniala historia, hur 
biblioteken fylldes med importerad kunskap som tjänade kolonisatörernas 
intressen. Huruvida detta enbart gäller fysiska bibliotek eller om virtuella 
bibliotek och arkiv även skulle kunna präglas av liknande bakomliggande 
intressen diskuteras inte av författaren men är en intressant tanke.  
 
Postkoloniala perspektiv på kunskap är förvånansvärt frånvarande inom 
biblioteks- och informationsvetenskap men finns utförligare studerat inom andra 
vetenskapliga discipliner där utveckling utgör ett forskningsfält (se Briggs & 
Sharp 2004, McFarlane 2006, Escobar 1995) 
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3. Metod 

 
I detta stycke kommer material och tillvägagångssätt för urval först att 
presenteras. Detta följs av ett avsnitt bestående av metodologiska aspekter där 
tillvägagångssättet för analysen diskuteras och motiveras.  

3.1 Urval av material 
Utgångspunkten för att finna relevanta texter blev World Intellectual Propery 
Organizations (WIPO) hemsida av den anledning att artiklar som handlar om 
dokumentation av traditionell kunskap nämner WIPO och Intellectual Property 
Rights (IPR) (immaterialrätten) som skäl för dokumentation. Hur traditionell 
kunskap representeras av WIPO är därmed av stor betydelse för syftet med 
denna uppsats. FN-organisationers, som UNESCO och UNDP, hemsidor blev 
nästa självklara ställe att söka på för att finna relevanta texter. Traditionell 
kunskap nämns och värdesätts i FN konventioner (konventionen om biologisk 
mångfald och konventionen om skydd för det immateriella kulturarvet). FN är 
en viktig organisation, som sedan ursprungsfolkens årtionde 1994 proklamerades 
av generalförsamlingen för första gången, aktivt har arbetat med att lyfta fram 
ursprungsbefolkningars rättigheter. Ett permanent forum för frågor relaterade till 
ursprungsbefolkningars rättigheter har även etablerats (UNPFII 2006).  Genom 
litteraturlistor i olika publikationer som hittades på FN organs hemsidor 
identifierades texterna som slutligen valdes ut till analysen.  
 
Traditionell kunskap är ett brett område och diskussioner kring kunskapen 
förekommer i relation till olika teman. Texter som diskuterar traditionell 
kunskap som kulturarv har här valts bort för att göra ämnet smalare och 
hanterbart. Traditionell kunskap står på flera olika organisationers agenda, 
internationella, regionala och nationella, alla med fokus på sitt specialområde 
och traditionell kunskaps relation till detta. De utvalda texterna diskuterar 
traditionell kunskap i förhållande till utveckling i tredje världen men typerna av 
publikation är varierande. Då traditionell kunskap är ett förhållandevis nytt 
fenomen inom ramen för internationella organisationers utvecklingsarbete är 
tillgången till texter begränsad. Texter som talar om hur traditionell kunskap 
applicerats inom utvecklingsarbete i specifika fall eller i relation till ett specifikt 
område inom utvecklingsarbete, exempelvis naturresurser och biologisk 
mångfald har valts bort eftersom de inte ger en övergripande bild av 
organisationernas ståndpunkter i förhållande till traditionell kunskap. Kriterierna 
för urval var att texterna skulle diskutera traditionell kunskap i förhållande till 
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utvecklingsarbete och att de skulle var skrivna av tongivande internationella 
organisationer som är involverade i utformandet av policy i förhållande till 
utveckling. Texterna skulle även vara relativt nya, samtida, producerade under 
de senaste 10 åren då ambitionen här inte är att göra en historisk redogörelse för 
hur begreppet traditionell kunskap vuxit fram. Fokus ligger på samtida relationer 
till andra diskurser och begrepp.  
 
Texterna som kommer att analyseras har producerats av Världsbanken, 
UNESCO, UNDP, WIPO och ICSU. De har hittats på respektive organisations 
hemsida. Texternas ålder har, som nämnts ovan, även varit betydelsefull för 
urvalet. Den äldsta texten är 10 år gammal men jag har inte sett någonting som 
tyder på att diskursen om traditionell kunskap förändrats under perioden som 
gått sedan dess. Valet av texter från etablerade internationella organisationer var 
medvetet då dessa är tongivande för andra mindre organisationers arbete. Som 
tidigare nämnts refereras det flitigt till publikationer från de utvalda 
organisationerna i artiklar relaterade till ämnet producerade inom biblioteks- och 
informationsvetenskapen. Vad dessa organisationer säger om traditionell 
kunskap kan sägas utgöra en vedertagen uppfattning om vad traditionell kunskap 
är. Att dokumenten är tillgängliga för alla via respektive organisations hemsida 
gör att deras definitioner kan sägas vara vägledande för andra aktörer som agerar 
inom samma eller relaterade områden. Då diskurser, kunskap och makt skapas 
inom relationer är det viktigt att undersöka traditionell kunskap så som det 
diskuteras i förhållande till andra fenomen och diskurser.  

3.2 Presentation av texterna och organisationerna 
 
I följande stycken kommer organisationerna bakom texterna som analyseras att 
presenteras, för att tydliggöra organisationernas roll, syften och intressen i 
förhållande till traditionell kunskap. Organisationerna presenteras så som de 
själva beskriver sitt arbete och hur detta relaterar till traditionell kunskap och 
utveckling. Kritik gentemot organisationerna kommer att utvecklas och 
beskrivas i analysen. Texterna som kommer analyseras är följande:  
 
ICSU/UNESCO - Science,Traditional Knowledge and Sustainable Development, 
Publicerad 2002. 
 
UNESCO - Best Practices on Indigenous Knowledge, publicerad 1999. 
 
UNDP - UNDP and Indigenous Peoples: A Policy of Engagement, publicerad 
2002. 
 
WIPO - Intellectual Property and Traditional Knowledge, publicerad 2005. 
 
WB1 - Indigenous Knowledge for Development A Framework For Action, 
publicerad 1998. 
 
WB2 - Indigenous Knowledge for Development, publicerad 2002. 
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I analysen kommer respektive organisations förkortning som ovan står framför 
publikationens titel att användas som referens. När det gäller de två texterna från 
Världsbanken har jag valt att i texten referera till dessa som WB1 och WB2 för 
att referenserna inte ska bli för långa och platskrävande. I Appendix finns en 
fullständig lista över texterna samt var de går att finna.  

3.2.1 Världsbanken 
Världsbanken bildades 1944 (Världsbanken 2008b) med det huvudsakliga syftet 
att verka för rekonstruktion under efterkrigstiden. Fokus låg på infrastruktur och 
lån till utvecklingsländer. Idag är Världsbankens mål att utrota fattigdom, uppnå 
Millenniemålen3 samt sprida kunskap och gynna lärande (Världsbanken 2008c). 
Världsbankens arbetar med att utveckla verktyg för att sprida och fånga 
traditionell kunskap och för att kunna applicera kunskapen i utvecklingsarbete. 
Organisationen vill även förena vetenskaplig kunskap och traditionell kunskap 
något som man menar skulle kunna förbättra utgången av utvecklingsarbete. 
Världsbanken menar även att samhällen i syd bör lära av varandra hur de kan 
utnyttja traditionell kunskap. För Världsbanken är traditionell kunskap inte bara 
av intresse för lokala samhällen, organisationen vill fungera som mäklare åt 
aktörer på olika nivåer för att anpassa global kunskap till lokala omständigheter 
(Världsbanken 2008d). Två av de texter som kommer att analyseras kommer 
från Världsbanken, den ena, Indigenous Knowledge for Development A 
Framework for Action, är från 1998. Den andra, Indigenous Knowledge for 
Development Oppotunities and Challenges, är från 2002 och skiljer sig från 
övriga texter i det att den har en författare som går att identifiera, Gorjestani, 
som vid tidpunkten då texten författades var Chief Knowledge Officer för 
avdelningen African region vid Världsbanken4. 

3.2.2 WIPO – World Intellectual Property Organization 
WIPO är en FN organisation specialiserad på utvecklingen av internationella 
riktlinjer för immaterialrätten5 som: ”…rewards creativity, stimulates innovation 
and contributes to economic development while safeguarding the public interest” 
(WIPO a). WIPO arbetar utifrån visionen att immaterialrätten är ett viktigt 
verktyg för främjandet av ekonomisk, social och kulturell utveckling för alla 
länder. Sedan 1998 har WIPO samarbetat med ursprungsfolk, 
frivilligorganisationer, statliga representanter och akademiker för att klargöra 
vad de som besitter traditionell kunskap har för förväntningar på IP-systemet. 

                                                 
3 Millenniemålen består av åtta punkter och behandlar teman som halvering av fattigdom, barns skolgång, 
jämställdhet, hälsa, miljö och globalt samarbete. Dessa skapades år 2000 och ska vara uppnådda 2015. 191 
länder har skrivit under millenniedeklarationen vilket innebär att dessa länder bör arbeta för målen 
förverkligande (SIDA 2006). 
4 I slutet av texten framkommer att det som uttrycks i denna text inte ska knytas till Världsbanken utan till 
den enskilde författaren. Men på grund av författarens framstående position inom Världsbanken anses 
informationen som presenteras i texten vara värd att analyseras då författaren kan betraktas som en 
auktoritet på området.  Samtliga exempel som tas upp i texten är hämtade från Världsbankens verksamhet.  
5 Immaterialrätten är en del av civilrätten och skyddar intellektuella prestationer och kännetecken. Häri 
ingår konstnärliga och litterära verk men även patenträtten som är viktig för läkemedelsföretag (Bernitz 
2008). På engelska används förkortningen IPR som står för Intellectual Propery Rights, denna förekommer 
citat längre fram. 
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Bakgrunden till detta är flera fall där traditionell kunskap patenterats av företag 
då den traditionella kunskapen inte funnits dokumenterad a priori. WIPOs fokus 
i förhållande till traditionell kunskap ligger på att utveckla riktlinjer för hur 
patent och informationsteknologiska verktyg kan appliceras i digitaliseringen av 
kulturarv som traditionell kunskap (WIPO b). Texten från WIPO som analyseras 
är från 2005 och är nummer 2 i en serie (Booklets) av publikationer som 
behandlar för WIPO nya ämnesområden; traditionell kunskap och kulturella 
uttryck/folklore i förhållande till immaterialrätten. Texten som analyseras 
handlar om traditionell kunskap och immaterialrätt. Som det står i publikationen 
är syftet med denna främst att vara informativ, den ska inte läsas som juridisk 
rådgivning.  

3.2.3 UNDP – United Nations Development Program 
UNDP är en FN organisation som huvudsakligen arbetar med utvecklingsfrågor. 
Millenniemålen är vägledande för deras verksamhet och organisationen vill 
främja förändringar och förbättra människor liv genom att bistå länder med 
kunskap, erfarenhet och andra resurser (UNDP odaterad). Texten från UNDP 
heter UNDP and Indigenous Peoples: A Policy of Engagement och är från 2001. 
Som framgår av titeln är detta ett policydokument vilket innebär att det beskiver 
UNDPs förhållningssätt gentemot ursprungsfolk. Texten skiljer sig från övriga 
texter även i det att den specifikt handlar om ursprungsfolk vilket innebär att 
termen traditionell kunskap inte brukas i texten, utan istället begreppet 
indigenous knowledge.  

3.2.4 UNESCO – United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization  
UNESCO, som bildades 1945 (UNESCO 2007) är ytterligare en av flera FN 
organisationer vars arbete på flera sätt har anknytning till traditionell kunskap. 
Traditionell kunskap förekommer i flera sammanhang inom UNESCOs arbete. 
Dels faller traditionell kunskap inom ramen för det som kallas för det 
immateriella kulturarvet (UNESCO 2008) men UNESCO har även en särskild 
arbetsgrupp, LINKS (Local Indigenous Knowledge Systems), som arbetar med 
integration av traditionell kunskap för hållbar utveckling (UNESCO 2003).  
Texten från UNESCO, Best Practices on Indigenous Knowledge, som används i 
analysen är producerad i samarbete med CIRAN (Center for International 
Research and Advisory Networks), en underavdelning till Nuffic (Netherlands 
Organization for International Cooperation in Higher Education) och beskriver 
arbetet kring dokumentationen i en databas av praktiker inom utvecklingsarbete 
som bygger på traditionell kunskap. 

3.2.5 ICSU – International Council for Science 
ICSU bildades 1931 för att främja vetenskapens utveckling på ett sätt som skulle 
gagna mänskligheten (ICSU odaterad a). Organisationen, vars fokus är 
vetenskap, är global och medlemmarna utgörs av nationella vetenskapliga 
organisationer såväl som internationella. Organisationens arbete ska främja 
forskning som gagnar forskningssamfundet såväl som samhället. Detta innefattar 
vetenskaplig kommunikation, jämlikhet med avseende på tillgång till 
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vetenskapligt material och möjlighet att ägna sig åt vetenskap, utveckling av 
riktlinjer för vetenskaplig produktion samt stöd för vetenskaplig publicering och 
organisering av konferenser och symposium. ICSU samarbetar med bland annat 
UNESCO (ICSU odaterad b).  Den utvalda texten från ICSU har publicerats 
tillsammans med UNESCO och ingår i serien Science for Sustainable 
Development och publicerades 2002. Publikationerna inom serien beskrivs som 
tvärvetenskapliga och syftar till att fungera som en länk mellan det vetenskapliga 
samfundet och beslutsfattare.  

3.3 Metodologiska aspekter 
Day (2005) menar att den foucauldianska diskursanalysen inte är en metod utan i 
stället är en form av kritik genom vilken formationer som skapar hierarkier och 
värde identifieras. I mötet mellan dokument och händelser kan strukturer och 
tekniker som fångar makt identifieras. För att finna ett tillvägagångssätt i 
analysen har jag inspirerats av andra studier som även de utgår ifrån någon form 
av foucauldiansk diskursanalys. Begreppsapparaten som används i dessa studier 
presenteras kortfattat nedan.  
 
Wilson (2003) har i sin studie om informations- och kommunikationsteknologier 
inom diskursen för utvecklingsarbete i analysen utgått ifrån tre återkommande 
teman identifierade i texterna. En annan möjlighet är att utgå ifrån sambanden 
mellan olika uttalanden och utifrån dessa undersöka diskursiva procedurer, de 
processer och förhållanden mellan olika element som leder till att diskurser 
skapas (Haider & Bawden 2006, s. 373). Relationen mellan utsagor existerar 
därmed enbart i den stund relationen skapas, de är alltså varken stabila eller 
eviga utan i konstant cirkulation (Foucault 1972, s. 58). Utsagor ter sig olika för 
olika aktörer beroende på subjektspositionen de innehar och relationen till andra 
utsagor och meningar är då beroende av detta (Foucault 1972, s. 121).  
 
Talja (2001) har i sin studie av musikbibliotek gjort en diskursanalys där hon 
identifierar olika interpretative repetoires. Detta går ut på att identifiera mönster 
i olika tolkningar av samma ämne (Talja 2001, s. 22). Olika diskurser kan belysa 
subjekt på olika sätt i och med att dessa är kopplade till olika intressen eller 
ramar. Koncept lämnar därmed olika avtryck beroende på den kontexten inom 
vilken de används (Talja 2001, s. 12-13).  
 
Diskurser inom en institution eller ett fält kan vara i konflikt med varandra. 
Dessa konflikter visar en diskurs föränderlighet och hur nya eller alternativa 
tolkningar förändrar diskurser som kommit att uppfattas som felaktiga (Talja 
2001, s. 12). Motsägelsefulla uttalanden från en och samma aktör minskar 
därmed inte uttalandets betydelse utan visar istället på föränderlighet, formation 
eller acceptans av alternativa diskurser.  De diskurser som skapas är dock 
begränsade av tidigare diskurser i de att alla uttalanden och tolkningar sker inom 
ramen för dessa. Dessa är historisk rotade och starka och innehar en institutionell 
förankring som gör dem svårföränderliga trots att förändringar sker gällande 
tolkningen av ett specifikt fenomen. Då nya tolkningar ger upphov till 
förändring av diskurser sker inte detta i lika stor utsträckning gällande historiskt 
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starka diskurser. De uttalanden och perspektiv som bygger på dessa förändrar 
inte diskursens struktur, vad som förändras är objekten inom 
klassifikationssystemet (Talja, 2001 s. 16).  
 
Det finns i detta sammanhang således möjlighet att se relationer till flera teman, 
repertoarer och procedurer. Utveckling och vetenskap utgör diskurser, praktiker, 
och därmed även konstruerade sanningar i relation till vilka andra fenomen 
skapas. Utveckling och vetenskapen, som fenomen, utgör institutionellt 
förankrade och starka diskurser inom vilka traditionell kunskap diskuteras.  Det 
är delvis i relation till dessa diskursen om traditionell kunskap skapas. Det är 
således inom redan existerade sanningsregimer, etablerade genom institutionellt 
stöd och de maktpositioner dessa bygger på, som traditionell kunskap diskuteras.  
 
I inledningsfasen var strävan att identifiera återkommande teman som 
traditionell kunskap relateras till och bygga analysen på dessa. 
Utvecklingsarbete är som nämnts tidigare den kontext inom vilken texterna 
diskuterar traditionell kunskap, men en koppling till vetenskap och vetenskapens 
betydelse för utveckling har även framkommit. Då dessa diskurser har ett 
inbördes förhållande är det svårt att göra upp en tydlig gräns emellan dem. 
Därav framstår relationen dem emellan som lika viktig som diskurserna i sig. I 
relation till dessa diskurser kommer konstruktionen av traditionell kunskap att 
diskuteras. Då materialet är förhållandevis enhetligt är utgångspunkten att det 
finns ett mönster i de texter som kommer att analyseras. Interpretative repetoires 
kan antas framkomma i framställningen av traditionell kunskap då detta i 
texterna behandlas i samband med skilda ämnen som vetenskap, utveckling och 
immaterialrätten, dvs. en framställning av traditionell kunskap som bygger på 
gemensamma referensramar. Detta utesluter inte att det i läsning av samma eller 
andra texter som handlar om traditionell kunskap går att identifiera andra eller 
fler relationer. Som en tredje punkt för analysen kommer ägande av kunskap och 
kunskap som en vara att diskuteras. I den avslutande diskussionen i kapitlet 
kommer de tre delarna att vävas samman för att tydliggöra relationen mellan 
dessa punkter och betydelsen av dessa för konstruktionen av traditionell 
kunskap. För att visa hur kunskap och makt är förbundet med varandra i 
representationen av traditionell kunskap kommer vetenskaplig litteratur som 
diskuterar vetenskap och utveckling att användas.  
 
Det metodologiska tillvägagångssättet bygger på noggrann och kritisk läsning 
och tolkning av de utvalda texterna för att identifiera relationer till andra 
diskurser för att utröna hur traditionell kunskap som begrepp och diskurs skapas 
inom praktiken utvecklingsarbete.  
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4. Analys 

Istället för att söka efter essensen hos begreppet traditionell kunskap och 
beskriva detta i ord, något som inte förefaller vara meningsfullt eller möjligt, är 
avsikten, som tidigare nämnts, här att visa hur traditionell kunskap är 
representerat och konstruerat i förhållande till de syften som kunskapen ställs 
emot. Vad kunskap som går under begreppet traditionell kunskap egentligen ska 
kallas har kortfattat diskuterats i inledningen. Att hitta ett adekvat begrepp är 
inte målet här utan ambitionen är att belysa det etablerade begreppet traditionell 
kunskap ur ett konstruktionistiskt perspektiv och synliggöra de maktförhållanden 
begreppet innefattar och bygger på. 
 
Trots att samtliga texter handlar om utveckling, och relaterar traditionell 
kunskap till utveckling, definieras eller diskuteras begreppet utveckling inte. 
Detta är vanligt förekommande hos organisationer som arbetar med utveckling 
och i texter som behandlar utveckling. Kritiska granskningar av diskursen om 
utveckling har genomförts av till exempel Rist (2002) och Escobar (1995). 
Traditionell kunskap som tidigare sågs som hinder för utveckling, betraktas idag 
som en nödvändighet för hållbar utveckling (Agrawal 2004). Att kunskap blivit 
ett etablerat begrepp inom utvecklingsarbete är ett väldokumenterat fenomen (se 
Wilson 2002, Mehta 2004). I analysen kommer därför traditionell kunskap att 
diskuteras i relation till vetenskap och diskursen om utveckling samt hur 
fenomen relaterade till detta påverkar och skapar en diskurs om traditionell 
kunskap. I analysens sista del diskuteras vad synen på kunskap som en vara och 
ägande av kunskap betyder och får för konsekvenser för traditionell kunskap. De 
teman och relationer som diskuteras i analysens olika delar är svåra att separera. 
Varje underkapitel utgör därför ytterliggare en aspekt traditionell kunskap kan 
relateras till eller betraktas ur. Analysen byggs alltså upp och blir mer komplex 
för varje kapitel vilket innebär att vissa upprepningar kan förekomma.  

4.1 Vetenskap och traditionell kunskap 
Inledningsvis kommer olika begrepp som används för traditionell kunskap att 
diskuteras, efter detta kommer traditionell kunskap att diskuteras i förhållande 
till vetenskapen.  

4.1.1 Om begreppet traditionell kunskap 
Det är omöjligt att hitta en term som skulle kunna ge rättvisa åt den kunskap som 
internationellt går under namnet traditionell kunskap. Vad kunskapen ska kallas 
är ett återkommande tema och i diskussioner kring detta är vetenskapligt 
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producerad litteratur en källa internationella organisationer lutar sig emot. 
Utifrån dessa källor skapas generaliserade definitioner som beskriver traditionell 
kunskap som lokal, holistisk, muntlig och användbar i det vardagliga livet på de 
platser kunskapen går att finna. Andra begrepp som används mer eller mindre 
synonymt med traditionell kunskap är indigenous knowledge och local 
knowledge. Indigenous knowledge används framförallt i sammanhang där 
ursprungsfolk står i fokus och anses vara smalare än begreppet traditionell 
kunskap. Men det förekommer även att begreppet brukas mer generellt: 
”Indigenous knowledge is not confined to indigenous peoples alone – all 
communitites have developed their own body of knowledge over generations” 
(WB2 s. 1).  
 
Citatet ovan generaliserar indigenous knowledge så pass mycket att det skulle 
kunna appliceras på i princip vilken kunskap som helst. Att även vetenskapen 
skulle kunna betraktas som en lokal kunskapsform är en intressant tanke men 
ingenting som diskuteras i den här texten. Fattiga och marginaliserade 
människor förblir dem som tillskrivs indigenous knowledge. Diskussion kring 
olika typer av kunskaps platsbundenhet kommer att diskuteras längre fram. 
Local knowledge är ett vidare begrepp som fungerar i flera kontexter. Exempel 
på mer specifika begrepp är farmers knowledge och fishers knowledge, man 
dessa kan innefattas i det vidare begreppet traditionell kunskap. I 
forskningssammanhang förekommer begrepp som ethnobotany och 
ethnobiology, men då är det i första hand som vetenskapliga studieobjekt. I detta 
sammanhang utgår argumentationen ifrån antagandet att definitionen av 
begreppet är förbundet med de syften och aktörer traditionell kunskap i texterna 
förknippas med. Ovan nämnda begrepp förekommer i diskussioner bland 
internationella aktörer och organisationer och på språk som engelska, franska 
och spanska. Begrepp som här tagits upp kommer inte från upphovsmännen 
själva. 
 
Internationella aktörer som diskuterar traditionell kunskap är medvetna om 
begreppsförvirringen; 
 

It is important to note that the term ”traditional knowledge” is only one of several 
designations currently employed by practitioners in the field. A variety of scientific, social 
and political considerations make it all but impossible for a single term to suit all settings – 
each one has its shortcomings.  

ICSU/UNESCO s. 9 
 
Traditionell kunskap nämns ovan som ett av flera olika begrepp används av 
”practitioners in the field”. Dessa är inte innehavarna av kunskapen, vem 
”practitioners” egentligen refererar till uttrycks aldrig i klartext men förstås som 
forskare och personal inom internationella organisationer som har traditionell 
kunskap som sitt studieobjekt och organisationer som vill applicera traditionell 
kunskap i utvecklingssyfte. Det är även tydligt av citatet att terminologin kräver 
politiska övervägningar. Det går här att skönja ett kolonialt förhållningssätt i 
förhållande till kunskap i det att de utomstående aktörerna har en tendens att 
homogenisera bilden av traditionell kunskap. Att homogenisera är politiskt och 
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svårt, som begreppsförvirringen visar, men hindrar inte viljan och strävan efter 
att ändå skapa ett enhetligt begrepp. 
 
Agrawal (2004) menar att det inte är meningsfullt att dela upp kunskap i 
kategorier som traditionell kunskap och vetenskap utan menar att det istället är 
att föredra att tala om olika former av logik och epistemologier. Agrawal (2004) 
belyser konstruerade aspekter av begreppet traditionell kunskap och menar att 
om kunskap klassificeras som det ena eller det andra hänger samman med syftet, 
samt med hur kunskapen skapats. Således är det inte innehållet som avgör om 
det handlar om traditionell kunskap eller inte. Klassifikationen av traditionell 
kunskap förblir en av vetenskapen gjord och begränsar, enligt Agrawal, 
möjlighet till dialog om hur marginaliserade samhällens intressen kan tillvaratas. 
Kategorier som traditionell kunskap och vetenskap skulle således kunna sägas 
reproducera uppdelningen mellan ”vi” och ”dem”. Detta är ett återkommande 
tema i texterna. Tydligt är att traditionell kunskap förknippas med fattiga 
människor och lokala samhällen medan vetenskapen relateras till ett globalt 
samfund de internationella organisationerna tillhör. Detta kommer att utvecklas 
vidare längre fram. 
 
Agrawals (2004) resonemang är intressant då det möjliggör tänkande kring 
kunskap bortom etiketter som vetenskap och traditionell kunskap och betonar 
istället de konstruerande elementen hos båda dessa kunskapsformer.  

4.1.2 Förhållandet till vetenskapen 
Vetenskapens betydelse för utveckling och fattigdomsbekämpning har tillskrivits 
stor betydelse inom utvecklingsarbete. Men sedan slutet av 1900-talet har 
föreställningen att vetenskaplig kunskap kan minska fattigdom och leda till 
utveckling ifrågasatts då utvecklingsprojekt inte varit så framgångsrika som 
väntat och fattigdomen i världen fortsatt att öka. Vetenskapliga studier har lyft 
fram traditionell kunskap som ett alternativ till den vetenskapliga, och diskuterat 
huruvida denna typ av kunskap eventuellt skulle kunna vara av större betydelse 
för lyckat utvecklingsarbete (Briggs & Sharp 2004, s. 662). Från att ha varit 
ignorerad på den internationella arenan har traditionell kunskap fått legitimitet. 
ICSU och UNESCO (s. 9) använder ordet sofistikerad för att beskriva 
traditionell kunskap och säger följande om förhållandet mellan vetenskap och 
traditionell kunskap i relation till hantering av naturresurser: 
 

Many issues related to sustainable natural resources management and to biodiversity 
conservation, as well as its sustainable use, require indeed a coupling of scientific and 
traditional knowledge.  

ICSU/UNESCO s. 8 
 
För att detta ska kunna förverkligas krävs samarbete mellan innehavare av olika 
former av kunskap: 
 

Thus, moving towards sustainable development in many areas will require a closer 
cooperation between scientists and the holders of traditional knowledge which include local 
people in general and indigenous peoples in particular.  
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ICSU/UNESCO s. 8  
 
Målet för samarbete mellan innehavare av de olika typerna av kunskap är hållbar 
utveckling. Både vetenskap och traditionell kunskap beskrivs som användbart i 
detta syfte. Det finns ingen motsättning mellan dem, utan de beskrivs som 
möjliga att koppla samman. Traditionell kunskap nämns som lokala människors 
kunskap och som ursprungsfolks kunskap. Vilka är de lokala människorna och 
vems är då vetenskapens? Världsbanken menar att: 

 
…a truly global knowledge partnership will be realized only when the people of the 
developing countries participate as both contributors and users of knowledge. There is, 
therefore, a need not only to help bring knowledge to the developing countries, but also to 
learn about indigenous knowledge (IK) from these countries, paying particular attention to 
the knowledge base of the poor. 

WB1 s. i 
 
Att den traditionella kunskapen är knuten till vissa människor och vissa specifika 
platser och samhällen är ett återkommande tema och de som åsyftas är fattiga 
och marginaliserade människor i fattiga länder och tredje världen. En liknande 
koppling till plats är inte lika explicit uttalad när det gäller vetenskapen men 
underförstått beskrivs den som icke-lokal och med ett västerländskt ursprung. 
Det är kunskaperna som ska kopplas samman, de beskrivs här som två skilda 
kunskapssystem, men betydelsen av dess kontextuella förankring i olika 
världsbilder, skilda institutioner och aktörer diskuteras inte. 
 
Harding (1994) ifrågasätter föreställningen om vetenskapens, framförallt 
naturvetenskapens, universalitet. Denna föreställning utesluter praktiken av 
vetenskapen, samt relaterade institutioner och teknologier, i definitionen fast de i 
själva verket egentligen är en självklar del i diskursen om vetenskapen. Att 
vetenskapen har inkorporerat icke-västerländsk och icke-vetenskaplig kunskap 
är ett faktum och tillkännages även av ICSU/UNESCO: 

 
…science has a long history of expansion through the appropriation of traditional 
knowledge, at times with little acknowledgement of the origins of these borrowed 
”discoveries”. 

ICSU/UNESCO s. 13 
 
Harding (1994) menar att vetenskapen, genom historien, har inkorporerat icke-
europeiska kunskaper och på denna grund skulle man kunna kalla vetenskapen 
mångkulturell. Men vetenskapens uttryck och institutionalisering är samtidigt 
typisk för just vetenskapen och dess universella anspråk. Den politiska och 
sociala miljö inom vilken vetenskapen uppstod och verkar har även inverkan på 
dess innehåll och vetenskapen har historisk gynnat den västerländska 
expansionen. Detta innebär inte att kunskap inte kan utbytas mellan olika 
samhällen utan bekräftar snarare att detta är det vanliga, något som förekom i 
andra delar av världen redan innan den europeiska expansionen. Vetenskapen 
har historiskt nedvärderat andra kunskapssystem och gjort anspråk på att vara 
värdeneutral, något som Harding (1994) påpekar är en kulturell värdering i sig.  
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Kunskap handlar således inte bara om innehåll, utan även om de politiska, 
sociala och historiska processer som påverkat dess tillkomst. Said (2004) har 
visat hur kunskap, som orientalism, legitimerat en specifik världsordning. 
Kunskap bör därför förstås i förhållande till dess syfte och omgärdande 
samhällsprocesser. Briggs och Sharp (2004, s. 666) menar att det finns en 
föreställning om att traditionell kunskap kan adderas till andra kunskapsformer, 
som vetenskap och teknologi, och att detta skulle leda till bättre kunskap, istället 
för att se traditionell kunskap som en utmanare till vetenskapen. Denna typ av 
argumentation bortser från politiska aspekter och maktrelationer som både 
möjliggör och begränsar olika typer av kunskap att gå samman (Briggs & Sharp 
2004, s. 666). Traditionell kunskap kan ses som en form av subjugated 
knowledge i förhållande till vetenskapen. Foucault (1980a, s. 81-82) menar att 
dessa tyglade kunskapsformer fungerar som kritik gentemot etablerade teorier 
inom vilka de dolts. Kritiken kommer här inte ifrån de internationella 
organisationerna utan ifrån vetenskapliga studier som diskuterar hur traditionell 
kunskap i relation till etablerade diskurser om exempelvis vetenskap och 
utveckling. Traditionell kunskap, som subjugated knowledge, utövar i dessa en 
form av kritik gentemot etablerade dikurser om vetenskap och utveckling.  
 
Att traditionell kunskap skulle kunna vara betydelsefull i utvecklingsarbete har 
lett till att föreställningen om vetenskapen som en universell kunskap har 
ifrågasatts. Istället kan vetenskapen betraktas som ytterligare en lokal 
kunskapsform bredvid den traditionella kunskapen men med sin lokala 
förankring i västerländska institutioner (Briggs & Sharp 2004, s. 662).  
 
Det binära motsatsförhållandet mellan det lokala och globala, som återfinns i 
relationen mellan traditionell kunskap och vetenskap, bygger på en 
generalisering och homogenisering, gjord av utomstående, av det som uppfattas 
som lokalt.  

4.2 Traditionell kunskap och diskursen om 
utveckling 

Relationen mellan traditionell kunskap och vetenskap är fundamental för 
diskursen om utvecklingsarbete och kunskapsutbytet som uppmuntras inom 
denna. Som en form av subjugated knowledge har introduktionen av traditionell 
kunskap på arenan för utvecklingsarbete lett till framväxten av kritiska 
vetenskapliga studier gentemot etablerade diskurser om utveckling och kunskap. 
Escobar (1995) visar hur utveckling som diskurs konstruerades under perioden 
efter andra världskriget och framåt. Om vi då tar fasta på utveckling som en 
diskurs, en uppställning av idéer och praktiker som är konstruerade, och att 
dessa påverkar och konstruerar andra fenomen (Mills 2007, s. 15), kan 
traditionell kunskap sägas utgöra ytterligare ett fenomen som skapas utifrån 
diskursen om utveckling och den diskursiva struktur som redan etablerats. 
Relationen mellan traditionell kunskap och diskursen om utveckling kan sägas 
utgöra en diskursiv procedur då jag antar att denna är delaktig i kreationen av en 
diskurs om traditionell kunskap. Att diskursen om utveckling har en 
institutionell förankring gör den aningen rigid och nya fenomen som 
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inkorporeras i denna inkorporeras utifrån en redan existerande struktur där 
relationen mellan det globala och lokala är grundläggande. 

4.2.1 Lokala kontra icke-lokala  
Traditionell kunskap beskrivs av organisationerna bakom texterna som ett 
verktyg för att bedriva lokalt utvecklingsarbete, framförallt så kallad hållbar 
utveckling.  
 
Det lokala poängteras genom att traditionell kunskap beskrivs som unik för det 
samhälle och den kultur inom vilken kunskapen skapats och existerar. Den 
traditionella kunskapen förser det lokala samhället med strategier för 
problemlösning (WB1 s. i). Traditionell kunskap beskrivs som förbundet med en 
geografisk plats, en lokal plats. Men Världsbanken (WB1 s. iii), precis som 
ICSU och UNESCO (s. 8), förespråkar ett samarbete eller utbyte av 
kunskap/kommunikation mellan lokala, eller som ICSU/UNESCO uttrycker det: 
”…the holders of traditional knowledge which include local people in general 
and indigenous people in particular” (ICSU/UNESCO s. 8), och globala aktörer 
alternativt vetenskapsmän. UNESCO (s. 3) vill med sin publikation ”…stimulate 
communication between local knowledge and global science…”. För att detta 
ska var möjligt är någon form av dokumentation en förutsättning menar 
Världsbanken (WB1 s. iii). 
 
Det som gör kunskapen traditionell är, enligt WIPO (s. 6), att den har ett band 
till ett specifikt samhälle. Detta sagt innebär inte att kunskapen är statisk utan att 
den förändras i och med de utmaningar det specifika samhället och individerna i 
detta ställs gentemot (WIPO s. 6). Här blir kopplingen mellan det lokala och 
traditionella uppenbar och detta ställs i relation till globala aktörer och 
vetenskaplig forskning, som diskuterats i förgående kapitel, och som ofta 
beskrivits som universell.  
 
Traditionell kunskaps karaktär som en lokal kunskapsform har gett upphov till 
kritik gentemot idéer om utbyte av kunskap och idéen att kunskap skulle gå att 
flytta. Kritiken handlar om att traditionell kunskap skulle kunna vara skadlig 
utanför sin ursprungliga kulturella kontext samt att västerländsk vetenskap inte 
uppskattar traditionell kunskap och inte förstår att kunskapen inte går att 
dokumentera och utbyta, detta skulle kunna leda till ”dis-empowerment” av 
ursprungsbefolkningar (WB1 s. 13). Även i kritiken, så som den framställs av 
Världsbanken, är det lokala i kunskapen det som skapar problem. Som lokal är 
kunskapen bunden till en geografisk plats och denna typ av kritik leder inte till 
dialog mellan kunskapsformer utan bekräftar snarare föreställningen om det 
tidigare nämnda motsatsförhållandet mellan vetenskap som global och 
traditionell kunskap som lokal.  
 
Världsbanken arbetar utifrån idéen att kunskap är nyckeln till social och 
ekonomisk utveckling och därför bör utvecklingsarbete börja med att mobilisera 
lokal kunskap (WB1 s. 3). Att traditionell kunskap är lokal beskrivs som det som 
gör den så användbar:  
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Indigenous institutions, indigenous appropriate technology, and low-cost approaches can 
increase the efficiency of development programs because IK is a locally owned and 
managed resource.  

WB2 s. 2  
 
Kunskapen och är alltså lokal och lokalt administrerad men huruvida utveckling 
och processen kring detta är lokal och lokalt ägd och administrerad eller vem 
som egentligen står bakom den diskuteras inte.  
 
För att främja utveckling och bekämpa fattigdom ska traditionell kunskap 
utbytas och kommuniceras över gränser, mellan det lokala och det globala. Men 
genom uppfattningen av traditionell kunskap som lokal i motsats till det globala 
skapas en homogen bild av traditionell kunskap där det mest framträdande blir 
just motsatsförhållandet och avståndet till det globala. 
 
Diskursen om utveckling laborerar med begrepp som det lokala och det globala. 
Denna distinktion är en förutsättning för interventioner och utveckling och 
kommer att studeras djupare i följande avsnitt. Det har så här långt framkommit 
att distinktionen mellan traditionell kunskap som lokal och vetenskap som global 
eller universell är en etablerad föreställning i de analyserade texterna trots att 
grunderna för denna uppdelning ifrågasatts och diskuterats i vetenskapliga 
studier där den beskrivs som konstruerad och imaginär.  

4.2.2 Fattigdom och traditionell kunskap 
Traditionell kunskap har i beskrivningar av denna en explicit koppling till 
fattigdom.  
 

Indigenous knowledge is an important part of the lives of the poor. It is an integral part of 
the local ecosystem. IK is key element of the ”social capital” of the poor; their main asset to 
invest in the struggle for survival, to produce food, to provide shelter or to achieve control 
of their own lives.  

WB1 s. 4 
 
Traditionell kunskap är de fattigas sociala kapital. När det mer precist handlar 
om ursprungsfolks kunskapssystem är fattigdom och marginalisering ännu mer 
påtagligt i beskrivningarna, ursprungsfolk kan inte själva ta till vara på sin 
kunskap (UNDP s. 3). Ursprungsfolk beskrivs vidare som:  
 

… a distinct group among the poor and are often excluded from decision-making processes 
and marginalized by development. It is important to note that indigenous peoples are often 
categorized as poor; however, they do not regard the term as appropriate since they consider 
themselves rich in knowledge and culture. 

UNDP s. 2 
 
Utvecklingsarbete syftar till att bekämpa fattigdom vilket samtidigt blir en 
förutsättning för utvecklingsarbete, ett fenomen som legitimerar det arbete som 
bedrivs av internationella organisationer som Världsbanken och UNDP. Escobar 
(1995, s. 12) har visat hur uppfattningar i Väst om tredje världen kretsar kring 
termer som fattigdom, överbefolkning, analfabetism etc. och menar att dessa 
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begrepp är förbundna med diskursen om utvecklingsarbete som växte fram 
under tiden efter andra världskrigen. Som sista citatet ovan visar syftar fattigdom 
på avsaknad av ekonomiska medel och det är denna typ av fattigdom som 
legitimerar utvecklingsarbete. Detta är en syn som kommer utifrån i förhållande 
till de samhällen som avses och som utveckling riktas emot. Att traditionell 
kunskap kallas för socialt kapital eller att innehavarna av traditionell kunskap är 
rika i termer av kultur och kunskap gör varken till eller från utan framstår främst 
som romantiserade beskrivningar med en kolonial underton där subjekten 
beskrivs i positiva ordalag men trots detta som hjälplösa.  

4.2.3 Deltagande 
Traditionell kunskap har alltså uppmärksammats av internationella 
organisationer eftersom kunskapen visat sig vara användbar inom 
utvecklingsarbete så som detta beskrivs av samma organisationer. Genom att 
använda sig av traditionell kunskap inom utvecklingsprojekt sägs projekten 
lyckas i större omfattning samt deltagandet från mottagarna ökar. Deltagande 
och lärande från både givare och mottagare poängteras och diskuteras 
återkommande och omfattande i relation till traditionell kunskap (se WB1, WB2 
UNESCO, UNDP).  
 
UNDP ser som ett av sina uppdrag att involvera ursprungsbefolkningar och 
deras organisationer att delta i arbetet och hävdar att: 

 
…a critical dimension of building an enabling environment is providing the space for the 
voices and concerns of indigenous peoples to bear in influencing the policy process 

UNDP s. 10  
 
Men kan egentligen internationella organisationer vara en arena där 
marginaliserade kan göra sig hörda? Internationella hjälporganisationer utgör en 
arena inom vilken kunskaps- och maktrelationer skapas och upprätthålls. Briggs 
& Sharp (2004, s. 664-666) menar att kommunikationen inom dessa 
organisationer sker på västerländska premisser vilka innefattar vetenskaplighet 
uttryckt på stora språk som engelska, franska eller spanska. Kunskap, som 
traditionell kunskap, måste därför anamma detta sätt att uttrycka sig på för att 
marginaliserade ska kunna göra sig hörda, och när västerländska institutioner 
och experter lyssnar till de marginaliserade är det främst deras erfarenheter som 
det lyssnas till och det är dessa som analyseras, inte deras förklaringar. Spivak 
(1994) menar att den subalterna inte kan göra sig hörd eftersom denne befinner 
sig i en underlägsen position i förhållande till de privilegierade och 
kommunikationskanalerna existerar på de privilegierades villkor. Men hon 
menar även att det inte bara handlar om vem som kan göra sig hörd utan även 
om vem som lyssnar och hur lyssnaren uppfattar talaren. Dominerande grupper 
tenderar att homogenisera talare som inte kommer från den dominerande 
gruppen och man lyssnar till den som talar utifrån den subjektspositionen som 
passar lyssnaren vilket innebär att talaren tystas ner (Spivak 1993).  I denna 
analys framkommer inte de subalternas röster eftersom materialet bygger på och 
kommer från innehavare av dominanta subjektspositioner. Texterna från de 
internationella organisationerna lyfter fram marginaliserade gruppers och 
samhällens erfarenheter men organisationerna ger sig själva tolkningsföreträde. 
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Det är alltså en homogeniserad bild av denna grupp, som fattig och oförmögen 
att själva ta hand om och utnyttja sina resurser på bästa sätt, som uppenbarar sig. 
 
Att den fattiga befolkningen innehar kunskap är ett återkommande tema som 
skiljer sig från tidigare koloniala beskrivningar av marginaliserade människor. I 
texten av Gorjestani återkommer det flera gånger att utbyte av kunskap mellan 
alla länder är fundamentalt, det talas om ett globalt ”knowledge partnership”: 

 
…the Vice President of the World Bank’s African Region, supported a vision of global 
knowledge partnership that will be realized when the poor participate as both users of and 
contributors of knowledge  

WB2 s. 3  
 
Samtidigt beskrivs ursprungsfolk som:  
 

…often unable to take advantage of their most distinctive asset, their local knowledge, at 
the same time that it is increasingly being commercialized by international enterprises under 
the protection of a global patent regime… 

UNDP s. 3  
 
Innehavare av traditionell kunskap förväntas inte kunna göra mycket själva utan 
stöd utifrån. Gorjestani (WB2 1-2) häpnar inför det faktum att ledare för 
lokalsamhällen i Moçambique lyckades lösa en landkonflikt efter 15 år av 
inbördeskrig och skapa bosättningar för 5 miljoner flyktingar. Men det mest 
anmärkningsvärda var dock att:”…they achieved this without direct external 
help from doners or central governments. How did this happen?” (WB2 s. 2). 
Gorjestani berättar vidare att det var lokala kunskapssystem och auktoriteter som 
låg bakom detta och återigen bekräftas det att det finns andra sätt att lösa 
problem på än de lösningar som bygger på vetenskap och förmedlas av 
internationella organisationer. Detta utgör en anledning för organisationer som 
Världsbanken att integrera traditionell kunskap i sin agenda. Även om UNDPs 
uttalande kan uppfattas som motsägelsefullt i förhållande till Gorjestanis uttalade 
är båda typen av uttalanden nödvändiga för att legitimera internationella 
organisationers inblandning. Gorjestanis solskenshistoria visar för läsaren att 
traditionell kunskap fungerar och UNDPs uttalande betonar existerande hot 
gentemot traditionell kunskap vilket i sin tur legitimerar handling och 
ställningstagande från internationella organisationer. De båda uttalandena från 
UNDP kan även de framstå som motsägelsefulla då det första uttrycker en vilja 
till att lyssna till ursprungsfolk och det senare beskriver de samma som 
oförmögna att tillvarata sina resurser. Denna typ av motsägelsefulla utsagor visar 
även på föränderlighet inom diskursen om utveckling, hur tidigare förkastade 
kunskaper, subjugated knowledge, verkar som kritik och omformar diskursen. 
Koppling mellan fattigdom och kunskap uttrycks inte här lika tydligt som i 
citatet som inleder uppsatsen men kopplingen är alltjämt uppenbar. Att 
innehavare och brukare av traditionell kunskap inte är rika undergräver därmed 
kunskapens legitimitet och giltighet. Som tidigare visats beskrivs ursprungsfolk i 
texterna som rika på kunskap och kultur och innehavare av socialt kapital. Detta 
kontrasterar till koloniala beskrivningar i vilka marginaliserade människor 
utanför Europa beskrevs som barbariska och promiskuösa. Marginaliserade 
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människor beskrivs i dessa texter i relation till världsekonomin och etiketteras 
därmed som fattiga och inom ramen för internationella organisationers 
världsbild innebär detta även avsaknad på kunskap.  
 
Att utveckling idag handlar mycket om dialog och lärande återspeglas även i de 
sätt biståndsmottagarna beskrivs på, då de idag beskrivs som deltagare och 
samarbetspartners. Hjälporganisationer vill lära sig om lokala kunskapssystem, 
traditionell kunskap och dokumentera kunskapen för att sedan återföra den till 
lokala kontexter genom biståndsprojekt. Detta cirkulära förlopp visar hur 
kunskap som redan finns i ett samhälle, genom att passera internationella 
organisationer får legitimitet och kläds i utvecklingsterminologi och 
utvecklingssyften för att sedan återföras till lokala samhällen validerad av 
internationella organisationer. Idéer om deltagande och dialog förändrar inte 
diskursen om utveckling utan traditionell kunskap, som nytt fenomen, 
inkorporeras i den redan existerande diskursiva strukturen. 

4.2.4 Kunskap och utveckling 
Fattigdom utgör en förutsättning för diskursen om utveckling. Världsbanken 
(WB1 s. i) menar att de fattigas kunskapsbas bör integreras i utvecklingsarbete, 
denna kunskap kan hjälpa till att utrota fattigdom. Det är till denna typ av 
kunskap traditionell kunskap hör. Kunskap är idag en ledstjärna inom 
utvecklingsarbete. Vetenskap och teknologi har haft en betydelsefull roll för 
föreställningen om framsteg och utveckling från andra världskriget och framåt. 
Men denna föreställning har inte lyckats utrota fattigdom utan konsekvensen 
blev istället en expansion av modernistiska ideal (Escobar 1995, s. 36). 
Kunskapens betydelse för utvecklingsarbete är tydlig hos Världsbanken och ses 
av dem som en förutsättning för, ekonomisk såväl som social, utveckling. 
Lärande mellan den rika och fattiga världen beskrivs som en grundförutsättning 
för utveckling (WB1 s. 3). Detta kan framstå som annorlunda i jämförelse med 
tidigare försök att genom teknologi och vetenskap ta ”utvecklingen” framåt. 
Men som jag har visat och påpekat tidigare framstår kunskap som ytterligare en 
resurs, utöver ekonomiska, om cirkulerar mellan givare och mottagare vilka 
innehar samma subjektspositioner som tidigare.  
 
Escobar (1995, s. 9) menar att det finns likheter mellan den koloniala diskursen 
och diskursen om utveckling. Båda diskurserna har utvecklat kunskap som 
skapar möjlighet att utöva makt över länder i tredje världen. När man talar om 
att använda traditionell kunskap inom utveckling bygger diskussionen på samma 
teman som tidigare och maktstrukturer kan inte sägas ha förändrats. Traditionell 
kunskap, är som tidigare visats, ett begrepp skapat inom en västerländsk 
världsbild. Genom att inkorporera detta i utvecklingsarbete etableras sanningar 
om traditionell kunskap via internationella organisationer. Internationella 
organisationer blir auktoriteter på området traditionell kunskap då dessa besitter 
kunskap om kunskapen.  
 
Mehta (2001, s. 189) som kritiskt granskat Världsbanken menar att 
organisationen är drivande bakom introduktionen av informationsåldern till 
diskursen om utvecklig. Världsbankens fokus ligger idag inte längre på att ge lån 
och finansiera dammbyggen och andra projekt relaterade till infrastruktur, utan 
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organisationen vill idag uppfattas som en kunskapsbank, som experter och 
förmedlare av kunskap inom utvecklingsområdet (ibid). Men Mehta (2001, s. 
191) menar att Världsbanken trots detta, då de genom att tala om rika och fattiga 
länder samt kunskapsklyftan mellan dem, skapar ett binärt motsatsförhållande 
mellan länder i förhållande till kunskap. Genom att Världsbanken ger sig själva 
monopol på kunskap för utvecklingsarbete reproduceras detta ojämlika 
maktförhållande.  

4.2.5 Lärande och kunskapsutbyte 
Genom att fastslå att fattiga inte själva kan utnyttja kunskapen för sitt eget bästa 
skapar internationella organisationerna en roll åt sig själva för lärande länder 
emellan och som förmedlare av kunskap. I och med att traditionell kunskap 
blivit en del av internationella organisationers agenda följer antagandet om den 
traditionella kunskapens lokala anknytning vilket leder till förespråkandet av 
utbyte av kunskap över geografiska gränser (se diskussion i 4.1.) och i flera 
riktningar, inte enbart från nord till syd. Detta kan uppfattas som nytänkande 
men binära motsatsförhållanden som nord och syd kvarstår och att se på världen 
i ekonomiska termer, en rik och en fattig del, begränsar i sig såväl möjlighet till 
lärande som utbyte av kunskap (McFarlane 2006). Om kunskap integreras i 
redan existerande positioner innebär detta att även lärande sker utifrån redan 
dominerande sätt att tänka om kunskap och kunskapsrepresentationer 
(McFarlane 2006, s. 1421). McFarlane (2006) menar att de fattiga länderna 
oftast är mottagare av kunskap som exporteras från rika länder. Den globala 
ordning som bygger på binära motsatser och talas om i termer som nord och syd 
genomsyrar även tanken om kunskapsutbyte. För att lärande ska vara möjligt 
krävs därmed en ny innebörd av konceptet lärande som inte låter sig begränsas 
av uppdelningen av världen i kategorier som nord/syd eller första och tredje 
världen. Lärande över geografiska gränser begränsas av det faktum att 
vetenskapen, av europeiskt eller amerikanskt ursprung, inte tar in kunskaper från 
andra platser då dessas kunskaper inte produceras utifrån samma regler som den 
akademiska kunskapen (McFarlane 2006, s. 1420-1421). Detta anknyter till 
diskussionen under rubriken Vetenskap och om hur traditionell kunskap 
valideras genom vetenskapliga metoder samt hur kategorierna i sig, traditionell 
kunskap och vetenskap, kan betraktas som konstruktioner.  
 
När det handlar om lärande mellan platser involverade i utveckling som 
mottagare, har McFarlane (2006, s. 1424) visat att uppfattningen om skillnader 
mellan rika och fattiga länder, att de förra är individualistiska och de senare 
kollektiva, begränsat lärandet och i själva verket är imaginära. Skillnader mellan 
platser hindrar inte lärande utan visar på hur kunskapen kan förändras när den 
flyttas till en annan plats. Detta innebär att lärande vanligtvis är indirekt (Ibid. s. 
1426). McFarlane (2006) menar att idéen om lärande präglas av ojämlika 
maktrelationer.  
 
På grund av det ojämlika maktförhållande som präglar kunskapsutbyte kan andra 
kunskapsformer, som traditionell kunskap, sägas utsättas för det som Spivak 
(1994) kallar epistemic violence. Epistemic violence beskriver den västerländska 
vetenskapens sätt att trivialisera kunskap som inte är västerländsk och förkasta 
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den. Det är en process genom vilken den subalterna tvingas använda 
västerländska koncept för att göra sin röst hörd (Briggs & Sharp 2004, s. 664). 
 
McFarlane (2006, s. 1423) menar att vetenskaperna måste utsättas för epistemic 
violence för att lärande över geografiska gränser ska vara möjligt, d v s 
vetenskaperna måste ifrågasättas epistemologiskt. För att lärande ska var möjligt 
är nya positioner en förutsättning. Ifrågasättande kan komma ifrån det som 
Foucault kallar för tyglad subjugated knowledge (McFarlane 2006, s. 1423). 
Skulle då traditionell kunskap kunna utgöra en form av subjugated knowledge 
som kan kritisera och ifrågasätta diskursen om utveckling och 
kunskapsöverföring?  I och med att traditionell kunskap som idé och diskurs är 
en vetenskaplig produkt som under betäckningen traditionell kunskap är fast i 
redan etablerade maktförhållanden, och det binära motsatsförhållande mellan det 
lokal och det globala, är det inte i denna form som kunskapen skulle kunna 
utsätta vetenskapen eller diskursen om utveckling för epistemic violence. Den 
institutionella kontext inom vilken traditionell kunskap skapas som diskurs 
bygger vidare på redan etablerad föreställningar om kunskap och lärande. 
Introduktionen av traditionell kunskap här utgör inget annat än en ny form av 
orientalism. Bakom introduktionen finns en vilja från internationella 
organisationer att kunna kontrollera kunskapsflödet, uttalanden som cirkulerar, 
vilket inte leder till något annat än att den ojämlika maktrelationen reproduceras 
och med den det binära förhållandet mellan det lokala och det globala. Inom 
ramen för informellt lärande och utbyte, utanför ramen av internationellt 
utvecklingsarbete och etiketter som traditionell kunskap, skulle kunskap som 
inte betraktas som vetenskap, utan som tyglade kunskaper, kunna utöva 
epistemic violence gentemot etablerade vetenskaper och ifrågasätta etablerade 
maktrelationer. Agrawals (2004) artikel kan ses som ett exempel på hur 
traditionell kunskap leder till ifrågasättande av vetenskapen och synliggörande 
av de regler de omgärdande praktiker och institutioner som upprätthåller 
vetenskapens dominanta position i förhållande till traditionell kunskap styrs av. 
Men inom ramen för utvecklingsarbete styrt av internationella organisationer 
finns inget utrymme för subjugated knowledge att kritisera etablerade 
föreställningar. Detta innebär inte att det som kallas för traditionell kunskap inte 
fungerar inom ramen för internationellt utvecklingsarbete så som det framställs 
av internationella organisationer utan syftet här är att synliggöra maktrelationen.  
 
Lokala samhällen framställs som ovetande om värdet av den egna kunskapen. 
Genom utbyte av kunskap mellan internationella organisationer och lokala 
samhällen skulle de sistnämnda kunna få hjälp med att lära sig värdera sin egen 
kunskap samtidigt som organisationernas egna kunskapsbaser skulle berikas 
(WB2, s. 3). Som visats ovan har utbyte av kunskap under tidigare epoker 
präglats av ojämlika relationer och främjat den dominanta i relationen (se 
Harding 1994, McFarlane 2006). Föreställningen om kunskap som en vara 
kommer till utryck i texterna genom det sätt organisationerna diskuterar kunskap 
på och utgår ifrån att kunskap kan flyttas och bytas. Kunskap, och traditionell 
kunskap, som en vara uttrycks dock tydligast i relation till immaterialrätten. 
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4.3 Ägande av kunskap och kunskap som en vara 
 
Foucault menar att världen inte besitter någon inneboende ordning förutom den 
som vi tillskriver den genom beskrivningar (Mills 2007, s. 47). Kategorisering 
av världen sker således inom existerande diskursiva ramar. Mills (2007, s. 48) 
tar upp ett exempel hämtat från Mary Louise Pratt som visat hur botanister under 
1800-talet använde sig av Linnés klassifikationssystem och i detta inkorporerade 
växter från främmande länder. Ambitionen med detta system var att det skulle 
bli globalt och världsomspännande. Detta innebar att växterna flyttades från 
tidigare klassifikationssystem där växterna klassificerats utifrån 
användningsområde och i relation till icke-europeiska världsbilder. 
Konstruktionen och införandet av ett globalt eurocentriskt kunskapssystem om 
växter innebar således att annan kunskap raderades, växterna fick inte bara nya 
namn (Mills 2007, s. 48). Klassificering av kunskap är inte bara avhängigt den 
sociala och kulturella miljö inom vilken det konstruerats utan utgör även ett 
ramverk för kunskapens innehåll och användningsområde och därigenom den 
fortsatta kunskapsproduktionen.  
 
Tidigare har jag talat om hur vetenskapen inkorporerat icke-europeisk kunskap. 
Ägande av kunskap och omständigheterna under vilka utbyte och inkorporering 
skett har beskrivits i olika termer. Detta är, som tidigare nämnts inget nytt 
fenomen, ICSU säger:  
 

While interaction between traditional knowledge and science has recently emerged as an 
issue of widespread interest and concern, in actual fact the dialogue between these 
knowledge systems has a long history. 

ICSU s. 13 
 
ICSU talar om dialog mellan kunskapssystem i citatet ovan men längre ner på 
sidan förknippas kunskapen med aktörer: ”The dialogue between scientists and 
traditional knowledge holders has an extensive history within occidental 
traditions.” (ICSU s. 13). Kunskap är alltså varken statiskt eller platsbundet i den 
bemärkelsen att det inte skulle gå att flytta. Vad som dock är värt att diskutera är 
vilka maktrelationer som styr kunskapsförflyttning och vad detta får för 
konsekvenser för innehållet i kunskapen såväl som för upphovsmän, individer 
och samhällen. 

4.3.1 Immaterialrätten 
WIPO, som arbetar med utfärdandet av patent, har sedan några år tillbaka börjat 
undersöka hur immaterialrätt och patent skulle kunna appliceras på traditionell 
kunskap. Bakgrunden till detta är flera fall där patent utfärdats till företag 
gällande kunskap som utvecklats av ursprungsfolk då inga bevis på existensen 
av kunskapen a priori varit tillgänglig för dem som utfärdar patent. Denna typ 
av företeelser beskrivs som missbruk av kunskap, då företagen tjänar pengar på 
kunskap de inte utvecklat själva, och fenomenet går under namnet bio-piracy. 
WIPO menar att dokumentation och indexering av traditionell kunskap i 
elektroniska arkiv skulle göra kunskapen, som annars i huvudsak är muntlig, 
tillgänglig för dem som utfärdar patent och risken för missbruk och bio-piracy 
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skulle därmed minska. Det faktum att någon form av dokumentation av 
kunskapen är en förutsättning för att en ägare eller upphovsman till kunskapen 
ska kunna identifieras gör muntligt förmedlad kunskap extra utsatt jämfört med 
vedertagna uppfattningar om kunskap och uppfinningar. Traditionell kunskaps 
sociala och kontextuella liv som ofta bygger på muntliga traditioner möjliggör 
bio-piracy då en skriftlig källa utgör en förutsättning för ägande. 
 
Tydligt är att immaterialrätten och patentlagstiftning har skapat och bygger på 
eurocentriska och modernistiska föreställningar och kunskap. Kunskap blir en 
vara som kan leda till ekonomiska vinster såväl som missbrukas.  

 
Existing rules regulating intellectual property rights at the global level are not conducive to 
the participation of indigenous peoples in the national or global economy. Current patent 
laws, for example, do not recognize traditional knowledge and systems of ownership. They 
ignore the cultural diversity inherent in customary practices of sharing innovations as well 
as the diversity of opinion on what can and should be owned. The patent regime, under the 
TRIPS agreement, renders the accumulated knowledge of indigenous peoples especially 
vulnerable to the interests of biotechnology companies. 

UNDP s. 7 
 
Återigen synliggörs en ny form av orientalism i informationssamhället och 
genom det faktum att immaterialrätten inte är applicerbar på all kunskap. Genom 
fokus på skillnader förstärks det ojämlika förhållandet mellan kunskapsformer. 
Den svaga, traditionell kunskap, måste anamma den starkas uttryckssätt och 
villkor för att uppnå legitimitet. Oavsett om det handlar om vetenskap eller 
teknologiska innovationer kan dessa kunskapsformers universalitet, som tidigare 
nämnts, ifrågasättas. Mehta (2001, s. 192) menar att appliceringen av 
immaterialrätten på kunskap gör det lättare att kontrollera fattiga människors 
kunskap.  
 

Patent and copyright laws, have evolved within very particular socio-economic and political 
contexts. They are designed to protect individuals or companies whose specific ”inventions” 
require safeguarding in view of their perceived market value. Yet it is difficult for such 
arrangements to accommodate traditional knowledge, which is collectively owned, whose 
”invention” extends across several generations, and whose intent is not commercial 
profitability but rather understanding about the natural environment, support for 
subsistence, and social meaning.  

ICSU/UNESCO s. 16 
 
Immaterialrätten har utvecklats under specifika sociala och ekonomiska 
förhållande och skyddar upphovsmännens upptäckter ifrån att utnyttjas i 
ekonomiska syften av andra än de själva. Kunskap har här ett marknadsvärde 
men som citatet ovan uttrycker är det inte alltid detta som är drivkraften bakom 
kunskapsproduktion. Clift (2007) diskuterar applicering av immaterialrätten på 
traditionell kunskap och akademisk kunskap och menar att dessa typer av 
kunskap har gemensamma drag. Akademisk kunskap har tidigare varit 
tillgänglig för allmänheten men idag tas patent ut allt oftare för att 
forskningsinstitut ska kunna dra nytta av eventuella ekonomiska vinster 
uppfinningar baserade på deras upptäckter generar. Traditionell kunskap har 
även den varit tillgänglig för invånare i de samhällen den skapats även om det 
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ibland förekommer att en viss kunskap är knuten till en eller några få individer. 
Ekonomisk vinning är inte drivkraften bakom akademisk kunskap där prestige 
och erkännande från kollegor i kombination med nyfikenhet utgör drivkraften 
för kunskapsproduktion. Inte heller traditionell kunskap skapas, som redan 
nämns ovan, i syfte att tjäna pengar. Båda kunskapsformerna är relativt nya i 
immaterialrättssammanhang (Clift 2007, s. 191-192). Clift (2007, s. 203-204) 
menar att de möjligheter till ekonomisk vinst som immaterialrätten skapar har 
ersätt den strävan efter kunskap som karakteriserar akademisk kunskap och att 
detta skulle kunna drabba även traditionell kunskap om patent börjar utfärdas på 
denna. 

4.3.2 Bevarande och dokumentation av traditionell kunskap 
Argawal (2004, s. 4-5) tar upp två alternativ för bevarade av traditionell 
kunskap. Det första, ex situ, handlar om att bevara kunskapen genom 
dokumentation, d v s i nationella, regionala eller internationella arkiv. Agrawal 
menar att denna strategi är paradoxal i förhållande till den allmänt vedertagna 
uppfattningen om skillnaden mellan vetenskap och traditionell kunskap. Främst 
genom det att kunskapen skulle förflyttas ifrån den lokalitet och de människor 
den definitionsmässigt är bunden till för att bevara sin särskilda karaktär. 
Traditionell kunskap skulle därigenom kunna utsättas för samma kritik som 
riktats mot vetenskapen, att den är frånskild människors liv och inte svarar emot 
lokala verkligheter. Om traditionell kunskap är bunden till lokala verkligheter 
och de förändringar denna möter blir även detta ett problem i förhållande till ex 
situ konservering då föränderligheten hos kunskapen går förlorad. TKDL, som 
nämndes i inledningen är ett exempel på ex situ konservering. In situ 
konservering handlar om att bevara kunskapen i den miljö den används och 
vuxit fram.  Att traditionell kunskap uppfattas som kunskapssystem som håller 
på att försvinna hänger samman med moderniseringsprocesser som lett till 
kulturell homogenisering vilket även påverkat livsstilar bland nomader, 
jordbrukande befolkningar och ursprungsbefolkningar (Agrawal 2004). Dessa 
hot har uppmärksammats av WIPO: 
 

External social and environmental pressures, migration, the encroachment of modern 
lifestyles and the disruption of traditional ways of life can all weaken the traditional means 
of maintaining or passing knowledge on to future generations. There may be a risk of losing 
the very language that gives the primary voice to a knowledge tradition and the spiritual 
world-view that sustain this tradition. Either through acculturation or diffusion, many 
traditional practices and associated beliefs and knowledge have been irretrievably lost. 
Thus, a primary need is to preserve the knowledge that is held by elders and communities 
throughout the world.  

WIPO s. 7 
 
Moderniseringsprocesser har skett under inflytande av nationalstater. För att in 
situ konserverings, av kunskap som är ursprungsfolks, ska var möjlig krävs ett 
erkännande av ursprungsbefolkningars rätt till land och resurser. In situ 
konservering skulle, i jämförelse med ex situ, göra kunskapen mer 
svårtillgänglig för främlingar (Agrawal 2004).  
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WIPO förespråkar det som Agrawal (2004) benämner ex situ konservering av 
traditionell kunskap, då tillgänglighet av kunskapen för de som arbetar med 
utfärdandet av patent är en förutsättning för genomförandet av deras arbete. För 
WIPO är dokumentation av traditionell kunskap, samt klassificering och 
indexering av denna en form av defensivt skydd. Olsen (2002) använder termen 
”naming”, som jag har valt att översätta till namngivning, för att beskriva den 
praktik som handlar om att skapa dokumentsurrogat. Hon menar att denna 
praktik ger upphov till makt då det handlar om att kontrollera 
ämnesrepresentationer. När namngivning, som ämnesrepresentationer, 
praktiseras lyfts vissa saker fram medan andra förbises. Ämnesrepresentationer 
skapas av, och är med och drar upp gränser för, en specifik världsbild. Praktiken 
kring namngivande utgör en förutsättning för kommunikation då de bygger på en 
gemensam förståelse (Olsen 2002, s. 4-6). Namngivning som praktik kring 
kunskapsorganisation kan därmed sägas styras av diskursiva strukturer och de 
intressen dessa är förbundna med. Som citatet ovan uttrycker riskerar traditionell 
kunskap att gå förlorad och behöver bevaras. Som skrivs i citatet är kunskapen 
redan bunden till vissa innehavare men detta är inte tillräckligt för bevarande, för 
WIPO är dokumentation och ägande ett sätt att bevara. Paradoxallt nog innebär 
detta sätt att bevara kunskapen även ett hot då den flyttas ifrån den lokalitet 
kunskapen anses vara så bunden till. Dokumentation, indexering och 
klassificering av traditionell kunskap flyttar inte bara kunskapen från en 
geografisk lokalitet till en annan utan även in i en annan diskursiv struktur, en 
annan världsbild. 
 

…as the reach of the intellectual property system in the global information society extends 
to new stakeholders, such as indigenous and local communities, their knowledge base, 
including in particular their TK, constitutes an increasingly relevant body of prior art the 
effective identification of which is of increasing importance for the functioning of the IP 
system. 

WIPO s. 27 
 
Det handlar här om dokumentation av själva kunskapen. Av citatet framgår klart 
och tydligt att WIPOs huvudintresse ligger i immaterialrättens funktionalitet och 
att traditionell kunskap måste anpassas till detta för att kunna skyddas. Återigen 
framkommer den allmänt vedertagna skillnaden mellan traditionell kunskap och 
andra kunskapsformer tydlig i det att traditionell kunskap inte existerar inom de 
ramar WIPOs arbete förutsätter. Samtidigt trivialiseras skillnaderna genom 
WIPOs krav på traditionell kunskap att foga sig efter etablerade mallar för att 
kunna skyddas. Traditionell kunskap, så som den beskrivs av WIPO, framstår 
som en allt mer institutionaliserad kunskapsform. Den heterogenitet, variation 
och komplexitet av kunskap, som innefattas i begreppet går förlorad och ersätts 
av en homogen bild av traditionell kunskap som i första hand beskriver de 
punkter på vilka allt under detta begrepp traditionell kunskap skiljer sig ifrån den 
kunskap och de upptäckter immaterialrätten skapats för att appliceras på. Trots 
en positiv hållning gentemot traditionell kunskap utövar WIPO och 
immaterialrätten en form av epistemic violence gentemot traditionell kunskap då 
former för reproduktion och bevarande av det som innefattas under detta 
begrepp inte passar existerande juridiska riktlinjer. Vad lokala samhällen som 
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det så ofta refereras till har för intresse av att implementera immaterialrättsliga 
åtgärder på sin kunskap varken framgår eller diskuteras.  
 
En annan typ av dokumentation kan exemplifieras av UNESCOs projekt som 
beskrivs i publikationen som analyserats i uppsatsen. UNESCO sammanställde 
under början av 2000-talet en databas, ”Best Practices on Indigenous 
Knowledge”, i samarbete med CIRAN, en avdelning av Nuffic med praktiker 
kring traditionell kunskap implementerade i utvecklingsprojekt. Syftet med 
databasen var att synliggöra fall från utvecklingsprojekt där traditionell kunskap 
haft en viktig roll. Genom detta skulle andra kunna lära utifrån de 
dokumenterade erfarenheterna. Databasen skulle även ge en inblick i hur 
traditionell kunskap kan inkorporeras i utvecklingsprojekt för dem som planerar 
utvecklingsarbete. Att de är ”best practices” innebär, enligt UNESCO, att det går 
att upprepa, är innovativa samt gör en skillnad i utvecklingsarbetet. Vidare 
menade UNESCO även att: ”The Best Practices Database will play a prominent 
role in building a bridge between empirical solutions, research and policies” 
(UNESCO s. 7). Detta skulle dock kunna ses som en form av namngivning 
genom det sätt varpå viss kunskap klassificeras i terminologi hämtad från 
utvecklingsarbete för att implementeras inom utvecklingsarbete på skilda 
geografiska platser. Då kunskap är förenat med förståelse av världen kan 
beskrivningar av en viss form av kunskap i ny terminologi innebära att 
innehållet i kunskapen delvis går förlorat i och med att kontexten förändras. 
Angående ”best practices” som fenomen menar Ellerman (2002) att dessa främst 
utgör sätt för organisationer att tillhandahålla svar till sina kunder, dvs. 
utvecklingsländerna. Detta skiljer sig från förhållningssätt inom vetenskapen där 
teorier tillåts konkurrera (Ellerman 2002, s. 289). Denna typ av projekt kan även 
ses som en form av orientalism i det att det finns en avsikt att kontrollera 
kunskapsflödet. Databasen, som ett uttalade, visar på UNESCOs dominanta 
position och makt i det att de bestämmer, styr och kontrollerar vad som är ”best 
practices”. 
 
Dominanta diskurser om utveckling och modernisering talar genom 
kunskapsrepresentationer och det blir tydligt att immaterialrätten och 
dokumentationsprojekt som ”best practices” fungerar som en form av 
orientalism genom att kontrollera kunskapsproduktion och flöden vilken 
legitimerar maktrelationer uttryckta genom globala ojämlikheter.   
 
De tidigare nämnda idéer om dokumentation av praktiker av traditionell kunskap 
i utvecklingssyfte beskriver kunskap som något som kan bytas och flyttas utan 
att dess innebörd förändras, kontexten för kunskapsproduktionen framstår som 
oväsentlig. Istället är internationellt uppsatta mål och ramverk i fokus, dessa kan 
sägas utgöra och konkretisera diskursiva strukturer, och efter dessa bör 
traditionell kunskap och dess innehavare foga sig.   Immaterialrätten, utveckling 
och vetenskapen bygger på specifika strukturer och traditionell kunskap 
konstrueras och representeras i förhållande till dessa.  
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4.4 Diskussion  
Utveckling, vetenskap och immaterialrätten kan ses som sanningsregimer, sann 
kunskap. Även om traditionell kunskap kan utöva kritik som subjugated 
knowledge gentemot etablerade uppfattningar om utveckling är den homogena 
bilden av traditionell kunskap som presenteras i texterna i linje med de 
sanningsregimer som förmedlas av organisationerna.  
 
Att kunskap är betydelsefullt för utveckling och välbefinnande är en självklar 
etablerad uppfattning. Traditionell kunskap är ett nyare tillskott till diskursen om 
utveckling och ifrågasätter etablerade föreställningar av kunskap och vetenskap. 
I de analyserade texterna inkorporeras dock traditionell kunskap i redan 
etablerade uppfattningar om utveckling och kunskap. Inga nya positioner skapas 
utan traditionell kunskap stoppas i en redan existerade världsbild som bygger på 
föreställningen om att världen kan delas upp i en lokal och en global del, var och 
en med sin kunskap men som trots detta går att utbyta över dessa skapade 
gränser. Texterna beskriver traditionell kunskaps funktion och värde för 
utvecklingsarbete. Kunskapen som innefattas i begreppet är inte ny och 
terminologin de internationella organisationerna använder sig av för att beskriva 
kunskapen, traditionell kunskap eller indigenous knowledge, är västerländska 
koncept som innehavarna av kunskapen själva inte brukar.  
 
Kunskapen är således inte ny men leder inom diskursen om utveckling till 
betoning på deltagande och lärande mellan givare och mottagare, nord och syd 
eller det lokala och det globala. Dessa termer handlar inte så mycket om 
geografiska lokaliteter utan det som är viktigt för diskursen är att de handlar om 
motsatser. Som visats har introduktionen av traditionell kunskap inte inneburit 
att maktrelationerna kring utvecklingsarbete förändrats. Snarare har traditionell 
kunskap inkorporerats på de internationella organisationernas agenda, de har 
gjort sig själva till experter för att sedan återinföra kunskapen till de lokala 
samhällen de hämtat den från. Platsbundenheten som internationella 
organisationer ofta betonar i förhållande till traditionell kunskap förlorar här sin 
relevans och det finns ingen anledning att tro att kunskapen återinförs så som 
den används och beskrivits av dem som utvecklat kunskapen. Det som cirkulerar 
mellan lokaliteter här är ett fenomen skapat och implementerat av internationella 
organisationer.  
 
Ngulube (2002) hävdade att bibliotekarier organiserar det material som redan 
finns tillgängligt. Att vara delaktig i insamlandet och diskutera kunskapen som 
ska organiseras är inte betydelsefullt. Jag har här, utifrån exemplet traditionell 
kunskap, visat att en djupare förståelse av kunskapen som organiseras och av 
syftena bakom organisationen i högsta grad är av betydelse då kunskap inte 
existerar i en objektiv bemärkelse utan skapas utifrån redan existerande 
uppfattningar och sanningar, dvs. sanningsregimer och diskurser, vi tror oss 
besitta om världen. När de talas om kunskapsorganisation av traditionell 
kunskap kommer uppmuntran till detta inte sällan från internationella 
organisationer. Vems bild av kunskapen, varifrån denna kommer samt hur den 
har skapats är ofrånkomligen relevant. För att inte falla in i vedertagna och 
etablerade diskurser krävs det ett ifrågasättande av de antaganden, diskursen om 
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utveckling är en, som ligger till grund för de internationella organisationernas 
intressen. Jag har här visat hur dessa till stor del handlar om självbevarande. Det 
är av relevans för biblioteks- och informationsvetenskapen att känna till de 
värderingar och intressen som ligger till grund för behovet av 
kunskapsorganisation och vidare ifrågasätta de kunskapsrepresentationer dessa 
ger upphov till i och med att existerande kunskap, som till stor del är avhängigt 
presentationsformen och kunskapsorganisationen, utgör grunden för ytterligare 
kunskapsproduktion. Jag syftar då inte enbart på den uppenbara risken att 
traditionell kunskap skulle förvanskas, missbrukas eller förändras. Att kunskap 
är förändligt går inte att frånkomma. Vad jag menar är att dokumentation av 
traditionell kunskap riskerar reproducera, vad jag skulle vilja kalla, en 
dysfunktionell (då den inte uppnår det den strävar efter) diskurs om utveckling 
som i större grad handlar om institutioners självbevarande än om tillvaratagande 
av mänsklighetens humankapital och uppbyggandet av en välmående värld.   
 
En acceptans och ett okritiskt förhållningssätt inom biblioteks- och 
informationsvetenskapen och praktiken kring olika kunskapsformer och uttryck 
gör inget annat än att reproducera existerande maktförhållande. Detta innebär ett 
upprätthållande av redan existerade uppfattningar kring kunskap, ägandet av 
denna, dokumentationsformer samt tillgängliggörande. Ett diskursanalytiskt 
förhållningssätt skapar möjligheter även för biblioteks- och 
informationsvetenskapen, precis som andra samhällsvetenskaper, att ifrågasätta 
antaganden kring kunskaps- och informationshantering även om 
intresseorganisationer och internationella organisationer inte gör det. Genom att 
inte ha en direkt anknytning till praktiken kring dokumentation är det möjligt att 
ta ett steg bortom den institutionaliserade diskursen om utveckling och 
synliggöra de strukturer och relationer denna bygger på.  
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5. Sammanfattning/Slutsatser  

Jag kommer här att dela upp det som framkommit i analysen för att besvara 
mina frågeställningar en och en. 

5.1 Representation 
Hur är traditionell kunskap representerat i de utvalda texterna från 
internationella organisationer?  
 
Vad är då traditionell kunskap? Traditionell kunskap är ett konstruerat begrepp 
som bygger på föreställningar och relaterar till diskurser om vetenskap och 
utveckling. Jag har här visat hur traditionell kunskap i de analyserade texterna 
definieras gentemot begrepp som fattigdom, lokalt kontra icke-lokal, hållbar 
utveckling, deltagande samt vetenskap. Det är utifrån traditionell kunskaps 
betydelse för detta som traditionell kunskap representeras. Att just dessa teman 
framkommit beror till viss del på innehållet i de utvalda texterna men bekräftas 
av tidigare forskning och stärks utifrån respektive organisations agenda då dessa 
teman legitimerar organisationernas existens. Begreppet bygger på en 
uppdelning av världen bestående av rika och fattiga länder, där det traditionella 
associeras med fattigdom, marginalisering och okunskap något som sätter 
traditionell kunskap och traditionell institutioner i en hierarkisk underordnad 
position gentemot vetenskap och internationella organisationer.  
 
Genom att relatera till forskning från andra discipliner har det framkommit att 
traditionell kunskap är ett komplext fenomen och när denna form av kunskap 
ställs i relation till fenomen och begrepp som lärande och dokument synliggörs 
maktrelationer dessa koncept bygger på.    

5.2 Maktrelationer 
Vilka maktrelationer bygger representationen av traditionell kunskap på?  
 
Att traditionell kunskap från att ha varit åsidosatt och associerats med primitiva 
människor idag uppfattas som betydelsefullt för utveckling, innebär inte att 
traditionell kunskap jämställs med vetenskapen. Traditionell kunskap har snarare 
inkorporerats i redan existerande diskurser kring utveckling och vetenskap vilket 
innebär att traditionell kunskap idag, från att associeras med människor och 
samhällens som beskrivits i termer som primitiva och degenererade till att 
associeras med människor och samhällen som beskrivs som fattiga och 
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marginaliserade. Genom ett cirkulärt förlopp där kunskapen först omhändertas 
av utvecklingsprojekt och bekläds i terminologi anpassad till detta ändamål 
återinförs sedan kunskapen till samhällen som beskrivs som lokala. Institutioner 
reproducerar redan existerande förhållanden mellan makt och kunskap. I detta 
ojämlika förhållande reproducerar kunskapen om traditionell kunskap den 
globala maktrelationen mellan nord och syd genom att koppla traditionell 
kunskap till det lokala, fattigdom och marginalisering medan internationella 
organisationer som Världsbanken och FN-organisationer återigen etablerar sin 
överlägsna position på den globala arenan genom att utnämna sig själva till 
experter på traditionell kunskap, ett konstruerat begrepp. Traditionell kunskap på 
internationella organisationers agenda framstår allt mer som en ny form av 
kolonialism, eller neokolonialism. Homogeniserande beskrivningar av icke-
europeiska kunskapsformer, samt potentialen och begränsningarna hos 
kunskapen såväl som dess upphovsmän, leder till och skapar kontroll över 
kunskapsproduktion och kunskapsflöden. 

5.3 Intresset för dokumentation 
Tyder de intressen kring traditionell kunskap och dokumentationen av denna 
som framträder i texten på skiftande intressen hos de internationella 
organisationerna? 
 
Detta är en komplex fråga som här enbart kan besvaras kortfattat då 
organisationernas intressen inte studerats djupgående utan enbart i förhållande 
till traditionell kunskap och utifrån de utvalda texterna. Det som framkommit här 
tyder inte på skiftning i perspektiv hos de internationella organisationerna. Trots 
önskan och uppmuntran till ökat deltagande mellan både givare och mottagare 
inom utvecklingsarbete sker utbytet av kunskap mellan dessa på ojämlika 
premisser. Den diskursiva strukturen och de kommunikationskanaler denna 
använder förblir oförändrade. Traditionell kunskap, är som ovan nämnts, ett 
fenomen konstruerat av utomstående inte av dess upphovsmän, och så är även de 
kommunikationskanaler via vilka kunskapen ska utbytas. 
Dokumentationspraktiken kring traditionell kunskap utgör härmed ytterligare en 
form genom vilken internationella institutioner utövar och utsätter 
marginaliserade kunskapssystem, och därigenom även människors 
beskrivningar, av sina egna erfarenheter och kunskaper för epistemic violence. 
IPR-systemet är ett tydligt exempel på detta då WIPOs intressen i första hand 
handlar om IPR-systemets funktionalitet.  
 
Traditionell kunskap i förhållande till dokumentation handlar om mer än att 
utveckla särskilt anpassade kunskapsorganisatoriska verktyg. Dokumentation av 
kunskap måste ses i förhållande till syftet med dokumentationen, 
kunskapsorganisation och konstruktionen av databaser är sekundärt i förhållande 
till ett syfte. Syften som framkommit här har varit fattigdomsbekämpning och 
skydd av kunskap gentemot illegitima patentansökningar.  
 
Artiklarna av Stevens (2008) och Ngulube (2002) diskuterar dokumentation av 
traditionell kunskap utan att klargöra i vilket sammanhang och i vilka syften som 
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ligger bakom, utan tar fasta på de hot traditionell kunskap står inför och att det är 
dessa som utgör anledningen till och intresset för dokumentation. 
Dokumentationsformer säger något om kunskapen och kunskapssynen bland 
dem som talar om eller ägnar sig åt dokumentation. Det handlar då dels om 
kunskapens användningsområden, utveckling eller ekonomisk vinning, men 
även om epistemologiska och metodologiska aspekter av kunskapsproduktionen. 
Det är således inte upphovsmännens erfarenheter eller kunskaper som 
dokumenteras utan traditionell kunskaps kompabilitet med utvecklingsrelaterade 
mål och projekt.  
 
I analysen har det framkommit att intresset för dokumentation handlar om en 
vilja att kontrollera kunskap och detta implicerar makt, inte bara över kunskap 
utan även över människor.  
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