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ABSTRACT 
 
Several scenarios point toward a future where we are far more people on Earth than 
today, where most of those people will live in cities and where oil no longer dominates in 
the transport systems and in agriculture as an energy source and where less energy will be 
available to us. The report investigates what areas in traditional ecological knowledge 
that can contribute to the transition that follows a future with less energy and establishes 
three areas with the potential of becoming important: 
 

1. areaspecific biological knowledge in societies that are more dependent upon its 
surrounding environment and its natural prerequisites 

2. the local management of these biological resources, which often means a fair 
sharing and sustainable handling of the resources and which has been observed in 
Nobel price awarded Elinor Ostrom’s research 

3. the world views that lie behind how the environment is considered and managed, 
world views that can inspire and point toward how we in the future should 
formulate world views that do not give the destructive modern management of the 
environment 

  
It is also noted that the magnitude of the city living in the future is a historical news and 
that very little research has been done in how traditional knowledge can be transferred 
into this kind of living. 
 
 
IMPORTANT CONCEPTS 
traditional ecological knowledge, biological diversity, adaptive management, resilience, future scenario, 
peak oil, urban farming 
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SAMMANFATTNING 
 
Flera scenarier pekar på en framtid där vi är betydligt fler på jorden än idag, där 
merparten av dessa bor i städer och där oljan inte längre dominerar som energikälla i 
transportsystemen och i jordbruket och där vi har tillgång till mindre energi än idag. 
Rapporten går igenom aktuell forskning för att undersöka och sammanställa vilka 
områden i traditionell kunskap som tros kunna bidra i den omställning en framtid med 
energibrist innebär och konstaterar att tre viktiga områden betonas:  
 

1. betydelsen av de platsbundna kunskaperna om de biologiska resurserna som 
traditionella samhällen förvaltar i en framtid som präglas av energibrist och ökad 
självförsörjning; 

2. den lokala förvaltningen av dessa biologiska resurser, vilket ofta innebär en rättvis 
fördelning och hållbar hantering av resurserna och som har uppmärksammats 
bland annat av den nobelprisbelönade Elinor Ostrom och hennes forskning;  

3. och de världsbilder som ligger till grund för synen på och förvaltningen av 
naturmiljön i många av de traditionella samhällena, världsbilder som kan inspirera 
till och ge fingervisningar om hur vi bör formulera världsbilder i framtiden som 
inte ger upphov till den destruktiva moderna förvaltningen av naturmiljön 

 
Det konstateras också att en historisk nyhet i en sådan framtid är omfattningen på det 
urbana boendet och att mycket lite är forskat kring hur traditionella kunskaper ska kunna 
överföras till dessa miljöer. 
 
 
VIKTIGA BEGREPP 
traditionell ekologisk kunskap, biologisk mångfald, adaptiv förvaltning, resiliens, framtidsscenario, peak 
oil, urban odling 
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”Vet du vad vi borde göra, 
vad som leker mig i hågen? 
Börja sjunga gamla sånger! 

Låna röst åt våra runor! 
Visa våra släktklenoder, 

sjunga dem som de har sjungits 
... 

Vi skall sjunga för de unga 
allt vad de behöver veta, 

de som växer upp ibland oss, 
och skall bli det nya släktet...” 

 
 

Ur Första sången, Kalevala 
(bilden på framsidan) 
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1. INTRODUKTION 
 
 
1.1. Bakgrund 
 
1.1.1. Hotfull framtid 
Utgångspunkten för det här arbetet är de framtidsscenarier som talar om ett slut på 
oljeepoken och dels den energibrist som följer då oljan inte ser ut att kunna ersättas med 
några likvärdiga lösningar, särskilt inte på transportsidan, samt den återgång till ökad 
självförsörjning och lokalisering av samhällena som det innebär. Peak oil-studierna inom 
The Association for the Study of Peak Oil and Gas (ASPO) och International Energy 
Agency (IEA) ligger till grund för sådana framtidsscenarier, och några som tagit fasta på 
detta är Jeff Rubin med sin bok Why your world is about to get a whole lot smaller: oil 
and the end of globalization som kom ut 2009, BBC i serien ”Farm for the future” och 
ABC i serien “Earth 2100”, också dessa utgivna under 20091. Arkeologen Joseph 
Tainters (1996, et al 2003, 2006, n.d.) historiska studier och teorier om samhällens 
komplexitet är ett annat sätt att beskriva hur en återgång till mindre komplexa samhällen 
hänger ihop med en minskad tillgång på energi.  
Gensvaren på detta har inte låtit sig vänta. Transition towns startade som ett 
studentprojekt i Irland och England 2005-06 som ett gensvar på det dubbla hotet oljeslut 
och klimatförändringar, och finns idag i över 300 olika initiativ runtom i världen2. 
Samma dubbla hot ligger bakom Stockholm Resiliens Centers inbjudan till ett 
seminarium om framtid och säkerhet med bland annat ASPO:s grundare Kjell Aleklett 
som en av talarna i juni 2010.  
 
1.1.2. En kort beskrivning av framtidsstudiets bakgrund 
De moderna teorierna för framtidsstudier växte fram så sent som efter andra världskriget 
och har idag utvecklats till en mängd olika inriktningar och skolor och används i en rad 
olika sammanhang. Militären i USA och Frankrike var först ut på plan på 40-talet, på 50- 
och 60-talet började ekonomerna tillämpa det i och med den kraftiga industriella 
tillväxten, och med oljekrisen på 70-talet gjorde scenarieteknikerna entré på den politiska 
och samhällsbyggande arenan. (Bradfield et al 2005) 
Grunden för scenarioteknikanvändningen är det systemtänkande som växte fram under 
1940-talet, då en söndertrasad värld försökte hitta mening och samband efter ett tungt och 
brutalt världskrig. Det är inte konstigt att det var just judiska tänkare som gick i fronten 
för en ny holistisk världsbild, där man sökte förklara de självorganiserande principer man 
fann bland annat i fysikens kosmologi och inom biosystemet. (Charas in press; Folke et 
al 2002) Systemtänkandet sträcker sig över vetenskapsdisciplinära gränser och 
förståelsen av den har gett upphov till ett ökat behov av att sammanföra och integrera 
olika vetenskaper och kunskaper. ”Hållbar utveckling”, det politiska arbetsbegreppet som 
lanserades i stor skala med CBD på Riokonferensen, är ett uttryck för detta behov och 
handlar om att försöka visa hur verkligheten ser ut ur ett systemperspektiv för att utifrån 
detta kunna ställa rätta och relevanta frågor om framtiden.  (Haraldsson 2004)  
Enligt Börjesson et al (2005) kan tre sådana centrala frågeställningar ställas:  
                                                 
1 Båda serierna finns utlagda på youtube och kan ses där. 
2 I Sverige heter rörelsen Omställning Sverige. Läs mer på www.transitionsweden.ning.com.  
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• Vad kommer att hända? (Förutsägande scenarier) 
• Vad kan hända? (Undersökande scenarier) och  
• Hur kan ett specifikt mål uppnås? (Normativa scenarier) 

 
Det är viktigt att fastställa vad man frågar sig innan man börjar sina framtidsstudier, men 
i praktiken kan flera frågeställningar kombineras. Detta blev särskilt tydligt i den 
framtidsstudie som förmodligen röjt störst uppmärksamhet sedan den kom och som 
presenterades av Romklubben 1972, Limits to Growth.  
 
1.1.3. Limits to growth 
I boken Limits to growth från 1972 använde sig ett forskarteam på Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) i USA redan då avancerade datorer3 och modeller 
(World3) för att beräkna kvantifierbara trender som befolkningsökning, ekonomisk 
tillväxt, energianvändning, matproduktion, föroreningar, teknikutveckling och välfärd4, 
detta för att skapa inte en utan flera bilder av hur framtiden kan komma att se ut. De tolv 
scenarierna som då presenterades har följts upp, nu senast i boken Limits to growth the 
30-year update (Meadows et al 2004), där författarna hävdar att det i stort blev såsom 
modellerna förutsade5, och där de också blickar framåt i tio likadana scenarier för 
framtiden. Varje enskilt scenario kan ses som det Börjesson et al (2005) kallade ett 
förutsägande scenario, även om författarna i Limits to growth återkommande påpekar att 
de bara ska ses som möjliga scenarier, medan scenarierna tillsammans kan ses som 
undersökande scenarier. Scenario 9 är ett normativt scenario, som handlar om hur det 
hållbara samhället kan uppnås. 
En viktig utgångspunkt för scenarierna är begreppet ”overshoot”, vilket Meadows et al 
(2004) definierar som att ”gå för långt, att gå bortom gränserna oavsiktiligt [min 
kursivering]”. Begreppet används bland annat av WWF i deras återkommande 
statusrapport av jordens ekologiska bärkraft i förhållande till människans miljöbelastande 
verksamhet, ”The overshoot day”6. Meadows et al (2004) menar att det finns tre orsaker 
bakom ”overshoot”, oavsett på vilken nivå den inträffar: (accelererad) tillväxt, 
begränsningar och fördröjningar.  
 

• Tillväxt dominerar det socioekonomiska systemet som människan format under 
industrialismens era och är uppenbar i allt från befolkningsökning, ekonomisk 
tillväxt, ökningen i energianvändningen, matproduktionen, den materiella 
konsumtionen, men också den ökande nedsmutsningen och fattigdomen7.  

                                                 
3 Dessa datormodeller har sedermera uppdaterats och den processen samt hur modellerna fungerar beskrivs 
i Meadows et al (2004), kapitel 4 och Appendix 1, samt i Graham Turners (2008) utvärdering av Limits to 
growth. 
4 Hur de räknar med välfärdsindex redovisas i Meadows et al (2004). 
5 Bekräftas av bland annat Turner (2007). 
6 The Overshoot Day handlar om den dag då människan överskrider sitt jordiska konto, när hon börjar ta ut 
mer av jordens resurser än vad jorden klarar av att reproducera. Detta ägde rum för första gången enligt 
WWF 1987, då dagen inföll strax innan jul. 2009 inträffade The Overshoot Day i början av september. Se 
WWF:s hemsida. 
7 Begreppet fattigdom är omdiskuterat. Se de Vylder (2007). 
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• Begränsningarna gör sig alltmer gällande i minskande odlingsbara ytor och 
minskande tillgångar på icke-förnybara resurser. Enligt Turner (2008) ligger det 
närmast till hands att här tänka på de fossila bränslena. 

• Fördröjning har att göra med de tröghetsfaktorer som präglar komplexa system. I 
ekologiska system kan det vara effekter av miljögifter som inte blir synliga förrän 
i senare generationer; i sociala system kan det bero på en mängd saker: 
ouppmärksamhet, felaktig data, långsamma reflexer, krånglig byråkrati med mera, 
men det kan också vara svårigheter att gensvara på systemsignaler om de är så 
komplicerade att de ligger bortom vår fattningsförmåga, därav kursiveringen av 
ordet ”oavsiktlig” i definitionen.  

 
Att dessa tre orsaker håller i sig eller till och med ökar tolkas som oroväckande trender 
mot det som flera pekar på (stycke 1.1.1.): en kommande omställning eller kollaps.  
 
1.1.4. Försvar av Limits to growth 
Graham Turner (2008), doktor i hållbara ekosystem, går i sitt arbete igenom den första 
utgåvan av Limits to growth från 1972, dess förutsägelser och dess kritik, och jämför med 
vad som hänt sedan dess. Han menar att Meadows och hennes team varit synnerligen 
träffsäkra och pekar på fyra viktiga element som i kombination utgjorde styrkan i 
resonemanget i Limits to growth: 
 

• Världssystemets loopbeteende: balanserade loopar ger stadiga jämviktslägen, men 
förstärkande loopar ger exponentiell tillväxt, vilken aldrig kan pågå för alltid utan 
måste ”slå i taket” förr eller senare. 

• Världssystemets gränser: avgör när det ekonomiska systemet driver 
resursanvändningen bortom ”overshoot”, hur återställelsens möjlighet ser ut i 
förhållande till degraderingens hastighet och tröskelnivåer, och hur stor en 
potentiell kollaps kan komma att bli. 

• Fördröjningarna: till exempel kommer inte föroreningarna att märkas av i 
människors genomsnittliga livslängd eller i jordbrukets produktivitet förrän om 
flera årtionden. 

• Holistisk ekonomisk systemsyn: att se varje viktigt område som ett subsystem i 
det ekonomiska systemet är avgörande; när vi behandlar till exempel jordbruk 
eller energi för sig riskerar vi att ta till lindrande lösningar som förflyttar 
problemen någon annan stans istället för att lösa dem helt och hållet. 

 
Denna sista punkt var särskilt styrkan i Limits to growth, menar Turner (2008), då man 
arbetade med totala mängder eller med medelvärdesindikatorer av typen industriell 
produktion per capita. 
 
1.1.5. Scenario 1 
Det scenario som beskriver utgångspunkten för den här rapporten heter i Limits to growth 
the 30 year update Scenario 1, det så kallade ”referensscenariot” eller ”the end of 
nonrenewable resources crisis”. Scenariot beskriver en kommande samhällskollaps om vi 
fortsätter använda de icke-förnybara resurserna på det sätt vi gör idag, utan några större 
principiella eller politiska förändringar. Tillväxten i matproduktion, industriproduktion 
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och sociala tjänster fortsätter som gensvar på människors behov och önskemål enligt 
tillgängligt kapital, utan någon vidare långsiktig planering. Ansträngningar görs bara i 
större skala om det är ekonomiskt intressant. Men med tillväxten växer också utsläppen 
och människans ekologiska fotavtryck. Några decennier in på tvåtusentalet vänder 
plötsligt den ekonomiska tillväxten, orsakad framför allt av en kraftigt ökad efterfrågan 
på de alltmer tynande icke-förnybara resurserna. 
Under 1900-talet användes 30 % av jordens icke-förnybara resurser och 70% är kvar år 
2000. Med icke-fönybara resurser avses i boken framför allt olja, gas, kol, uran och 
fosfor. Dessa skulle räcka ytterligare sextio år med nyttjandenivån år 2000. Men år 2020 
finns enligt scenariot bara resurser för ytterligare trettio år, på grund av den kraftigt 
ökande världsbefolkningen och deras ökande materiella krav. Under dessa tjugo första år 
på 2000-talet används nästan lika mycket icke-förnybara resurser som under hela det 
förra seklet! Särskilt drabbad blir jordbrukssektorn, som måste fortsätta producera och 
blir allt mer beroende av det industrin kan förse med, som gödningsmedel, 
bekämpningsmedel och bevattningsutrustning. Brist på näring och vårdservice vänder 
även befolkningskurvan omkring 2030 och medellivslängden sjunker.  
Scenario 1 är inte en framtidsförutsägelse, inte heller en ”troligaste bilden” av framtiden, 
men den visar ett generellt systembeteende som gäller om de trender som pågått under 
slutet av 1900-talet håller i sig. Det kan mycket väl bli annorlunda – både positivt och 
negativt. Osäkerheter finns i människans beteende och uppfinningsrikedom (även om 
denna har en viss täckning i modellens teknikutvecklingsvariabel), men även i negativa 
variabler som krig och brottslighet. Naturkatastrofer är också faktorer vi inte kan förutse. 
(Meadows et al 2004) 
 
1.1.6. Peak Oil8 
Att oljan kommer att ta slut har sagts sedan 60-talet, till exempel av kemisten och 
miljödebattören Hans Palmstierna. Han förutspådde ett oljeslut någon gång på 90-talet, 
vilket visade sig vara fel. Dateringsmisstag måste dock inte innebära att man har fel i sak. 
Att oljan kommer att ta slut verkar finnas en stor konsensus kring idag, förutom att det 
förstås också är önskvärt på grund av bland annat klimatförändrande utsläpp, men när den 
tar slut spelar mindre roll – det är vad som händer när den gör det som är mer intressant. 
(Hopkins 2008) 
Kjell Aleklett är fysikprofessorn som grundade Association for the Study of Peak Oil 
(ASPO) och leder forskningsarbetet i Global Energy Systems i Uppsala. Han har under 
flera år varnat för ett kommande oljeproduktionstopp, en Peak Oil, det vill säga när 
produktionen från nya oljefyndigheter inte längre kompenserar för den avtagande 
produktionen i de gamla. (NE 2010) Enligt Aleklett och hans team nåddes den toppen i 
juli 2008 (UU och GES 2010), vilket bland annat märktes på oljeprisets dramatiska 
ökning. (Energimyndigheten 2009) Den prognos som International Energy Agency (IEA) 
gör för den kommande tjugoårsperioden är att man kommer hitta omkring 115 miljarder 
fat totalt medan den totala efterfrågan kommer att ligga på 600 miljarder fat, en prognos 
Aleklett och hans forskarteam också ställer sig bakom. Totalt sett tros det finnas en biljon 
fat kvar. (SPI 2010)  

                                                 
8 För en utförlig genomgång av begreppet Peak Oil, se Hopkins (2008:kapitel 1). Redan i det här stycket ser 
vi att det finns olika peak oil-definitioner: en som rör fynden av oljekällor, en som rör toppen av efterfrågan 
på olja och en som rör den ekonomiskt tillgängliga oljan. 
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Än så länge har energi- och oljeanvändningen ökat globalt med den ekonomiska 
tillväxten i världen9, och om ytterligare en tillväxtfas ersätter den recession som världen 
har upplevt sedan 2008 förväntas oljekonsumtionen stiga från dagens 84 miljoner 
fat10/dag till 92-93 miljoner fat/dag. (UU och GES 2010) Medan oljeministern i 
Saudiarabien meddelar att man beräknar en topp i efterfrågan närmare 2020 (ASPO 
International 2010), förutspår det amerikanska försvaret en eventuell Peak Oil år 2012, 
men tror ändå att fossila bränslen fortfarande kommer att utgöra 80% av världens 
energitillförsel år 2030 (där olja och gas står för 60%) och med en oljeefterfrågan på upp 
emot 118 miljoner fat/dag. (JOE 2010) Det betyder att även om vi redan nått en oljetopp 
kommer vi tillåta priset på den att stiga till en viss nivå innan vi överger den och byter 
helt till nya energikällor. Övergången till nya energisystem kan ske gradvis, men den kan 
också komma hastigt och chockartat, menar vissa forskare, inte på grund av ett fysiskt 
slut utan på grund av en skenande prisutveckling (SR 2010:Karl Hallding)  
Energiexperten Jeff Rubin tar i sin bok Why your world is about to get a whole lot 
smaller: oil and the end of globalization från 2009 fasta på att oljepriset kommer att öka 
dramatiskt i den närmaste framtiden, och med den ekonomiska oljetopp som följer 
kommer även globaliseringen i sitt nuvarande format att upphöra. Över 70% av oljan 
används som energi inom transportsektorn (61,2) och i matproduktionskedjan (12,8), och 
nästan 95% av alla transporter i världen är oljeberoende (Effektmagasin 2010); år 2050 
måste matproduktionen ha ökat med 70% för att kunna försörja ytterligare 2,3 miljarder 
med mat (FAO 2009); med ett oljeslut måste vi helt enkelt resa mycket mindre, 
transportera kortare sträckor och börja producera mat på närmare håll på ett sätt som 
bygger på naturens förutsättningar och inte på oljebaserade metoder. Rubin mottar med 
glädje en sådan omställning då det enligt honom kommer att innebära en bättre 
ekonomisk balans och fler arbetstillfällen. De negativa effekterna kan dock möjligtvis 
innebära en återgång till nationalism och radikala ideologier. (SR 2010: Jeff Rubin; 
Youtube 2010: Jeff Rubin) 
 
1.1.7. Joseph Tainters komplexitetsteori 
Antropologen och historikern Joseph Tainter fördjupar diskussionen om 
samhällskollapser, genom att välja studiet av historiska samhällens komplexitet som 
utgångspunkt för jämförelse med det moderna samhället. Inom antropologin definieras 
komplexitet som kombinationen av ett samhälles differentiering i olika roller och 
institutioner och dess organisation av denna differentiering. Ökad komplexitet är inte 
något som sociala system strävar efter, menar Tainter (1996), utan det är ett val 
människan gör, en investering som ska möta ett växande behov och samtidigt generera 
vissa önskade vinster: bättre hälsa, ökad bekvämlighet, större rörelsefrihet, ökad valfrihet, 
mer tid, och så vidare. Kollaps kan så definieras som en hastig nedgång i komplexitet 

                                                 
9 Det finns dock lokala och regionala exempel på att det inte måste vara så. Sverige har till exempel 
minskat sin oljeanvändning med nästan 45% sen 70-talet, trots tillväxt på alla andra områden. Detta beror 
framför allt på energieffektivisering och en ökad elanvändning. I världen i stort ökar oljeanvändningen, 
men dess andel av den totala ökningen av energianvändning minskar. (Energimyndigheten 2009; JOE 
2010) I en eventuell ekonomisk uppsving efter den pågående krisen kommer dock oljeanvändningen nå 
rekordhöjder, förutspår IEA. (Miljöaktuellt 2010) 
10 Ett fat = 159 liter olja. 84 miljoner fat/dag = 155000 liter/sekund. Hopkins (2008) ger en illustration: en 
stor olympisk arena fylld med olja skulle med dagens oljeanvändningstakt ta slut på 15 sekunder!  



 13 

(Tainter 2006), hastig på grund långsamma gensvar som följd av de komplexa systems 
fördröjningsmekanismer, som vi såg i Meadows et al (2004) tidigare. 
I grunden är komplexitetsökning inget problem i sig, om det inte vore för framför 
begränsningen av de icke förnybara energiresurserna. Detta hänger ihop med det som 
Tainter (1996) kallar ”diminishing (eller) marginal returns” (minskad marginalnytta), det 
vill säga att nyttan av de ekonomiska och energimässiga investeringar vi gör blir allt 
mindre och till slut ren förlust. Idag är till exempel matproduktionen så komplex att den 
faktiskt kostar mer energi än den ger11, något som naturligtvis inte håller i längden, om 
energiförsörjningen baseras på icke-förnybara resurser. Denna effekt av minskad 
marginalnytta på energisidan, är enligt Tainter et al (2003) den återkommande orsaken 
till de flesta av historiens samhällskollapser (Romarriket är ett återkommande exempel), 
den genomgående trenden i det moderna och globala samhällssystemet och den troligaste 
orsaken till en samhällskollaps framöver. Det är också den slutsats Meadows et al (2004) 
drar efter presentationen av sina sex första scenarier: den teknologi som ska effektivisera 
resursutvinningen och minska föroreningsutsläppen ger sämre och sämre marginalnytta i 
förhållande till den ökande kostnaden för den, tills den är för dyr. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 1. Från början växer fördelarna med den ökande komplexiteten. Men efter (C1, B1) minskar 

fördelarna, på grund av minskade reserver och försvagad ekonomi, och systemet lutar åt kollaps. Den 
avgörande punkten inträffar i (C2, B2) där systemet bryter samman.  (Tainter 1996) 

 
Mycket av den problemlösning vi sysslar med är av praktisk natur, eftersom det är 
praktiska problem vi hanterar, vilket innebär en risk för kortsiktighet. Till slut 
ackumulerar problemlösningen en komplexitet där energibehovet och kostnaderna blir för 
höga. Tainter (1996) använder tidigare Meadows beräkningar som exempel, där det 
framgår att en ökning av matproduktionen med 36% mellan år 1951-66 i USA ökade 

                                                 
11 Som en intressant jämförelse har man enligt Tainter (2006) observerat hos självförsörjande bönder 
runtom i världen och i historien, att flera av dessa inte har strävat efter att maximera uttaget från marken, 
som vi gör idag, utan bara så mycket så att man klarar sig. Arbetet kräver då inte mer än ett par dagar i 
veckan. Resten av tiden ägnas åt vila och socialt umgänge. Ytterligare tid ger mindre ”avkastning” per 
arbetstimme, det vill säga marginalnyttan minskar. Det är i det industriella samhället, menar Tainter, som vi 
har lärt oss att ”maximera” produktionen, till väldigt höga kostnader ekonomiskt, socialt och ekologiskt. 
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kostnaderna för traktorer med 63%, för kvävegödningen med 146% och för 
bekämpningsmedel med 300%. Liknande exempel från bekämpning av föroreningar och 
från en ökande byråkratisk komplexitet illustrerar Tainters poäng: en ökad komplexitet 
ökar kostnaderna, inte proportionellt, utan exponentiellt12.  
Tainter (2006) förklarar vidare att svårigheterna med problemlösande komplexitet 
kommer smygande, oförutsägbart och kumulativt; varje dellösning är rationell och logisk 
men lagd till de tidigare dellösningarna får vi ett växande komplex som till slut bryter 
samman och överrumplar oss. Eftersom detta sker över tid, ibland flera århundraden, 
måste hållbarhet ses som en historisk vetenskap, inte bara en naturvetenskaplig. Tainter 
ger oss tre alternativa framtidsscenarier: kollaps genom ohanterlig komplexitet med det 
romerska riket som modell, resiliens genom systematiskt förenklad komplexitet med det 
bysantinska riket som modell, eller fortsatt tillväxt i komplexitet genom (lyckosamma) 
upptäckter av nya och bättre energikällor med Europa som pågående modell. Tainter tror 
att människan troligtvis väljer att gå vidare på sin historiska bana och fortsätter investera i 
ökad problemlösning, och därmed ökad komplexitet och energianvändning, för att nå 
bättre materiell standard i brist på andra attraktiva förslag och i tron att detta är det bästa. 
(Tainter 1996) 
 
1.1.8. Rapportens frågeställning 
Om man nu förstår framtiden som en utveckling mot mer lokala och självförsörjande 
samhällen än idag ligger det nära till hands att fundera på vad vi behöver veta inför en 
sådan omställning som det innebär. Det finns naturligtvis mängder av tekniska lösningar 
på olika problem som vi inte känner till idag. Självklart finns det också pågående 
spännande forskning på teknikområdet som kan leverera svar både på energifrågor och 
matförsörjningsfrågor; nanotekniken är särskilt löftesrik vad gäller detta, även om det 
också finns risker med den (Miljönytta 2010) 
Men det kanske också finns sådant som vi har vetat eller vet idag utanför det moderna 
samhället som kan bli aktuellt igen, i samhällen som kallas traditionella eller lokala och 
som lever eller har levt mer självförsörjande än vi gör idag. Dessa samhällen har, som vi 
ska se, kunskaper om natur och förvaltning av ekologiska resurser som kan vara viktiga 
att studera och applicera i en övergång till lokalare och mer självförsörjande samhällen i 
framtiden. Det är denna förståelse som ligger bakom den artikel i Konventionen om 
biologisk mångfald som talar just om att dokumentera och i möjligaste mån tillämpa så 
kallad traditionell kunskap, och som vi ska titta närmare på alldeles strax. 
Frågan är alltså: Vilken betydelse får traditionell ekologisk kunskap (TEK) i en framtid 
där samhällena åter blir mer lokala och självförsörjande? Målet blir att identifiera några 
områden inom TEK, och dessa områden symboliseras av frågetecken i figuren nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
12 Jämför med figur 6-5 i Meadows et al 2004. 

traditionell ekologisk kunskap 

självförsörjande samhällen i 
framtiden 

? ? ? ? 
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1.2. Syfte 
 
Syftet med rapporten är att öka förståelsen för vikten av traditionell kunskap och dess 
principiella förhållande till framtida självförsörjande samhällen. 
 
 
1.3. Mål 
 
Målet med rapporten är att identifiera vilka områden inom traditionell ekologisk kunskap 
som kan få särskild betydelse i en framtid som präglas av mer självförsörjande samhällen 
än idag.  
 
 
1.4. Metod 
 
För att finna vilka områden inom traditionell ekologisk kunskap som kan komma få ökad 
betydelse i samhällen med ökad självförsörjning i framtiden har kvalitativa 
litteraturstudier gjorts av de forskningsresultat om traditionella samhällen som kan 
hämtas på NAPTEK, Stockholm Resilience Center, Ecology and Society, Resilience 
Alliance, Fikret Berkes, Carl Folke och så vidare.  
För framtidsscenarier har likadana studier gjorts av rapporter från FN, WWI, ASPO 
International och Amerikanska försvaret med utgångspunkt i Limits to growths Scenario 
1, som pekar på en samhällskollaps om vi fortsätter nyttja icke-förnybara resurser på det 
sätt vi gör idag.  
Joseph Tainters och Jeff Rubins arbete får särskilt utrymme eftersom de knyter ihop 
energifrågan med en återgång till en samhällstyp som till sin natur påminner om 
traditionella samhället.  
 
 
1.5.  Avgränsning 
 
Avgränsningen blir tematisk per automatik: betoning läggs dels på bevarandet av 
biologisk mångfald eftersom det är i Konventionen om biologisk mångfald som skyddet 
av traditionell kunskap är placerad och dels på den praktiska nyttan matförsörjning  
eftersom ett slut på oljeepoken utan ett energisystem som ersätter oljan får dramatiska 
effekter inom just transporter och matproduktion (rapporten fokuserar alltså inte på 
mediciner, material för boende och redskap, textilier, och så vidare). 
 
 
1.6. Förkortningar 
 
ASPO = The Association for the Study of Peak Oil and Gas 
CBD = Convention of Biological Diversity (Konventionen om biologisk mångfald) 
CBM = Centrum för Biologisk Mångfald 
FOI = Totalförsvarets forskningsinstitut 
IEA = International Energy Agency 



 16 

NAPTEK = Nationellt Program för Traditionell Ekologisk Kunskap 
SLU = Sveriges Lantbruksuniversitet 
SRC = Stockholm Resilience Center 
TEK = Traditionell Ekologisk kunskap 
UNEP = United Nations Environmental Programme 
 
 
1.7. Disposition 
 
Först ges en fördjupning i de framtidsstudier som ligger till grund för den här rapporten. 
Det är viktigt för att se hur ett oljeslut kan innebära ett samhälle med mindre 
transportmöjligheter och därigenom ett ökat beroende av närproduktion och 
självförsörjning av framför allt livsmedel. 
Därefter görs en genomgång av begreppet traditionell ekologisk kunskap för att se om det 
finns beröringspunkter mellan sådana kunskaper och behoven i den framtid som målas 
upp. 
Slutligen diskuteras det som utmanar inte bara framtiden utan också själva 
frågeställningen i rapporten, nämligen det huvudsakliga urbana boendet som förutspås av 
framför allt FN och vad det innebär för tillämpningen av traditionell ekologisk kunskap. 
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2. RESULTAT/ANALYS 
 
 
2.1. Om traditionell ekologisk kunskap (TEK) 
 
2.1.1. Konventionen om biologisk mångfald 
Vår huvudsakliga förståelse av traditionell kunskap får vi ifrån Konventionen om 
biologisk mångfald, här förkortad CBD efter det engelska namnet Convention on 
biological diversity. Det var ett av de fem dokument som skrevs under på Riokonferensen 
1992 och syftar till ett bevarande av den biologiska mångfalden, ett hållbart nyttjande av 
den samt en rättvis fördelning av den nytta som uppstår vid nyttjandet av särskilt 
genetiska resurser. I CBD artikel 2 definieras biologisk mångfald som:  
 

”variationsrikedomen bland levande organismer av alla ursprung, inklusive 
från bland annat landbaserade, marina och andra akvatiska ekosystem och 
de ekologiska komplex i vilka dessa organismer ingår, detta innefattar 
mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem” 

 
Denna uppdelning av biologisk mångfald på genetisk nivå (inom arter), på artnivå 
(mellan arter) och på ekosystemnivå, kan också uttryckas som en genetisk uppdelning i 
och mellan arterna och en geografisk mångfald i landskapen. (CBD 2010; Rydén 2003)  
Naturvårdsverket pekar ut fyra huvudsakliga motiv till att bevara den biologiska 
mångfalden13: 
 

• Försörjning och välstånd – grunden för människans livsuppehälle och mycket av 
hennes näringsverksamheter; 

• Ekosystemtjänster – sådant som inte värderas ekonomiskt men som är 
livsnödvändigt för det biologiska livet på jorden, såsom rening av luft och vatten, 
pollinering av växter, nedbrytning av dött organiskt material14; 

• Estetiska värden – naturens roll för hälsa, sinnesro och upplevelser; 
• Etiska och existentiella värden – naturresurserna är en rättighet för alla människor 

och för alla levande varelser, och är djupt integrerat i människans religioner, 
livsåskådningar och världsbilder. 

(Bernes 1994; Naturvårdsverket 2010) 
 
Utöver detta kan man för det första tänka sig en slags försäkran inför framtiden. Vi vet 
ännu inte vad som gömmer sig i det samlade genetiska materialet i form av exempelvis 
medicinsk15 eller livsmedelsförbättrande information. (SwedBio 2006) Att utarma och 
likforma det genetiska materialet kan vara förödande inför en framtid där vi till exempel 
kommer att tränga ihop hos i tätbebyggda områden och vara utsatta för endemiska, 
epidemiska och pandemiska angrepp. (JOE 2010) 

                                                 
13 Motiven är helt förankrade i människans behov och önskemål. Under den avslutande diskussionen görs 
en reflektion kring detta antropocentriska perspektiv. 
14 En bra lista finns i Byström/Einarsson (2006) och i Meadows et al (2004). 
15 Exempel på hotade och viktiga medicinska arter finns i de så kallade TEEB-rapporterna på 
www.teebweb.org.   
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Ytterligare ett argument hänger ihop med det förra. Det är också en slags försäkran, fast 
för livet själv: biosystemets möjlighet till utveckling. Det har med biosystemens 
självorganiserande förmåga att göra, förmågan att skapa komplexa system och flexibla 
strukturer genom en stor valmöjlighet hos en rik biodiversitet. Genom denna flexibilitet 
kan biosystemen lättare omorganisera sig vid yttre påfrestning men också ta nya 
evolutionära steg som förbättrar arters och ekosystems överlevnadsförmåga. (Charas in 
press; Folke et al 2002; Günther 2010) 
 
2.1.2. Artikel 8(j) 
Konventionens artikel 8 handlar om att den biologiska mångfalden och kunskapen om 
den inte kan lyftas bort från sitt geografiska sammanhang utan måste bevaras på plats och 
i sitt naturliga tillstånd, in situ. (Tunón 2004) De som framför allt har sådan kunskap är 
de folk som har bott på samma plats i flera generationer och lärt känna naturmiljön och 
dess växlingar på den platsen och som har överfört denna kunskap mellan generationerna 
ofta muntligt och personligt – kunskapen har traderats, säger man, därav begreppet 
”traditionell kunskap”. I Konventionens artikel 8(j) ges ett särskilt skydd för den 
traditionella kunskapen och bärare av den. Artikeln lyder: 
 

”Varje fördragsslutande part skall, såvitt det är möjligt och om så är 
lämpligt: 
...med förbehåll för dess nationella lagstiftning respektera, bevara [min 
kursivering] och bibehålla kunskaper, innovationer och sedvänjor hos 
ursprungliga och lokala samhällen med traditionella livssätt som är relevanta 
för bevarandet och det hållbara nyttjandet av biologisk mångfald, och främja 
en bredare tillämpning av dessa, med godkännande och deltagande av 
innehavarna av sådana kunskaper, innovationer och sedvänjor, samt främja 
rättvis fördelning av nyttan som uppkommer vid utnyttjandet av sådana 
kunskaper, innovationer och sedvänjor.”   

(CBD 2010)  
 
Det kan finnas olika syften till varför man vill bevara något: estetiska, kulturella eller 
historiska värden ungefär som när vi bevarar kända målningar. Det kan också finnas 
etiska värden som handlar om att respektera andra kulturer, minoriteter eller 
urbefolkningar, och det kan finnas praktiska och förutseende värden som gör att vi tycker 
det är bra att veta vissa saker ifall något skulle hända i framtiden. Alla dessa anledningar 
ryms i konventionen, men det är framför allt det sistnämnda praktiska värdet inför 
framtiden som är aktuellt i den här rapporten. Att bevara traditionell kunskap kan göras 
på många olika sätt, alltifrån dokumentering, studiebesök, museiverksamhet och 
kursverksamhet. Ett viktigt sätt kan också vara att tillämpa traditionell kunskap, vilket 
betonas i artikeln, eftersom kunskap som inte används löper stor risk att glömmas bort. 
(Tunón 2004) 
 
2.1.3. Traditionell ekologisk kunskap 
I CBD artikel 8(j) omnämns inte bara traditionell kunskap, utan också ”innovationer och 
sedvänjor”. Gränserna mellan dessa begrepp är inte helt givna, vilket är ett uttryck för det 
som karaktäriserar många av de traditionella samhällena, där teori och praktik är 
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sammanvävda. Tunón (2004) menar att det är viktigt att inte fastna alltför mycket i 
definitioner och avgränsningar utan att man behåller en vid syn och ser 
begreppsanvändningen och systemen som helheter, men han listar ändå förslag på vad 
traditionell kunskap kan omfatta:  
 

• biologiska kunskaper 
• resursförvaltande och institutionsbyggande kunskaper  
• andlig kunskap  
• moraliska värden  
• etiska begrepp  
• medicinsk kunskap  
• namn, sånger, danser, språk  
• kvarlevor och egendomar  
• ljudupptagningar och dokumenterade intervjuer 

 
I sitt arbete om CBD:s artikel 8(j) har Edén (2004) sammanställt vad forskningen säger 
om traditionell ekologisk kunskap (TEK) och konstaterar att den har sin grund i 
etnobiologin16, att den både påminner och skiljer sig från vetenskaplig kunskap och att 
den är integrerad i ett socialt och kulturellt lokalt sammanhang som består av olika 
förvaltande institutioner på den platsen. Den lokala kunskapen om arter, habitat och 
fenomen i omgivningen kopplas ofta till särskilda praktiska utövanden i resursförvaltning 
och resursfördelning, och till en tro som handlar om vilken roll eller del man har i 
ekosystemets helhet. TEK är alltså ”ett kunskap-praktik-tro-komplex...en kunskap som är 
etikbaserad, andlig, intuitiv och holistisk”, skriver Edén (2004), och som inte alltid har 
bevarandet av biologisk mångfald som mål men ofta som konsekvens. Det är i dessa 
kunskapskomplex den här rapporten vill söka efter sådana områden som kan få betydelse 
i en framtid med ökad självförsörjning. 
Det som gör TEK traditionell är inte att det är en gammal kunskap, utan att den överförs 
muntligt (traderas) på ett sätt som är starkt knutet till platsens och den sociala gruppens 
historia och identitet. Kontinuiteten i detta förfarande över generationer är viktig i 
definitionen av vad som är traditionell kunskap. (NAPTEK 2009) Det som gör den 
ekologisk är dels det synsätt på den omgivande miljön den omfattar och dels sättet man 
förvaltar resurserna som följd av det synsätt man har. (Edén 2004) Över huvud taget ska 
inte TEK förstås som något statiskt eller oföränderligt, utan det handlar om kunskap som 
ofta är flexibel och anpassningsbar till förändringarna i omgivningen. (Berkes et al 2000; 
Sjöström 2007)  
 
2.1.4. Var TEK finns idag 
Det är som sagt lätt att tänka att TEK är något gammalt, ett samlingsnamn på sådant man 
visste förr. Sant är att mycket av den traditionella kunskapen har gått förlorad genom det 
moderna samhällets utveckling och att vi därigenom gjort av med onödig kunskap, men 
samma sak sker också i icke moderna samhällen också, om än i ett långsammare tempo. 
(UNEP 1999) 

                                                 
16 Etnobiologi är vetenskapen om de dynamiska relationerna mellan människan och naturen. Definitionen 
hämtad på Society of Ethnobiology:s hemsida, www.ethnobiology.org.   
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Om vi nu ämnar dokumentera, studera och tillämpa TEK enligt CBD artikel 8(j) så är det 
förstås viktigt att bilda sig en uppfattning om var den finns. Detta är inte helt enkelt, då 
gränserna mellan traditionell och modern inte är helt given. (Sjöström 2007) 
För det första kan man konstatera att TEK finns i de samhällen som idag klassas som 
traditionella, det vill säga hos indianer i Sydamerika, eskimåer och samer i de 
cirkumpolära områdena och hos urbefolkningar i Afrika och Australien. Men även många 
av världens jordbrukare på den afrikanska, den asiatiska och den syd- och 
latinamerikanska kontinenten lever fortfarande efter traditionella metoder och kunskaper. 
(UNEP 1999) 
För det andra finns TEK tillämpad och integrerad med vetenskapliga metoder och 
kunskaper i naturvårdssammanhang. På det sättet är TEK en del av utvecklingen av det 
moderna samhällets naturvårdsinstatser och gränsen mellan de olika kunskapsfälten flyter 
gärna ihop. (Berkes et al 2000) Tunón (2004) ger oss ett par exemplen från samiska 
kontexter. Det ena där småviltsjakt tillåtits i de jämtländska fjällen och hur praktiserandet 
av detta gjorts i samråd med samerna på plats med ett positivt utfall; det andra exemplet 
handlar om utnämnandet av Laponia som världsarv, som innebar att ett stort ansvar skulle 
ges åt de verksamma samerna på plats att utforma en strategi för hur utvecklingen vad 
gäller exempelvis turism och annan näring. Samerna själva föreslog en lokal förvaltning 
och en samisk majoritet i förvaltningen för att inte på nytt bli bortkörda från områden de 
länge varit verksamma i. Förslaget fick först dålig acceptans, men nyligen nådde man 
fram till en föredömlig överenskommelse. Denna innebär inte bara teknikaliteter utan 
också att man ska utarbeta en gemensam värdegrund för förvaltningen, där den samiska 
grundsynen och världsbilden kommer att ges stort företräde. Dessa exempel visar hur 
man på ett föredömligt sätt förverkligar artikel 8(j)17. (NAPTEK 2009; Nilsson 
Dahlström 2009; Tunón 2004)  
Moller et al (2004) visar också i sin rapport exempel på framgångsrik övervakning av 
vildmark med en fågeljagande maoriegrupp på Nya Zeeland och med det fiskande Cree-
folket i Kanada. Deras slutsatser är att vetenskapen kompletterar TEK tekniskt, genom 
kvantitativa mätningar och genom att formulera kausala processer som kan dupliceras på 
andra ställen, medan bärare av TEK kan komplettera vetenskapen empiriskt, genom att 
bättre kunna uppmärksamma små förändringar i beteenden hos individer, arter och 
populationer signifikanta inom det specifika område där de verkar.  
Men för det tredje är det svårt att dra gränsen mellan traditionell och modern 
vetenskaplig kunskap. Hör allt som har fossila bränslen som energikälla till modern 
kunskap, och resten till traditionell? Är all industriell produktion modern kunskap och 
icke-industriellt traditionell kunskap? Hur ser vi i så fall på all den kunskap som överförts 
muntligt och personligt inom industrin – är den traditionell eller modern? Är de nyss 
nämnda samiska samhällena, med snöskotrar och helikoptrar, traditionella samhällen 
eller moderna? Eller är det hållbarhet som avgör om det är traditionellt eller modernt 
vetenskapligt? Vad är i så fall hållbarhet och är i så fall all modern vetenskaplig kunskap 
ohållbar?  
Även om det är omöjligt att få säkra svar på dessa frågor är det viktigt att fortsätta 
diskussionen eftersom, som Casimirri (2003) visar i sin rapport, många traditionella 
samhällen och deras kunskaper har drabbats av det moderna samhällets framfart och 
förmåga att marginalisera samhällen och kunskaper som inte anses viktiga idag. 
                                                 
17 Processen kan läsas om på www.laponia.nu 
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2.1.5. Tre viktiga områden för framtiden 
Att man har placerat en artikel om traditionell kunskap i CBD blir givet när man betraktar 
Tunóns lista här ovan. Något generaliserat kan man säga att det handlar om faktiska 
biologiska och ekologiska kunskaper i ett bestämt geografiskt område för medicinska, 
näringsmässiga och materialmässiga nyttigheter; det handlar också om hur man förvaltar 
och fördelar dessa nyttigheter mellan områdets invånare och inte överutnyttjar 
tillgångarna; och det handlar också om hur man ser sig själv i förhållande till naturen och 
omgivningen i en livsåskådning som gärna främjar en respektfullhet, etiska normer och 
ett ansvarstagande som i praktiken gynnar den biologiska mångfalden. I en framtid där vi 
åter igen blir beroende av vad naturen kan leverera för mat, medicin och material och där 
vi måste hitta vägar att fördela naturens nyttigheter på ett rättvist sätt kan just dessa tre 
områden bli vägledande och en inspiration då vi ska ställa om och bygga hållbara 
samhällen. (Berkes 1995) 
Den inledande figuren kan därför tecknas på följande sätt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Områdena går gärna in i varandra, men här görs ändå en pedagogisk uppdelning för 
tydlighetens skull. 
 
2.1.6. Område 1: Platsknutna biologiska kunskaper 
Tengö och Belfrage18 (2004) har i sin forskning studerat traditionellt jordbruk i nordöstra 
Tanzania och jämfört med ekologiskt (fast mekaniserat) jordbruk i Roslagen, Sverige. I 
båda fallen spelade den biologiska mångfalden av utsäden en viktig roll för skapandet av 
ett hållbart jordbruk. I de platsbundna biologiska kunskaperna i Tanzania ingick också 
kunskaper om hur man avläser säsongerna och lämpliga odlings- och skördetider i den 
omgivande naturen – kunskaper som inte är lika viktiga i ett maskin- och 
konstgödselanvändande jordbruk – växelbruk och samtidig odling av olika grödor på 
samma mark (intercropping).  
På senare tid har också Cuba aktualiserats som exempel på hur matförsörjningen kan 
lösas vid händelse av oljebrist och ett återvändande till lokala och traditionella metoder 
och kunskaper. I en artikel på World Watch Institutes hemsida berättas om hur Humberto 
Ríos Labrada, en ung doktorand, fick i uppdrag av Fidel Castro att mobilisera jordbruket 
när Sovjetunionen kollapsade och Cubas oljeleveranser upphörde. Labrada tog då kontakt 

                                                 
18 Kristina Belfrage är idag engagerad på Ekeby forskningsgård i Roslagen utanför Norrtälje och bedriver 
med kollegor jordbruk enligt de förutsättningar som IPCC:s klimatscenarier för år 2030 ger, vilket innebär 
en kombination av modern vetenskaplig kunskap och ett återupptagande av många av de jordbruksmetoder 
vi kände innan introduktionen av fossilbaserade konstgödningsmedel och bekämpningsmedel. (CUL 2009)  
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med de lokala bönderna på Cuba som inte gjort sig beroende av oljan och därför 
fortfarande bedrev ett traditionellt jordbruk, och lät dessa visa vägen till ett organiskt och 
hållbart jordbruk, som idag försörjer i princip hela den kubanska befolkningen. Nyckeln 
har även där varit utvecklingen av en stor mångfald av utsäden och böndernas samlade 
kunskaper. (WWI 2010) 
 
2.1.7. Område 2: Förvaltande kunskaper 
Dessutom kan organiserandet kring och förvaltningen av naturmiljön med principer för 
gemensamt ägande, rättvis fördelning av resurserna, experimenterande av grödor och 
jaktmetoder, skydd av nyckelarter, kodifiering av lärdomar, överföring av kunskaper till 
nästa generation, och så vidare vara av viktig betydelse i samband med ett ökat beroende 
av omgivande naturmiljö och en hållbar hantering av dessa. (SRC 2010: Fikret Berkes)  
Laponiaprocessen som nämndes tidigare var ett exempel på hur lokala och traditionella 
samiska grupper fick vara med och forma förvaltningen av ett av våra världsarv, Laponia. 
Men hos Tengö och Belfrage (2004) ges också exempel på förvaltande kunskaper i 
traditionella samhällen, särskilt i exemplet från Tanzania, där man praktiserade en 
tillåtande attityd för experimenterandet med olika grödor och deras sammansättningar. Så 
visste man till exempel hur man skulle bete sig i tork- eller översvämningssäsonger eller i 
säsonger av vissa pest- eller insektsangrepp, eftersom man upplevt det tidigare och 
bevarat kunskaperna i berättelser och mellan generationerna. 
Flexibiliteten i traditionella samhällens sätt att förvalta resurserna genom att bygga på 
flexibla institutioner, tillit och fördelat ansvar har visat sig vara hållbara sätt att bygga 
samhällen som är anpassningsbara för en föränderlig framtid med okända inslag. (Berkes 
et al 1995; et al 2000) Bara det faktum att de ofta är mindre och att feedbacken i många 
lokala samhällens relationsloopar är snabbare, smidigare och mer tillitsfulla (Lansing 
2003) gör systemet mycket rörligare och anpassningsbart. Det är denna 
anpassningsbarhet (adaptivitet) som utgör många av de traditionella samhällenas förmåga 
att klara av överraskningar och snabba förändringar i ekosystemen (resiliens), egenskaper 
som kan bli allt viktigare i byggandet av ett hållbart samhälle. (SRC 2010: Elinor 
Ostrom) 
 
2.1.8. Område 3: Världsbilder och etiska normer 
Mycket av de attityder och föreställningar som präglar många lokala och traditionella 
samhällen, särskilt de i cirkumpolära områden, kan spåras till de världsbilder som 
återfinns i dessa samhällens religioner, livsåskådningar och riter och som är djupt 
integrerad i den biologiska kunskapen och förvaltningen av naturmiljön. TEK synliggör 
detta på följande sätt enligt Watson et al (2003): 
 

1. främjar en syn på icke-mänskliga enheter som individer 
2. uppmärksammar band mellan mänskligt och icke-mänskligt 
3. uppskattar lokala platser och  
4. uppmärksammar människan som en del av ekosystemen, och inte någon som står 

utanför och definierar systemen.  
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I samhällen präglade av TEK kallas inte naturen för ”vildmark” utan för ”hem” och där 
spelar specifik kunskap inte lika stor roll som visdom (traditional ecological knowledge 
widsom, TEKW) och relationer mellan människan och naturen. (Watson et al 2003)  
Colin Campbell pekar i sin artikel To ”redream” the world – local knowledge, local 
culture and biodiversity (NAPTEK 2009) på den djupare skillnaden mellan det moderna 
samhället och det traditionella som skillnaden mellan en maskin och en levande 
organism, ”the god of machine” och ”the god of nature”, och nödvändigheten i att 
återvända till en organisk förståelse av världen och oss själva för att finna verkligt 
helande för individer och för planeten. Samma tankegångar ligger bakom Philippe Charas 
(in press) arbete Den mentala förflyttningen. 
I FN:s stora ekosystemrapport, Millennium Ecosystem Assessment uppmärksammar man 
därför ekosystemens kulturella värden i form av både andliga/religiösa, estetiska och 
rekreationella värden (UNEP 2005), vilket redan innan sekelskiftet uppmärksammades i 
en omtalad rapport, Cultural and spiritual values of biodiversity. (UNEP 1999) 
 
 
2.2. Den urbana framtidens utmaningar och möjligheter 
 
2.2.1. Urbaniseringens utmaning 
I miljösammanhang får man ofta höra att städerna är de värsta förorenarna. Så har det 
varit under hela 1900-talet och så är det fortfarande, även om många åtgärder har gjorts. 
(WWI 2007) Kraftiga luftföroreningar, smutsigt vatten, höga bullernivåer, skyhög 
metabolism och berg av sopor beskrivs både av McNeill (2000), Hughes (2001), Rydén 
(2003) och Bernes (1994, 2009).  
Sedan 2008 bor mer än hälften av världens befolkning i städer, vilket är ett helt nytt 
historiskt, geografiskt och demografiskt fenomen. (McKinsey & Company 2009) År 2030 
beräknas över fem miljarder bo i människor i städer (SIDA 2010), och i slutet av 
århundradet kommer omkring 80% av världsbefolkningen bo i urbana miljöer. 
(McKinsey & Company 2009) Utmaningarna är enorma. I Indien är situationen 
kollapsartad: lika mycket infrastruktur måste byggas varje år framöver som man har 
byggt det senaste decenniet. (DN 2010) Även om mycket har blivit bättre, särskilt i den 
rika delen av världen, finns mycket kvar att göra. Om människan i huvudsak är en urban 
varelse vid en tidpunkt för kollaps och återgång till en mindre komplex samhällsform, 
torde en av de viktigaste frågorna vara hur människan ska göra sin urbana tillvaro till en 
lokal och självförsörjande miljö. Och för den här rapporten blir frågan vilken funktion 
TEK kan ha i denna tillvaro. 
Det är en orimlighet att runt 8-9 miljarder människor (UN 2004) ska bo utspridda i 
självförsörjande enheter, ännu mindre som jägare och samlare. Idag odlas omkring 1,5 
miljarder hektar19 på jorden, och teoretiskt sett skulle omkring 4 miljarder hektar kunna 
odlas upp. (Meadows et al 2004) Detta beror på vad som odlas, hur det odlas och hur 
mycket vi anser att varje människa behöver för att överleva. Det är tänkbart, enligt Kinzig 
(SRC 2010), att en av de smartare strategierna för så många människors boende är att 
packa ihop dem i energimässigt och ekologiskt hållbara städer för att på så sätt frigöra så 
mycket naturyta som möjligt för odlandet av det vi behöver. Men parallellt måste också 
en ökad förståelse och tillämpning av naturvård, odling och ekologisk förvaltning ske i 
                                                 
19 En hektar = 10000 kvadratmeter. 



 24 

städerna, och om detta kan ske samtidigt som vi bygger biodiversitet och 
förvaltningsflexibilitet på och med den utanförliggande landsbygden är kanske städerna 
rentav hoppet för framtiden.  
 
2.2.2. Möjligheter i en urban framtid 
Det pågår en hel del forskning idag om just de urbana miljöernas framtid20. En del tittar 
på städer i sitt nuvarande skick och med dagens förutsättningar, medan andra tar sin 
utgångspunkt i framtidsbilder lik den som har presenterats i den här rapporten. 
På SRC:s hemsida har man startat en sida som heter ”Urban planet”, ett online-redskap 
för urban utveckling. Där sägs att 25% av hela världens miljöskyddade områden ligger 
inom 17 kilometers avstånd från städer; inom en tioårsperiod beräknas det sjunka till 15 
kilometer, på grund av städernas snabba och okontrollerade förortsutbredning (urban 
sprawl). Vissa städer har en mycket homogeniserad flora och fauna, medan städer som 
Rio de Janeiro, Chicago, Singapore, Kapstaden och Stockholm har förvånansvärt hög 
biologisk mångfald. Det mesta av urbaniseringen sker i utvecklingsländer, medan stora 
delar av de utvecklade länderna och vissa delar i Latin- och Sydamerika har över 90% av 
sin befolkning i städer. Vidare konstateras att den stora utmaningen framöver är att bygga 
plattformar i städerna för implementeringen av de framgångskoncept i form av delade 
visioner, regler och gemensamt ägande som bland andra Elinor Ostrom har studerat i 
rurala områden. (SRC 2010: Urban planet) 
På Resilience Alliance hemsida beskrivs ett flerårigt projekt som handlar om att studera 
de urbana miljöernas och landskapens förmåga att hantera överraskningar i framtiden 
med fyra följande fokusområden: materialflöden, institutionella strukturer, social 
dynamik och ekosystemtjänster i byggda områden. Studien sker som ett samarbete mellan 
universitet i Australien, USA och Sverige och är ett gensvar på de kunskapsluckor om 
den urbana hållbarheten som påtalades i Millennium Ecosystem Assessment. 
(MacGranahan et al 2005) Upplägget visar behovet av att kombinera vetenskapsområden, 
och att det i alla fyra områden finns mycket att hämta i de traditionella samhällena. 
World Watch Institute tar i sin rapport (WWI 2007) upp många intressanta aspekter om 
den urbana framtiden på jorden. I kapitel 3 undersöker de möjligheterna att odla i 
städerna. I Accra, en stad på 6 miljoner i Ghana, utnyttjas varje tillgänglig kvadratmeter 
för att odla framför allt kryddor för husbehov och till försäljning. Avloppsvatten, som 
inte blandas med industriellt avlopp, används som gödningsmedel. I Beijing odlar 
tiotusentals kineser mat på taken, och har under den senaste tioårsperioden fördubblat 
sina förtjänster på det man odlar. Om ytterligare tio år räknar man med att odla på tre 
miljoner kvadratmeter takyta över hela staden. Och i Vancouver odlar befolkningen frukt, 
nötter och örter i ett behagligt året-runt-klimat som ger goda skördar. 
Att odla i städer är inget nytt: ett av världens åtta underverk visar på det – de hängande 
trädgårdarna i Babylon. Anledningen till att de flesta stora städer i historien uppvisar 
exempel på urban odling var för att städerna byggdes på mycket bördiga marker, vid 
vatten. På grund av dyra transporter och avsaknad av moderniteter som kylskåp var det 
vanligt att man odlade mycket av sina färskvaror i tidiga asiatiska, sydamerikanska och 
europeiska städer. Bland annat på grund av industrialisering, hopslagning av industriellt 

                                                 
20 Forskningsprojekt bedrivs bland annat av UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization och IHDP, International Humans Dimensional Programme. Se deras respektiv hemsidor. 
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avfall och hushållsavfall och övernitiska hälsomyndigheter som förbjöd stadsodlingar, 
minskade den urbana odlingen i världen men fick en oväntad renässans på 70-talet, dels 
på grund av fördyrade transporter, energikriser och ett stort miljöuppvaknande. Idag 
räknar FN:s Utvecklingsprogram (UNDP) med att omkring 800 miljoner människor 
sysslar med urban odling. Av dessa gör 600 miljoner det för sin egen skull, resten i 
affärssyfte. Majoriteten av dem bor i Asien. Med tanke på att 75% av de undernärda idag 
är stadsboende ser man ett stort behov av utvecklingen av det urbana odlandet.  
Cuba, som nämndes tidigare, har också en hög andel urban odling. Nästan 90% av maten 
för huvudstaden Havanna odlas i eller omedelbart omkring staden. Det sysselsätter 
omkring 160000 människor21 och sker helt kemikalie- och fossilfritt.  
Områdena runtom städerna är också viktiga ur försörjningssynpunkt, vare sig det handlar 
om åkermark eller vatten. Både odling och fisk har stor betydelse för människors 
matförsörjning och för båda finns TEK att tillgå från traditionella och lokala samhällen. 
Många lösningar för till exempel avfallshantering och vattenrening är kopplade till 
odlingsaktiviteter i städerna och en ökad urban odling kan generera svar på många av 
dagens kostsamma och krångliga strukturer.  
Kapitlet avslutas med ett exempel som passar bra in i den här rapportens upplägg: urban 
odling efter krig. Eftersom krig påminner om det kaotiska tillstånd många tänker sig 
kring en framtida kollaps, kan det vara intressant att studera hur städer mobiliserar sig ur 
ett sådant kaos (jämför Resilience Alliance studie). Exemplet hämtas från Freetown, 
huvudstaden och hamnstaden i Sierra Leone, som växte fram ur ett agrart samhälle. Efter 
andra världskriget frigjordes man från långvarigt brittiskt styre, övergick till 
industrialisering och degraderades snabbt ekonomiskt och ekologiskt. I början av 90-talet 
utbröt ett inbördeskrig som tog slut först 2002. På grund av kriget ökade inflyttningen till 
den krigsförstörda huvudstaden i jakt på jobb och mat. Med stor arbetslöshet och 
rebellblockader i omgångar blev stadsodlingen en nödvändighet och tog fart på nytt. Med 
hjälp av stadens universitet och internationella organisationer som arbetar med 
utvecklandet av urban odling kunde man skapa processer kring organisation, ägande och 
odling och göra den urbana odlingen till en central del av den urbana livsstilen igen. 
(WWI 2007) 
 
2.2.3. TEK i urbana miljöer 
Ytterligare en utmaning med TEK i de urbana miljöerna är att återknyta närheten mellan 
stadsbefolkning och naturen, för att därigenom skapa förutsättningar för den uppskattning 
och respekt för naturen som behövs för att kunna bygga ett hållbart samhälle och en 
biologisk mångfald. Odling i städerna kan vara ett sätt att stimulera denna närhet. 
Exemplen från WWI (2007) handlar om urban odling, vilket ligger närmast till hands, 
eftersom man för medicinska eller materiella ändamål, liksom för huvuddelen av 
matförsörjningen, måste producera utanför städerna. I övrigt är det inte helt självklart att 
se vad av dagens TEK i traditionella samhällen kan tillföra den urbana befolkningen. 
Forskningen om städerna och framtiden är i sin linda men växer med den ökande 
urbaniseringen och de växande förorterna. (MacGranahan et al 2005; SRC 2010: Urban 
planet) 
 

                                                 
21 Det bor drygt 2,1 miljoner människor i Havanna, utspridda på drygt 70000 hektar, 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Havanna 2010-05-25. 
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3. DISKUSSION OCH SLUTSATS 
 
 
3.1. Diskussion 
 
3.1.1. Om biologisk mångfald 
I FN:s rapporter om ekosystemen slås från början fast att ”biologisk mångfald är grunden 
till allt liv” (UNEP 2005; 2007) Någon skulle kunna avfärda deras rapporter och även den 
här rapportens betydelse med att påstå att nödvändigheten av biologisk mångfald är 
överskattad eller rentav oviktig. Typiskt nog hörs inga sådana seriösa röster, kanske för 
att begreppet fortfarande är relativt okänt. (CBM 2010) Lasse Gustavsson sade i en kort 
intervju i Svenska Dagbladet den 12 april 2010 inför tillträdandet av sin nya post som 
naturvårdschef på WWF, att den största utmaningen framöver är att informera världen 
om biologisk mångfald. Johan Bodegård, chef för Artdatabanken, talar om ett stort 
mörker i forskningen om biologisk mångfald i en debattartikel i UNT (2010) och 
efterlyser en storsatsning framöver. Det innevarande året, 2010, är av FN utsett till den 
biologiska mångfaldens år. (CBM 2010)  
De osäkerheter som finns kring begreppet är snarare kvantifierbara osäkerheter (Bernes 
1994; Meadows 2004; Rydén 2003). Där det är för dyrt att inventera – särskilt på 
genetisk nivå – görs uppskattningar med större eller mindre marginaler. Hur mycket 
biologisk mångfald som faktiskt behövs är mycket svårt att svara på, och beror också på 
vad vi tänker på när vi ställer frågan: handlar det bara om människans egna behov, eller 
tänker vi oss att naturen har ett egenvärde. (Stenmark 2000) Om biologisk mångfald inte 
är så viktig som vi tror förlorar naturligtvis också frågan om traditionell kunskap sin 
betydelse. 
Artförluster omtalas ofta i sammanhang där man talar om biologisk mångfald (UNEP 
2005) men sällan om arttillblivelse, något som är viktigt om man ska få ett riktigt begrepp 
om hur stora förlusterna verkligen är. 
Ändå verkar forskningen visa allt tydligare att den biologiska mångfalden är under stor 
press genom mänskliga aktiviteter och Stockholm Resilience Center gav 2009 ut en 
omtalad rapport, The planetary boundaries, där man hävdar att förlusterna av biologisk 
mångfald är ett allvarligare hot än de klimatförändringar som upptar det mesta av medias 
miljöintresse. (SRC: Johan Rockström) Man kan därför på goda grunder påstå att frågan 
om traditionell kunskap är viktig för bevarandet av biologisk mångfald. 
 
3.1.2. Peak oil eller peak något annat 
Ett annat argument mot den här rapportens betydelse är frågan om oljan och dess 
eventuella peak. Optimister brukar säga att oljan inte alls kommer att ta slut, vi kommer 
att hitta fler källor; eller så menar man att tekniken kommer att utvecklas så att vi klarar 
oss på mycket mindre energi; eller så kommer i huvudsak kol och uran att ta över 
energiförsörjningen i tillräcklig utsträckning (kompletterat med förnybar energi från 
vind-, sol- och bioenergi).  
Även om kol och uran skulle ersätta oljeenergin med elenergi så är problemet bara så att 
säga framflyttat – kol och uran tar ju också slut så småningom och då står vi i samma 
situation som idag. (Meadows et al 2004) Att ersätta dessa med förnybar energi är en väg 
som ofta beskrivs som hållbar, men den är inte så grön i sin konkurrens om 



 27 

markanvändningen som det ofta låter och innebär med nödvändighet att vi måste sänka 
vår energianvändning på ett sätt som blir kännbar, hävdar Göran Berndes, Julia Hansson 
och Stefan Wirsenius i Bioenergi – till vad och hur mycket? (Formas 2007)  
Vladimir Kutcherov, professor vid avdelningen för energiteknik på KTH i Stockholm, 
presenterade år 2009 resultatet av sin forskning som dels visar att olja inte bara bildas av 
fossiler utan också av ickeorganiska material, och dels omfattar en bättre och säkrare 
metod för att hitta olja. Han går så långt att han menar att oljeepoken inte alls är i ett 
slutskede utan i sin inledning. Även om så vore, är frågan om detta är önskvärt, dels med 
tanke de pågående klimatförändringarna och dels med tanke på hur jordskorpan skulle 
påverkas om vi började borra efter olja lite varstans på jorden. (KTH 2010) 
Aleklett tror liksom många opponenter att man kommer att hitta fler källor – bland annat 
under de smältande isarna där man inte har letat alls än – men menar att det inte innebär 
att Peak Oil kommer att inträffa senare, utan att de resterande källorna, kända som 
okända, är otillräckliga för att möta behoven. (UU och GES 2010) Den källa som nyligen 
hittades på 2000 meters djup utanför Skottland rymmer mellan 100-300 miljoner fat olja, 
den största källa man funnit på tio år. Problemet är att 300 miljoner fat fyller Sveriges 
oljebehov i tre år, världens oljebehov i drygt tre dygn. (Ny Teknik 2010) Detsamma 
gäller även för oljeframställning ur oljesand; bara i Kanada gömmer sig omkring 170 
miljarder fat olja i sanden men bara 20% av dessa fat kan utvinnas i dagbrott, och 
framställningen är mycket energi- och kemikaliekrävande. (SvD 201022) Dessutom är 
varken den fysiska tillgängligheten eller oljekvaliteten i dessa mindre källor lika stor, 
vilket innebär större kostnader för produktion och ett ökat oljepris. Det är därför som 
många menar att det är priset på oljan som till slut gör ”slut” på oljan, inte ett fysiskt slut 
i marken. (Hopkins 2008; SPI 2010) Utvecklingen för naturgas kommer enligt Aleklett 
att se likadan ut. (UU och GES 2010) 
Eran av billig och lättillgänglig olja kommer så småningom att ta slut (SPI 2010) och 
frågan är om det kommer att kunna ersättas med något annat. Kommer man att försöka 
med oljans fossila syskon? Ökad brytning av kol i framtiden kommer få mycket allvarliga 
konsekvenser för miljö och klimat. (UU och GES 2010) Kärnkraft är också en tänkbar 
framtida energikälla med stor potential i många energiscenarier, men förutom att 
urankällorna är ändliga liksom oljan, har den både tekniska, ekonomiska och 
opinionsmässiga hinder att överstiga. (Naturskyddsföreningen 2010)  
 
3.1.3. Teknikoptimisternas argument – Tainters och Meadows svar 
Ett återkommande förslag till lösning är effektivisering, teknikorienterade lösningar.  
Ibland betraktas det nästan som ett universalmedel mot de utmaningar vi står inför. 
Produktionens och konsumtionens resurs- och energianvändning kan effektiviseras med 
bättre teknik, liksom ekonomi, byråkrati och politik kan effektiviseras. Inom EU menar 
man till exempel att energianvändningen skulle kunna effektiviseras med 20%, nästan 
2000 TWh23. Med ett elpris på omkring en krona per kilowattimme motsvarar det en årlig 

                                                 
22 I artikeln framgår det att ett fat olja kräver tre gånger så mycket energi som konventionell oljeproduktion 
och därtill 2-5 tunnor vatten.  
23 Det så kallade ”20-20-20-paketet”. (Energimyndigheten 2009) 
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besparing på 2000 miljarder kronor24. Frågan är vad kostnaderna för att ta oss dit hamnar 
på. 
Effektivseringslösningar möter minst två motargument. För det första så är 
investeringarna i forskning och teknikutveckling inte så kostnadseffektiva som det först 
låter. Ofta lyfts bara en del av investeringskostnaderna fram, eller så redovisas inte 
kostnader som statliga subventioner och dylikt. (Tainter 1996) För det andra visar 
fenomenet The Jevons paradox25, att effektivisering av resurs- och energianvändning 
istället leder till ökad konsumtion. Får vi energi ”över” så hittar vi snabbt på nya områden 
att använda den på. Energianvändningen ökar alltså inte bara som en konsekvens av 
befolkningsökningen utan den ökar också per capita, trots energieffektivisering på många 
områden. Konsekvensen blir densamma som redan sagts: en minskande marginalnytta på 
den investering som energieffektiviseringen är. (SEP 2010; Tainter et al 2003) 
 
3.1.4. TEK och vetenskap – en motsättning? 
Berkes et al (1995) radar upp viktiga skillnader mellan TEK och vetenskaplig kunskap. 
Traditionell kunskap är geografiskt mer begränsad, dess information är mer kvalitativ än 
kvantitativ (längre tidsobservationer på begränsad yta, i stället för kortare 
tidsobservationer över ett stort område), den ackumulerar kunskapen mycket 
långsammare, den bygger mer på ’trial-and-error’ än systematiska experiment, den saknar 
intresse för teoribildning, med mera. Den är också mer moralisk, andlig, intuitiv och 
holistisk. (s.283f) Man kan göra jämförelsen mellan den kunskap som uppnås genom att 
läsa om en person och den som kommer av att känna personen. Vetenskapen 
representerar det första, traditionell kunskap det andra.  
Att kombinera TEK med vetenskaplig kunskap är inte helt enkelt även om det görs på 
flera håll idag som vi redan har sett. Vid sidan av att respektera och skydda traditionell 
kunskap för sin egen skull – en diskussion som utvecklas i Tunón (2004) – eller 
kompletteringen av TEK för förbättrad naturvård, menar Moller et al (2004) att det är 
nödvändigt att kombinera modern vetenskap med traditionella kunskaper och metoder, då 
moderna vetenskaplig metoder ofta kan vara för dyra att använda och traditionella 
kunskaper kan då komplettera det vetenskapliga arbetet. Men bärare av TEK kan också 
från sina praktiska erfarenheter bekräfta och ge viktig information till det ofta teoretiska 
upplägget i det vetenskapliga arbetet.  
Inför XII World Forestry Congress 2003, arrangerat av FAO, konstaterade Casimirri 
(2003) att det finns flera problem med att tillämpa TEK i det moderna samhället. 
Grundläggande för dessa problem är att moderna forskare är alltför präglade av sin egen 
tid och sitt eget samhälle och därför inte förstår TEK i sitt rätta sammanhang. Följden blir 
att man utelämnar viktiga komponenter i insamlandet och presenterandet av TEK; att 
man bara ser TEK som ”data” som är på väg att gå förlorad; att det uppstår konflikter när 
livsåskådningarna i de olika resursförvaltningssystemen möts; att TEK värderas utifrån 
en västerländsk syn på resursförvaltning; och att TEK ska anpassas i ett västerländskt 
resursförvaltningssystem som inte tänker ändra på sig. Frågan om TEK har enligt 

                                                 
24 För en sötsur jämförelse: det skulle kosta omkring 70 miljarder dollar om året under en tioårsperiod för 
att lyfta de fattiga ur sin fattigdom (Sachs 2006) 
25 William Stanley Jevons var en brittisk nationalekonom på 1800-talet, som också lade grunden till den 
ekonomiska teorin om marginalnytta. The Jevons paradox motsvarar det som kallas reboundeffekten. (SEP 
2010) 
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Casimirri gått från att handla om huruvida TEK är relevant i dagens 
resursförvaltningsmålsättningar, till att handla om hur den ska tillämpas, men i dessa 
tillämpningsförsök har TEK setts som kunskap som kan ”extraheras” ur sina 
sammanhang för att implementeras i det moderna samhället. Detta har framför allt skett 
då traditionella metoder setts som lönsamma i förhållande till moderna tekniska 
lösningar. Men genom detta har bärarna av TEK marginaliserats och fråntagits 
äganderätten till sin egen kunskap, en slags ”nykolonialism” (Tunón 2004), vilket oftast 
först har skett som en mental process som sedan synliggjorts i förändrade geografiska och 
ekologiska förutsättningar för traditionsbärarna. Exempel på sådan marginalisering kan 
ses hos så gott som alla urbefolkningar: aboriginer i Australien, inuiter i Kanada, indianer 
i Nordamerika och inte minst samerna i Sverige26. (Casimirri 2003) 
CBD artikel 8(j) betonar särskilt att en bredare tillämpning av TEK måste ske med 
”godkännande och deltagande av innehavarna” av TEK, och att dessa måste få del av den 
nytta som användningen av deras TEK ger. (CBD 2010) Därför blir Casimirris (2003) 
slutsats att det hos forskare måste ske en omvärdering av TEK, traditionella samhällen 
och det moderna resursförvaltningssystemet. När det gäller det sista behöver det moderna 
vetenskapssamfundet erkänna den moderna resursförvaltningen som ett sätt att förvalta 
naturresurserna på (där det fungerar), men för att kunna bevara TEK måste det ske genom 
att acceptera, respektera och ge utrymme för de traditionella samhällena som finns idag, 
och genom att hitta sätt att tillämpa TEK i det moderna samhället utan att marginalisera 
de människor och samhällen som är bärare av TEK. Nilsson Dahlström (2009) och 
Watson et al (2003) pekar på samma sätt i sina rapporter om samarbetet mellan 
traditionell och modern naturvårdsförvaltning faran i att det moderna samfundet får 
tillgång till den traditionella kunskapen och på så sätt gör den till ”sin”, och att 
äganderätten till den traditionella kunskapen måste få ligga hos bärarna av denna kunskap 
och skyddas mot exploatering. 
 
3.1.5. Landsbygd och stad 
Edén (2004) hävdar att det framför allt är på landsbygden som utveckling av traditionell 
och lokal kunskap är möjlig. Uppenbarligen är tillämpningen av TEK lättare utanför 
städerna, eftersom de miljöerna till skillnad från de urbana ytorna är brukade landskap, 
och därför mer lik den förindustriella traditionella miljön, medan mycket av kulturen i 
städerna inte är kopplade direkt till naturbruk.  
Erik Westholm ger i Ska hela Sverige leva? (Formas 2008) dock i sin text bilden av att 
landsbygden – åtminstone i Sverige, men tendensen kan förmodligen ses på andra håll i 
den utvecklade världen – inte längre utgör någon självklar kontrast till det urbana livet, 
utan närheten till stormarknader och de kommunikationsmöjligheter och bekvämligheter 
som vanligtvis har förknippats med urbana miljöer finns numera också utanför städerna. 
Ett framtida återvändande till lokalförsörjande samhällsstrukturer kan därför komma att 
handla lika mycket om städernas som landsbygdens anpassning och omställning, och 
deras gemensamma utveckling, där den omgivande landsbygden får ”ta över” 
produktionen av det mesta av det som städerna idag importerar från andra lansbygder ute 
i världen. Dessa urbana komplex kommer förmodligen att se olika ut beroende på hur 
många människor det handlar om, hur omgivningen ser ut och vilka biologiska 
förutsättningar som finns. 
                                                 
26 För samlade berättelser om hur urbefolkningar har behandlats, se www.indigenouspeople.net.    
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3.1.6. Kunskapsluckor och förslag på forskning  
En viktig utmaning framöver blir hur den TEK som studerats framför allt i 
lokalförankrade och förindustriella samhällen ska kunna ”överföras” till urbana miljöer. 
Här finns stora kunskapsluckor enligt Millennium Ecosystem Assessment och ett stort 
framtida forskningsfält enligt SRC (2010: Urban planet). Förslag på fältstudier är 
omställningen till urban odling i Freetown (WWI 2007), återuppväckandet av lokal och 
traditionell skoindustri ”the Sibillini Mountains Region” i östra Italien (Calafati 2005) 
och jordbruksomställningen till självförsörjning i Cuba på 90-talet (WWI 2010).  
Annan spännande forskning är det som sker inom konceptet ”foodshed”, där man tittar på 
hur stora ytor städer av en viss storlek och i en viss miljö. Siffrorna är än så länge 
hypotetiska, men visar att själva staden inte kan producera mer än några procent av de 
livsmedel som behövs, vilket visar att de perifera områdena är mycket betydelsefulla. (Se 
mer på www.foodshedalliance.org) Den mest samlade och gedigna informationen kring 
ämnet som helhet finns i Rob Hopkins The Transition handbook (2008) och på Transition 
Towns hemsida www.transitiontowns.org, där också relativt okända begrepp i Sverige 
som ”permakultur” och ”agroforestry” redogörs som viktiga inslag i omställningen mot 
ett hållbart samhälle27. 
 
 
3.2. Slutsats 
 
Det finns goda miljömässiga och ekonomiska argument för att hävda att traditionell 
ekologisk kunskap kan få en betydande roll i en framtid där vi blir mer lokalförankrade 
och självförsörjande. Det är dock inte självklart vilka kunskaper detta handlar om, fler 
testområden, gärna på olika geografiska platser och i olika klimatzoner, runtom i Sverige 
i stil med den Belfrage bedriver utanför Norrtälje skulle behövas. (CUL 2009) Hur sådan 
kunskap kan dokumenteras för det ändamålet måste nog också studeras vidare, och 
frågan om hur denna kunskap förblir ”ägarnas” måste också vidare diskuteras. 
De största utmaningarna som jag ser det är hur vi kan ta till vara på de grundvärderingar 
man praktiserar i många av de traditionella samhällena och hur dessa värderingar och 
kunskaper ska kunna överföras till framtidens urbana miljöer. Redan nu bör denna 
forskning utvidgas och testas i olika städer i olika format och med olika förutsättningar 
både inuti och utanför stadsgränserna. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
27 Hopkins (2008) väljer att tala om att bygga ett ”resilient” samhälle hellre än ett ”hållbart” samhälle, då 
det första står för en samhällskonstruktion som är mer flexibelt inför en okänd framtid. Hållbarhet tenderar 
att låsa fast tankarna vid stereotypa framtidsbilder och vad som är viktigast inför dessa, något som denna 
rapport skulle kunna anklagas för. Men även om så är fallet kvarstår TEK som något viktigt att studera och 
tillämpa, då de traditionella samhällenas ofta beskrivs som just resilienta. (Berkes et al 2000; Folke et al 
2002; SweBio 2008) 
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