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Kortfattet Sammendrag 

 Hvordan beslutninger tas og styring av konsultasjoner i samfunnet og 

interessenter, kan ha en betydelig innvirkning på beslutningen eller politikkens 

akseptabelhet og beslutningsorganets troverdighet. 

 Det anbefales at motivasjoner, kulturelle verdier, håp, frykt og forventninger blir 

diskutert åpent og inkludert i begynnelsen av fellesskapets og 

interessentkonsultasjoner. 

 Det er rom for å øke bevisområdet som anses som legitimt og relevant for 

konsultasjoner. 
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Dr. Saville er miljø- og kulturgeograf og medlem av 

Svalbard Social Science Initiative. I 2012 – 2016 

gjennomførte hun doktorgradsforskning om verdi, 
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Oversikt og Formål 
Det er anerkjent Svalbard, og spesielt Longyearbyen, gjennomgår raske 

samfunnsøkonomiske og miljømessige endringer, ledsaget av økt diskusjon om 

fremtidige strategier og styring. Denne rapporten oppsummerer de viktige relevante 

hjemmeddelelsene fra Dr. Savilles forskning som kan være nyttige i å informere 

fremtidige beslutningsprosesser. Mye av dette er kanskje allerede kjent for de på 

Svalbard, men gitt tendensen til rask personellomsetning kan dette dokumentet også 

bidra til å redusere «institusjonelt hukommelsestap.» 

 

Den første delen gir de retningsgivende teoretiske rammer for praktiske anvendelser i 

beslutningsprosessen. Avsnitt 2 oppsummerer forskning på vitenskapspolitiske 

grensesnitt. Avsnitt 3 rapporterer de empiriske resultatene fra avhandlingen og 

forskningen i 2019, med fokus på eksemplet med Forvaltningsplan for Øst-Svalbard. 

Avsnitt 4 gir noen anbefalinger fra grunnlaget for denne forskningen. Noen viktige 

punkter og tidligere studier er referert sammen med veiledning for hvor bevis og 

diskusjon av funnene kan bli funnet i hele oppgaven. 
 

 

  

Bevaring er en naturlig verdibelastet 

aktivitet, for den hviler på antagelser om 

hva naturen bør bevares  

Carolan 2007, p.740 
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1.Verdi og Beslutningstaking  

1.1. Verdi, ganske enkelt sagt, er en vurdering av hvor viktig noe er. Innen samfunnsvitenskap og 

hu-maniora er det enighet om at verdien ikke er en fast, objektiv «ting», men er veldig 

avhengig av hva som blir evaluert, av hvem og til hvilket formål. Derfor er 

verdsettelsesøvelser og vurderinger svært politiske, konkurrerbare, subjektive og 

kontekstavhengige.1  
 

1.2. Imidlertid er I politikk og praksis krets verdi sett på som stabil, fast og objektiv gjennom ulike 

måleinstrumenter og kriterier, både kvalitative og kvantitative. For å utvikle slike måle- eller 

vurderingssystemer må vi kategorisere (f.eks. bruke ord som «kulturarv» eller «villmark») for 

å finne ut hva slags ting som er relevant, mulig eller strategisk viktig å redegjøre for (eller la 

være ute). 

 

1.3. Verdi, verdier og følelser er relaterte begreper som fungerer sammen i 

beslutningsprosessene våre. Imidlertid er følelser og personlige følelser i stor grad ekskludert, 

eller gjort usynlige fra verdsettelsesprosesser.2 

 

1.4. Innen kulturminner og miljøforvaltning, vurdering av verdier av gjenstander, lokaliteter, arter 

og naturtyper en vanlig og viktig del av utviklingen av styringspolitikk. Slik er det på Svalbard. 

Slike vurderinger er viktige for å forstå hva som kan inkluderes eller ekskluderes i 

styringspolitikk og regelverk. Ofte brukes kriterier for å hjelpe slik verdivurdering - for 

eksempel blir kulturminner på Svalbard først vurdert av om de stammer fra tidligere eller 

senere enn 1946. 

 

1.1.Det er begrensninger i denne typen vurderinger: 

1. Filosofisk og etisk tar slike vurderinger ikke hensyn til hvordan ting (arter, naturtyper, 

kulturminner) betyr noe for oss - målinger trenger sosial og kulturell kontekst som sjelden 

inkluderes.   

2. Å lage en «objektiv» eller «vitenskapelig» måling av verdi kan depolitisere saken på hånden og 

avslutte debatten, hvis den blir behandlet som svaret eller løsningen på ledelsesspørsmål. 

3. Vitenskapelige og ekspertteknikker kan ikke måle alt i samme grad av nøyaktighet eller detaljer. 

Det vil være mer data og kunnskap om spesielle arter, områder, gjenstander, osv. avhengig av 

tilgjengelig utstyr, kompetanse, tilgang til nettsteder, vitenskapelig interesse, finansiering, osv. 

Dette skaper en forvrengning og ubalanse i fokus på noen kompetanseområder fremfor andre, 

eller på selve måle/vurderingsprosessen. 

                                                

 
1 Carolan 2013) Se kapittel 2 i «Saving Svalbard» for full diskusjon 
2 (Deonna og Teroni 2015) Se kapittel 5 i «Saving Svalbard.» 
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Politikk kan ikke bare avledes fra kunnskap ... forskningsresultater 

sjelden, hvis noen, gang snakker for seg selv ... bare når de tolkes i 

en bestemt kontekst og er relatert til noen spesielle bekymringer, 

interesser og verdier, kan kunnskap «brukes» av 

beslutningstakere. 

 Underdal 2000, pp.5–6 
 

2. Vitenskap – politikkgrensesnittet 
 

2.1. Ofte antas evidensbasert politikk å ta vitenskapelig kunnskap (og kun vitenskapelig kunnskap) 

som grunnlag for politikk. Dette er ikke og skal ikke være så likefrem. Både vitenskapelig 

kunnskapsproduksjon og politikkutøvelsen den kan påvirke er underlagt politiske krefter, og 

samfunnsmessige og personlige verdier.  
 

2.2. Forskere i vitenskapspolitisk grensesnitt har utviklet et rammeverk som kan brukes til å 

evaluere bevisføringen som fører til politiske beslutninger og prosessen med å ta 

beslutninger og politikk, kalt CRELE («Credibility, Relevance and Legitimacy» – eller 

«troverdighet, relevans og legitimitet»).3 

Troverdighet: Om bevisene i bruk oppleves som tilstrekkelige og gyldige med tanke på 

vitenskapelig metodikk. Hvorvidt beslutningsprosessen, inkludert konsultasjoner med 

interessenter, bruker bevisene på en passende måte og informasjon utveksles godt.  

Relevans: Om bevisene som blir brukt oppfattes som relevante og/eller om politikken og 

konsultasjonen blir sett på som relevant for samfunnets behov.  

Legitimitet: Hvorvidt kunnskapsproduksjonsprosessen blir oppfattet som objektiv og 

prosessene og beslutningen blir sett på som rettferdig og balansert. 

 

2.3. CRELE-rammeverket er nyttig for å dissekere prosessen for å ta politiske beslutninger, og 

prøve å skape balanse mellom politisk og ekspert autoritet.  
 

2.4. CRELE redegjør, imidlertid, ikke for politikk, følelser, verdier og kulturelle kontekster der slike 

prosesser foregår.   

                                                

 
3 (Sarkki m.fl. 2015; Tangney 2017) Se kapittel 6 i «Saving Svalbard.» 
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3. Forskningsfunn 
 

3.1. Intervjuer, turistundersøkelser og observasjoner som alle funnet (overraskende) «naturen» 

og Svalbards villmark er høyt verdsatt over Svalbards samfunn. Det er en nøkkeltrekning for 

folk som kommer til å bo og besøke, og en viktig del av livet. At det skal behandles med 

respekt og trenger beskyttelse, er ikke et tvistområde.4 

 

3.2. Det er, imidlertid, forskjellige ideer og oppfatninger angående hva villmarken betyr (f.eks. 

om det betyr å ikke ha spor av menneskelig tilstedeværelse), innflytelsen fra norsk nasjonal 

identitet og kulturelle idealer (f.eks. friluftsliv og friluftsloven), og hvordan den skal beskyttes 

og av hva betyr (f.eks. frivillige retningslinjer eller strenge regler). 

 

3.3. Kulturminner blir også verdsatt, i mindre grad. Historien om leting og ressursutnyttelse er et 

interessepunkt for både besøkende og innbyggere. Ideene rundt det som er kategorisert som 

kulturarv og hva det skal bety (om ting skal ryddes opp, ligge på plass, restaureres, osv.) Er 

imidlertid mer omstridt. Det er en konflikt mellom idealer av uberørt natur og landskap som 

inneholder «rustent gammelt søppel» fra tidligere industriell virksomhet, og mellom 

forskjellige ideer om styring og beskyttelsestiltak. 
  

Intervjuer, 2014 

«Jeg liker blandingen mellom naturen som er så vill og 

det urbane livet ... du ser alltid tegn til kulturell 

aktivitet på Svalbard lenge før vi kom.» 

«Loven for å beskytte ting på Svalbard ... 

det er latterlig, bare bli kvitt det! Det er 

søppel.» 

 

                                                

 
4 (Kaltenborn 1998; Hagen m.fl. 2012) Se kapittel 4 i «Saving Svalbard.»  
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3.4. Generalt er lokale synspunkter på miljøvernforskrifter blandet. Noen harme på tapet av 

frihet til å gå og gjøre det de vil i villmarksområder, andre er skuffet begrenset tilgang kan 

bety at tilgang blir urettferdig eller ujevn på tvers av forskjellige brukergrupper og 

læringsmuligheter begrenses. Noen anerkjenner veldig mye behovet for å ha noen former 

for regulering, men det spesifikke reguleringsnivået kan sees på som grunnløst, ikke sterkt 

bevist og over toppen. Det er bevissthet om at ikke alle forskrifter konsekvent følges av 

innbyggere og besøkende. Andre antyder at frivillige retningslinjer kan fungere bedre enn 

hard regulering.5 
 

Intervju 2014 

«Jeg tror at det er mye bedre å gjøre frivillige retningslinjer ... fordi du beskytter det du vet, du 

beskytter det du kan se, du beskytter det du elsker. Hvis du har et forhold til det, er det mye 

enklere å få folk til å passe på om det ... Jeg tror ikke å stenge store områder virkelig vil hjelpe.» 

 

3.5. I 2019 er visningene blandet igjen. Det ser ut til å være en bredere aksept av behovet for 

regulering, spesielt knyttet til klimaendringer og økende turisme. Imidlertid er det fortsatt 

motvilje for full støtte fra noen og en lengsel etter friheten til mindre regulerte tidligere 

tider. Det ser også ut til å være en mer åpen kommunikasjonskanal mellom Sysselmannen, 

beboere og brukergrupper 
 

Intervju 2019 

«Du har alltid denne nostalgi om fortiden, at det var så mye bedre før og mindre regler og alt var 
mer gratis og så videre, men det er ingenting jeg kan gjøre noe med, det er lettere å akseptere det 

er slik livet er, det forandrer.» 

 

3.6. Mange innbyggere og andre aktører observerer den bredere sammenhengen der 

miljøvernforskrifter er formulert. Den politiske tilstedeværelsen Norge har på Svalbard er 

knyttet til evnen til å beskytte sin flora og fauna, og staten har blitt stadig mer aktiv her. Det 

er også anerkjent å konstruere de strengeste miljøbestemmelsene/tar sikte på å være det 

best styrte villmarksmiljøet kommer med symbolsk og geopolitisk valuta – både på 

nasjonalstatsnivå og i mindre skala. Noen stiller spørsmål ved om denne motivasjonen er 

viktigere enn å beskytte miljøet når det gjelder den type forskrifter som resulterer.  

 

3.7. Den emosjonelle og affektive innvirkning av å bo i eller oppleve Svalbards miljø bør også 

bemerkes. Disse kan være viktige for hvordan besøkende og beboere forholder seg til og 

oppfører seg i miljøet. Noen utvikler en bestemt type stedfesting kjent som «Svalbard 

Bug/Svalbard Basill.» 

 

                                                

 
5 Se kapittel 4 i «Saving Svalbard.» 
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3.8. Forskere er også utsatt for slike følelsesmessige og affektive opplevelser, og utvikler ofte 

tilhørigheter og entusiasme for å jobbe på Svalbard, som igjen har innvirkning på den slags 

vitenskap som produseres.6 

 

3.9. Ofte er innspill til politiske beslutninger bare begrenset til visse vitenskapelige data, mens 

andre aktører også kan gi gyldige bidrag til et bevisgrunnlag.7 

 

Spesifikk analyse av konsultasjons- og beslutningsprosessen på 
Forvaltningsplan for Øst-Svalbard.  

De fleste parter er enige om at dette var en lang og vanskelig prosess, og det er tydelig at det er lært 

erfaringer fra det.8  

CRELE-analyse 

 

Troverdighet - Dårlig: Noen deltakere stilte spørsmål ved kvaliteten og mengden bevismateriale som 

ble lagt til grunn som regelverket. Forskere rapporterte misnøye med måten med hvordan noen bevis 

ble brukt. Noen interessenter følte seg ikke lyttet til. Derfor ble utvekslingen av informasjon ikke godt 

administrere. 

Relevans - avhørt: Noen deltakere hadde spørsmål angående formålet med forskriften (f.eks. viktig å 

bli sett på som å lede, snarere enn å gi betydelig miljøvern). Det var også spørsmål om hvor stor 

innvirkning interessentene som ble hørt, kunne ha på det endelige utfallet, og større bekymring for 

reguleringsretningen generelt (dvs. tilgangsrestriksjoner og tillatelser).  

Legitimitet - utilfredsstillende: Den lange prosessen og frivillig involvering av interessentgrupper 

(som betyr et stort offer av tid og penger) sammen med spørsmålene om hvordan bevis og innspill fra 

interessenter ble brukt, mente prosessen ikke ble oppfattet som rettferdig eller balansert. Snarere 

ble Sysselmannen var sett på som selektivt å bruke bevis for å støtte beslutningene og retningslinjene 

for politikk som allerede ble bestemt til en viss grad. 

 

3.9. Mange av konfliktene og mistilliten som utviklet seg under denne konsultasjonen, handlet 

om måtene konsultasjonen ble administrert og måter bevis ble brukt på. Det er også 

underliggende spenninger når det gjelder formålet med lovgivningen og innbyggernes 

ønsker om rettferdig og åpen tilgang til arv (både naturlig og kulturell). 
 

                                                

 
6 Se kapittel 5 i «Saving Svalbard.» 
7 (Nyseth og Viken 2016; Bets, Lamers og Tatenhove 2017; Saville 2019)  
8 En fullstendig diskusjon med bevis for intervju er innen kapittel 6 i «Saving Svalbard.» 
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3.10. Dennen analysen inkluderer ikke de viktige faktorene i den bredere geopolitiske konteksten, 

og heller ikke viktigheten av kulturelle og personlige verdier i beslutningsprosessen eller 

dens lokale aksept. En gjennomsiktig inkludering av bredden av verdier knyttet til Øst-

Svalbard-området, villmark og kulturarv kunne ha kraftig forbedret troverdigheten, 

relevansen og legitimiteten til både prosessen og resultatet. 
 

3.11. I stedet for å basere diskusjonen utelukkende rundt de tilgjengelige vitenskapelige bevisene 

som passer til imperativet for nedleggelse, kunne åpent å diskutere og anerkjenne 

mangfoldige verdikonseptualiseringer av hva som står på spill ha forbedret åpenheten og 

sjansen for en styringsplan som var mer akseptabel for brukerne. Dette vil gå utover en 

kvantitativ tilnærming til å måle, vurdere og dokumentere «verdier»  på stedet i forhold til 

arter, landformer eller historiske gjenstander, og inkluderer også en forståelse av hvordan 

slike ting blir verdsatt, vårt affektive-emosjonelle forhold til dem, hvordan vi vil det forholdet 

til å utvikle seg og hvorfor.9 
 

3.12. Det er anerkjent at det har vært forbedringer i nyere konsultasjoner om midlertidige 

adgangsrestriksjoner i fjordene og Sør-Spitsbergen, Forlandet og Nordvest-Spitsbergen 

nasjonalparker og fuglereservater. Håpet er at dette vil fortsette for de sentrale Spitsbergen-

områdene og fremtidig arealplanlegging. 

Intervjuer 2019 

 

3.13. Det er fremdeles betydelige utfordringer og debatter lokalt som vil fortsette å påvirke 

diskusjoner over den fremtidige styringsplanen som vil være nøkkelen til å jobbe gjennom.  

 

Intervju 2019 

«Jeg kjører stadig inn på denne holdningen, «men vi har alltid gjort det slik,» eller «vi er lokale, vi 
er bedre enn de andre,» eller «Jeg vet at det skjer, jeg vet at det er et problem, men jeg vil ikke 

erkjenne det, jeg vil bare kjøre.» ... Og det er virkelig skuffende.» 

  

                                                

 
9Se (Endres 2012; Hamilton og Wills-Toker 2006) for eksempler på disse teknikkene 

«Det var en mer åpen prosess, og det 
var flere muligheter til å gi innspill i 

FORKANT av den endelige konsultasjo-
nen.» 

«De [Sysselmannen] trenger IKKE å ha den høringen, de 
gjør det som en proaktiv ting. De vil starte en dialog og by-
gge bevissthet og litt konsensus kanskje til og med. Og det 

var jeg ganske begeistret for ... det er god ledelse.» 
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4. Anbefalinger  
 

4.1. At motivasjonene, handlingsrommet for forhandlinger, retningslinjer og tolkninger er 

transparente fra begynnelsen av en regulering eller strategikonsultasjon. 

 

4.2. At det er åpen tilrettelagt diskusjon(er) ved starten av beslutningsprosesser der alle 

interesserte kan uttrykke sine verdier og følelser knyttet til området/politikken under høring. 

 

4.3. Gjør konsultasjonsmøter, informasjon og dokumentasjoner så mye som mulig tilgjengelige 

for alle (f.eks. forskjellige språkformater, lokale møter til passende tidspunkter). 

 

4.4. At bevis fra et bredere spekter av kilder vurderes på en transparent måte. For å inkludere 

vitenskapelige funn fra utenfor NPI, data samlet inn av turoperatører og andre aktører som 

bidrar til arts- og kulturarvovervåkning og samfunnsvitenskapelige funn. 

 

4.5. I tillegg er følgende retningslinjer (tabell 1) designet som en sjekkliste og planleggingshjelp 

for konsultasjoner i samfunnet og interessenter. Det tar de viktigste spørsmålene fra CRELE 

(troverdighet, relevans og legitimitet) og tilfører viktige faktorer følelser, verdier og politisk 

kontekst. 
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Tabell 1: Konsultasjonsplanleggingsveiledning 

 

  

Troverdighet Relevans Legitimitet Følelser og Verdier Politisk kontekst 

Kvaliteten på 

utvekslingen av 

informasjon 

Hvor relevant 

politikken og 

bevisene som 

brukes er for 

samfunnets behov 

Rettferdighet og 

balanse 

De personlige og 

kulturelle verdiene 

knyttet til emnet og 

politikken 

De relaterte kontekstuelle 

spørsmål og debatter 

Vil interessenter 

bli lyttet til? 

Er bevisene som 

brukes relevant 

for beslutningen? 

Oppleves 

prosessen som 

rettferdig? 

Har disse blitt åpent 

diskutert og inkludert? 

Er de større motivasjonene 

transparente - f.eks. krav 

fra Stortinget eller 

folkeretten? 

Er bruken av bevis 

passende og 

gjennomsiktig? 

 

Brukes bevisene 

av høy kvalitet? 

Er konsultasjonen 

relevant? 

Er det rikelig med 

varsel, tid og 

ressurser for 

interessenter å ha 

et innspill? 

 

Konsulteres alle 

relevante grupper 

og baes? 

Har forståelse for de 

forskjellige stillingene 

blitt anerkjent og gjort 

rede for? 

Hva er de politisk 

akseptable/uakseptable 

resultatene? 
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