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Summary 

 
The aim of this study is to acquire insights and try to describe the Maori room of 
understanding. The empirical material is based on a study visit to New Zealand and Cook 
Islands 23th of November to 13th of December 2009. The overall issue is: what can people 
coming from a western (Swedish) culture perspective learn from the Maori point of view for 
the future?  

By comparing the different rooms of understanding the following conclusions are made:  

Westerners (Swedes) have to 

• become better listeners and better interpreters of symbolism  
• be less time focused and learn how to feel the rhythm of interactions with others 
• understand that the rules and belief system in other cultures are parts of a bigger 

context 
• learn to see the division of male and female activities from a positive perspective 
• learn how to use more of our spiritual and existential assets 
• realize that it is possible to use a more spiritual approach in scientific research 
• study our own history to find out how we have been preserving natural resources 
• understand that it is possible learn from other sources than written ones 
• improve our skills in personal management 
• be aware of the changing conditions of cultures 
• realize what we have done with our own indigenous culture – the sami culture -  and 

try to restore it  
 

 
 



Sammanfattning 

 
I detta arbete försöker författaren genom litteratur- och internetstudier samt två studieresor 
och möten med maorier skaffa sig en viss insikt i det maoriska förståelserummet och 
kopplingen till marae1

Genom att jämföra det maoriska och det västerländska förståelserummet dras bland annat 
slutsatserna att vi (svenskar) behöver:  

 och samtidigt försöka beskriva delar av det. Utgångspunkten är nya 
zeeländsk. Den övergripande frågeställningen arbetet svarar på är: Vad kan vi (svenskar) 
med ett västerländskt förhållningssätt lära oss av det maoriska förståelserummet inför 
framtiden?  

• bli bättre på att lyssna och på att tolka symbolspråk  
• bli mindre tidsfokuserade och känna in rytmen i interaktionen med andra 
• förstå att reglerna och trossystemet i andra kulturer ingår i ett större sammanhang 
• lära oss att se indelningen kvinnligt/manligt ur ett möjlighetsperspektiv  
• lära oss att använda mer av vår spirituella och existentiella sida  
• inse att det faktiskt går att använda en mer spirituell ingång även i forskning  
• gå tillbaka i vår egen historia och se hur man arbetat med naturbevarande åtgärder  
• förstå att det finns andra sätt att lära sig på än genom skriftliga källor 
• skaffa oss lite större självinsikt så vi kan hantera oss själva lite bättre 
• bli mer medvetna om att kultur är något som är föränderligt 
• inse vad vi gjort med vår egen ursprungskultur – den samiska - och försöka ställa det 

tillrätta  
 

 
 

                                                           
1 En marae är som en liten by, en symbol för maorisk grupptillhörighet och solidaritet. Förr i tiden var det ett 
öppet markområde avsett för ceremonier, framför hövdingens hus. Läs vidare under rubriken 3.5 Marae. 
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1. Inledning 
 
Den maoriska kulturen har länge intresserat mig, liksom som många andra så kallade 
ursprungsfolks kulturer gjort men jag har egentligen aldrig försökt lära mig mer än det lilla 
jag tillägnat mig genom t ex TV-program och böcker. När jag så år 2009 fick möjlighet att 
studera Maorisk kultur i ekofilosofiskt perspektiv, 15hp vid Karlstad Universitet med ett 
väldigt intressant kursupplägg tog jag chansen.  
 
Vid det här laget får jag väl anse mig själv som en ganska rutinerad student med hundratals 
akademiska poäng från olika högskolor och universitet i diverse olika ämnen. Men när det 
gällde den maoriska kurslitteraturen tog det emot rejält. Varför då? Jag som är så van att 
läsa in litteratur, skriva rapporter, analysera. Vad var problemet? Jag hade köpt all 
kurslitteratur, vilket i sig var ett mindre företag då denna typ av litteratur inte självklart finns 
att få tag på i Sverige. Jag handlade därför på ”used books” avdelningen på 
www.amazon.com samt via den nya zeeländska boklådan www.fishpond.co.nz på internet.  
 
Jag såg verkligen fram mot att få böckerna och jag började direkt läsa dem när de kom. Jag 
var så intresserad av att lära mig mer. Men sedan tog det stopp. Rejält. Men varför? Jag 
kunde bara inte förstå det. Jag hade visserligen jobbat mycket under våren och samtidigt 
studerat en annan distanskurs. Var jag kanske trött på att läsa? Men jag läste ju andra 
böcker snabbt, enkelt och med stor behållning, så det kunde inte vara fallet. Det måste vara 
något annat. Till viss del insåg jag att det hade att göra med alla maoriska ord som hela tiden 
stod i den engelska texten. De var mycket sällan översatta. Eller så översattes de en gång 
tidigt i boken och så förväntades det att man kom ihåg hela översättningen, som ofta var 
ganska lång och komplicerad, 50 sidor senare vilket jag förstås inte gjorde. Och jag hade 
svårt att hitta ett bra ämne att skriva om. Något som faktiskt aldrig brukar hända mig. Jag 
skriver ofta och mycket och idéer brukar det aldrig vara ont om. När så kursledaren pratade 
om olika förståelserum och sa: ”Den som inte har någon erfarenhet av något kan knappast 
förstå en text om det. Vi behöver en insikt om det vi inte vet.” Då gick det upp för mig klart 
och tydligt. Inte konstigt att jag inte förstod något av texten när jag inte hade någon egen 
personlig erfarenhet av den maoriska kulturen! 
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1.2 Syfte, avgränsning och problemformulering 
 
Syftet med detta arbete är att jag genom litteratur- och internetstudier samt två studieresor 
och möten med maorier ska skaffa mig en viss insikt i det maoriska förståelserummet och 
kopplingen till marae1

 

 och samtidigt försöka beskriva delar av det. Utgångspunkten är nya 
zeeländsk. Andra maoriska perspektiv såsom t ex erfarenheter från Cook Islands poängteras 
särskilt då de förekommer. 

Den övergripande frågeställningen jag söker svar på är: Vad kan vi med ett västerländskt 
förhållningssätt lära oss av det maoriska förståelserummet inför framtiden?  
 

2 Metod 
 

Enligt Nationalencyklopedin (2009) definieras metod som ett planmässigt tillvägagångssätt 
för att uppnå visst resultat. Ekofilosofiska kurser vid Karlstad Universitet är upplagda enligt 
principen: 
 
1. Studium av litteratur 
2. Möten – i detta fall med den maoriska kulturen 
3. Enskilt arbete där ovanstående bearbetas 
 
Den första delen har i detta fall haft för avsikt att ge en översikt av den maoriska kulturen 
med särskild tyngdpunkt på de centrala ekofilosofiska frågorna och har förutom 
undervisning innehållit ett studiebesök på British Museum i London. Del 2 har inneburit 
möten med maorier på New Zeeland House i London samt en tre veckor lång resa till 
maoriska områden på Nya Zeeland och Cook Island. Förutom kursledaren från Karlstad 
Universitet har experten Erena Ransfield, själv maorier, medverkat vid undervisnings-
tillfällena och på resorna.  
 
Som student ska man lära genom att forska själv. För att kunna nå det ovan beskrivna syftet 
använder jag mig huvudsakligen av upplevelser och fakta från de personliga mötena, 
undervisningstillfällen samt kurslitteraturen och webbplatser. 
 
 

 

 
  

                                                 
1 En marae är som en liten by, en symbol för maorisk grupptillhörighet och solidaritet. Förr i tiden var det ett 
öppet markområde avsett för ceremonier, framför hövdingens hus. Läs vidare under rubriken 3.6 Marae. 
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3 Teori 
 
Teori är enligt Nationalencyklopedin (2009) en grupp antaganden eller påståenden som 
förklarar företeelser av något slag och systematiserar vår kunskap om dem. I denna del 
presenteras relevant fakta och teori för kunskap som sedan används i den kommande 
diskussionen. 
 

3.1 Maorier  
 
Maorierna är ett av världens ursprungsfolk och finns idag bland annat på Nya Zeeland, 
Hawaii, Cook Islands, Påskön, Tahiti och Samoa. Det maoriska språket talas i hela det 
polynesiska området. Det finns ett antal maoriska stammar som anses härstamma från 7 
kanoter – huvudstammar. Var kom då dessa kanoter ifrån? Enligt den muntliga traditionen 
kom maorierna från Hawaiki (inte att förväxla med Hawaii). Var Hawaiki låg eller ligger är 
osäkert. Det kan vara en referens till Stilla Havet, men mer troligt är att det är ett imaginärt 
land där dit de som har lämnat jordelivet återvänder (Wiri 2008). Det finns många 
traditionella berättelser om den maoriska migrationen men idag är man överens om att de 
nya zeeländska maorierna kom för ca 800 år sedan med oceangående kanoter någonstans 
ifrån östra Polynesien. De gav landet namnet Aotearoa – Land of the Long White Cloud – och 
etablerade bosättningar över hela landet. 
 
Maorisk kultur är en av de kulturer som senast kom i kontakt med den västerländska 
kulturen. För att vara en minoritetskultur är det en förhållandevis stor grupp som idag ökar 
kraftigt. Ungefär 14% av invånarna i Nya Zeeland är maorier, de flesta bor på Nordön. 
Antalet maorier i världen uppgår till över 500 000 och mer än 70 % av den maoriska 
befolkningen bor i städer. Ungefär 20 % av maorierna talar te reo Maori – det maoriska 
språket (Wiri 2008).  
 
Den maoriska kulturen har egentligen aldrig varit homogen utan den baseras på olika 
stammar. Paradoxalt nog fanns inga maorier i Nya Zeeland innan européerna kom dit. Eller 
snarare; det fanns inget folkslag som kallades ”maori”. Maori betyder nämligen normal eller 
vanlig människa och det var vad invånarna kallade sig själva. De var organiserade i stammar 
och klaner och det fanns ingen anledning för dem att se sig själva som en homogen grupp. 
Från och med slutet av 1700-talet då européerna i ett ökande antal kom till Nya Zeeland, 
minskade den maoriska befolkningen på grund av krig och sjukdomar så mycket att det fanns 
fara för att den helt skulle gå under. Kristna europeiska missionärer hade stor inverkan på 
den maoriska kulturen och maorierna tog till sig många kristna uttryck såsom bönen och 
byggandet av kyrkor. Från att ha uppgått till 50 % av den Nya Zeeländska befolkningen år 
1860, uppgick den maoriska delen av befolkningen endast till 10 % 1891. (King 1995) 
 
1841 blev Nya Zeeland en engelsk koloni, vilket medförde att kolonisatörerna konfiskerade 
marken från många maoriska stammar. Vissa har nu fått kompensation men andra kämpar 
fortfarande för att få tillbaka sitt land. Från 1960-talet har det skett en stadig ökning av 
acceptansen för maorisk kultur i Nya Zeeland. Sedan ca 20 år tillbaka har intresset för och 
utövandet av den maoriska kulturen ökat hos maorierna själva. Inte minst urbaniseringen 
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har medfört ett behov att omdefiniera vissa aspekter av vad det innebär att vara maorier. 
(King 1995) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cook Islands 
 
 
 
 
Nordön, Nya Zeeland 
 
Sydön, Nya Zeeland 
 
 

Karta från Wikipedia 

 

3.2 Ekofilosofi 
 
Det var bland annat den nyligen bortgångne norrmannen Arne Naess som la grunden till 
ekofilosofin. Ekofilosofi handlar om frågor om människa och miljö ur ett filosofiskt perspektiv 
- om jordens framtid och människans värdighet (Pontus Örtendahl, 2009). Ett exempel på 
frågeställningar man kan ställa sig i ekofilosofi är: 
 

• Vilka är de viktigaste faktorerna om man vill förändra världen/miljön?  
• Vilka förståelserum är viktiga för miljö och framtidsfrågor? 

 
 

3.3 Förståelserum 
 
Det finns begrepp som mer eller mindre beskriver förståelserum. Sådana exempel är 
kontext, kultur och paradigm. Begrepp som paradigm, kontext och kultur i deras absoluta 
betydelse kan uppfattas som ungefär detsamma som förståelserum. Men eftersom de redan 
är vedertagna inom olika vetenskapliga discipliner och har definierats i olika sammanhang 
utifrån dem, har de varierande betydelse beroende på vem som använder dem. Olika 
discipliner har olika förståelserum och olika forskare och författare använder begreppen i 
olika definierade sammanhang. De har då automatiskt ett särskilt förståelserum. (Pontus 
Örtendahl, 2009). 
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Det problematiska ligger i att människan oftast är omedveten om vad som är problematiken. 
Detta är historiskt, kulturellt och socialt betingat. De övervägande delarna av vårt vetande 
kan anses vara skapat av vårt förståelserum. Vi behöver alltså en insikt om det vi inte vet.  
 
Ett par exempel: 
 

• Man kan försöka lära sig fågelläten genom att läsa en bok som beskriver hur de låter. 
Då vet man inte hur de låter i naturen och har väldigt svårt att veta om det verkligen 
är rätt fågel man hör i naturen. Men har man hört dem i naturen förstår man när 
man läser texten. 

• Barack Obama som individ har ett förståelserum som skiljer sig från föregående 
president, men USA:s politiska historia har skapat ett eget förståelserum som kan 
medföra att Obamas förståelserum kan få svårt att slå igenom i politiken. 

 
I detta arbete definieras förståelserum som det vi i vår kultur är vana vid. Det kan handla om 
hur vi lär oss saker och vad som är viktigt att kunna, vår syn på tid, familj, barn och sociala 
relationer, synen på kvinnligt/manligt, religion, demokrati ja nästan vad som helst som vi 
som människor i vår kultur har ett förhållningssätt till. Ofta ”vet” vi eller känner på oss att 
vårt sätt är det ”rätta” sättet att göra saker på. 
 
Enligt kursledaren Pontus Örtendahl handlar förståelserum om hur vi lär oss nya saker, vi kan  
 

1. lära oss nytt med gamla förståelseramar 
2. lära oss nytt förståelserum 

 
Hur kan vi då komma ut till kanten av vårt förståelserum och ana något annat? Ett sätt är att 
möta andra människor och kulturer och bara försöka vara närvarande i och uppleva det som 
mötet ger. 
 
Blåsjö (2004) hänvisar i ett stycke kallat möten mellan olikheter till Rommetveit (1974) vars 
begrepp preliminärt gemensamt förståelserum tar upp hur något nytt kan skapas ur det 
gemensamma. Teorin utvecklades för att analysera yttranden men har senare kommit att 
användas för meningsskapande i stort. Rommetveit menade att man måste se till de 
samverkandes gemensamma kunskap för att kunna tolka deras yttranden. Huvudtanken är 
att deltagare i en samverkan först måste hitta och/eller bygga upp ett preliminärt 
gemensamt förståelserum innan de kan bidra med ny mening. Den ene måste alltså först 
förstå vad den andre förstår och vice versa. Den nya meningen blir i nästa steg delad och kan 
bilda grund för ytterligare ny mening och kunskap. Benämningen preliminärt kommer alltså 
av att det hela tiden byggs på.   
 
Maori Marsden menar (i King 1995) att den enda, utom maorierna själva, som någorlunda 
kan förstå den existentiella dimensionen av den maoriska kulturen är någon med ”en själ 
som en poet”. Ett poetiskt språk fyllt av bilder, liknelser och fantasier är mycket mer 
tilltalade för maorier än en forskares strukturerade, intellektuella och empiriska 
förhållningssätt, enligt Marsden. 
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3.4 Tikanga Maori– maoriska värderingar, traditioner och begrepp 
 
Tikanga Maori kan enklast beskrivas som maorisk filosofi i praktiken. Tikanga Maori 
genomsyrar många olika aspekter av livet men den skiljer sig mellan olika maoriska stammar. 
Tikanga kan beskrivas som ett trossystem eller som en verktygslåda för tänkande och 
förståelse. Det är idépaket som hjälper till att organisera beteende och tillhandahålla viss 
förutsägbarhet i hur olika aktiviteter ska genomföras. Tikanga kommer från den 
ackumulerade kunskapen hos generationer av maorier och är en del av den maoriska 
kulturens immateriella värde. De äldre är ofta beskyddarna av Tikanga.  
 
Mead (2003) beskriver ett antal olika sidor av eller sätt att tolka Tikanga Maori: 
 

1. Social kontroll: kontrollerar relationer, tillhandahåller regler för grupper att 
mötas och interagera och avgör ofta även hur individer identifierar sig själva 

2. Etik: ett system eller en filosofi. Tika betyder att vara korrekt. Det korrekta sättet 
att göra saker på. 

3. Ett normativt system, vad som anses rätt eller fel, detta uttrycks t ex vid 
ceremonier. 

4. Advokater uppfattar ofta Tikanga Maori som vanlig lag. 
5. Ekonomer uppfattar Tikanga Maori som en ekonomisk aktivitet. 
6. Kriminalvårdare kan se Tikanga Maori som ett rehabiliteringssätt.  
7. Tikanga Maori är en grundläggande del av maorisk kunskap. Medan maorisk 

kunskap (matauranga maori) är intellektuell är Tikanga maori denna kunskap 
omsatt i handling, kombinerad med korrekthet och ritualer.  

 
Det finns publik och privat tikanga. Den publika delen kan handla om stora ceremonier som 
vid besök på marae och den privata, t ex. om hur man separerar kökshanddukarna från 
lakanen vid tvätt. Den rituella, publika delen är väldigt viktig att utföra korrekt. Annars 
kommer de maoriska gudarna att bestraffa gruppen genom en olycka eller någon annan 
motgång. En publik tikanga värderas på grundval av kunskapen hos deltagaren. Att ignorera 
tikanga kan leda till mycket allvarliga tillrättavisanden och skuld läggs på hela gruppen, inte 
bara personen som gjorde fel. Den som inte pratar maori och inte känner till tikanga behöver 
mycket kunniga personer som ledsagare för att kunna delta vid offentliga ceremonier. Det är 
många förpliktelser och skyldigheter man måste följa.  
 
Men trots ovanstående är tikanga Maori idag ofta influerad av andra kulturer, synsätt och 
perspektiv och för maorier som söker tikanga, kommer de att finna den påverkad av 
västerländska attityder.  
 
By removing or forgetting our tikanga, our customs and traditions, we leave behind our 
tupuna (ancestors) and have nothing that distinguishes us from other peoples.  
(http://www.maori.org.nz/tikanga).  
 
 

 
 
 

http://www.maori.org.nz/tikanga�
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3.4.1 Maoriska begrepp  
 
Här följer en beskrivning av några viktiga maoriska begrepp som är centrala för Tikanga 
Maori. Men det är svårt att göra bra översättningar. One´s understanding through te reo 
Maori is different from one obtained through the English language. Detta är ett citat av 
okänd författare, men innehållet återkommer i olika former i en stor del av litteraturen. 
Även om det inte uttrycks på samma sätt märker man det genom användandet av maoriska 
ord och begrepp som inte alltid översätts. Jag kommer nedan att försöka beskriva några 
begrepp som jag först har försökt förstå på engelska och nu gör en svensk översättning av. 
Det är alltstå stor sannolikhet att en eller flera av konceptens inneboende betydelser på 
maori därigenom går förlorade. Dessvärre ser jag ingen annan möjlighet. 
 

• Mana: handlar om auktoritet, kontroll, påverkan, prestige, makt heder och stolthet. 
Det finns tre nivåer av mana: den mana man föds med och således ärver från sina 
föräldrar och förfäder, den mana andra ger dig grundat på dina egna handlingar och 
den mana en grupp har, t ex genom manan hos en marae. Man kan inte öka sin mana 
genom att skryta om sina egna handlingar. Effekten blir snarare den motsatta. 
(http://www.maori.org.nz/tikanga) 

 
• Tapu och noa – balansen mellan heligt och vardagligt. Tapu finns överallt i världen: 

hos människor, platser, byggnader, saker, ord, natur och i all tikanga. Tapu har många 
betydelser men viktigast är gudarnas inflytande och styrka. Allt har tapu eftersom allt 
skapats av den högste guden. Tapu har även att göra med förbud och restriktioner 
och personlig tapu är nära besläktad med mana. Noa används ofta i samband med 
tapu och då i syfte att återställa balansen. En hög nivå av tapu anses farlig. Noa är 
inte motsatsen till tapu utan betyder snarare säker, normalt, balanserade relationer. 
Mead (2003) och Barlow (2009) 

 
• Tidsuppfattning: den maoriska tidsuppfattningen handlar om att se framåt till det 

förgångna för att få råd från dem man kommit ifrån. Dåtiden ligger alltid framför 
maorier, vilket bland annat betyder att man aldrig glömmer. När man presenterar sig 
själv börjar man med förfäderna och slutar med sig själv. Detta synsätt är helt 
motsatt många andra kulturer där människor att lägger saker bakom sig och ser fram 
mot framtiden. (http://www.maori.org.nz/tikanga) 

 
• Reo Maori: det maoriska språket. Den maoriska traditionen är muntlig och det 

maoriska språket anses heligt. Individers sätt att tala påverkar sin egen och gruppens 
mana.  

 
• Social identitet: whakapapa, whanau, hapu och iwi.  Whakapapa betyder släktens 

stamtavla och är mycket viktig. Man lär sig att minnas hela sin stamtavla för att förstå 
framtiden och dåtiden och de relationer man har till omvärlden. Whakapapa skapar 
identitet inom den maoriska stam-strukturen och avgör vem som har rätt att kalla sig 
maori och därigenom kunna engagera sig för frågor rörande land och att närvara vid 
vissa ceremonier med mera. (www.maori.org.nz/tikanga och Mead 2003). Det 
maoriska samhället baseras på de tre sociala enheterna whanau, hapu och iwi. 

http://www.maori.org.nz/tikanga�
http://www.maori.org.nz/tikanga�
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Whanau översätts ofta med storfamilj, men begreppet är vidare än så. Iwi betyder 
stam och hapu klan. Flera hapu kan skapa en Iwi. Det är släktskap, land, historiska 
och spirituella band som knyter ihop de sociala grupperingarna. Barlow (2009) 

 
• Mauri: översätts ofta med gudarnas kraft eller livskraft. Det är den särskilda kraft 

som gör det möjligt för allt att leva. Allt har mauri: människor, djur, skogar, land, hav 
och floder. ”Mauri is the spark of life, the active component that indicates the person 
is alive.” (Mead 2003). När en person dör är det för att mauri har lämnat den 
människan. 

 
• Konst & kreativitet: träsniderier, vävning/flätning, sten- och bensniderier, tatuering, 

målning, danser och sånger är några av de uttryck den maoriska kulturen tar sig när 
det gäller konst och kreativitet. Traditionellt har kreativt arbete alltid varit högt 
respekterat. Det är mycket tapu kopplat till artistiskt arbete såsom t ex träsnideri. 
Kapa Haka är begreppet man använder för traditionell Maori Performing Arts och till 
skillnad mot andra ursprungsfolks traditionella danser kan Kapa Haka ses som ett 
teckenspråk, eftersom varje rörelse har en mening som knyter an till orden. De som 
utför det hela måste därför kunna sjunga, dansa och visa tydliga ansiktsuttryck 
samtidigt som de utför andra rörelser. (www.maori.org.nz/waiata) 

 
• Moko: brukar ofta översättas med tatuering men det är ursprungligen en slags 

utmejsling då man snarare skulpterar huden än punkterar den som i vanlig tatuering. 
Männens traditionella moko täcker hela ansiktet och kvinnornas hakor och läppar. 
Alla har en mening och familjegruppen och stammen är med och påverkar vilken 
moko man ska ha. Betydelsen för ens moko ska stämma överens med ens 
personlighet och beteende. 

 
• Aroha: kärlek, sympati, barmhärtighet. Aroha handlar om öppenhjärtlighet och att 

dela med andra. Det tar sig ofta uttryck i gästfrihet. (Barlow 2009) 
 

• Hangi: kallas även umu och betyder jord-ugn. Det är ett grävt hål i marken där man 
gör upp eld och placerar stenar ovanpå elden. När stenarna är heta placerar man mat 
ovanpå: först kött och därefter grönsaker och potatis. Alltihop täcks sedan över med 
löv och/eller flätade mattor av växten flax samt jord. Mat tillagad på detta sätt tar 
flera timmar att tillaga. Traditionellt lagas hangi vid särskilda tillfällen, ofta i samband 
med heliga ceremonier. (Barlow 2009) 

 
• Rahui: betyder skydd, restriktion, bevarande. Man har sedan länge använt rahui som 

en naturbevarande åtgärd. Rahui är en form av tapu som inskränker användandet av 
mark, hav, floder, sjöar, skogar, trädgårdar och andra matserurser. Om en plats läggs 
under rahui tillåts endast vissa auktoriserade personer att beträda det aktuella 
området. Rahui används än idag. (Barlow 2009) 

 
• Pakeha: Ursprungligen är detta den benämning maorierna gav de vithyade 

immigranterna och kolonisatörerna som kom från Storbritannien. Idag används ordet 
för alla vita utlänningar eller vita nya zeeländare. Barlow (2009) 

http://www.maori.org.nz/waiata�
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• Helhetssyn på världen och livet:  

 
 
 
 

Tawhirimatea   Tumatauenga 
Atua of the   Atua of war & 
wind & air   tangata (people) 

 
 
 

Haumiatiketike   Rongomatane 
Atua of wild   Atua of peace & 
foods including   cultivated foods 

             fern roots 
 
 
 
             Tane Mahuta                           Tangaroa 
             The fertility force,                          Atua of peace & nga 
             Atua of ngahere (forests)                         moana (seas), awa 
             & nga manu (birds)                         (rivers) & roto (lakes) 
 
 
 
 
 
             Figur 1. Egen bearbetning av figur från Landcare Research 2009. 
 
 
Helhetssynen kan även beskrivas på följande sätt: 
 
En klo är inte bara en klo. En fjäder är inte bara en fjäder. En näbb är inte bara en näbb. Du 
förminskar en företeelses mana när du definierar det så. Den är sammankopplad med andra 
företeelser och den representerar något större… Klon, fjädern och näbben representerar en 
fågel men det stannar inte där. Fågeln representerar en koloni. Den har en historia och en 
plats där den föddes, där den vill leva och där den kommer att dö. Den är sammanlänkad 
med allt som existerar på jorden och i universum… du måste värdesätta de små sakerna. Du 
måste lära dig att se inte bara med ögonen utan med hjärtat och din intelligens.  

Ur Skydancer av Witi Ihimaera  
 

Maorierna anser att det är människornas ansvar att se till att kommande generationer kan ta 
över marken och landet och fortsätta utvecklas med denna som bas. 

 

Ranginui 
the sky father, immeasurable universe 

Papatuanuku 
Earth mother, planet earth 

 
 

Nga Atua 
Kaitiaki 

 
 
 

The  
spiritual 

guardians 
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3.5 Marae 
 
Jag beskrev inledningsvis marae som ” en liten by, en symbol för maorisk grupptillhörighet 
och solidaritet. Förr i tiden var det ett öppet markområde avsett för ceremonier, framför 
hövdingens hus.” Denna beskrivning är egentligen en grov förenkling och endast ett smalt 
perspektiv på marae. Här följer därför en utförligare beskrivning och fler infallsvinklar. 
 
Marae är själva fokuspunkten för den maoriska kulturen, en grundläggande institution. I 
olika delar av Polynesien och den maoriska kulturens ursprungliga geografiska 
utbredningsområde har marae genom historien tagit sig olika uttryck. På Sällskapsöarna 
fanns det olika klasser av marae, på Cook Islands var marae stenlagda, med rektangulära 
plattformar och starkt förknippade med människooffer. (Ranginui J. Walker i King 1992). De 
förstördes av kristna missionärer i början av 1800-talet. På Rarotonga, Cook Islands 
översätter man marae med ”sacred meeting place”.  
 
Trots att det fanns kristna missionärer även på Nya Zeeland, överlevde bruket av marae och 
har utvecklats och utvecklas fortfarande i våra dagar. Idag innebär marae På Nya Zeeland ett 
helt byggnadskomplex. I den nyutkomna (2009) boken Maori Architecture ger Deidre Brown 
en mycket omfattande beskrivning av hur marae utvecklats på Nya Zeeland. Hon jämför 
arkitektur med språk: alla språk har en syntax som organiserar vad som sägs och hur. Det 
maoriska språket är organiserat på ett annat sätt än det engelska oavsett vilka ord som 
används. På liknande sätt är maorisk arkitektur strukturerad på ett annat sätt än europeisk, 
vilken är baserad på rutmönstret som skapas av kvadrater, rum och väggar. Maorisk 
arkitektur är organiserad runt skyddande tak och öppna ytor. Brown översätter marae med 
”open air forum” och menar att marae, precis som den maoriska kulturen i stort, har 
genomgått en stor renässans. Från början liknade marae på Nya Zeeland marae på Cook 
Islands: 
 

 
En framgrävd marae vid Highland Paradise Cultural Centre, Rarotonga, Cook Islands 

 
Det har visserligen vuxit upp träd framför den, men man ser tydligt de stenlagda avsatserna. 
Av okänd anledning byggde man inte sten-marae på Nya Zeeland. En teori är att man helt 
enkelt inte hade tid, då det fanns så mycket annat man behövde göra och anpassa sig till i 
det nya landet. Inte minst klimatet som var kallare än det klimat där de invandrande 
maorierna kom ifrån och redan från början behövde man skaffa sig skydd mot det, vilket 
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påverkade hur marae förändrades. Marae var under denna tid den öppna ytan framför 
hövdingens hydda eller hus (Ranginui J. Walker i King 1992). Sedan missionärer och 
kolonisatörer kom, byggde och rekonstruerade maorierna sin värld för att kunna möta de 
utmaningar som skapades på grund av detta och på grund av andra spirituella och politiska 
förändringar.  
 
En stor mängd byggnadsstrukturer skapades från 1500-talet och framåt för att möta de nya 
behoven. De första var tillfälliga bostäder och byggnader med öppna sidor. Därefter byggdes 
konstruktioner för matlagning och förvaring: 
 
 

 
Målning från boken Maori Architecture sid 31. Förvaringsstrukturer från området kring Lake Taupo 1844.  

 
På 1600-talet gjorde ny teknologi att man började kunna använda den hårda gröna stenen 
pounamu för trädhuggning och sniderier. Detta fick stor påverkan på arkitekturen. Så stor att 
Brown jämför betydelsen med uppkomsten och användandet av stål i västvärden. Små 
snidade möteshus började uppträda vid tiden efter västerlänningarnas ankomst till Nya 
Zeeland. I början av 1800-talet var det maoriska livet fokuserat runt marae. Kristendomen 
och kyrklig arkitektur hade en stor påverkan på den maoriska arkitekturen. Framväxten av 
maoriska möteshus baserades enligt Brown på den arkitektoniska grundtanken vid 
missionärernas kyrkor. Hon påpekar att de vetenskapliga fynden här inte stämmer överens 
med maorisk muntlig tradition som säger att kunskapen att bygga möteshus kom från 
gudarnas värld genom förfadern Ruatepupuke. 
 
Möteshusen börjar vid denna tid bli symbol inte bara för stammen utan även för dess mana 
(prestige, stolthet), vilket i sin tur lett till den ”ikoniska statusen hos marae” (Brown 2009). 
Många möteshus anses representera en namngiven anfaders fysiska kropp. När man går in i 
möteshuset går man alltså även in i anfaderns kropp. De olika delarna av byggnadens 
struktur representerar olika delar av anfaderns kropp:  
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Bild från boken Maori Architecture sid. 53.  
 
Några av de namngivna delarna ovan motsvarar följande delar av anfaderns kropp: 
Tahuhu – ryggraden    Heke – revbenen 
Poutokomanawa – ibland benämnt hjärtat  Koruru – huvudet 

Maihi – armarna 
Raparapa fingrarna 

Med anledning av denna metafor tilltalar man huset som en levande anfader vid de formella 
ceremonierna på marae.  
 
Att marae är ett mycket komplext fenomen kan illustreras av Mead (2003) som översätter 
marae med ”village plaza” och ”ceremonial courtyard” och samtidigt ställer sig frågan: “ 
When is a marae very clearly a marae and when is it not a marae?” Mead menar att marae 
idag oftast är ett namngett och inhägnat område som används till att utföra ägargruppens 
kulturella traditioner och ceremonier. Det finns flera olika byggnationer på området och 
marken marae ligger på innebär i sig en viktig kulturell länk. Med denna länk följer 
rättigheter och skyldigheter på marae. Rätten att använda marae för ceremoniella och 
sociala syften men även skyldigheten att hjälpa till med arbete där. Marae är en symbol för 
den hapu (klan) som äger den.  Byggnationer kan, förutom det tidigare beskrivna 
möteshuset, idag även vara matsal, toalett, dusch & tvättfaciliteter, förskola, klassrum, 
äldreboende och en bit bort även kyrkogård. På vissa marae finns det även en kyrka. Enligt 
Mead beror detta på att den kristna kyrkans ceremonier blivit inkorporerade i kulturen på 
just den marae. 
 
Enligt Brown (2009) anser många maorier att marae är krigsguden Tu:s domäner. Det 
innebär att det är här lokalbefolkningen utmanar besökare och här man engagerar sig i 
debatter. Men inne i själva möteshuset är Rongomatane:s område, guden för fredliga 
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aktiviteter. Det betyder att man slutar debattera, till förmån för lärande, samtal och sömn. 
För stammar där kvinnorna inte har rätt att tala på marae, kan möteshuset beskrivas som 
kvinnornas område och marae som männens. Det finns även fler uppdelningar inuti 
möteshuset som styr dess användning, t ex på vilken sida man sitter om formella ceremonier 
hålls där.  Det finns flera andra symboliska betydelser för marae och möteshus.  
 
Före andra världskriget hade den maoriska arkitekturen i mångt och mycket varit ett svar på 
kolonisationen, men efter kriget blev urbaniseringen en kraftfull faktor. Som ett resultat av 
att alltfler maorier flyttat till städerna, tappade man mycket kunskap om sin kulturella 
bakgrund. (Brown 2009) Detta påverkade maorierna mycket negativt och skapade bland 
annat stora sociala problem. Marae var från början ett utpräglat landsbygdsfenomen men 
detta ändrades med anledning av urbaniseringen (Mead 2003). En urban marae kan vara 
uppbyggd med många olika byggnader som beskrivits ovan eller så kan den bestå av en enda 
byggnad som innehåller alla viktiga funktioner. Idag kan även kyrkor, skolor, universitet eller 
maoriska klubbar eller organisationer i andra länder än Nya Zeeland äga marae. Marae på 
iwins (stammens) mark används ofta varje vecka eller t o m varje dag. Och oberoende av hur 
många gäster som kommer till olika ceremonier måste man kunna erbjuda alla mat och 
boende. Madrasser, lakan, kuddar och filtar tillhandahålls. Inga sängar. Alla ligger på 
madrasser i samma rum, direkt på golvet. Detta medför särskilda förutsättningar för på- och 
avklädning och viktiga riktlinjer för beteendet. För allt detta finns särskilda regler (tikanga) 
som värdarna förväntar sig att alla följer. De kan skilja sig något från marae till marae. Det 
finns en särskild kommitté som är huvudansvarig för allt på marae: underhåll, finansiering 
och planering för framtiden. (Mead 2003). 
 
Intressant att notera är att på de maoriska Tonga-öarna, anses ovanstående beskrivning av 
hur alla sover tillsammans vara helt omöjlig att genomföra. På Tonga måste män och kvinnor 
sova åtskiljda. 
 
För att utlänningar, vita nya zeeländare eller maorier från en annan stam ska accepteras som 
gäster på marae, måste omfattande ritualer genomgås. Dessa sammanfattas under 
begreppet powhiri, se nedan. När det inte är någon ceremoni på marae är nivån av tapu 
(helighet) låg och människor kan röra sig fritt, men när en ceremoni börjar ökar omedelbart 
tapu och skapar direkt restriktioner på mänskligt beteende (Mead 2003). 
 
 

3.6 Powhiri – protokoll vid Marae 
 
-Haere mai, e te manuhiri. Haere mai. Haere mai. Come, visitors. Come. Enter. 
 
Välkomstceremonin eller powhiri innehåller mängder av olika steg. Det är inte säkert att alla 
steg genomgås på alla marae. Sederna skiljer sig från marae till marae, men här följder en 
grundstruktur från www.maori.org.nz och Mead 2003). I flera områden vill man inte påbörja 
powhiri efter mörkrets inbrott, så då gäller det för gästerna att komma före skymningen. 
 

• Förberedelse. Utan människor ingen powhiri. Två grupper av människor krävs för att 
en powhiri ska kunna inledas: tangata whenua (värdfolk) och manuhiri (gäster). 

http://www.maori.org.nz/�
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Minsta antal är fyra – två kvinnor och två män på varje sida. Traditionellt är 
kvinnorna ofta klädda i svart. 

 
• Wero. Utmaning (på engelska challenge). Idag är det ovanligt, men traditionellt 

utfördes denna för att försäkra sig om i vilket syfte gästerna kom. Wero utfördes då 
av en vältränad krigare, som beroende på hur han la ner sin pil och hur den togs upp 
av gästerna, bjöd in dem antingen i fred eller med krigsliknande intentioner. 

 
• Karanga. Välkomstrop. En äldre kvinna hos värdfolket kallar och en äldre kvinna hos 

gästerna svarar upprepade gånger. Efter tredje kallelsen anses värdfolkets och 
gästernas ande bindas ihop. Syftet är att väva ett slags spirituellt rep som tillåter 
gästerna att beträda marae. Både värdfolket och besökarna tar nu med sig sitt 
förflutna in i mötet. Bildligt talat bär båda sidorna nu sina förfäder på sina axlar. 

 
• Gästerna närmar sig marae i enad grupp.   

 
• Haka Powhiri. Eventuellt genomförs här en välkomstdans av värdfolket. 

 
• Gästerna förflyttar sig till de platser som ställts i ordning för dem och sätter sig ner. 

Värdfolket sätter sig också ned på platser i ordningsställda mitt emot. Männen längst 
fram och kvinnorna längst bak. Mellan de båda grupperna är en öppen yta.  

 
• Mihi. Tal. Traditionellt är det bara experterna inom whaikorero, talkonsten som talar 

till den motsatta gruppen. De äldre talar först. Avsikten med mihi är att bekräfta och 
väva ihop dåtid, nutid och framtid genom att bekräfta skaparen, beskyddarna, de 
döda, de levande som är närvarande vid powhiri och att tala om i vilket syfte powhiri 
genomförs.  

 
• Varje tal ackompanjeras av en waiata, en sång som traditionellt framförs av kvinnor. 

Syftet är att stödja talaren och vad han sagt. 
 

• Det sista talet framförs av den främsta manliga gästen eller den man som talar för 
honom eller henne. 

 
• Koha. Den siste manlige talaren hos gästerna lägger ner en gåva till värdfolket. Förr 

bestod gåvan av värdefulla saker som valben, fjäderskrudar eller delikatesser. Idag är 
gåvan ofta i form av pengar. Syftet med gåvan är att upprätthålla marae och täcka 
omkostnader i samband med powhiri och gästernas besök. 

 
• Hongi. Traditionell hälsning. Värdfolket ställer sig nu upp på rad och gästerna går 

förbi alla och trycker försiktigt näsor och pannor mot varandra. Man gnuggar inte 
näsorna. Detta är den första fysiska kontakten mellan de två grupperna. Livskrafterna 
från de två personerna smälts härigenom samman. När man hälsar på varandra är 
det inte livskraften som delas, utan det är två heliga huvuden som möts. 

 
• Kai. Mat. Det kallas från matsalen att maten är serverad, vilket är det slutliga steget i 

powhiri. Tapu (heligheten) är nu avlägsnad i samband med att man äter tillsammans. 
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Värdfolket och gästerna är nu ett. Maten är vid festliga tillfällen en hangi (traditionell 
mat tillagad i jord-ugn) 

 
Det krävs mycket stora kunskaper av den som ska kalla och tala vid powhiri och ceremonin 
kan ta flera timmar. Powhiri är oftast bara början på den verkliga anledningen för att man 
träffas. Nu följer andra aktiviteter. När gästerna lämnar marae, vilket kan vara flera dagar 
senare, genomförs en poroporoaki - en avskedsceremoni. Men eftersom värdfolk och gäster 
genom den mycket omfattande powhiri-ceremonin nu blivit ett, är avskedsceremonin 
mycket kortare och inte lika formell. 
 
 
 

3.7 Rytmen i den mänskliga interaktionen 
 
Som avslutande del i detta teoretiska kapitel har jag valt en infallsvinkel som inte är maorisk 
utan från ledarskapslitteratur. Perspektivet är dock relevant i sammanhanget och handlar 
om tempot i grupper. När människor eller grupper med olika tidsperspektiv samverkar, 
uppstår ofta motsättningar eftersom syfte och handling bedöms på olika tidsskalor. 
Skillnaderna i tidsperspektiv uppmärksammas däremot sällan av deltagarna själva. Denna 
”dysrytmi” kan leda till stora meningsskiljaktigheter utan att de inblandade inser vad som 
pågår. Faktum är att de inblandade kanske upplever oenigheterna som stora och viktiga, när 
de i själva verket bara är rytmiska. (Denhardt & Denhardt 2008) 
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4. Empiri 
 
Kapitlet om empiri är den del av ett akademiskt arbete som innehåller resultatet från 
datainsamlingen och kunskap baserad på erfarenhet. Alltså en beskrivning av den verklighet 
som undersökningen avser. Nedan redovisas resultatet av de empiriska studier som gjorts 
inom ramen för detta arbete.  
 
 

4.1 Resultat från personliga möten med den maoriska kulturen 
Personliga möten med den maoriska kulturen har huvudsakligen skett på följande ställen: 

• Ngati Otara Marae i Manukau, Nordön 
• Turangawaewae Marae, Ngaruawahia, Nordön 
• Ngati Tukorehe Marae utanför Levin, Nordön 
• Te Awhina Marae, Motueka, Sydön 
• Te Hakakino, Waimarama, Nordön  
• Highland Paradise Cultural Centre, Rarotonga, Cook Islands  
• New Zeeland House, London 

Samt med de maorier som reste med oss på Nya Zeeland. Här presenteras resultat från mina 
observationer, upplevelser och samtal. Under hela resan på Nya Zeeland och Cook Islands 
skrev jag dagbok med reflektioner. Punkterna nedan är en sammanställning av mina 
dagboksanteckningar. 
 
 
4.1.1 New Zeeland House, London  
 
Innan vi reste till Nya Zeeland och Cook Islands var vi på studiebesök i London. Vi var på New 
Zeeland House, som bland annat hyser den Nya Zeeländska ambassaden i London, men här 
finns även en maorisk klubb: Ngati Ranana London Maori Club som befrämjar maorisk kultur 
och Aotearoa (Nya Zeeland). Här fick vi en första inblick i hur den maoriska 
välkomstceremonin fungerar och vi fick även tillfälle att mer ingående höra om den maoriska 
kulturen och hur man fortsatt kan hålla den levande trots att man bor i ett helt annat land. 
Förutom hälsningsceremonin fick vi även se olika danser. 
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4.1.2 Ngati Otara Marae i Manukau, Nordön 
 
Marae är byggd på 1960-talet och är därmed en av de äldsta i Manukau, som ligger strax 
utanför Auckland. Det är en urban marae utan större utsmyckningar och trots att det är en 
urban marae, ligger den i vackra omgivningar vid Ngati Otara Park.  När vi kom fick vi absolut 
inte gå över den öppna marken framför det stora möteshuset, utan alla skulle vänta till 
värdfolket kallade med en karanga (välkomstrop) och powhiri (välkomstceremonin) skulle 
inledas. Vi hade innan vi kom fram till denna första marae fått veta andra saker vi absolut 
inte fick göra på den öppna ytan såsom röka, leka eller springa. Helst ska man gå runt vid 
sidorna. Vi hade även fått en mängd andra förhållningsregler för beteendet på marae.  
 
Här följer några av dem: 
 

• Inte ha skor på i det stora möteshuset 
• Inte äta eller dricka in i möteshuset och inte heller tugga tuggummi eller tabletter 
• Inte hänga kläder på stolparna i möteshuset 
• Inte gå över andra personers ben, utan be att de flyttar sig 
• Inte gå framför någon som talar 
• Inte sitta på någon kudde 

 
 
Alla punkter i powhiri (välkomstceremonin) som den beskrivits tidigare gicks igenom, utom 
utmaningen och välkomstdansen. Därefter var det mat i matsalen. Innan vi gick in där hade 
vi också fått förhållningsorder: i matsalen är det bland annat förbjudet att ställa väskor eller 
necessärer på borden, sitta på borden och lyfta mat/låta mat passera över någons huvud. 
Maten som serverades var ett överflöd av hangi (lagad i jord-ugn) som de förberett i många 
timmar. När alla ätit klart sa de äldre bland värdfolket till oss: –Nu när ni är hemma kan ni 
diska!  
 
Efter powhiri anses vi nämligen vara ”hemma” på marae och tillhöra värdfolket, vilket 
innebär att vi förväntas göra sysslor som de gör. Men särskilt när det gäller mat, disk och 
annat i köket är det de yngre som ska göra det. Absolut inte de äldre kvinnorna. De senare 
förväntas även ta mat först och de ska vara främst i ledet då vi går in på marae. De maoriska 
kvinnorna går först och sedan de äldsta av de svenska kvinnorna. Därefter följer de yngre 
kvinnorna och sedan likadant med männen. 
 
Efter maten återsamlades alla i möteshuset. När jag tittade närmare på väggarna satt där 
bilder på Jesus och foton på maorier. Sedan var det dags för presentation. Den kallas pepeha 
och det finns regler som styr hur man gör den. Helst ska man förstås göra den på maori, men 
det var bara en av oss gäster som kunde tillräckligt mycket maori för att kunna göra det. Vi 
andra gjorde det på engelska. För att presentera sig ska man berätta historien om var man 
kommer ifrån. Det betyder vilket land, vilken region, vilket berg, vilket hav, vilken sjö, vilken 
flod, vilken skog etc. man kommer ifrån. Sedan ska man berätta om sina förfäder så långt 
tillbaka man kan. Vilka de var och hur man är släkt med dem. Man kan absolut inte börja 
med sig själv, för man själv hade aldrig funnits om det inte vore för förfäderna. Man gör helt 
enkelt en förankring till sin släkt i ett historiskt perspektiv och man pratar inte bara med 
människorna i rummet, utan med förfäderna som finns i huset. 
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Me Te aroha    med kärlek 
Me Whaka pono  med nåd 
Me Te Rangimarie  med fred 
Ta tou Ta tou e  allt blir bra 
 
Texten till en maorisk waiata (sång) 
 
 
 

 
 

 
 
 
4.1.3 Turangawaewae Marae, Ngaruawahia, Nordön 
 
Där de två floderna Waikato och Waipa möts i utkanten av den centrala Waikato Basin ligger 
en av de äldsta och mest historiska bosättningarna i Waikato och ett viktigt centrum för 
maorikulturen. Waikato river är landets längsta flod på 425 km. På flodens nordöstra bank 
finns en av maoriernas viktigaste platser - Turangawaewae Marae. Turongo House som står 
inom marae är den officiella bostaden för den regerande maorimonarken. Denna marae är 
för helig för turism, därför hänvisas besökare till Rotorua, men vi välkomnades alltså här. 
Wakas (kanoter) är en av grundpelarna i den maoriska traditionen. När maorierna kom till 
Nya Zeeland kom de i wakas. Därför hålls en årlig regatta på floden Waikato med wakas. Vi 
fick prova på att paddla nutida flermanskanoter och försöka följa de paddlingsregler som 
gäller.  
 
Den maoriska drottningen hade ganska nyss avlidit och vår kursledare Pontus Örtengren 
hade träffat henne och besökt denna marae då drottningen var i livet. Detta gjorde honom 
särskilt betydelsefull vi denna marae och medförde även att det var viktigt att vi andra var 
noga med protokollet. Särskilt viktigt var det att vi kvinnor hade svarta kläder, gärna kjol, och 
inte bar med oss väskor eller ryggsäckar. Jag upplevde att det var fler karangas (välkomstrop) 
och att vi gick fram och stannade upp i flera omgångar jämfört med den förra marae vi var 
på. På Turangawaewae Marae var det intressant att se hur allvarligt man tar på protokollet 
vid powhiri men hur spexig man sedan kan vara vid maten. Vid maten blev vi bjudna på en 
uppsluppen sång och dansstund ackompanjerad av ukulele. Det var väldigt intressant att 
känna skillnaden i känslostämning vid dessa olika delar. Vi fick därefter en genomgång av en 
mycket kunnig maorisk kvinna. Hon berättade att hennes moko (tatuering) betydde 
education + enterntainer, dvs. den återgav hennes personlighet och kunskap: hon var 
mycket underhållande och hon var även knuten till utbildningsministeriet. Hon tog oss med 
på rundvandring på marae. Eftersom detta är en så viktig marae finns här andra slags hus 
och mycket större möteslokaler än på andra marae. Vi bodde inte på Turangawaewae Marae 
utan åkte sedan vidare.  
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4.1.4 Ngati Tukorehe Marae utanför Levin, Nordön 

Hit kom vi strax före skymningen och gick igenom powhiri-ceremonin som tar någon eller 
några timmar. Här mötte vi, precis som på tidigare marae, äldre maorier som talade men 
skillnaden mot tidigare var den tydliga entreprenörsinriktning man hade här. På väggarna 
fanns uppsatta den vision och den strategiska plan man antagit våren 2008. Vision: “Ngati 
Tukorehe descendants succeeding in the past and in the future.” Denna marae arbetar 
mycket med utbildning för olika yrken och man har en egen stor grönsaksodling precis i 
anslutning till marae.  

En sak jag märkte här var att vi skulle haft välkomstceremonin ute, men då det började regna 
flyttades den in. Men ytterdörren stängdes aldrig och då hörde man tydligt hur nära marae 
låg en av Nya Zeelands huvudvägar, fastän att vi var på landsbygden. Trots att ljuden från 
vägen hördes tydligt, tyckte jag mig ändå höra skillnader i hur vissa av maorierna uttalade 
ord som jag hört på andra marae och jag kände vid något tillfälle att en av de maoriska 
männen vid mihi (tal) sa något som skapade en konstig stämning hos maorierna som var 
gäster tillsammans med oss. När vi genomförde hongi (hälsningsceremonin) märkte jag att 
alla maorier inte gjorde likadant. Dessutom skiljde det sig från vad jag upplevt tidigare. 
Intressant var att se hur stolt den maoriska kvinna som ansvarade för skötseln av marae var. 
Hon var så stolt över att vara maorier och hon hade sådan energi och ett stort engagemang. 
Jag observerade även att vi ombads göra en ceremoniell tvätt av händerna efter att vi 
avslutat hälsningsceremonin och skulle gå in i matsalen. 

När vi skulle lägga i ordning madrasserna inför natten märkte vi att det skulle bli ganska 
trångt eftersom huset var mindre än de vi tidigare sovit i. Detta ledde till en lite diskussioner 
och slutade med att några sov i en av de angränsande utbildningslokalerna. Innan vi gick till 
sängs var vi några som besökte en angränsande maorisk hantverksaffär. Det var en släkting 
till dem vi träffade på marae som hade den. Jag köpte en ring vars mönster symboliserar 
livets oändlighet och den cirkelform hos bladen som ormbunksväxter har.  

På denna marae såg jag vid flera tillfällen att både svenskar och maorier bröt mot en regel 
som vi fått lära oss. Det var regeln om att inte ställa väskor på borden.  

 

4.1.5 Te Awhina Marae i Motueka, Sydön 

Denna marae har många strängar på sin lyra. Den hade förskola och annan utbildning, bland 
annat i träsnideri och den hade egna bostäder för de äldre och en kyrka. Här blev vi för 
första gången mottagna av en pakeha (vit nya zeeländare) ingående i värdfolket. Jag trodde 
att han kanske var gift med en maorisk kvinna men det var han inte. Han var träsnidare och 
hans fru var också pakeha. På denna marae stannade vi ett antal nätter och upplevde många 
intressanta saker. Bland annat lärde vi kvinnor oss att fläta/väva med växten som kallas flax 
och männen paddlade kanot. Inför indelningen manligt/kvinnligt var det några svenskar som 
hade synpunkter på det och hellre hade önskat att vi fick välja efter intresse.  
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Om jag tolkat språket rätt gjorde vi kvinnor mahi hara keke puti puti det vill säga vävde 
blommor av flax. Vi fick på denna marae även prova på att göra ett blåsinstrument 
tillsammans med träsnidaren, besöka förskolan och träffa barn och lärare. Dessutom fick vi 
göra ett besök på Tohu, världens första maori-ägda vingård som ingår i ett särskilt program 
för hållbar vinodling. De ser själva sin vinodling som ett sätt att främja den maoriska 
kulturen: “By producing quality wines and utilising indigenous resources, Tohu is a vehicle to 
promote Maori culture both at home and overseas.”  

Vi träffade även en forskare som använde den figur (1) jag tidigare beskrivit i detta arbete 
som underlag för sin forskning rörande naturen i området kring Nelson. Han använder 
maoriernas helhetssyn på naturen och deras världsuppfattning som grund för frågeformulär 
för att värdera hur påverkad naturen är av mänsklig aktivitet. De röda markeringarna nedan 
beskriver de rader som direkt hänvisar till maoriska gudar. Tangaroa är t ex. guden över 
havet och Tane Mahuta är skogsguden. 

 

Del av tabell från Tiakina te Taiao - Iwi Estuarine Indicators for Nelson, Manaaki Whenua - Landcare Research 2009 
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I samband med besöket på denna marae fick vi även följa med forskaren ut till en för 
maorierna helig plats som nu håller på att restaureras efter att ha förstörts i samband med 
bland annat ett vägbygge. Här planterade vi två symboliska inhemska träd. Det verkar som 
om endast 25 % av nuvarande flora och fauna i Nya Zeeland är ursprunglig. Resten har förts 
hit utifrån, vilket lett till omfattande ekologiska problem. Vi besökte även delar av Kahurangi 
National Park tillsammans. Ett traditionellt område för maorierna. Här gjorde maorierna i vår 
grupp en rit i anslutning till floden Riuwaka River´s källa. Den anses ha helande krafter. 

 

 Vid en entré till Kahurangi National Park  

 

4.1.6 Te Hakakino, Waimarama, Nordön  

Detta var inte en marae, utan mer att likna vid en återskapad pa (befästning). Det är ett 
projekt som maorierna driver under benämningen Hakikino – the gateway to our past. 
Platsen och området runtomkring är mycket betydelsefullt för maorierna. Både nu och 
historiskt sett. Förr fanns här även en slags Harry-Potter-Hogwarths-häxkostskola. Ja, de 
beskrev faktiskt själva det så. En maoristam blev på denna plats anfallen av en annan stam 
för längesedan och för att sluta fred, gifte man bort en stark kvinna av den besegrade 
stammen med hövdingen från anfallarna. Vi fick vara med om en mängd olika saker. Bl.a. fick 
vi se en wairo (utmaning, challenge) för första gången. Mannen som mötte oss var klädd i ett 
traditionellt höftskynke och var beväpnad. Han utmanade oss och la ner ett löv som vår 
kursledare tog upp. Samtidigt blåstes i långa instrument för att varna maorierna innanför 
staketet och i utsiktstornen i den återskapade pa att främlingar var i antågande. Upplevelsen 
kändes både autentisk och lite skrämmande.    

Vi blev därefter välkomnade med karangas (välkomstrop) och sedvanliga tal på maori. 
Därefter blev vi uppdelade i grupper och fick veta mer om 1) så kallade touchstones och 
träsniderier bl. a brukade man offra en oskuld när den första träskulpturen restes vid 
fästningsbyggnationer 2) Växtflätning ). Ålar, som var en viktig del av kosthållningen här förr 
4) Musik – blåsinstrument inkl. ”telefon” - en träbit med ett hål på mitten där det knutits ett 
snöre och som skapar ett säreget ljud som hörs vida omkring då man snurrar den i luften och 
vi såg även krigsblåsningshorn. Sedan visades 5) krigskonster. Vi fick prova en ”lek” som 
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påminner om rörelserna i krigskonsten. Det finns även krigskonstträning man kan delta i 
numera, precis som i t.ex. karate. De använde i forna tider änden på trävapnen till att t.ex. 
slå till sin motståndare på bröstbenet och stanna hjärtat eller att slå in näsbenet i hjärnan. Vi 
fick även vara med om haka, maorisk krigsdans ackompanjerad av en slags taktfast sång eller 
skandering.  

                                   

Te Hakakino: vänstra bilden är från ingången till befästningen. Till höger hälsar Robert och Denise på varandra 
genom hongi (hälsning). Bilderna är lånade från Waimarama Maoris webbplats. 

Andra dagen på Te Hakakino fick vi vara med om något unikt. Eftersom vi redan var tangata 
whenua (hemfolk) var det vi som var på värd-sidan när Te Hakakino fick besök av de lokala 
politikerna och tjänstemännen. Då gick vi igenom hela powhiri (välkomstceremonin) fast på 
”andra sidan” jämfört med vad vi gjort tidigare. Något som blev väldigt tydligt kan illustreras 
med följande uttryck: 

He aha te mea nui i tenei ao? 

What is the great value in this world? 
Maku e ki atu he tangata, he tangata, he tangata  
I will say it is people, it is people, it is people 
 
 

4.1.7 Highland Paradise Cultural Centre, Rarotonga, Cook Islands 

Denna 500 år gamla by övergavs i början av 1800-talet då missionärerna kom med 
kristendomen. Nu har ättlingarna beslutat sig för att ta tillvara sitt kulturarv och startat 
centret för att sprida kunskap. Man har bland annat grävt fram gamla marae. På Rarotonga 
finns endast stenrester kvar från marae och de används idag bara vid mycket högtidliga 
tillfällen såsom vid installationer av olika arikis (hövdingar, stamledare) idag. Traditionellt 
satt hövdingen högst upp och lägre rankade satt lägre på marae. Man satt troligen under ett 
enkelt tak och vanligt folk satt förmodligen utanför runtomkring. Här på Rarotonga har man 
inte samma landproblematik som på Nya Zeeland. Här äger alla stammar/familjer all mark. 
Istället finns här problemet med att 75-80 % av släktingarna måste skriva på för att du ska få 
lov att ärva mark. Staten och myndigheterna äger ingen mark utan leasar all mark för sina 
hus av de maoriska stammarna. Maxtiden för leasing är 60 år. Samma sak gäller för hotell 
som inte ägs av lokalbefolkningen. Inga hus får heller vara högre än den högsta 
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kokosnötpalmen på tomten. Därför finns inga höghus här. Man ser inga höga hus sticka upp 
ens om man är högt uppe i bergen och tittar ner. En annan aspekt av landägande är att all 
strand är allemansrätt. Ingen får äga strand privat. Eftersom man äger sitt land inom familjen 
och inte får sälja det, begraver man även familjemedlemmar i trädgården eller till och med i 
carporten. 

 

Gravar bland bostadshus på Rarotonga 

Rarotonga var från början indelat i 3 olika distrikt/delar som hade var sin ariki (hövding) från 
var sin stam. Från 1823 fanns här missionärer och endast 15 år senare hade den inhemska 
religiösa delen av kulturen i princip slagits ut. Sång, dans och artisteri är dock fortfarande en 
i allra högsta grad aktiv del av kulturen.. Språken här är Cook Island-maori och engelska. 
Invånarna är idag mycket kyrkliga och princip alla affärer är därför stängda på söndagar. Det 
bor fler Cook Islanders på Nya Zeeland och i Australien (ca 50000) än här (ca 19000). Vi var 
även med om traditionellt uppträdande med danser och trumspel. De som uppträdde var 
väldigt stolta över sitt kulturarv och över sitt uppträdande. Vi såg även en dansgrupp som 
tränade på en trottoar i staden en av kvällarna. Småbarnen var med vid sidan om och tittade 
uppmärksamt på hur deras föräldrar gjorde.  

 

På Highland Paradise Cultural Centre. Rarotonga, Cook Islands 
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5 Slutsatser och diskussion 
 
Syftet med detta arbete har varit att jag genom litteratur- och internetstudier samt två 
studieresor och möten med maorier skulle skaffa mig en viss insikt i det maoriska 
förståelserummet och kopplingen till marae och samtidigt försöka beskriva delar av det. Den 
övergripande frågeställningen jag sökt svar på är: Vad kan vi med ett västerländskt 
förhållningssätt lära oss av det maoriska förståelserummet inför framtiden? Av deras sätt att 
tala, tänka, handla och förstå världen? Vilka är de viktigaste faktorerna jag tar med mig om 
jag vill förändra världen till något bättre? Jag har tidigare definierat förståelserum som det vi 
i vår kultur är vana vid. Det är denna utgångspunkt jag fortsättningsvis kommer att använda 
mig av. Här följer det jag uppfattat som viktigast av det jag har lärt mig under mötet med 
den maoriska kulturen.  
 

5. 1 Tikanga Maori 
 
Min första kontakt med Tikanga Maori var alla förbjudna saker jag inte skulle glömma att 
komma ihåg. En omöjlig uppgift, särskilt om man närmar sig tikanga ur det perspektivet.  Jag 
förstod inte själva trossystemet utan jag uppfattade bara alla regler. Jag hade sammanställt 
alla regler vi skulle läsa på och de omfattade 2 st A-4 blad. När jag stod framför Ngati Otara 
Marae och särskilt framför Turangawaewae Marae for alla dessa regler genom mitt huvud 
och en absolut önskan om att komma ihåg dem alla för att inte skämma ut gruppen. 
Eftersom det handlade om publik tikanga skulle ju alla se om jag gjorde fel. Men trots alla 
mina föresatser att jag verkligen ville sätta mig in i de maoriska värderingarna och 
traditionerna bröt jag vid ett tillfälle mot en regel. Fullständigt omedvetet just då, fast jag 
egentligen visste vad man fick och inte fick göra. En maori påpekade det hela för mig och jag 
frös till is. Hur skulle de nu kunna respektera vår grupp? Inte som en ursäkt, men snarare 
som en förklaring hade vi stigit upp vid 4-tiden den morgonen, rest hela dagen och varit med 
om andra aktiviteter och detta hände på kvällen, då jag naturligt nog var väldigt trött. Så 
trots de bästa föresatser och en absolut vilja att lära mig, gjorde jag det djupt mänskliga men 
ändå så förfärliga nämligen fel. Nu blev det ingen stor sak av det, för det var en privat 
tikanga. Men ändå. Jag kände ju det. Är det kanske så att vi västerlänningar inte kan ta det 
maoriska värderingssystemet till oss? Frågade jag mig själv. 
 
There is so much tapu connected with the whole culture and I don´t think Pakehas can absorb 
it…there is a spirituality about Maori things. And this spirituality doesn’t fit in with fast-
changing Pakeha conditions.  

John Rangihau, Tuhoe  

Men på Te Awhina Marae insåg jag att det inte var sant. Här blev jag mycket förvånad över 
att bli mött av en pakea (vit nya zeeländare) bland värdfolket som dessutom ansågs vara 
expert på maoriska träsniderier. Han hade gått i lära i många år hos maoriska träsnidare för 
att kunna arbeta med det han gjorde. Denne man utstrålade stor aroha (kärlek, sympati) för 
att vara ”västerlänning”, tänkte jag. Och uppenbarligen hade maorierna en uppfattning om 
att han hade stor mana (auktoritet), för de överlämnade ordet till honom och lät honom 
förklara alla maoriska träsniderier för oss. Han gör sniderier till marae över hela Nya Zeeland 
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och han pratar även flytande maori. Dessutom upptäckte jag till min mycket stora förvåning 
hur även maorier bröt mot så kallad privat tikanga. Flera stycken och flera gånger. Det 
föranledde en del reflektion. Är det kanske så att offentlig tikanga är viktigare att följa än 
privat? Eller är det så att reglerna kanske är relativa och jag som svensk som vanligt tar 
allting som sagts för definitiv sanning? När jag talade med en av maorierna om det, fick jag 
rådet att fråga minst två andra personer om något innan jag tar det för sanning. Om alla tre 
säger samma sak är det viktigt. Om inte, är det inte så viktigt. 
 
En annan aspekt av Tikanga Maori var hur olika marae var, som vi besökte. Både i deras 
utseende och hur powhiri genomfördes, men även om det var en urban marae, en marae på 
landsbygden eller den kungliga marae. Allt detta medförde olika uttryck såsom dikotomin 
mellan tapu och noa (heligt och vardagligt) på Turangawaewae Marae, där kvinnan som 
visade oss runt var väldigt strikt under powhiri och sedan spexade hon och spelade ukulele 
vid kai (maten). 
 
Att se hur man använder Tikanga Maori som underlag för forskning var väldigt intressant och 
här tror jag absolut att vi har mycket att lära oss i Sverige. Tänk om Länsstyrelsen skulle 
använda sig av den samiska synen på naturen när de gör karteringar och inventeringar i den 
svenska fjällregionen. Det vore oerhört intressant. 

5.2  Språk och kommunikation 
 
Vi i Sverige och västvärlden tar idag till oss kunskap via texter i olika sammanhang och 
majoriteten av oss ”vet” att det är så man lär sig saker. Står det inte i en bok eller i en 
forskningsrapport så gäller det inte. Detta synsätt krockar totalt med det maoriska, vilket var 
väldigt intressant att uppleva. Det maoriska språket är ett talspråk och det maoriska 
skriftspråket har inte funnits särskilt länge jämfört med många andra delar av världen. Ett 
uttryck för Reo Maori är att man håller ganska långa tal och utläggningar på marae. Ett annat 
är pepeha (presentationen), vem man är och vad man kommer ifrån. En maori lyssnar 
intensivt efter allt som kan länka en ny människa man möter till en själv därför är 
presentationen så viktig. Konsten och kreativiteten såsom den uttrycks i träsniderier och 
moko (tatueringar) är en annan viktig informationskälla. Dessa innehåller en stor mängd 
kunskap om den som bär moko eller om huset där sniderierna finns. Mycket av det man vill 
berätta finns uttryckt i träsniderierna. Både vad man snider, hur man placerar det och vilka 
uttryck man ger det. På Te Awhina Marae i Motueka fanns det t.ex ett antal snidade 
poutokomanawa (invändiga pelare) som var och en uttryckte olika förfäder och deras 
historia. Vi svenskar uppfattade dem först som stolpar med träsniderier på. Vilken skillnad i 
förståelserum. Överhuvudtaget är symbolspråket i maori mycket utbrett. Det gör att vi som 
besökare ofta missförstår saker. Det maoriska språket har även flera olika dimensioner och 
samma ord kan ha en mängd olika betydelser beroende på hur djup kunskap man har om 
den maoriska kulturen. Det är viktigt med rytmen och intonationen när man talar. Om den 
inte stämmer är det som med musik, då får den en annan betydelse. Det var förmodligen 
detta jag uppfattade en mikroskopisk del av på Ngati Tukorehe Marae, då jag kände en 
stämningsförändring i rummet. När jag frågade en av de maorier som reste med oss vad som 
egentligen hände, sa han att mannen som pratade på marae vid det tillfället uttryckte sig 
arrogant. Intressant nog var det så jag själv uppfattade det. En fjärde infallsvinkel på det 
maoriska språket är att man sällan går rakt på sak, vilket vi svenskar gör. Vi vill veta. Nu. Det 
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hände gång på gång att vi i vår grupp inte uppfattade ”det finstilta” i maoriernas sätt att 
uttrycka sig. På Ngati Tukorehe Marae handlade det om att vi inte hörde ”så här gör man på 
marae”, utan fokuserade på hur vi själva ville ha det vid sänggåendet då det blev lite trångt. 
Därför uppstod diskussioner. På Te Awhina Marae i Motueka handlade det om att vi inte ville 
följa den maoriska uppdelningen av gruppen när vi skulle fläta och paddla kanot. Andra 
tillfällen gällde vilken klädsel vi skulle ha på oss vid olika tillfällen. Om de inte ville lära sig det 
maoriska sättet skulle de stannat hemma, hörde jag flera gånger maorier säga vid dessa 
tillfällen. Samtidigt hörde jag flera svenskar säga om de vill att vi ska göra något, får de vara 
tydliga och säga det och inte först säga en sak och sedan säga en annan och till slut säga att 
det är valfritt. En annan aspekt på maorisk kommunikation som jag lärt mig är att maorier 
sällan berättar vad det är de ska göra. De bara gör det. På facebook är den viktigaste frågan, 
som alla som använder facebook svarar på hela tiden: Var gör du just nu? Det får mig 
onekligen att fundera över om vi västerlänningar lägger för mycket tid på att prata och skriva 
om vad vi ska göra istället för att göra det? Vi säger ju hela tiden att vi inte har tid… Men å 
andra sidan leder det maoriska sättet till jag ibland inte förstod vad som hände. Då tycker 
maorierna att det bara är att fråga. Men då börjar ju jag som västerlänning först fundera på 
om jag blir för närgången och personlig om jag ställer fråga x. Det tycker inte maorierna, har 
jag förstått nu. För om vi inte möts i någon slags gemensamt förståelserum, lär vi ju aldrig 
förstå varandra. Eller som en maori uttryckte det; man behöver inte veta allt eller få svar på 
allt, det räcker med att vara tillsammans. 

You have to see with your heart as well as with your mind… the spiral of storytelling… not 
every question can be answered by going straight down the middle. Sometimes you have to 
take the long way home. This is why Maori like to answer by going in a circle. 
 

Ur Skydancer av Witi Ihimaera  
 

5. 3 Maori time 
 
Det utvecklades ett slags talesätt mellan oss svenskar och maorierna på resan. Talesättet 
handlade om tid och då främst maori time. Som jag tidigare beskrivit har maorierna en 
annan tidsuppfattning än vi. Den verkar vara mer cirkulär medan vår tidsuppfattning är 
linjär. Vår vana trogen ska vi alltid veta när alltig ska ske. Hur dags? När då? Vilken tid? När 
ska vi göra det? etc. i all oändlighet. Jag märkte hur detta skapade frustration hos maorierna, 
samtidigt som vi svenskar blev väldigt frustrerade av att tider kunde ändra sig. Har man sagt 
kl. 10 i Sverige så är det kl. 10. Varken mer eller mindre och är man inte på palts har man 
missat tiden. Men tiden kanske kommer igen? Vad skulle hända om vi svenskar började 
tänka så? Eftersom maoriernas förfäder kan vara närvarande i nuet, gör det väl ingenting om 
man pratar en stund med dem och kommer kl. 11 istället för 10? Är det otryggheten i detta – 
att man faktiskt inte kan tänka så i Sverige - som stör oss? Är det något i livets 
oförutsägbarhet som vi försöker minska genom att vara så exakta med tider? 
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5. 4 Social identitet 
 

Det viktigaste för maorierna är människor. Förfäderna och historien är viktigare än framtiden 
för maorierna - utan historia och förfäder ingen nutid. Man lär sig att minnas hela sin 
stamtavla för att förstå framtiden och dåtiden och de relationer man har till omvärlden. 
Whakapapa (stamtavlan) skapar identitet. När jag skulle förbereda mig för pepeha (min 
presentation) började jag fundera på sådant som är självklart för maorier: vad hette min 
farmor och min mormor i efternamn innan de gifte sig? Var bodde mina släktingar för två 
hundra år sedan? Vilken mark brukade de? Det är släktskap, land, historiska och spirituella 
band som knyter ihop de sociala grupperingarna hos maorierna. Jag tror inte att vi i Sverige 
skulle vilja leva i den slags sociala kontroll som finns på många ställen i det maoriska 
samhället. Vi är nog alltför individualistiska för det, men det skulle nog inte skada om fler av 
oss lärde oss lite mer om vårt samhälles historia och vad som ligger bakom den välfärd vi har 
idag. 

 

5. 5 Manligt, kvinnligt, känslomässigt 
 

Familjestrukturen är mer patriarkal i det maoriska samhället än hos oss i väst. Men vi verkar 
ibland vara alltför fokuserade på ”kvinnofrågor” för att kunna se utanför ramarna. Visst är 
det så att kvinnor enligt Tikanga Maori inte bör tala på marae utan sjunga, även om det 
naturligtvis finns många undantag. Men de maoriska kvinnorna är inte förtryckta och 
upplever sig inte förtrycka. Vi träffade många mycket starka kvinnliga maoriska 
personligheter, som jag dessutom uppfattade ansågs ha stor mana (auktoritet, prestige, 
påverkan, makt och stolthet). Något vi i Sverige kanske ska reflektera över är att då det är 
männen som talar och kvinnorna som sjunger på marae, jobbar det minst en man på varje 
maorisk förskola, till skillnad mot Sverige. Annars har inte pojkarna någon förebild.  

Maori Marsden skrev att man behöver ha en själ som en poet för att kunna förstå den 
existentiella dimensionen av den maoriska kulturen. Jag vet inte om jag någonsin kommer 
dithän, men något jag definitivt märkte under mötet med maorierna, särskilt vid powhiri 
(välkomstceremonin) var den starka känslomässiga kraften. Jag blev ofta känslomässigt 
påverkad. Jag som västerlänning vill ju veta varför, men jag har inte lyckats sätta fingret på 
det. Det enda jag vet är att jag ofta blev rörd under ceremonierna. Allra starkast upplevde 
jag det då vi var på Te Hakakino, Waimarama och vi var ”hemfolk” och skulle ta emot 
politiker och tjänstemän. Det kändes mycket speciellt. Hedrande. Det blev väldigt 
känslosamt. Både under powhiri men särskilt under avskedsceremonin då flera av maorierna 
grät och jag grät och den yngre man som utförde wero (utmaningen, då han var riktigt 
skrämmande) sa gråtande till mig när vi gjorde hongi (hälsning) att han var ”dangerously 
emotional”. Maorierna från Te Hakakino, var mycket rörda över att vi var där och stödde 
dem i deras sak – rättigheten att få tillbaka sitt land. Och jag kände mig otroligt hedrad att få 
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vara med. På denna plats fanns verkligen en stark mauri (livskraft) och stor aroha 
(öppenhjärtlighet). 
 

5. 6 Kultur är en ögonblicksbild 
 
Jag har lärt mig att ”kultur” egentligen bara är en ögonblicksbild av vad man möter just när 
man är där. När jag studerat den maoriska kulturen ser jag nu hur stor påverkan 
västerlänningar och de kristna missionärerna haft på den – på gott och ont. Det är också stor 
skillnad på hur den maoriska kulturen tar sig uttryck på Rarotonga jämfört med Nya Zeeland. 
På Rarotonga blev jag nästan överväldigad över hur starkt kyrkliga man är. Jag avstod t o m 
från att ge mig ut på en joggingrunda när jag insåg att det var söndag morgon. Jag ville inte 
provocera någon. En annan aspekt på skillnaderna är att jag hörde en Nya Zeeländsk maori 
prata om invånarna på Rarotonga som pakeha, alltså motsvarande ”vita” Nya Zeeländare 
eller utlänningar, trots att båda är maorier. Jag reflekterade även kring dem som uppträdde 
med danser och trumspel på Rarotonga och var väldigt stolta över sitt kulturarv och över sitt 
uppträdande. Är det kanske den enda drivkraften som är kvar för att förmå de yngre att 
fortsätta upprätthålla det maoriska kulturarvet? Eller vad är egentligen det maoriska 
kulturarvet på Rarotonga? Är det i så fall bra eller dåligt? Vilka är vi att komma och ha 
synpunkter på det?  

Några i vår grupp hade besökt maorier på Nya Zeeland för 10 år sedan och de berättade för 
oss andra att de upplevde vissa skillnader nu. Förändringar som skett bara under en så pass 
kort tid. Och det är ju egentligen naturligt. Det har ju skett förändringar här i Sverige också 
under samma tid. Vad är egentligen svensk kultur? 

5.7 Allt går igen 
 
När vi varit med om hongi (den traditionella hälsningen) vid ett flertal tillfällen, insåg vi att 
den kunde utföras på många olika sätt. Bara näsa mot näsa, näsa och panna mot näsa och 
panna, att samtidigt hälsa i hand eller bara hälsa i hand och inte röra den andra personen 
med den ”fria” handen, eller bara kindpussas efter själva hälsningen. När vi sedan började 
jämföra med hur fransmännen gör, såg vi likheterna (en av gruppmedlemmarna är 
fransman): i Paris pussas man 2ggr, i Normandie 4 ggr och i ytterligare någon annan fransk 
region 3 ggr. I både den franska och den maoriska kulturen gäller det att känna in hur den 
andra personen vill ha det. Det skiljer kanske inte så mycket mellan den västerländska och 
den maoriska kulturen ändå?  

Jag beskrev tidigare i denna uppsats hur jag köpte en ring vars mönster symboliserar livets 
oändlighet och den cirkelform hos bladen som ormbunksväxter har. Det visade sig att detta 
mönster är mycket mer allmänt än vad man kan tro. På mitt andra finger hade jag en ring jag 
köpt på Vitlycke Museum i världsarvsområdet vid Tanumshede. Hällristningarna där är från 
bronsåldern och man får väl förmoda att ringen därifrån inspirerats av den tiden. När jag var 
på Nya Zeeland frågade en maori mig om den ringen också var maorisk. Slutsats: uråldriga 
svenska mönster o maoriska mönster är väldigt lika. Allt går igen. På Te Awhina Marae i 
Motueka slog det mig hur lik maoriernas flätning av växten flax är den samiska 
användningen av näver. Även bilderna på de maoriska förvaringshusen på sidan 11 liknar 
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samernas. Och när jag kommit tillbaka till Sverige, satte jag på TV:n och där visades ett 
mycket intressant program2

 

 om hur man tillagar vilt i en jord-ugn. Det var ett några som 
hade varit ute och jagat och nu skulle männen tillreda köttet tillsammans och sedan ha en 
trevlig kväll i god social gemenskap. Precis som en maorisk hangi alltså. Allt går igen.  

 

5.8 Jämförelse mellan maoriskt och västerländskt förståelserum 
 
Här nedan har jag försökt sammanställa de skillnader jag sett mellan maoriskt och 
västerländskt förståelserum.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fritt utvecklat utifrån en tabell av Grant Berghan (2007) 
 

5.9 Slutsatser  
 
Vad kan vi med ett västerländskt förhållningssätt lära oss av det maoriska förståelserummet 
inför framtiden? Det jag skulle vilja framhålla är följande: 
 

• Vi behöver bli bättre på att lyssna, särskilt på nyanser i språk och uttryckssätt om vi 
vill kunna förstå andra människor och kulturer. Och vi behöver bli bättre på att tolka 
symbolspråk. 

                                                 
2 Där ingen skulle tro att någon kunde bo, ett program från norska NRK. 

Maoriskt förståelserum 
Kollektiv orientering 
Beroende av varandra 
Kollektiv, gruppidentitet 
Samarbete 
Indirekt kommunikation 
Cirkulär tidsuppfattning 
Tonvikt på mellanmänskliga relationer  
Spirituell föreställningsvärld 
Patriarkalisk familjestruktur 
Stor respekt för de äldre 
Utökat familjesystem 
Betonar välbefinnandet i gruppen 
Lärande handlar om att delta och att göra 
 

Västerländskt förståelserum 
Individuell Orientering 
Oberoende 
Individuell identitet 
Tävling 
Rättfram kommunikation 
Linjär tidsuppfattning 
Tonvikt på uppgiftsorientering 
Rationell/empirisk föreställningsvärld 
Demokratisk familjestruktur 
Lägre värderad respekt för de äldre 
Kärnfamilj 
Betonar välbefinnandet hos individen 
Lärande handlar om undervisning, frågor och svar 
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• Vi behöver bli lite mindre tidsfokuserade och lära oss att uppskatta en mer cirkulär 
tidsuppfattning – förmodligen skulle vi då må mycket bättre och inte vara så 
stressade. 

• Vi behöver bli bättre på att uppmärksamma skillnader i tidsperspektiv mellan 
varandra och känna in rytmen i interaktionen med andra, eftersom motsättningar 
ofta uppstår då handlingar bedöms utifrån olika tidsskalor.  

• Vi behöver förstå att reglerna och trossystemet i andra kulturer ingår i ett större 
sammanhang. Det går inte att lyfta ut en regel från sitt sammanhang och ifrågasätta 
den. 

• Vi är så känsliga för allt rörande kvinnligt/manligt att vi inte verkar kunna se några 
möjligheter alls med denna uppdelning. Här behöver vi tänka till ur ett 
möjlighetsperspektiv. 

• Vi behöver lära oss att använda mer av vår spirituella och existentiella sida för att få 
balans. 

• Vi kan lära oss mycket av den forskning som bedrivs med den maoriska 
världsuppfattningen som grund. Att det faktiskt går alldeles utmärkt att använda en 
mer spirituell ingång även i ”vanlig” forskning.  

• Vi vill gärna tro att vi är så framsynta i västvärlden, men maorierna har sedan 
urminnes tider använt sig av rahui (restriktioner) som en naturbevarande åtgärd. Vi 
borde nog gå tillbaka i vår egen historia och se hur man gjorde förut. En intressant 
ingång kan vara att studera de gamla allmänningarna – hur fick man dem att fungera  
utan överanvändning? 

• Det finns andra sätt att lära sig på än genom skriftliga källor, t.ex. konst, musik och 
dans. Vi behöver förstå styrkan i detta och omsätta det i ännu högre grad än vad som 
idag är fallet. 

• Vi behöver skaffa oss lite större självinsikt så vi förstår vad vi ”går igång på” och lära 
oss att hantera det lite bättre. 

• Vi behöver bli mer medvetna om att kultur är något som förändras och alltid har 
förändrats över tid. Denna medvetenhet kan kanske skapa en större ödmjukhet inför 
både vår egen och andra kulturer. 

• Vi behöver titta noggrannare på vad vi gjort med vår egen ursprungskultur och 
försöka ställa tillrätta det som fortfarande går att göra något åt. Även här handlar det 
om rätten till mark. 

 
 
 

5.10 Slutord 
 
Trots att vi kunskapsmässigt förberett oss noga inför vår resa, inser man i efterhand att det 
är svårt att riktigt förbereda sig ändå. Det är inte förrän man upplevt den maoriska kulturen 
som man kan ställa de rätta frågorna.  Att försöka beskriva det maoriska förståelserummet 
har inte varit en enkel uppgift men jag hoppas att jag i alla fall till viss del har kunnat leva 
upp till den maoriska synen på forskning som den beskrivs av Hirini Moko Mead i boken 
Tikanga Maori: 
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Research in a Maori sense seeks to expand knowledge outwards (te whanuitanga), in depth 
(te hohonutanga) and towards light (te maramatanga). These are goals that are demanding 
and focus upon different directions, for example, laterally in the realm of Tane and 
Tumatauenga, downwards into the depths of the world of Tangaroa and upwards into the 
world of Ranginui. Thus, it is expected that a researcher will go to considerable lengths to 
research a topic and thereby gain a worthwhile result which is often described as a “taonga”, 
that is, as a work of value. 
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