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Sammanfattande resultat:
Projektet har belyst och analyserat den allt mer tydliga kopplingen mellan världsarv,
identitetsprocesser och lokala förvaltningsstrategier. Kunskapen om förutsättningarna för en god
samförvaltning av världsarven är generellt låg. Projektet har bidragit till att åskådliggöra och
kontextualisera de ibland konfliktfyllda processer som lokalt förankrad förvaltning innebär och där
villkoren för samförvaltning är tätt knuten till det strikta byråkratiska ramverk som
världsarvskonventionen utgör. Vi har undersökt hur en normativ kulturarvdiskurs, maktrelationer och
världsarvskonventionens

byråkratiseringsstruktur

påverkar

villkoren

för

samförvaltning.

Komplexiteten i dessa processer blir extra tydligt i de fall där urbefolkningar är involverade.
Förvaltningen av de världsarv vi undersökt rör sig i ett spänningsfält mellan kultur- och
naturvårdsintressen, demokratiserings- och delaktighetsprocesser, etnopolitiska strävanden och
maktförhållanden i förändring. Vår undersökning visar att världsarvsprocesser i viss mån kan hjälpa
att luckra upp etablerade föreställningar kring hur natur- och kulturarvsförvaltning ska gå till och där
etnopolitiska frågor kopplade till urfolks möjligheter till samförvaltning lyfts fram som en naturlig del
av utvecklingen. Men våra fallstudier visar också att en värdsarvsprocess kan bidra till att cementera
och återskapa redan etablerade förvaltningsstrategier och på så sätt förstärka rådande
maktstrukturer och normativa sätt att närma sig dessa frågor. Alternativa ontologiska perspektiv har
på det hela taget svårt att få rum i världsarvskonventionens tolkning av natur- och kulturvärden och
de kategorier och kriterier som ramverket tillhandahåller tystar relativt effektivt en reell inkludering
av urfolks grundprinciper, praktiker och kunskaper vad gäller förvaltningen av dessa områden.
Bakgrund och syfte med projekt:
Idag finns över 1000 världsarv. Många av dem återfinns rent geografiskt på urfolks traditionella
landområden och urfolks intresse och delaktighet i världsarvens etablering och förvaltning ökar
ständigt. Olika exempel på samförvaltning mellan urfolksorganisationer och ansvariga myndigheter

är idag vanligt och något som de flesta aktörer eftersträvar. Trots detta är sammarbetsprocesserna
sällan okomplicerade. De olika aktörerna har ofta olika målsättning och uppfattningar kring
miljödiskurser, kulturarvsdiskurser och förvaltningsprocedurer kan skilja sig åt. Därtill är
maktrelationen mellan urfolksgrupper och myndigheter ojämnställd. Myndigheternas kunskap och
praktik kring landskap, bevarande och förvaltning är den som allt oftast blir ledande och den som
definierar det normativa sättet att närma sig dessa frågor. I händelse att urfolksgrupper har en
olikartad synvinkel och grundförståelse kan kommunikationsprocessen i en samförvaltning bli svår
och allt annat än jämbördig. Byråkratiska strukturer och rådande maktförhållanden är oftast det som
avgör hur olika försök att harmonisera och integrera kunskapssystem och intentioner i
samförvaltningsprocesses utfaller. Det här projektet har vi undersökt några olika världsarvsprocesser
där urfolk har ett intresse och en intention och möjlighet att vara delaktiga: Laponia i Sverige,
Tongariro National Park i Nya Zeeland och det ännu inte nominerande området Cape York i
Queensland, Australien. Dessutom har vi inkluderat UNESCOs världsarvskontor som en del av vår
undersökning. Fältarbete med intervjuer på alla dessa fyra platser har skett. Syftet med det här
projektet har varit att nå ökad kunskap om de ibland konfliktfyllda processer som lokalt förankrad
förvaltning med ökat inflytande och delaktighet innebär och där villkoren för förankringen av
världsarven ständigt omförhandlas och förändras. Vad finns det för hinder och möjligheter till ett
ökat inflytande av urfolken i de här samförvaltningsprocessera? Hur förhandlas och diskuteras, bland
de olika aktörerna, urfolkens krav på medverkan och kontroll över förvaltningen av de världsarv som
berör dem? Hur förhåller man sig till världsarvskonventionens ramverk och vad finns här för
möjligheter för alternativa natur- och kulturarvsdiskurser att få fäste?
Teori- och metoddiskussion:
Metod
Den viktigaste datainsamlingen har skett genom en etnografisk metodologi (se exempelvis Kaijser &
Öhlander 2011) , där semi-strukturerade intervjuer och deltagande observation utgjort de viktigaste
beståndsdelarna. Representanter från olika aktörsgrupper har intervjuats, med tyngdpunkt på de
byråkrater/myndighetspersonal som arbetar med att genomdriva samförvaltning. Intervjuer och
fältanteckningar har varit grunden för vidare analys och konklusioner. Därutöver har litteraturstudier
och analys av dokument och offentliga handlingar kompletterat arbetet. Båda medverkande i
projektet har en gedigen utbildning i, och erfarenhet av, etnografisk metodologi. Intervjuer och
deltagande observation har skett med respekt för informanternas integritet och de har garanterats
anonymitet. Vi har eftersträvat samtal snarare än formella intervjuer och information, kunskap och
reflektion har kontinuerligt utväxlas mellan oss som forskare och informanterna. En reflexiv
ståndpunkt är grundläggande i etnografiskt arbete. Forskaren är alltid en del av fältet och det är

viktigt att poängtera att våra analyser och ståndpunkter är ett bidrag till en ökad förståelse för den
forskningsfråga vi behandlar, snarare än en objektiv sanning. Under fältarbetena har fältanteckningar
skrivits kontinuerligt och projektmedlemmarna har jämfört och diskuterat dessa under projektets
gång.
Teoretiskt ramverk
Den dialog och samverkan som sker, eller inte sker, mellan urbefolkningarna och myndigheterna kan
förstås ur ett maktstrukturanalytiskt perspektiv. Den traditionella position som överordnade och
experter som myndigheterna ofta intar gentemot dessa grupper påverkar i hög grad relationen idag
och definierar till stor del de befintliga strukturerna och praktikerna. Samhällsvetenskaplig forskning
kring maktstrukturer i förvandling har hjälpt oss att förstå essensen i och drivkraften bakom det som
vårt empiriska material pekat på. Verk av Foucault (ex 1980) används fortfarande för att förstå makt
som något mångfacetterat, relationellt och institutionellt. Även senare forskare (Gledhill 2000) bidrar
till förståelsen av den strukturella maktens varande och konsekvenser, inte minst för de grupper i
samhället som kräver ökat inflytande. Vårt material visar hur världsarv både kan verka för att luckra
upp tidigare stereotypa (etniska) föreställningar, men också bli en arena som förstärker ett ”vi” och
”dem”-tänkande. Flera forskare har skrivit om sådana processer (t ex de los Reyes & Kamali 2005).
Också detta är något som hjälpt oss förstå de processer vi studerat. Centralt för vår analys av
materialet har varit Laurajane Smiths (2006) tankar kring vad hon kallar ”the authorized heritage
discourse”. Begreppet syftar på den dominerande kulturarvsdiskurs som den offentliga
kulturmiljövården ingår i. Den bygger på en västerländsk kulturarvssyn och på det expertkunnande
och den estetik som institutioner och professioner på området verkar utifrån. Dess dominans beror
på att den i så hög grad styr vad som räknas som kulturarv och för att den har en stark grund i
kulturmiljövårdens och utbildningsväsendets institutioner. Smiths analyser är fruktbara för att förstå
rollförändringarna och utmaningarna som den traditionella kulturmiljövården möter när den inte
längre har ensamt tolkningsföreträde och handlingsutrymme. Smith, tillsammans med forskare som
Nadasdy (2005) och Igoe et al. (2008), hjälper oss också att förstå hur urbefolkningarna aktivt
använder sig av kulturarvsdiskursen för identitet, ökat inflytande och andra etnopolitiska strävanden,
men också hur de rådande, normativa, strukturerna effektiv ”tystar” alternativa praktiker och
kunskaper.
Byråkratins och byråkraters roll i den inneboende konseravtism som återfinns inom
kulturarvssektorn, som Smith visar på, har särskilt intresserat oss. Här har vi inspirerats av en
vetenskaplig diskussion som behandlar den uniformitet som den internationella kulturarvssektor, där

UNESCO är en stark part, bidrar till genom sitt språkbruk, val av expertis och sin praktik (Barnett &
Finnemore 2004; Brockington et al. (2008).
Projektets huvudsakliga resultat och effekter – de olika fallstudierna:
Internationella organisationer, som exempelvis UNESCO, verkar genom en normativ makt och
byråkratiska medel. Det arbete de utför bidrar till en slags global rationalisering och standardisering
av kriterier, praktiker, språkbruk och målsättningar (Boli and Thomas 1999). De använder sig av en
byråkratisk organisation och en viss expertis för at legitimera sina projekt och få dem att framstå som
objektiva och universellt giltiga. Det är genom dessa medel som de mest spektakulära natur- och
kulturarven, urfolkens natur- och kulturarv inräknat, blir identifierade och i vissa fall inskrivna på
världsarvlistan. De stater som ratificerat Världsarvskonventionen kan nominera tilltänkta världsarv
inom sina landområden. Men för att världsarvskommittén ska kunna avgöra om de är av
”outstanding universal value” måste alla nomineringar först evalueras av experter (främst från
ICOMOS och IUCN). De 21 medlemmarna i Värdsarvskommittén tar sedan ställning till om de ska bli
inskrivna, avfärdas eller få en ny chans genom att inkomma med en förbättrad ansökan. De
nominerade, potentiella världsarven, är alltså värderade gentemot de kategorier och kriterier som
Världsarvskonventionen slagit fast i sina Operational Guidelines. Om de två expert-instanserna ger
sitt bifall och ett kultur- och/eller naturarv når världsarvsstatus så hålls de under kontinuerlig uppsikt
av världsarvskommittén för att det ska säkerställas att de håller fast vid de universella värden som
gav dem världsarvsstatusen från första början. Det är genom dessa byråkratiska procedurer som
UNESCO vet, känner och hanterar världen och verkligheten för att får den att harmonisera med de
riktlinjer och kriterier som de ställt upp för världsarven. Det är en sluten cirkel av värden,
värderingar, kunskap och praktik som inte så lätt låter sig rubbas och där alternativa lösningar och
värderingar lätt blir kategoriserade som icke-giltiga eller mindre ”rätt” (jämför Barnett & Finnemore
2004). Det är alltså genom dessa byråkratiska procedurer som olika lokala verkligheter förstås, och
sätts i sitt sammanhang. Det är endast genom dessa som UNESCO, Världsarvskommittén och dess
parter kan agera och föra världsarvsprocessen framåt. För att en nominering ska vara framgångsrik
måste den alltså tillmötesgå den här kontexten och experternas bedömningar. På så sätt privilegierar
världsarvskonventionen vissa former av kunskap över andra och ”tystar” andra sätt att förstå världen
och verkligheten (Smith 2006).
Brockington et al. (2008) har visat hur stora internationella icke-statliga organisationer ofta spelar
avgörande roller i de byråkratiska praktiker som återskapar miljöpolicys och naturvårdspraxis och gör
dessa internationellt uniforma. De kommer således att domineras av ett avgränsat antal värderingar
och målsättningar. Detta måste sägas gälla natur-och kulturvårdssektorn generellt och tangerar

Laurajane Smiths analyser kring “the authorized heritage discourse”. De fallstudier som vi fokuserat
på inom ramarna för projektet visar tydligt hur världsarvsprocesserna är knutna till en specifik teknovetenskaplig kunskap som ofta är “mobilized to implement elite understanding of ecologicalconservation practices, at the cost of silencing alternative types of knowledge that may be more
closely associated with the interest of local communities” (Igoe et al. 2008:491-492).
Den specifika förståelsen av natur- och kulturarv som UNESCO delas sällan helt av urbefolkningar.
Den normativitet som den dominanta kulturarvsdiskursen skapar gör det svårt för urbefolkningar att
delta på lika villkor i samförvaltningsprocesser och än mindre att initiera, föra och kontrollera dessa.
Våra fallstudier är på olika sätt exempel på detta. Här måste vi dock framhålla att kategorin “urfolk”
långt ifrån är en homogen samling människor med liknande perspektiv och kunskaper. Det finns
naturligtvis en uppsjö av historiska, legala, ekonomiska och sociala olikheter dem emellan och även
gällande relationen mellan urfolken och de natur- och kulturvårdande myndigheterna. Villkoren för
samförvaltning av världsarv skiljer sig därför markant åt, beroende på var i världen vi vänder blicken.
Å andra sidan visar våra exempel att UNESCOs byråkratiska strukturer påverkar implementeringen av
världsarver och sätter vissa riktlinjer för urfolkens inblandning och möjligheter till samförvaltning. De
påverkar alltså, men resultatet blir olika beroende på lokal kontext.
Cape York
I Queensland, Australien, har regeringen länge haft en önskan att nominera en stor del av Cape Yorkhalvön till världsarvslistan. Det här stora området är traditionellt land för många olika aboriginska
grupper (ibland kallade för “traditional owners”). Dess regnskogar och savann har stora naturvärden
och de olika aboriginska grupperna uppvisar en kulturell särart som torde kunna platsa på
världsarvslistan. Tanken på att göra området till världsarv är inte ny. Redan på 1980-talen fanns
området med på en inventering, gjord av IUCN, över potentiella värdsarvsområden (IUCN 1982,
Valentine 2006). Många olika aktörer har intressen i det här landområdet. Skilton (2012) noterar att
framtiden för det här landskapet debatteras av aboriginska grupper, delstatsregeringen,
pastoralister, gruvindustrin, icke-statliga organisationer och andra. Många olika undersökningar har
gjorts för att försöka reda ut om, hur och på vilka grunder som området skulle kunna kvalificera som
ett världsarv (Valentine 2006, Smyth and Valentine 2008, Smith 2011). När man går igenom dessa
rapporter blir det tydligt att naturvärdena är mindre problematiska att realisera än
kulturarvsvärdena. I en av rapporterna står exempelvis:
“/…/ while the potential of Cape York to reach the threshold of outstanding universal value
that is required for inscription on the World Heritage List on natural criteria is relatively well

recognised and researched, the same cannot be said for cultural values. The potential
outstanding universal value of the cultural values of Cape York as a whole, or parts thereof,
is far well understood. A significant amount of research and documentary, archival and
recorded material exists (Smyth and Valentine 2008) but the evidence to underpin a claim
for outstanding universal value is yet to be clarified as is the interest of Traditional Owners,
other residents of the region and other stakeholders in having their places and/or cultural
values included in a World Heritage nomination” (Smith 2011:6).

Det faktum att Cape York är uppmärksammat för sina naturvärden i första hand och att
kulturvärdena anses behöva förtydligas och skrivas fram, är föga förvånande. Naturvårdsintressena
är en starkt drivande faktor bakom nomineringsprocessen. I själva verket så är detta sant för alla de
tre världsarvsområden som ingår som fallstudier i det här projektet. Kulturvärdena representeras av
urfolken i de olika världsarven och har mer eller mindre blivit tillagda till nomineringsprocesserna
eller till ett färdigt världsarv (i fallet Tongariro)i ett senare skede. Att förstå och förhålla sig till Cape
York som ett potentiellt världsarv är främst något som utomstående styr och driver, menar bl a
Smyth and Valentine (2006). Vårt eget fältarbete och de intervjuer vi har gjort bekräftar detta. Flera
informanter beskriver hur världsarvskonventionens regelverk och kriterier är något som måste läras
ut till aboriginska grupper. Tanken att ens värdera natur och kultur i de termer som konventionen
förordar är, generellt uttryckt, främmande och ologiskt för aboriginska representanter. Värt att
reflektera över i detta sammanhang är vem det egentligen är som behöver den kunskap om naturen
och kulturen i området som nu tas fram för att skapa världsarvsnomineringen, och i vilket syfte. Det
finns ingen egentlig drivkraft hos de berörda aboriginska grupperna att dokumentera eller dela med
sig av kulturella aspekter eller om den kunskap man har kring sin omgivning. Men
världsarvskonventionen fungerar endast genom att känna områden och kulturvärden från en
vetenskaplig ståndpunkt. De initierar och styr processen och formar kunskapen på ett sådant sätt att
den passar in i det ramverk som världsarvskonventionen kräver. Skilton pekar på det faktum att
“[t]hat Western science has become universally accepted has as much to do with its historical
expansion and geopolitical power as it has to do with the objective ‘truth’ of its theories and
observations” (2012:43). Genom att konventionen så starkt grundar sig på ett västerländskt
vetenskapligt synsätt och expert-värderingar, blir det problematiskt för aboriginska kunskapssystem
att bli accepterade på egen grundval (Skilton 2012:43).
I fallet Cape York är det beslutat att en nominering inte kommer att göras om inte de aboriginska
grupperingarna samtycker. De olika aboriginska grupperna har olika inställning till en framtida
världsarvsnominering. Några är positiva, andra har valt att stå utanför. Tanken är också att
förvaltningen ska ske genom olika progressiva samförvaltningsmodeller. Detta har lett till

långtgående konsultationsprocesser där myndighetspersonal och inhyrda konsulter intervjuar
aboriginska företrädare, håller workshops och undervisar om världsarv. Man för diskussioner om
vilka typer av förvaltning som kan bli aktuella och hur aboriginska grupper kan bli ledande i att
organisera och sköta dessa. De personer vi pratat med som varit aktiva i konsultationsprocesserna
vittnar om världsarvets logik och retorik inte genast överensstämmer med den aboriginska
världsbilden. Koncept som ”kulturarv” och ”värde” måste exempelvis förklaras, som ett led i att
kommunicera vad en framtida nominering skulle innebära och varför det möjligen är en god idé. En
framtida (sam)förvaltning av världsarvet är en inkorporerad del av andra parallella processer som
syftar till att aboriginska grupper ska få del av, eller ansvar för, förvaltningen av sina traditionella
marker. Här blir alltså världsarvsdiskussionen införlivad i olika typer av ”community based planning”förlopp. Det är väldigt oklart hur många och till vilken grad som de aboriginska personerna som
berörs håller isär de olika processerna. Trots att urfolkets inflytande på papperet i fallet Cape York,
ter sig som den mest progressiva, framstår det ändå klart att världsarvsnomineringen här har väldigt
lite lokalt engagemang. Det blir ett ”top down”-projekt och natur- och kulturvärden beskrivs med
syfte att passa in i världsarvskonventionens ramverk. Initiativet kommer tydligt från staten och
myndigheterna. Även om nomenringsprocessen och den framtida förvaltningen för det här
potentiella värdsarvet kommer bära tydliga aboriginska karaktäristika, så är det ändå klart att sättet
som nomineringsprocessen har förts och världsarvets själva bevekelsegrund saknar förståelse från de
aboriginska grupperna.
Framtiden kommer visa om Cape York någonsin går hela vägen i nomineringsprocessen och tillslut
blir inskrivet på världsarvslistan. Just nu haltar processen på grund av nya politiska vindar och byte av
regering på såväl federal nivå som delstatsnivå. Så här långt indikerar processen emellertid att
nomineringen kan komma att bli en utmaning för de aboriginska grupperna i området vad gäller
reellt inflytande. I detta fall ser man klara tendenser att värdsarvsprocessen innebär ännu en form av
statlig påverkan och kontroll, trots en stark retorik som talar för urfolkets inflytande och
självbestämmande.
Laponia
I svenska Sápmi, samernas traditionella område, finner vi ett annat världsarv med starka
urfolksintressen. Till skillnad från Cape York, så är Laponia redan ett etablerat världsarv som blev
upptaget på världsarvslistan 1996. Det är ett så kallat ”mixat” världsarv, där både naturen i området
och den lokala samiska renskötarkulturen är under beskydd av världsarvskonventionen. Det består av
några av de äldsta och mest välkända nationalparkerna och naturreservaten i Sverige.

I den nomineringsprocess som Laponia gick igenom blev de lokala samerna involverad först i slutet,
när det bestämdes att Laponia också skulle gå från att vara ett tänkt naturarv till att också inkludera
samiska kulturarvsvärden. Men den samiska medverkan var hastigt påkommen och involverade
egentligen bara i det här läget några engagerade samiska politiker och kulturexperter som hjälpte till
att addera en samisk kulturdel till ansökan. Men efter att Laponia blev ett etablerat världsarv i
december 1996 började de lokala samerna (och då framför allt de samiska renskötarna) att kräva
inflytande i processen. Det fanns mycket oro vid den här tiden kring världsarvet och vad det skulle
innebära för renskötseln, eventuellt ökad turism, och eventuella ökade restriktioner i fjällvärden.
Men det fanns också tankar på att etableringen av Laponia kunde blir startskottet till en ökad samisk
påverkan av förvaltningen i området (Green 2009). Vid den här tiden hade Länsstyrelsen ensamt
mandat när det gällde skötseln av de skyddande områdena.
När Laponia blev inskrivet på världsarvslistan fanns inte kravet från UNESCOs sida att en färdig
förvaltningsplan skulle finnas med i ansökan, något som idag är obligatoriskt. Arbetet med att
förverkliga en sådan tog fart efter det inskriptionen. Det blev startskottet för en lång och många
gånger uppskruvad debatt bland de olika lokala aktörerna, som framför allt bestod av tre
grupperingar: Länsstyrelsen i Norrbotten, kommunerna Gällivare och Jokkmokk, och de nio berörda
samebyarna. De lokala samerna organiserade sig och skapade en arbetsgrupp som ansvarade för
Laponia-relaterade frågor. I diskussionerna med de andra aktörerna menade ofta den samiska
gruppen att eftersom det är deras kultur som är en del av själva världsarvsstatusen, så borde deras
inflytande över förvaltningen vara stark. De krävde till och med en majoritet i en framtida styrelse av
världsarvet. Detta var dock något som de andra aktörerna inte kunde acceptera. Området hade varit
under statlig kontroll och förvaltande länge, de första nationalparkerna i området tillkom redan på
tidigt 1900-tal, och för de berörda myndigheterna var deras mandat att ansvara för området
obestridligt. Men i ett internationellt perspektiv så var inte ett starkt inflytande från ett lokalt urfolk
något konstigt. Tvärtom, det var något som låg i tiden. Från UNESCOs sida fanns det en försiktig
önskan om att de lokala samerna skulle ingå i någon form av samförvaltning. De lokala samerna
använde sig av olika internationella exempel på samförvaltning för att peka på fördelarna med detta.
Man pekade också på intentionen i olika internationella konventioner och deklarationer för att påvisa
den ansvar som Sverige har som stat att tillmötesgå en tydligare inkorporering av den samiska
befolkningen i ärenden som berör dem, inte minst vad gäller rätten till inflytande av förvaltningen på
sina traditionella marker. Världsarvskonventionens byråkratiska ramverk var sällan en del av
diskussionen. Den samiska befolkningen i området hade till mycket liten del varit aktiva i
nomineringsprocessen och även om man ibland pekade på den idealiserade och något skeva bild av

renskötarkulturen som världsarvskonventionens kriterier gett upphov till, så har detta i sig aldrig
egentligen varit en stridsfråga.
Förhandlingarna mellan de lokala aktörerna bröt ihop och de lokala samerna höll sig utanför
samtalen med de andra i ungefär 10 år. Deras krav var att bli lovade majoritet i en framtida styrelse
och en förvaltningsstruktur som tillgodosåg samiska perspektiv och som var under samisk kontroll
(Green 2009). Efter många lång år av strandade samtal och olösta knutar lyckades de lokala
aktörerna att uppta förhandlingarna. Den vision som de samiska representanterna hade framhållit
accepterades i stora stycken av de andra, och idag har Laponia en unik förvaltningsorganisation som
går under namnet Laponiatjuottjudus.
Förvaltningsorganisationen har en stark samisk prägel och är delvis strukturerad på ett
”okonventionellt” sätt. Styrelsen består av representanter för de lokala samerna, Länsstyrelsen i
Norrbotten, kommunerna och Naturvårdsverket. Samerna har majoritet i styrelsen och innehar
förnärvarande ordförandeposten. Beslut tas genom konsensus. Officiella handlingar, som exempelvis
förvaltningsplanen, har delvis ett språkbruk och en form som skiljer sig från hur sådana dokument
konventionellt är framställda. Den innefattar samiska ståndpunkter, sätt att organisera sig och
samiska praktiker. Tills stor del liknar organisationen fortfarande en klassisk (västerländsk)
administrationsenhet. De samer som är i ledande position är fortfarande ”byråkrater”. De måste
förhålla sig till, och rätta sig efter, rådande regelverk i natur- och kulturvårdslagen. Man måste också
ansvara för att bibehålla de universella värden som världsarvsstatusen innefattar. Men den nya
organisationen har ändå bidragit till att integrera samiska perspektiv och samisk praxis i förvaltningen
av området.
Till skillnad från fallet Cape York, så är urfolksrepresentanterna i Laponia inte främmande inför den
retorik och praktik som världsarvskonventionen använder sig av. Generellt kan man saga att de
samiska och icke-samiska världsbilderna överlappar till stora delar och att många av de samiska
personerna som är engagerade i Laponia är djupt förankrade i både en traditionell samisk verklighet
och i en mer ”svensk” (västerländsk) diskurs. I fallet Laponia fanns med andra ord möjlighet för de
samer som var engagerade att använda värdsarvsnomineringen som en plattform för en etno-politisk
mobilisering. De kunde använda sin medverkan I Laponia-processen som ett verktyg för att stärka
sina positioner och upprätta en framstående roll som ansvariga förvaltare av värdsarvet.
Förvaltningsorganisationen har också lett till en förbättrad dialog mellan de berörda samebyarna och
myndigheter, även i ärenden som inte i första hand gäller världsarvet. En djupare förståelse för
varandras perspektiv och målsättning har växt fram, menar många av våra informanter. Men vissa

svårigheter kvarstår. Det är inte alltid det samiska perspektivet ”får plats” i de byråkratiska
ramverken som man ändå måste förhålla sig till. I första hand gäller detta de nationella regelverken.
Några menar att det ännu finns en djupt rotat kolonial struktur som måste åtgärdas innan
maktpositionerna kan börja närma sig jämbördiga. Sammafattningsvis kan man säga att även om
världsarvsprocessen varit en starkt bidragande orsak till att en förvaltningsorganisation med samisk
prägel växt fram, så är detta inte tack vare de byråkratiska strukturerna och det ramverk som
världsarvet omges av. Det är mer det faktum i sig att det riktades ett internationellt ljus på
Laponiaprocessen som möjliggjorde detta. Den dominanta natur- och kulturvårdsdiskursen står
fortfarande ohotad och återskapas på många sätt genom och det sätt som världsarvet Laponia
bedrivs. Dock finns här potential som visar på hur ett nytt sätt att tänka kring samförvaltning och
natur- och kulturarvsskydd kan utgöra en början till en förändring.
Tongariro National Park
Tongariro National Park återfinns mitt på Nya Zeelands norra ö. Parken blev inskriven som världsarv
redan 1990, men då endast som naturarv. 1993 tillkom kulturvärden och Tongariro fick status som
Kulturlandskap. Tongariro var det första värdsarvet som blev upptaget på världsarvslistan som
Kulturlandskap (Cultural Landscape), något som blev möjligt tack vare att denna kategori hade
introducerats i världsarvskonventionens Operational Guidelines 1992. Den här förändringen öppnade
upp världsarvs-byråkratin och ledde till större tonvikt på mänsklig närvaro och relation till naturen.
Också de immateriella värdena knutna till detta stärktes. Enligt Hølleland (2012) var just Tongariro
viktigt i den här förändringsprocessen. När parken först nominerades 1987 var det som ett ”mixat”
världsarv, där både naturen i området och de immateriella maoriska kulturvärdena (området är
heligt för de lokala maoriska stammarna) poängterades. Men på den tiden kunde inte de föreslagna
kulturvärdena passas in i de existerande kategorierna och kriterierna, och ärendet remitterades till
de nationella myndigheterna som alltså valde att i första vändan nominera området endast på urval
av naturkriterierna. Men detta ärende, och en del andra liknade, bidrog till en diskussion som ledde
fram till en utveckling av världsarvskonventionen.
Det som berättelsen om Tongariros olika nomineringsförfaranden illustrerar är att de definitioner
som kategorierna och kriterierna har är bestämmande för till vilken grad som urfolk erkänts av
världsarvkonventionen. Urfolks inflytande är starkt villkorat av den byråkratiska strukturen, som
visserligen utvecklas, men väldigt långsamt. Det är värt att notera att när Tongariro blev inskrivet i
världsarvslistan som kulturlandskap så spelade detta en viss roll för de lokala maoriska grupperna.
Deras kultur och deras berättelser om området blev mer framträdande, nu när de var en del av
världsarvstatusen. När det gäller inflytande på förvaltningen mer konkret, så har däremot

världsarvsstatusen haft liten betydelse. Detta står i stark kontrast till fallet Laponia, där
värdsarvsstatusen i sig var det som ledde fram till en konkret förändring och var det som ledde fram
till ett samiskt inflytande över förvaltningen. På Nya Zeeland är världsarvskonventionen, i likhet med
andra internationella avtal gällande natur- och kulturarv och även urfolksrättigheter, för närvarande
av mindre vikt för de maoriska grupperna. Här är det Waitangi-fördraget som styr mycket av
relationen mellan myndigheter och maorier och som garanterar maoriskt inflytande och kontroll over
stora delar av samhället (men olika tolkningar finns kring föredragets intention). Waitangi-fördraget
skrevs under av representanter från Kronan och representanter för de flesta maoriska stammar på
1840-talet och anses vara det grundläggande fördraget för den nya zeeländska staten. Fördragen
statuerar att Nya Zeeland består av två folkgrupper och garanterar långtgående maoriska rättigheter.
Den ansvariga myndigheten för natur- och kulturvård (och för världsarv) är Department of
Conservation (DoC). DoC måste förhålla sig till Waitangi-fördraget och agera enligt intentionerna i
detta. Detta innebär att man som organisation är ålagd att bana väg för maoriskt inflytande över
verksamheten och bedriva långtgående konsultationsverksamhet. Från ett internationellt perspektiv,
och i jämförelse med andra urfolk, har maorierna en stark social, politisk och ekonomisk ställning. De
är organiserade och har möjlighet att agera mot och med de statliga myndigheterna på ett sätt som
inte de andra urfolksgrupperna i den här studien har möjlighet att göra. När det gäller relationen till
DoC så är den komplicerad. Många maoriska grupper och familjer känner att DoC förvaltar områden
som rätteligen tillhör dem och att natur- och kulturvårdslagarna inte tillgodoser de maoriska
behoven av att interagera med omgivningen på det sätt de önskar. Å andra sidan arbetar många
maorier inom DoC-organisationen och det finns en speciell division inom DoC som arbetar
uteslutande med maoriska frågor. All personal inom organisationen tränas kontinuerligt i maorisk
natur- och kultursyn och förväntas ha en kunskap i maorisk kultur och världsbild.
Förvaltningen av världsarvet Tongariro är inget undantag från den generella natur- och
kulturvårdspolicyn som råder på Nya Zeeland. Inga speciella förhållanden råder egentligen i
Tongariro National Park på grund av världsarvsstatusen. I just det här området har dock relationerna
mellan de maoriska grupperna och DoC försämrats något på senare tid. Under vårt fältarbete hörde
vi att en nylig omorganisering av DoC hade skapat oro och missämja. Enligt de lokala maoriska
representanterna finns en känsla av att det nu är svårare att ha en respektful dialog som utvecklar
samarbetet. Man säger sig vilja gå mot en jämbördig samförvaltning, men möjligheterna till detta
verkar längre bort nu än tidigare. Röster har också börjat höjas som talar om att det kanske är göra
världsarvskommittén uppmärksam på den svåra situation som man befinner sig i, och kanske till och

med föreslå att Tongariro tas bort från Världsarvslistan om inte maoriska intressen börjar tas på
allvar.
I kontrast till fallet Cape York har maorierna i Tongariro en position som medger att de tar initiativ
och det finns ett grundläggande inflytande som gör deras prägel på natur- och kulturarvet (däribland
värdsarvsförvaltningen) till en självklar del av förvaltningsstrukturen. Detta regleras inte alltid så
tydligt i förvaltningsplaner och det finns här inga uttryckliga ”community based plans”. Ändock finns
här andra arenor och kontaktytor som tillåter maoriska representanter att i högre grad ifrågasätta,
problematisera och reflektera över den normativa natur- och kulturarvsdiskursen. Här finns en
kolonial historia och ett sammanhang som skiljer sig från både Cape York och Laponia och som ändå i
högre grad möjliggör urfolkets reella inflytande. Men det finns likväl också tydliga byråkratiska
strukturer och maktförhållanden som återskapar ”the authorized heritage discourse”. I fallet Laponia
har värdsarvet i sig kommit att bidra till en progressiv förvaltningsorganisation med stort samisk
inflytande. Huruvida en alternativ natur- och kulturarvsdiskurs skapats kan däremot ifrågasättas.
Men här finns de tydligaste öppningarna till icke-normativa förvaltningsstrategier och en ickenormativ retorik och praktik. Om något så talar våra fallstudier om vikten av att se förbi de offentliga
dokumenten och regelverken. Genom en etnografisk metod kan vi nå djupare och blottlägga mer
komplexa sammanhang och därigenom få en mer holistisk bild av verkligheten.
Resultatens placering i förhållande till nationell och internationell översikt av tidigare forskning
inom området:
Det finns få vetenskapliga verk som behandlar urbefolkningars relation till världsarv specifikt. De
texter som finns är ofta skriva på uppdrag av Unesco, en icke-statlig organisation eller förhåller sig till
turismnäringen inom världsarven. Vår förhoppning är därför att de artiklar som vi publicerar inom
ramarna för det här projektet kommer att bidra till att fylla en del av detta kunskapsglapp.
Våra resultat kan också ses som ett bidrag till kulturarvsforskningen och byråkrati-forskningen inom
etnologi och kulturantropologi. Vår studie tangerar också miljöantropologisk forskning och kan ses
som en del av det spår inom Governance-forskningen som går under benämningen Eco-governance.
Fokus här ligger i att tydliggöra de processer som skapar normativa miljödiskurser och bidrar till att
upprätthålla ojämlika maktförhållanden (Luke 1997; Malette 2009)
Resultatets relevans för kulturmiljön, kulturarvet och kulturmiljöarbetet:
I det här projektet har ett samarbete skett mellan en akademisk institution och en myndighet, genom
att en projektmedlem är anställd vid institutionen för kulturantropologi och etnologi vid Uppsala
universitet och att en projektmedlem arbetar med värdsarvsfrågor på RAÄ. Detta har bidragit till ett

intressant och givande utbyte mellan forskarvärlden och kulturmiljövården. Projektets resultat och
analyser är potentiellt betydelsefulla när det gäller att stärka och utveckla världsarvskonventionens
tillämpning, såväl nationellt och internationellt. Mer forskning behövs om de förhållanden som
påverkar världsarvens förvaltning, speciellt då det gäller kopplingen mellan urfolk och världsarv.
Bland annat är kopplingen mellan kulturmiljövård och etnopolitiska diskurser är ett viktigt område
som länge varit underbeforskat.
Ökad dialog, delaktighet, inflytande och samarbete medför ändrade maktförhållanden och spelregler
mellan myndigheter och lokala grupper, i detta fall urfolksgupper. Ökad kunskap om denna
utveckling är väsentligt både för världsarvskonventionens tillämpning och för kulturmiljövården
generellt. De resultat vi bidragit med inom ramarna för det här projektet kommer förhoppningsvis
kunna leda till inspiration att utveckla reflexiviteten kring samverkansprocesser, framför allt vad
gäller förvaltning av världsarv.
Även om projektet fokuserar på världsarv är resultatet intressant också i vidare bemärkelse.
Kulturarvsarbetet är intimt förknippat med frågor som rör just identitet och delaktighet. På dessa
områden behövs mer forskning generellt, särskilt ur ett internationellt perspektiv. Projektets resultat
är av intresse även för mångfaldsarbetet i kulturmiljövården, där minoritetsgruppers anspråk
förefaller uppfattas både berika mångfalden och medföra utmaningar.
Resultatspridning - nuläge och framtidsläge:
Resultatspridning har hittills skett genom presentationer på nationella och internationella
konferenser och dessutom deltagande i ytterligare konferenser/seminarier. Därtill har sammanlagt 2
artiklar i internationella publikationer publicerats, och ytterligare 1 är planerad till slutet av året. 2
kortare populärvetenskapliga artiklar i nationell press har också författats.
Därutöver har världsarvsfrågor blivit en integrerad del av undervisning som projektdeltagarna utfört.
I framtiden planeras ett seminarium om våra forskningsresultat inom ramarna för RAÄs
seminarieverksamhet. Vi överväger också att ansvara för en populärvetenskaplig antologi kring den
normativa kulturarvsdiskursen.
Under projektarbetes gång har vi byggt upp ett stort nationellt och internationellt nätverk av forskare
och andra aktiva representanter i natur- och kulturvårdsfrågor, samt i urfolksfrågor. De olika
världsarven i vår studie har på olika sätt kommit att knytas samman, bl a tack vare vårt projekt, och
detta är relationer som vi ämnar upprätthålla och följa upp i framtiden.
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