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1. Inledning 

What is involved is a cluster of trends whose premises, promises, and 
prolems are truly global (Lowenthal 1996:6). 

Ett globalt räddningsprojekt och dess förutsättningar 
Unescos1 världsarvskonvention, en internationell överenskommelse från 
1972 för bevarandet av natur- och kulturarvsplatser världen över, har under 
senare år blivit mer allmänt känd och tycks röna ett allt större intresse värl-
den över. Konventionens grundtanke är att delar av världens natur- och kul-
turarv utgör mänsklighetens gemensamma arv och att dessa delar är så vik-
tiga att de skall bevaras genom internationellt samarbete. På samma sätt som 
i nationell natur- och kulturmiljövård syftar verksamheten till att identifiera, 
vårda och informera om värdefulla natur- och kulturmiljöer vilka hotas av 
tidens tand, mänsklig verksamhet och naturens nycker. Ansvaret för världs-
arven vilar i första hand på världens stater, men bevarandet är i förläng-
ningen en uppgift för hela det mänskliga kollektivet eftersom världsarven 
hålls för att vara gemensamma angelägenheter. 

182 stater har hittills skrivit under konventionen och därmed förbundit sig 
att följa den. Antalet natur- och kulturarv som anses utgöra världsarv uppgår 
sommaren 2006 till 830 stycken i 138 länder2, och nya tillkommer varje år i 
formella nomineringsprocedurer. På den s.k. världsarvslistan trängs Han-
sestaden Visby, Höga kusten och hällristningarna i Tanum, tre av de fjorton 
platser i Sverige som för närvarande ingår tillsammans med Kronborgs slott i 
Danmark, Grand Canyon i USA, Taj Mahal i Indien, Stora barriärrevet i 
Australien, medinan i Marrakesh i Marocko och andra mer eller mindre all-
mänt kända platser världen över. 

                               
1 Unesco står för United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. FN-orga-
net grundades 1945 med syftet att verka för fred. Idag beskriver organisationen sig som ”a 
laboratory of ideas and a standard-setter to forge universal agreements on emerging ethical 
issues. The organization also serves as a clearinghouse – that disseminates and shares infor-
mation and knowledge – while helping member states to build their human and institutional 
capacities in diverse fields” (Unesco 2003a:2). Unesco har för närvarande 191 medlemsstater. 
2 Se bilaga. 
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Även om konventionen på många sätt är ett ganska traditionellt, om än 
ovanligt storskaligt, bevarandeprojekt3 har den blivit ett attraktivt verktyg för 
andra syften än dem konventionstexten uttrycker och Unesco officiellt för-
medlar. Världsarvsstatusen har blivit hett eftertraktad, bl.a. för att få interna-
tionell uppmärksamhet och prestige, locka turister och skapa arbetstillfällen. 
Konventionen skrivs in i en rad olika sammanhang och nyttjas för syften 
som i många fall till och med kan vara konkurrerande och motsägelsefulla. 

I den här avhandlingen intresserar jag mig för Unescos världsarv som 
global och internationell politik. Genom en undersökning av verksamheten 
vill jag problematisera några i sociologisk och statsvetenskaplig forskning 
formulerade föreställningar om internationella organisationer som inflytelse-
rika aktörer i dagens samhälle. Enligt dessa utövar internationella organisa-
tioner inflytande över stater, andra organisationer och individer genom att 
skapa och sprida föreställningar om globala problem och organisera verk-
samheter för dessas lösning (Barnett och Finnemore 2004, Boli och Thomas 
1999a, b, Finnemore 1996, Meyer m.fl. 1997). Emedan faktiskt endast ett 
fåtal stater inte ratificerat världsarvkonventionen och med avseende på det 
ökande antalet världsarv i allt fler länder ter sig resonemanget rimligt – utan 
Unesco inget världsarv. 

Samtidigt pockar den ovan nämnda mångfalden av intressen och kreativa 
bruk på uppmärksamhet. De enskilda världsarvens tillkomst, och i förläng-
ningen konventionens ökande popularitet, tycks inte enbart kunna förklaras 
av att Unesco lyckats få gehör för sin uppmaning hos världens stater och av 
att konventionens perspektiv blivit allmänt accepterat. Väsentligt förfaller 
även vara ett utnyttjande av konventionen som en arena och ett verktyg för 
andra politiska och ekonomiska internationella, nationella, regionala och 
lokala intressen. Förhållandena talar för en mer detaljerad analys av konven-
tionen med själva verksamheten som startpunkt. 

Avhandlingens syfte är att analysera hur världsarvet som komplext 
globalt fenomen skapats och fortsatt skapas transnationellt i byråkratiska och 
diplomatiska förhandlingsprocesser av en mångfald aktörer, på och mellan 
platser i ett spänningsfält av politiska och ekonomiska intressen. Hur kom 
världsarvkonventionen till? Hur går det till att skapa världsarvsobjekt? I 
vilka procedurer, efter vilka principer, logiker och utifrån vilka perspektiv 
och intressen sker det? Vilka är dess aktörer? Var äger verksamheten rum? 
Hur görs världsarvet känt? Vilka är verksamhetens förutsättningar? 

Världsarvskonventionen är ett uttryck för processer i vår tid. Den fäster 
uppmärksamheten på historiskt sett nya fenomen, processer, aktörer och 
politiska projekt. Enligt statsvetarna Michael Barnett och Martha Finnemore 

                               
3 ”Projekt” skall förstås i vid bemärkelse. Begreppet betecknar här inte ett arbetssätt utan den 
grundtanke som håller samman en mångfald av idéer, mål och aktiviteter (Sahlin 1996:14). 
”Räddningsprojekt” syftar på verksamheten, men dess betydelse närmar sig uttryck som ”eu-
ropaprojektet” och ”det etnologiska räddningsprojektet”. 
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har nämligen internationella organisationer aldrig varit så tongivande i 
världspolitiken som idag (2004:1). Minst 238 organisationer arbetar med ett 
vitt spektrum av globala frågor inom områden som fred, hälsa, utbildning, 
jämlikhet, miljöproblem och ekonomi. De gör så mycket mer än att bara 
verkställa internationella överenskommelser mellan stater. De fattar aukto-
ritativa beslut som når jordens alla hörn i både offentliga och privata frågor. 
De definierar globala, nationsöverskridande problem och initierar handling 
(Boli och Thomas 1999a, b, Finnemore 1996, Meyer m.fl. 1997). Ofta agerar 
de på områden och hanterar frågor som tidigare var staters eget exklusiva 
ansvar. 

Bevarandet av naturmiljöer och kulturarv utgör härvidlag inget undantag. 
Konventionen bygger på en förändrad problembild och ett förändrat an-
svarstänkande där natur- och kulturhänsyn inte längre avgränsas nationellt 
utan betraktas som en global fråga som bör finnas på det internationella sam-
fundets dagordning. Den tidigare nationella natur- och kulturmiljövårdspoliti-
ken har internationaliserats för att genom samarbete kunna lösa ett gräns-
överskridande problem. En problemställning har formulerats som innebär 
nya uppgifter och ansvar för stater, myndigheter, organisationer och det 
mänskliga kollektivet som helhet (jfr Finnemore 1996, Goldmann 1999:10, 
2001:8 ff).4 

Till skillnad från många andra internationella organisationer definierar 
inte Unesco rättigheter utan arbetar främst utifrån ett etiskt ramverk (Hafstein 
2004:2). Organisationen försöker mobilisera internationell opinion, skapa 
och förändra statliga praktiker medelst ett moraliskt och retoriskt tryck inom 
sitt kompetensområde, bl.a. genom standardsättande instrument såsom kon-
ventioner, rekommendationer, deklarationer och resolutioner. Dessas in-
flytande i en värld av suveräna stater ligger, menar Barnett och Finnemore, i 
att de skapar en social värld bestående av aktörer, intressen, angelägenheter 
och modeller för social organisation som sprids över världen (2004:3). De 
influerar staters och andra aktörers ageranden genom att identifiera problem, 
förändra motiv och mana till åtlydnad med hjälp av överenskomna regler 
(Barnett och Finnemore 2004:16 f). 

Om vi får tro Barnett och Finnemore utgör Unesco och andra internatio-
nella organisationer inflytelserika kulturproducenter och kulturspridare vars 

                               
4 Världsarvet är inte unikt. Ett parallellt exempel av senare datum är EU:s satsning på ident-
ifieringen och skyddet av ett gemensamt europeiskt arv som en del av europabygget (Shore 
2000). Den internationella lagstiftningen på området blir alltmer omfattande (se Jote 1994 för 
en översikt vid mitten av 1990-talet) och det finns idag en mångfald organisationer på natur- 
och kulturmiljövårdens område som verkar transnationellt. Även den nationella natur- och 
kulturmiljövårdspolitiken förändras. Exempelvis är nationell och internationell solidaritet och 
respekt för olika gruppers kulturarv idag del av de nationella mål för kulturmiljöarbetet som 
Regering och Riksdag antagit. Sverige deltar också i ett flertal internationella verksamheter 
och sammanhang på bevarandeområdet. Även bistånds- och utvecklingsorgan som 
Världsbanken och svenska Sida arbetar numera även inom området utifrån ståndpunkten att 
vården av naturen och kulturen utgör resurser för lokal identitet och utveckling. 
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makt är just ”kulturell”. Stater och andra aktörer socialiseras att acceptera 
nya problem och delat ansvar (Barnett och Finnemore 2004, Finnemore 
1996). 

Perspektivet tycks vara tillämpligt på världsarvet. Organisationen är rim-
ligen en inflytelserik aktör som i samspel med stater och andra organisatio-
ner kan skapa verklighetsbilder, praktiker, objekt och subjektspositioner, och 
få till stånd global organisering kring en definierad problematik. Världsarven 
kan inte komma till stånd som delar av mänsklighetens gemensamma arv 
utan konventionen som internationellt bevarandeinitiativ och utan inbland-
ning av aktörer och aktiviteter på och mellan platser och över gränser. Intres-
set inom natur- och kulturmiljövården för objekten på världsarvslistan är i 
många fall av gammalt datum, men genom utnämningen av dem till världs-
arv ges de ny mening i en global kontext och geografi, och knyts till en verk-
samhet som innebär att regeringar, myndigheter och organisationer tar på sig 
ansvaret att förvalta dessa för all framtid. 

Samtidigt bäddar perspektivet för en förväntan som inte kan infrias – en 
förväntan om världsarvet som en kulturell konstruktion, om vilken det råder 
en hög grad av samförstånd inom det internationella samfundet och inom 
den globala elit som är med och hanterar fenomenet och vars budskap vinner 
allt större acceptans världen över. Det material jag samlat in och analyserat 
ger nämligen en delvis annan bild. Världsarvet uppvisar en betydande kom-
plexitet och har även en fragmenterad karaktär, särskilt när man går bakom 
de officiella presentationerna och när man närmare granskar arbetet med att 
identifiera, bevara och informera. Verksamheten är varken tydligt avgränsad 
eller homogen. Snarare än att präglas av konsensus utmärks den av motsätt-
ningar och strider som följd av att den flätas in i många olika sammanhang. 

Jag har i analysen av verksamheten tagit fasta på några synpunkter som 
sociologen Michael Buroway (2001) formulerat. Han påpekar att globala 
aktörer skapar bilder av sig själva som entydiga, och att de beskriver sina 
ideologier som naturliga och självklara (Buroway 2001:12). Att plocka sön-
der dessa bilder och ideologier blir därför en analytiskt viktig uppgift. Aktö-
rerna kan nämligen sällan göra vad de vill och inte heller är deras policys 
resultat av globala eliters konspirationer. Verksamheterna ifrågasätts internt, 
och nationella och regionala grupper manipulerar dem för egna intressen. 
Dessutom framhåller Buroway att globala ”policys” och projekt inte alltid 
implementeras lokalt som det var tänkt (2001:13 ff, jfr Meyer m.fl. 
1997:154). Centralt i studiet av politiska processer är därför att visa vad som 
faktiskt sker, rent konkret. 

De här nämnda forskarna är medvetna om sådana förhållanden, men de 
har inte själva presenterat någon sådan närmare granskning dem, vilket jag 
däremot sett som desto mer angeläget.5 

                               
5 Barnett och Finnemore nöjer sig med att peka på att aktörer i utvecklingsländer ofta vill åt 
Världsbankens projekt av andra skäl än de officiella målen (2004:6). Sociologen John Meyer 
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Buroways uppmaningar, som känns igen från etnologiska sammanhang 
(se t.ex. Gerholm 1985, Hansen 1998, Svensson 1993), pekar på uppgiften 
att identifiera intressen och tolkningar av fenomenet hos stater, organisatio-
ner, näringsidkare och individer på skilda platser och i olika sammanhang 
för att se hur dessa aktörer hanterar och konfronterar varandra. Min insam-
lingsmetod kan därför beskrivas som translokal etnografi. Jag har valt den 
internationella arenan som studiens ingång och analytiska fokus och sedan 
gjort lokala utblickar. Fältarbete med deltagande observation har skett i Ma-
rocko och Australien samt på organisationens högkvarter. En fallstudie har 
genomförts av världsarvet Södra Ölands odlingslandskap. Till källmaterialet 
hör även en stor mängd dokument och mediematerial. 

Min beskrivning av hur världsarvskonventionen kom till är angelägen ef-
tersom verksamheten ingalunda uppstått i ett historiskt vakuum. Den har 
formats som en följd av erfarenheter och initiativ längre tillbaka, och visar 
på betydelsen av det internationella samfundet som arena och struktur för 
global politik. Alla regleringar har en mer eller mindre komplex tillkomsthi-
storia (Jacobsson 1999:121 f). Konventionen bygger på tidigare etablerade 
praktiker och perspektiv som så småningom smälts samman till en föreställ-
ning om ett världsarv med legitima aktörer och praktiker. 

Världsarvskonventionen är just en konvention, dvs. en överenskommelse 
om hur man som stat bör agera. Att jag inte håller analysen av konventio-
nens olika regelverk kort beror på att de i så hög grad strukturerar verksam-
heten både på och mellan platser. Utan detaljerade analyser av byråkratin 
blir det svårt att förstå vad det är som håller samman verksamheten och var-
för aktörerna agerar som de gör. 

Bevarandet kan på pappret framstå som enkelt och rutinartat. Omsätt-
ningen av denna uppgift, dess procedurer och arbetsformer i en praktisk 
verksamhet är dock problematisk. Världsarvet väcker frågor, skapar debatt, 
konflikter och konkurrens både på den internationella arenan och i de natio-
nella och lokala kontexter som berörs. I min analys av den konkreta prakti-
ken beskriver jag komplexiteten samt striderna och förhandlingarna mellan 
skilda aktörer i olika sammanhang. 

Särskilt uppmärksammar jag hur aktörer försöker styra verksamheten, och 
ibland göra den till ett verktyg för andra intressen än konventionens egna. 

                                                                                                                             
påpekar att, men ger inga konkreta exempel på hur, de normer och modeller stater tar till sig 
sällan implementeras fullt ut eftersom de utvecklats och florerar i de internationella och trans-
nationella miljöerna och därför inte alltid är direkt tillämpliga nationellt och lokalt (1997: 
154). Att de grundläggande globalkulturella normer och principer som internationella orga-
nisationers verksamheter bygger på inte medför global harmoni, fredliga relationer eller 
försoning mellan intressen framhåller även de båda sociologerna John Boli och George Tho-
mas (1999b:5). När mål och resurser görs gemensamma leder det till konkurrens mellan aktö-
rer, vilka dessutom aktivt använder, väljer och modifierar kulturella modeller, principer och 
tillskrivna identiteter. Att konflikter uppstår p.g.a. att dessa sinsemellan är motsägelsefulla 
och p.g.a. de appliceras selektivt och eklektiskt i olika situationer påpekas (Boli och Thomas 
1999b:18), men även dessa förhållanden lämnas outforskade. 
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Samtidigt som konventionen har till uppgift att skydda enskilda platser mot 
förstörelse och exploatering används den i helt andra politiska projekt, ex-
empelvis i utvecklingssyften och för att befrämja ekonomiska intressen. 
Världsarvets bevarandepolitiska verksamhet spelar samman med en rad 
skilda intressen som formats i olika sammanhang. 

Världsarven uppstår alltså i skärningspunkten mellan flera processer och 
strukturella förhållanden. Att i studier av globala företeelser uppmärksamma 
och undersöka sådant sampel är centralt (jfr Thörn 2002:27, Ong och Collier 
2005). Ser man på de många intressenas kraftfulla närvaro kan frågan ställas 
om verksamheten kanske snarare drivs av dessa än av konventionens grund-
tanke. Kanske står räddningsprojektets förutsättningar till stor del att finna 
utanför den centrala verksamheten. 

Globalisering, internationalisering och transnationella 
processer 
Studiens större kontext är globalisering, som med antropologen Ulf Hannerz 
vida definition här förstås som ”en tätnande väv av all slags samband och 
relationer över gränser och mellan kontinenter” (2001b:16). På ett mer över-
gripande plan formar sig därför avhandlingen till en studie av denna väv. 

Sociologen Håkan Thörn menar att globalisering alltför lätt uppfattas som 
något abstrakt som huvudsakligen försiggår bortom vår vardag. I själva ver-
ket är det en mångdimensionell och komplex process som med djupa histo-
riska rötter griper in i vår vardag på ofta oanade sätt (2002:27, jfr Giddens 
1994:95). Vi skall inte heller glömma att det finns de som har globalise-
ringen som vardag och uppgift. Utforskandet av just detta och hur det hakar i 
vardagligt liv kan göras till en uppgift i sig. 

Buroway påpekar att man i etnografiska studier ofta använt lokala erfa-
renheter som ingång till studiet av globalisering. Särskilt uppmärksammade 
är de starka supranationella krafter som omskapar och förändrar det lokala, 
liksom av transnationella kontakter mellan individer och samhällen till följd 
av migration, varuflöden och information (Buroway 2001:11 f, jfr Marcus 
1986 efter Gemzöe 2004b:30). Andra studier har fokuserat känslan av van-
makt inför och reaktionen mot globaliseringen som ideologi. Buroway, vars 
synpunkter jag menar även har relevans för etnologin, föreslår undersök-
ningar även av själva produktionen av globalisering. Vad vi i allmänhet upp-
fattar som globalt och som globalisering är något som skapas i lokala sam-
manhang, inte minst av institutioner och organisationer vars transnationella 
och multilokala verksamheter kan studeras etnografiskt. 

Själv vill jag karakterisera min avhandling som en studie av ”hur globali-
sering görs i form av en internationell bevarandepolitisk verksamhet”. Ett 
övergripande syfte är att lyfta fram hur människors perspektiv, erfarenheter 
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och livsvillkor formas i samspel med inflytelserika aktörer, på platser utom 
räckhåll, och i processer som försiggår över stora avstånd. Förutom att bidra 
med en studie av ett transnationellt empiriskt fenomen, hoppas jag kunna ge 
ett exempel på hur man kan bedriva etnologisk forskning relaterad till speci-
fika frågor i en globalt sammanlänkad värld. Mitt syfte är däremot inte att 
bidra till forskningen om vad globalisering ”egentligen” är, och jag förhåller 
mig inte heller till denna litteratur som helhet. De perspektiv och verktyg 
som jag valt har i grunden det begränsade syftet att belysa världsarvet som 
kulturell företeelse. 

Som bevarandepolitiskt initiativ är Unescos världsarvskonvention ett ut-
märkt exempel på den beskrivning av globaliseringens centrala dimensioner 
och processer som religionssociologen Roland Robertsson (1992) gjort. Han 
ser globalisering som en världsvid sammanlänkning och en ökande med-
vetenhet om världen som en helhet. Globaliseringen ger upphov till erfaren-
heter av att leva i en värld som är ett, en föreställning om ett ”världssam-
hälle”, nostalgiska tillbakablickanden och sökandet efter fundamentala vär-
den. Den utmanar och förändrar förhållandet mellan individer, nationer, 
världssamhälle och mänsklighet. 

Att lokala skeenden i allt högre grad tenderar att vara delar av globala 
sammanhang har påpekats av många (t.ex. Beck 2000, Harvey 1989, Giddens 
1990). För sociologen Anthony Giddens är globalisering en intensifiering av 
världsomspännande relationer som förbinder lokaliteter med varandra på 
sådant sätt att vad som sker på en plats formas av händelser på andra platser 
(1990:64). 

Robertsons karakteristik är en av många i den omfattande globaliserings-
litteraturen och kan kritiseras för att vara västerländsk i sitt synsätt och bara 
giltig för somliga slags fenomen och processer. Mot bakgrund av senare års 
forskning framstår hans analys som relevant för världssamfundets specifika 
arenor, vilket passar mitt syfte. Världsarvsstanken betonar världen som en 
enhet, mänskligheten som en föreställd politisk gemenskap, världens gemen-
samma angelägenheter och symboler, vilka skapas i en verksamhet med 
vittgående nationella och lokala förgreningar. Det är faktiskt också ett feno-
men som är grundat i västerländska perspektiv (Hafstein 2004:45, jfr Lo-
wenthal 1996:5). 

Begreppen ”global” och ”globalisering” skall skiljas från ”internationell” 
och ”internationalisering”. De två sistnämnda har en snävare innebörd; de 
avser stater och vad dessa gör. Unesco är däremot en global aktör i såväl 
kulturellt som geografiskt hänseende och dess verksamheter är en del av 
globaliseringen. Dock är organisationen samtidigt internationell genom att 
dess medlemmar är stater och genom att den främst bygger sin verksamhet 
på mellanstatligt samarbete. 

Att se världsarvet som ett uttryck för internationalisering och som inter-
nationell politik kan uppfattas som ett alltför snävt perspektiv mot bakgrund 
av att politiken idag ofta involverar organisationer och företag, inte bara 
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stater, och dessutom rör världen och mänskligheten som helhet. Somliga 
väljer därför att tala om ”världspolitik” eller ”global politik” (se t.ex. Baylis 
och Smith 2001:2). Själv beskriver jag konventionen som ”global” bevaran-
depolitik med hänvisning till att Unesco beskriver bevarandet av världsarvet 
som ett allmänmänskligt problem. Ytterligare ett skäl är att den världsvida 
verksamheten inbegriper så många olika aktörer. Dock avhänder jag mig inte 
begreppet ”internationell”. I organisatoriskt hänseende är även ”internatio-
nell bevarandepolitik” en adekvat beteckning eftersom verksamheten kanali-
seras genom den internationella organisationen Unesco, dess medlemsstater 
och samarbetspartners. 

Denna status som internationell politisk organisation sätter sin prägel på 
verksamheten i form i dess särskilda sätt att arbeta. Unesco har dessutom 
vissa påtryckningsmöjligheter, främst internationell lagstiftning6 och diplo-
mati, till skillnad från andra globalt verkande aktörer som Amnesty Interna-
tional, Attac, Internationella standardiseringsorganisationen ISO och djur-
rättsorganisationer. Dessa icke statliga organisationer är i stort sett hänvisade 
till att arbeta med opinionsbildning, nätverksbyggande och standardsättande 
instrument (Boli 1999:280 f, Boli och Thomas 1999b:14). 

Globaliserings- och internationaliseringsperspektiven täcker emellertid 
inte fenomenets komplexitet. Både detta och fragmenteringen har alltigenom 
mitt arbete varit ett dominerande intryck som jag länge brottades med att 
förstå. Dessa förhållanden var väl dolda i de standardiserade och tillrätta-
lagda bilder som presenterades på webbsidor, i skriftligt informationsmate-
rial och i svar på intervjufrågor om hur världsarvsarbetet bedrivs – alltså 
mina första kontakter med fältet. 

Jag var okunnig och gick vidare i arbetet med en naiv blick formad av 
dessa bilder, men jag var också påverkad av tidigare forskning kring globali-
sering, kulturell komplexitet och transnationella processer. I denna mötte jag 
kulturskapande och kulturspridning i relationers rumsliga utsträckning, sär-
skilt inom socialantropologi och etnologi (t.ex. Dahlén 1997, Garsten 1994, 
Hannerz 1992, 1996, O’Dell 1997, Traweek 1988, Wulff 1998). 

Denna forskning var inriktad på transnationella yrken, verksamheter och 
företagskultur, på skapandet och spridandet av fenomen, föreställningar och 
värderingar som från ett centrum spreds ut och antog nya former i periferin. 
På det sättet motiverades jag att se världsarvet som något sammanhängande 
och Unesco som ett auktoritativt centrum i ett nätverk av förbindelser till 
stater och platser världen över. 

Bilden stämmer fortfarande, men jag var inställd på ett mycket större mått 
av gemensamma perspektiv. Jag räknade med att åtminstone det internatio-

                               
6 I internationell rätt undviks ofta de vardagliga termerna ”internationell lagstiftning” och 
”internationell lag”. Det internationella samfundet kan inte stifta tvingande lagar och for-
merna för internationell reglering är många. Världsarvkonventionen är en internationell över-
enskommelse, men för enkelhets skull betecknar jag konventionen som en internationell lag. 
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nella sammanhanget skulle framträda som någorlunda homogent, att de som 
deltog i verksamheten i högre grad skulle dela föreställningar, normer och 
värderingar. Jag var alltså inte beredd på att också centrum skulle visa sig 
äga denna komplexitet genom att vara lika transnationellt genomkorsat och 
”blandat” som de enskilda staterna och platserna som var inbegripna i verk-
samheten. 

Den stora mängden av intressen och sätten att använda konventionen för-
bryllade mig och det blev efterhand uppenbart att staternas engagemang inte 
bara motiverades av omsorg om mänskligheten. Engagemang i internatio-
nella samarbeten har emellertid inte bara ideologisk grund (Goldmann 
1999:27 ff, Boli 1999:287 f). Ofta nog beror på det på att där finns resurser 
att hämta för helt andra, mer praktiska eller pragmatiska mål. Det tycktes 
efterhand stå klart för mig att själva konventionsarbetet främst hålls samman 
av arbetssättet, inte av konventionens grundläggande idé. Vill man söka dess 
”kulturlighet”, för att tala med Hannerz (1992:7 ff), måste denna sökas i 
procedurer, arbetsformer etc. Världsarvet är som begrepp flexibelt. Bakom 
en enhetlig fasad och en fast stöpform existerar skiftande innebörder. 

Min brottningsmach med den åt olika håll spretande empirin påverkades 
också av studiens utgångspunkter och sammanhang, i vilka liknande tankar 
om kulturskapande och kulturspridning formulerats. Avhandlingsarbetet var 
då en del i ett forskningsprogram benämnt Transnationell reglering och sta-
ters omvandling. På ett övergripande plan handlade programmet om styrning 
och styrbarhet i moderna samhällen. Staters och organisationers ökade kon-
takter över gränser i en alltmer sammanvävd värld var programmets ut-
gångspunkt. Ambitionen var att öka kunskapen om denna transnationella 
”invävdhets” beskaffenhet och betydelse för samhällets omvandling, särskilt 
avseende staters och organisationers förändrade verksamheter, möjligheter 
och preferenser.7 

                               
7 Forskningsprogrammet kretsade kring i huvudsak tre centrala problem. Ett handlade om 
konsekvenserna av transnationaliseringen för statsförvaltningens organisering och rörde frå-
gor om legitimitet och demokrati. Ett annat behandlade konsekvenserna av transnationali-
seringen för relationer mellan statliga organisationer, å ena sidan, och företag och intresseor-
ganisationer, å andra sidan. Ett tredje fokuserade på de transnationella reglerarna, d.v.s. så-
dana aktörer och sammanhang där regler, problem och lösningar som andra skall använda 
skapas och förmedlas. Urvalet av empiriska fenomen, processer och frågeställningar som 
undersöktes i programmet var brett. Exempelvis studerades aspekter av ökat europeiskt sam-
arbete inom försvarspolitik och försvarsindustri (Britz 2004, Mörth 2000, 2003a, b), företags 
lobbying i EU:s regelskapande (Jutterström 2004), formuleringen av EU:s arbetsmarknadspo-
litik och dess effekter (Thedvall 2004, 2006, Garsten och Jacobsson 2004), EU-samarbetets 
betydelse för statsförvaltningarna i de nordiska länderna (Jacobsson m.fl. 2001), nya ideal, 
anställningsformer och aktörer på en förändrad arbetsmarknad (Garsten och Turtinen 2000), 
transnationell spridning av management-kunskap (Sahlin-Andersson och Engwall 2002), samt 
aspekter av organiseringen av Internet (Lerdell 2000). (Referenser i urval). Programmet be-
drevs mellan 1997 och 2002 och leddes av professor Bengt Jacobsson och professor Kerstin 
Sahlin-Andersson. Det stöddes ekonomiskt av HSFR och var del av en större satsning på ett 
mångvetenskapligt storprogram: Stat-Människa. Det svenska samhällets omvandling. 
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Ett undersökningsområde inom programmet var transnationellt skapade 
institutioner såsom regelsystem, normer, föreställningar, ideal, idéer, kun-
skaper och praktiker, vilka i vid mening hade ”reglerande” syften och effek-
ter. Mitt bidrag förväntades behandla experters och internationella organisa-
tioners roll som aktörer samt arenor där föreställningar, problem, lösningar 
med mera formuleras och sprids. 

Bakgrunden var ett ökande intresse i främst sociologisk, organisationsteo-
retisk och statsvetenskaplig forskning för sådana aktörers betydelse, hur de 
influerade stater, organisationer, företag och individer (se t.ex. Boli och 
Thomas 1999a, b, Finnemore 1996, Haas 1992, Held m.fl. 1999, Meyer m.fl. 
1997). Forskningen beskriver hur världens stater under efterkrigstiden allt 
starkare kommit att knytas samman kulturellt, politiskt och ekonomiskt. 
Detta har inneburit att mellanstatliga relationer, nationell politik och om-
ständigheter och villkor i människors liv alltmer har blivit föremål för in-
tresse och granskning i transnationella nätverk bestående av internationella 
samarbeten, organisationer och experter. 

Forskarna hävdar att en kulturellt informerad analys av aktörerna i sådana 
nätverk är nödvändig för att förstå den globala utvecklingen. Aktörerna är 
idag tvivelsutan inflytelserika genom att de, trots begränsade resurser, skapar 
regler, sätter standarder, propagerar för principer och representerar mänsk-
ligheten i stort. Genom sina kontakter utövar de inflytande över stater, före-
tag, organisationer, grupper och individer. Nätverken bildar en global institu-
tionell struktur, en ”polity”, där hela världen utgör arenan för handling och 
vars legitimitet och styrka bygger på vissa föreställningar, värderingar och 
principer. 

”Individualism”, ”universalism”, ”världsmedborgarskap”, ”självpåtagen 
auktoritet” och ”rationalisering” är enligt sociologerna John Boli och George 
Thomas (1999b) fem centrala principer som aktörerna både förkroppsligar 
och verkar för. I korthet innebär dessa världskulturella principer en betoning 
av enskilda individer som de relevanta och kapabla aktörerna i en allmän-
mänsklig gemenskap för att lösa världens problem, något som kräver både 
engagemang och uppoffringar. Människans natur, agens och mål ses som 
universella, och de målsättningar och lösningar som aktörerna i nätverket 
företräder anses vara meningsfulla och globalt tillämpliga. Människor är 
visserligen olika men de har samma grundläggande rättigheter och skyldig-
heter, sägs det. Aktörernas auktoritet bygger på en moralisk retorik och på en 
praktik vars regler de skapar och förväntar sig att andra skall följa. Följden-
ligt fördöms de som inte gör det. Att agera och organisera ”rationellt” be-
traktas vidare som nödvändigt för förverkligandet av kollektiva mål (Boli 
och Thomas 1999b:34-41). 

Som jag kommer att visa är perspektivet tillämpligt på Unescos världsarv. 
I avhandlingen visar jag konkret hur global politik kan uppstå och utövas. 
Min beskrivning bryter emellertid mot etablerade perspektiv genom att den 
visar inkonsistenser, konflikter, manipulationer, ignorans och ett aktivt isär-
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hållande av perspektiv och sammanhang. Sådana aspekter har av olika skäl 
lämnats därhän eller underkommunicerats i ovan nämnd forskning om inter-
nationella organ och nätverk, vilket tenderat att ge en generaliserad och för-
enklad bild av verksamheterna.8 

Byråkrati 
Att jag ägnar konventionens byråkratiska apparat stor uppmärksamhet 
hänger samman med att det är denna som gör det internationella bevarandet 
möjligt. Byråkrati är en organisatorisk hörnsten inte bara inom staten utan 
också i det internationella samfundets verksamheter. Enligt Barnett och Fin-
nemore är internationella organisationer byråkratier (2004:ix, 3). Byråkratin 
gör även projektet trovärdigt och ”legitimt” genom att ge verksamheten in-
tryck av att vara objektiv, opersonlig och universell. 

Byråkratier bygger på rationalisering och standardisering (Barnett och 
Finnemore 2004:18). De skapar aktörer, arbetsformer, händelser (t.ex. möten) 
och objekt.9 Hierarkiska relationer, åtskilda kompetensområden, opersonliga 
regler, dokumentation och kontroll är grundvalar för all byråkratisk verk-
samhet (Johansson 1992:35). I konventionstexten beskrivs instanser, ansvars-
områden och uppgifter, och i noggrant reglerade procedurer görs världsarven 
möjliga att urskilja, diagnostisera och besluta över. 

Som jag kommer visa bygger verksamheten på vissa sätt att med en glo-
bal men trots allt snäv blick betrakta världen och göra den ”läsbar” (se Scott 
1998:2). Den bygger på formaliserade procedurer och särskilda sätt att återge 
verkligheten i ord och bild. Läsbarheten går ut på att ordna och begripliggöra 
verkligheten för att kunna formge den och styra den. 

Vidare lyfter jag i analysen fram hur byråkratin formar såväl formella 
som informella spelregler för handling och interaktion (jfr Johansson 1992). 

                               
8 Kritiken är i viss mån orättvis. Denna forskning har nämligen inte som syfte att granska 
komplexiteten i enskilda fall utan i stället att beskriva större generella mönster och föränd-
ringar globalt. Formuleringen av teorierna sker också i opposition mot andra skolbildningar. 
Främst vänder man sig mot teorin att aktörers handlingar alltid är resultat av rationella val 
(”rational choice”). Inom den nyinstitutionella organisationsteorin hävdas tvärtom att valen 
har sitt upphov i institutioner. Beslutskriterierna är istället normer, ideal, rutiner, principer 
etc., vilka genom ökad interaktion vinner global spridning. Martha Finnemore (1996) ger i 
boken National Interests in International Society en nu inte helt aktuell men dock god 
genomgång av olika perspektiv i forskningen om internationella relationer. Den nyinstitutio-
nella teorin är dock ingen enhetlig skolbildning utan består av flera riktningar (se t.ex. Eng-
dahl och Larsson 2005:191 ff för en kortfattad presentation). 
9 Den konstruktivistiska tanken märks tydligast i analysen av identifieringen av nya världsarv. 
Om fältets aktörer utgår från att världsarven finns – det gäller bara att med rätt metoder kunna 
identifiera dem genom att granska och värdera dem – vill jag tvärtom visa att de skapas just 
genom dessa procedurer. Världsarvens status och värde står inte att finna i dem själva utan 
skapas i de perspektiv och praktiker varmed de betraktas och hanteras (jfr Goodwin 1994, 
Handelman 1998:xxiv-xlii, Latour 1987, Scott 1998). 
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Byråkratin är Unescos verktyg för att styra världen inom organisationens 
verksamhetsområde. Världsarven uppstår i fastslagna rutiner och procedurer. 
Med hjälp av kriterier och kategorier kan världen åskådas, hanteras, sorteras 
och värderas. Detta genomförs av aktörer vilka alla har sina specialiserade 
uppgifter, sitt ansvarsområde och sitt avgränsade inflytande. Det finns ett 
överordnat och transnationellt system av representations- och interaktionssätt 
på och mellan platser, i situationer och mellan aktörer. 

Verksamhetens perspektiv, procedurer och logiker anger villkoren att för-
hålla sig till för dem som önskar framträda (jfr Nilsson 1996:13). Det betyder 
att den som vill engagera sig i verksamheten och påverka den måste skapa 
och förmedla sin version av världen genom att anamma de etablerade sätten 
att interagera, argumentera och representera. Dessa nyttjas för vissa syften – 
även för andra än grundidéns – vilket ständigt förändrar praktiken (jfr Jacobs-
son 1999:108, Neumann 2001:30 ff, kap. 6). 

Till skillnad från flertalet tidigare studier ställer jag alltså inte i centrum 
för närstudiet byråkratins effekter, enskilda grupper av byråkrater eller vad 
sådana gör i förhållande till klienter bland allmänheten (se t.ex. Gerholm 
1985, Graham 1999, Herzfeld 1992, Hertzberg 2003, Norström 2004, Salo-
monsson 1998, Shore 2000, Thedvall 2004, 2006). Inga byråkratier kan för-
stås fungera utan aktörer, men av angivna skäl lägger jag större vikt vid den 
internationella byråkratin i sig. När enskilda eller grupper av aktörer får ut-
rymme i texten läggs fokus på hur de agerar enligt byråkratins spelregler och 
i relation till varandra. 

En effekt av att jag i ringa grad rör mig på en mer utpräglad individ- och 
gruppnivå är att jag i texten i de flesta fall inte refererar till personer med 
personnamn. Istället används titel, tjänstebeteckning eller position vilket är 
mer relevant för sammanhanget (jfr Thedvall 2006:33). Jag intresserar mig 
inte för aktörerna som individer (jfr Hertzberg 2003:15). En byråkratisk 
aspekt, fast av annat slag, är att mitt sätt att benämna aktörerna ofrånkomli-
gen ger avhandlingstexten en strikt och formell ton, vilken förstärks av refe-
renserna till konventionens juridiska, bevarandetekniska termer och stela 
språkdräkt. 

Förhandlingar 
Verksamheten präglas av förhandlingar. Att avgöra vad som är världsarv 
eller ej samt bedöma hot och föreslå åtgärder är långt ifrån enkelt. Det natur- 
och kulturarvsskapande som samhällsinstitutioner ägnar sig åt går ut på att 
vara arvets beskyddare.10 Det har även upplysning och bildning som centrala 

                               
10 På bevarandeområdet översätts ”heritage” normalt med ”kulturarv”, en term som dock 
lämpar sig mindre väl för världsarvet eftersom detta innefattar både natur- som kulturarv. Det 
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mål. Motsättningar med förhandlingar som följd är därför oundvikliga, men 
vad som också bör uppmärksammas är hur ett och samma arv kan ges olika 
innebörder och användas för olika syften (jfr Gradén 2003:20 ff, Gustafsson 
2002:22). 

I analysen tar jag fasta på förhandlingarna mellan olika viljor och uppfatt-
ningar. Särskilt fokuserar jag hur aktörer försöker driva enskilda ärenden 
eller t.o.m. verksamheten i stort i för dem önskvärd riktning.11 Konventio-
nens officiella perspektiv och byråkratiska regler måste de dock respektera. 
Då krävs ett förtroendeingivande framträdande i formella sammanhang ”front-
stage” och informellt agerande ”backstage”, för att ta hjälp av sociologen 
Erving Goffmans dramaturgiska perspektiv (1988:kap. 3). 

För att analysera hur aktörerna agerar enligt spelreglerna för att skapa ut-
rymme för sina syften använder jag mig även av teologen, filosofen och 
historikern Michel de Certeaus (1988) begreppspar ”strategi” och ”taktik”. 
En strategi förutsätter enligt de Certeau en plats som kan avskärmas som 
egen och därmed tjäna som bas för skapandet av relationer till en omvärld 
(t.ex. konkurrenter, kunder, mål, forskningsobjekt). Taktik har däremot 
ingen egen plats där den kan kapitalisera sina fördelar. Taktiker är beroende 
av tid, av att ständigt söka efter möjligheter att greppa (de Certeau 1988:xix). 

de Certeau intresserar sig för hur brukare eller användare agerar, de som 
vanligen antas vara passiva och regelstyrda. Hans tankegångar kompletterar 
Goffmans genom att de tydligare teoretiserar hur manipulationer i hierar-
kiska och reglerade sammanhang går till och hur dessa kan ha eroderande 
effekter på ursprungliga eller officiella syften. Att uppmärksamma detta är 
viktigt eftersom ett ensidigt studium av den byråkratiska apparaten och dess 
officiella perspektiv tenderar att dölja de praktiker som är heterogena i rela-
tion till konventionens officiella syften och regler. 

Som statsvetaren James Scott påpekat kan formella regler i sig själva ald-
rig skapa en fungerande social ordning (1998:310). En sådan kräver även 
implicita förståelser, tyst samordning, improvisation och praktiska kunskaper 
och färdigheter som aldrig kan fångas i skrivna regler (Scott 1998:255 f). 
Dessutom kan faktiskt storskaliga projekt ofta hållas vid liv av informella 
praktiker (Scott 1998:203 f). 

I överensstämmelse med Scotts tanke, som genomsyrar avhandlingen, 
kommer jag att visa att världsarvskonventionen inte kan reduceras till offici-
ella procedurer och perspektiv. Den möjliggörs istället av ett myller av in-
formella praktiker och strategiska bruk och dessutom för en rad olika syften. 

                                                                                                                             
engelska uttrycket täcker båda, vilket det svenska inte gör. Av detta skäl använder jag i texten 
termer som ”arv” och ”arvsskapande”. 
11 I normalt etnologiskt språkbruk är begreppet ”förhandling” vittomfattande och rymmer allt 
från konfrontationer, meningsmotsättningar, överläggningar och diskussioner. En sådan vid 
definition gäller också här, men några av de förhandlingar jag tittar på är av särskild art: 
formella och informella förhandlingar i samband med internationella sammankomster. 
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Skärningspunkter – kulturarv, politik, nätverk och 
marknad 
Forskningen om kulturarv, som dock hittills sällan haft ett explicit interna-
tionellt perspektiv, har genom sin mångfald av exempel och perspektiv varit 
till stor hjälp i analysen, både för att förstå och karakterisera världsarvet som 
global och internationell politik och för att reflektera kring dess förutsätt-
ningar. 

Det behöver knappast påpekas att kulturarv aldrig är självklara företeel-
ser, uppenbara för var och en. De skapas och förändras i bestämda kontexter 
och för olika syften. Etnologen Barbro Klein menar att man av detta skäl inte 
kan tala om kulturarv utan att lägga till ordet politik (1997:19). 

Som etnologerna Lars-Erik Jönsson och Birgitta Svensson påpekat är 
”grunden för allt kulturarv /…/ användbarheten, att de som utnämner eller 
betraktar något som kulturarv vill något med det” (2005:16, jfr Anshelm 
1993:20 f). Forskningen om nationalism och etnicitet har visat att kulturarvet 
varit ett kraftfullt redskap för identitet, gemenskap och bildning med poli-
tiska mål i grunden (se t.ex. Anttonen m.fl. 2000, Bennett 1995, Bohman 
1997, Gradén 2003, Klein 1997, 2001a, b, Stoklund 1993, Zipsane 2005). 
Att natur- och kulturarv utgör potenta vapen också för strid, motstånd och 
kritik är väl beforskat (se t.ex. Gustafsson 2002, Gradén 2003, Klein 2001a, 
Lowenthal 1996, Svensson 1998, 1999). 

Också som följd av det globala samhällets framväxt har ord som kulturarv 
och kulturhistoria fått ny aktualitet och laddad betydelse (Klein 1997). Det är 
uppenbart att begreppet kulturarv attraherar. Det har flutit in i samhällsde-
batten och lett till omformuleringar av såväl offentliga som icke-offentliga 
mål och medfört verksamhetsförändringar (alltifrån Kungliga biblioteket till 
utbildningsinstitutioner). Många anser sig idag syssla med kulturarv, även 
om den offentliga kulturmiljövården gärna vill göra begreppet till sitt, men 
använder det oproblematiserat. Det internationella samfundet utgör inget 
undantag. Världsarvet skall ses som en del av denna större process. 

En för studien relevant uppmaning har jag hämtat hos folkloristen Regina 
Bendix (2000). Hon anser att kulturarvsbegreppets enorma popularitet skall 
sökas i dess förmåga att dölja historia och politik. Det faktum att kulturarvet 
bakom en enhetlig och till synes oproblematisk fasad används som verktyg 
för att hävda och hylla etnicitet, lokala platser och historia och för att helt 
enkelt locka besökare, ger henne anledning till kritik. Hon hävdar att en un-
dersökning av arv som idé och praktik kräver ett utforskande av hur politik, 
marknader och sociala nätverk spelar samman. Bendix erbjuder många in-
tressanta ingångar till studiet av kulturarv och kulturarvsskapande. Själv 
diskuterar hon kulturarvsskapandet främst ur (en viss) representationskritisk 
synvinkel. Hon intresserar sig för vad begreppet innebär ideologiskt och vad 
det ”gör” med historia och politisk tanke och vilja. Hon spårar dess idéhisto-
riska ursprung och pekar på hur det är relaterat till kapitalismen. 



 25 

Bendix är dock långt ifrån ensam om att undersöka kulturarvsskapandets 
relation till marknaden och politiken, och vad kulturarvsskapande innebär 
för historieskrivning (se t.ex. P Aronsson 2004, Eriksen 1999, Lowenthal 
1996). Åter andra har diskuterat följdverkningar av upplevelseindustrins och 
kommersialismens inträde i den antikvariska sfären (Beckman 1993a). Vi-
dare har kulturarvsskapandets nära relation till en alltmer globaliserad tu-
ristindustri uppmärksammats (se t.ex. Kirshenblatt-Gimblett 1998), liksom 
vad människor gör på och med kulturarvsplatser och vilka förväntningar som 
knyts till dessa (se t.ex. Gustafsson 2002, Hansen 1999, Persson 1999, Ron-
ström 2001, Svensson 1998, 1999). Arkeologen Jonas Grundberg har pekat 
på att dagens kulturarvsprocesser sker på en marknad med allt större strate-
gisk och ekonomisk betydelse (2000:36). Det som identifieras som kulturarv 
genomgår en kommodifiering och blir produkter. 

I denna avhandling vill jag dock skjuta frågan om natur- och kulturarv 
som idé och vad det gör med historien i bakgrunden, och istället utgå från 
argumentet att begreppets popularitet och användandet av det som ett verk-
tyg måste relateras till de skärningspunkter där politik, marknad och nätverk 
möts. Mitt huvudintresse är inte vad kulturarv som begrepp gör utan vad 
människor gör med det, eller snarare med världsarvet. En viktig distinktion 
är att kulturarv och världsarv inte är samma sak. Det senare är snarast en 
form bland många andra av det förra. 

Vad jag visar är hur konventionen är ett resultat av världspolitiska händel-
ser, professionellt samarbete och industriell verksamhet. Jag visar också hur 
världsarvet som begrepp och verksamhet erbjuder sätt att göra politik och 
ekonomi.12 Det griper tag i frågor och attraherar eftersom det erbjuder ”värde-
växlingar” (Ronström 2001:94 ff, jfr Kurin 1997:kap. 1). Exempelvis kan det 
internationella utpekandet antas ge uppmärksamhet för turism- och utveck-
lingssyften. 

Ett fokus på skärningspunkten mellan politik, marknad och nätverk är så-
ledes avgörande för att förstå dels hur världsarvsplatserna kommer till, dels 
konventionens popularitet. Här ligger nyckeln till förståelsen av hur många 
olika intressen och informella praktiker möjliggör storskaliga verksamheter 
av denna typ (jfr Scott 1998). Som jag kommer att visa är dessutom ett 
framgångsrikt hanterande av komplexiteten i denna skärningspunkt en förut-

                               
12 Med politik menas försök att styra (jfr Shore och Wright 1997:14). Begreppet ges här en 
långt bredare innebörd än i vardagligt tal. Det inbegriper inte enbart partipolitik, nationell och 
internationell politik utan en breda uppsättning handlingar för att söka påverka, t.ex. att fram-
ställa versioner av verkligheten för vissa ändamål. Sett på detta sätt har fler handlingar än de 
man vanligtvis föreställer sig en politisk dimension. Även begreppet ekonomi definieras brett. 
Att göra ekonomi handlar om att skapa och förvärva vinster i olika sammanhang. Ekonomi 
handlar inte enbart om kulturella praktiker för att skapa pekuniära vinster. Även symboliska 
vinster t.ex. personlig karriär, internationell prestige och uppmärksamhet och dessas respek-
tive sammanhang och praktiker inbegrips. Perspektivet ligger nära sociologen Pierre Bour-
dieus begrepp ”fält” och ”kapital” (Bourdieu och Wacquant 1992). Dessa framstår som lämp-
liga för en fortsatt och mer systematisk ekonomisk analys av än den jag valt att göra. 
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sättning för hela världsarvsprojektet. Det gör det möjligt att reflektera över 
förutsättningarna för världsarvet som internationellt politiskt projekt. 

Världsarv – tidigare forskning 
När jag 1998 första gången kom i kontakt med världsarvet fanns om detta 
mycket litet forskning. Däremot fanns en del texter producerade av Unesco 
och dess samarbetspartners. Konventionen hade då samt senare varit föremål 
för granskning och översyn (se t.ex. Pressouyre 1996, Unesco 2003b), och 
en hel del litteratur har tillkommit för att utveckla perspektiv och verktyg för 
verksamheten (se t.ex. von Droste m.fl. 1995, Larsen 1995). Därutöver finns 
en omfattande litteratur av mer beskrivande karaktär om världsarvsplatser 
som i informations-, bildnings- eller marknadsföringssyfte tagits fram av 
Unesco, nationella myndigheter och organisationer, företag och enskilda. 
Denna litteratur har relevans för studien främst som källmaterial. 

I den akademiska forskningen har världsarvet gjorts till föremål för in-
tresse inom exempelvis stadsplanering (t.ex. Rghei 1992) och vad gäller 
naturmiljövårdens organisation (t.ex. Elliot 1995, Rådelius 2002), men denna 
forskning är av tillämpande karaktär och avser att belysa hur bevarandefrå-
gor bäst bör beaktas i planering och organisation. 

Min egen studie ansluter till och tar hjälp av sådana studier där världsar-
vet på olika sätt problematiserats utanför dess egna utgångspunkter och per-
spektiv och bortom den rent tillämpade forskningen. Intresset för Unescos 
världsarv har generellt sett ökat under senare år, och det finns nu en rad in-
tressanta undersökningar där tillkomsten av enskilda världsarvsplatser bildar 
utgångspunkt eller på annat sätt berörs. Jag skall här nämna några av dem. 

Frågan hur det ”globala” influerar det ”lokala” har berörts i flera studier. 
Etnologen Owe Ronström (2001) analyserar i en artikel de transformationer 
som staden Visby på Gotland har genomgått under 1990-talet. Inför nomine-
ringen av Visby till världsarvslistan som ett exempel på en medeltida hanse-
stad blev det föreslagna området innanför ringmurarna föremål för en om-
fattande restaurering av fasader och gaturum för att göra dessa så autentiskt 
medeltidslika som möjligt. Ett mer autentiskt Visby, skriver Ronström, var 
ett krav från Icomos världsarvskoordinator för att stadens historiska centrum 
skulle kunna platsa som världsarv (2001:64). Visby kom genom denna ”me-
deltidifiering” att bli en av Sveriges mest postmoderna städer. 

Ronström visar med önskvärd tydlighet att konventionen kan ha direkta 
effekter på platsers fysiska utformning, här i form av en stereotyp medeltida 
stadsbild, och hur det lokalt skapade många olika slags värden. Att exempel-
vis dra nytta av platsens status som världsarv för turism och utveckling var 
viktiga motiv bakom nomineringen. Här finns paralleller till Södra Ölands 
odlingslandskap och andra världsarvplatser (se t.ex. Rådelius 2002:kap. 3, 
Saltzman 1999, 2001:kap. 6, Seppänen 1999, van der Aa 2005:kap. 6). 



 27 

Världsarvet Laponia har intresserat flera forskare. Den samiska befolk-
ningens sätt att förhålla sig till världsarvsutnämningen och dess roll i samiskt 
identitetsskapande har behandlats av Carina Green (1999, 2000) inom forsk-
ningsområdet samiska studier. Med renskötande samer i världsarvet Laponia 
som exempel har antropologen Hugh Beach (2001) pekat på att många av de 
regleringar som i historien införts för att skydda ursprungsbefolkningar sna-
rast haft motsatt effekt. Förklaringen är att de inte utgått från samernas egna 
existensvillkor utan varit resultatet av vad andra än samerna ansett att dessa 
borde tycka och vilja. Beach visar hur samerna idag har att förhålla sig till en 
rad olika bevarandepolitiska idéer och program, däribland världsarvet. Dessa 
låter sig dock varken samsas med varandra eller med en komplicerad ren-
skötsel där ekonomisk lönsamhet och rationellt bruk kommer på kant med 
bevarandet av samisk traditionell kultur, krav på hållbar utveckling och be-
varandet av orörd vildmark. 

Denna problematik möter vi även i antropologen Åsa Nilsson Dahlströms 
(2003) avhandling. Hon behandlar förhandlingarna mellan dessa motstridiga 
intressen i Laponia och undersöker hur samerna ställer sig. Därmed illustre-
ras därmed delvis andra effekter av implementeringen av konventionen än de 
ovan nämnda. Särskilt belyses hur spänningar uppstår mellan motstridiga 
policys och hur hanterandet av konflikterna blir en del av vardagen. 

En liknande problematik behandlas även i två artiklar om kontroverserna 
kring de australiensiska myndigheternas tillstånd till ett gruvbolag att på-
börja brytningsverksamhet i närheten av världsarvet Kakadu National Park i 
Australien. Nationella och ekonomiska intressen kom här i konflikt med 
natur- och kulturmiljövårdens perspektiv, och frågan komplicerades ytterli-
gare av att anläggningen låg på för aboriginer helig mark. De olika belys-
ningar som humangeografen Graeme Aplin (2004) och statsvetaren Javed 
Maswood (2000) gett kontroversen kring hoten mot platsens natur- och kul-
turvärden, ursprungsbefolkningens rättigheter och nationellt handlingsut-
rymme i förhållande till det internationella samfundet, har varit värdefulla 
eftersom de rör aspekter av det internationella förhandlingsspelet. I avhand-
lingen tar jag upp konflikten kring Kakadu National för att visa hur proble-
matiska frågor och spänningsfyllda förhållanden uppstår när motstridiga 
intressen kommer på kant och föranleder internationella förhandlingar. 

Etnologen Katarina Saltzman har i sin avhandling och även i flera artiklar 
diskuterat nomineringen av södra Öland till världsarv (1999, 2001, 2002). 
Saltzman knyter främst an till forskning om landskap som kulturell och so-
cial företeelse, men hennes synsätt och resultat har relevans för min studie. I 
avhandlingen visar hon hur ett och samma landskap kan betraktas ur olika 
perspektiv och nyttjas på olika sätt. Samma landskap kan utgöra ett exotiskt 
resmål för turister, jordbrukarens mark och arbetsplats, fågelskådarens 
Mecka eller antikvariens skötebarn. Landskap, menar Saltzman, är samman-
satta och motsägelsefulla företeelser som ”utgörs av och ingår i en komplex 
väv av samband och processer. /…/ I landskapet är lokalt och globalt, männi-
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ska och natur, ekonomi och ekologi, ideologi och praktik sammantvinnade i 
relationer där varje liten detalj kan påverka helheten” (2001:246). 

Detta resonemang kan lätt föras över till natur- och kulturarvet. I avhand-
lingen kommer jag att försöka bena upp världsarvets ”invävdhet” och visa på 
förhandlingar och mäklanden när olika perspektiv och intressen möts. 

Saltzman och jag delar också empiri. Även jag skriver om det öländska 
nomineringsarbetet för att visa hur det gjordes olika tolkningar av världsar-
vet och hur nomineringsplanerna förankrades lokalt. Själv har jag dock valt 
att främst belysa detta med avseende på världsarvet som globalt bevarande-
initiativ och med dess villkor i skärningspunkten mellan politik och mark-
nad. Här finns turist- och utvecklingsintressenas betydelse, aspekter som 
tidigare analyserats av några företagsekonomer (L Aronsson m.fl. 2002). 
Dessa aspekter återkommer i en antologi, redigerad av turismforskarna 
David Harrison och Michael Hitchcock (2005), som behandlar världsarv i en 
rad olika länder, liksom även i en undersökning av världsarv och turism i 
Sverige (Magnusson 2002). 

Att tidigare studier huvudsakligen knutit an till enskilda världsarvsplatser 
är intressant i förhållande till mitt eget perspektivval. Jag har koncentrerat 
mig på delar av verksamhetens organisatoriska centrum med begränsade 
utblickar mot dess periferi, bl.a. enskilda världsarv. Mina intressen ligger 
därigenom närmare tre andra studier, däribland performansforskaren Barbara 
Kirshenblatt-Gimbletts diskussion (under utgivning) om hur världsarvet 
utgör en del i framväxten av ”globalkulturellt allmängods” som speglar mänsk-
lighetens mångfald. Fenomenet världsarvet ställs av henne i fokus, men inte 
som i mitt fall genom ett etnografiskt studium av verksamheten på den inte-
rnationella arenan. Empirin har hon främst hämtat från tidigare forskning 
samt från visst annat skriftligt material. Kirshenblatt-Gimblett lägger dess-
utom huvudvikten vid Unescos arbete med att identifiera och bevara imma-
teriella kulturarv, för vilka det sedan 2003 existerar en särskild Unesco-kon-
vention. 

Tillkomsten av sistnämnda konvention har även studerats av folkloristen 
Valdimar Hafstein (2004). Hafsteins undersökning, som bygger på dokument 
samt på observationer under ett möte i Paris, analyserar de politiska föränd-
ringar och diplomatiska förhandlingar som genererat konventionen. Hafstein 
argumenterar, liksom jag själv, för att kulturarv är ett verktyg för interven-
tion och att kulturarv handlar om att organisera mångfald och få människor 
att se på sig själva och sina traditioner på särskilda sätt för att därigenom 
kunna styra dem. 

Arkeologen Sarah Titchens (1995) avhandling om världsarvkonventionens 
tillkomsthistoria och utveckling fram till 1994 har försett mig med en inblick 
i konventionens historiska förutsättningar och de centrala föreställningar 
som den bygger på. Tillsammans med andra undersökningar har den fått 
tjäna som en viktig andrahandskälla, och en värdefull sådan eftersom studiet 
av ett globalt fenomen som världsarvet inte låter sig enkelt undersökas. 



 29 

Translokal etnografi 
Även om verksamheten sätts i fokus med den internationella arenan som 
ingång till min undersökning, är svaret på frågan om hur den bör studeras 
inte självklart. Verksamheten försiggår på geografiskt skilda platser, över 
stora avstånd och inbegriper en mängd aktörer. Unescos huvudkontor ligger i 
Paris. Det gör också Icomos13 huvudkontor. Icomos är en av de expertor-
ganisationer som anlitas i frågor rörande kulturarvet. En annan är Iccrom14, 
som håller till i Rom. Den expertorganisation som Unesco rådfrågar angå-
ende naturarven, IUCN15, har sitt högkvarter i Gland, Schweiz. Härutöver är 
ett stort antal andra organisationer på skilda sätt knutna till Unescos arbete, 
och nya samarbeten etableras fortlöpande. Ett lands anslutning till konven-
tionen medför vidare att organisationer, personer och institutioner på såväl 
lokal, regional som nationell nivå berörs. Möten och konferenser hålls i alla 
världsdelar. Såväl personer som idéer korsar lokala, nationella och organi-
satoriska gränser. Vi skall dessuto påminna oss om att själva världsarven är 
spridda över jordens yta. 

Strukturerna ligger alltså utbredda i det geografiska rummet på ett sådant 
sätt att varje nedslag i verksamheten som forskaren gör bara ger begränsad 
kunskap (jfr Hannerz 2001:10). Av detta följer att metodfrågorna ställs på 
sin spets. Vad av den breda och geografiskt utspridda verksamheten skall 
studeras och hur skall det ske? Vilka aktörer skall fokuseras? Hur kan det 
transnationella infångas och studeras? Vilka metoder och materialkategorier 
är möjliga, och vilka är dessas förtjänster respektive brister? 

Metodmässiga möjligheter och begränsningar i transnationella studier har 
främst diskuterats inom antropologin (se t.ex. Amit 2000, Gemzöe 2004a, 
Hannerz 1998, 2001a, b, Marcus 1995, 1998, Wulff 2002). En antropolo-
giskt etablerad metod är det ”multilokala” och ”translokala” fältarbetet, vil-
ket innebär fältarbete på flera platser som på olika sätt är förbundna med 
varandra. Antropologen George Marcus karakteriserar detta på följande sätt: 

Multi-sited research is designed around chains, paths, threads, conjunctions, 
or juxtapositions of locations in which the ethnographer establishes some 
form of literal, physical presence with an explicit, posited logic of association 
or connection among sites that in fact defines the argument of the ethnogra-
phy (Marcus 1995:105). 

 
                               
13 Icomos står för The International Council On Monuments and Sites. Organisationen bilda-
des 1965. Dess medlemmar utgörs av olika experter på kulturarv, t.ex. arkeologer, konsthisto-
riker, antropologer och konservatorer. Medlemsantalet uppgår i dag till ca 6000. 
14 Iccrom (The International Centre for the study of the Preservation and Restoration of Cul-
tural Property) bildades 1956. Organisationen samlar kunskap om, utvecklar och ger utbild-
ning i tekniker för konservering och restaurering av kulturarv. 
15 IUCN är en internationell sammanslutning av regeringar, statliga organ och icke-statliga 
organisationer som verkar för skydd och vård av naturområden. IUCN (The World Conserva-
tion Union) grundades 1948. 
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Inspirerad av denna metoddiskussion och av antropologiska transnationella 
studier har jag kommit att se sådant fältarbete som ändamålsenligt i mitt fall. 
Förhållandet att världsarvet utgör ett transnationellt fenomen som involverar 
en mångfald aktörer, platser och skilda sammanhang har fått bestämma det 
metodiska upplägget. Materialet har insamlats i flera olika lokaliteter utifrån 
hypotesen att dessa är länkade till varandra och bildar en struktur där skeen-
den på en plats både avsiktligt och oavsiktligt påverkar vad som sker i andra. 
För den här typen av fältarbete har Ulf Hannerz (2001b) introducerat den 
alternativa termen ”translokalt fältarbete”, med vilken han velat betona att 
det inte bara handlar om etnografiskt arbete på flera platser utan även gäller 
att undersöka hur dessa platser är strukturellt sammanlänkade.16 

Hannerz påpekar att forskaren i sådana studier ofta ställs inför valsituatio-
ner. ”Djup” måste i viss mån offras till förmån för ”bredd”. På grund av stu-
dieobjektets komplexitet och fältets karaktär måste forskaren kanske välja 
bland ett antal fenomen och platser (Hannerz 2001b:18). Den här problema-
tiken får väl sägas vara generell, men blir i studiet av transnationella feno-
men särskilt tydlig. Även jag har tvingats göra avgränsningar och noga över-
väga val av metod och material. Det har inneburit att vissa aktörer, aktivite-
ter och sammanhang fokuserats mer än andra, och att metod och material 
växlat beroende på kunskapsmål, arbetsgång och omständigheter i fält. 

I arbetet har jag av ovan angivna skäl försökt skaffa mig överblick och in-
formera mig om verksamheten i stort för att välja ut vissa aspekter och när-
studera valda delar. I enlighet med studiens utgångspunkter har jag koncent-
rerat mig på den konkreta verksamheten och utgått från den internationella 
arenan och dess aktörer. Till skillnad mot vad som varit vanligt i tidigare 
transnationella studier har det i mitt fall inte handlat så mycket om att utgå 
från geografiska platser för längre fältarbeten. Jag har istället sökt upp orga-
niserade sammanhang eller händelser som är karaktäristiska och centrala för 
verksamheten och där gjort observationer, utfört intervjuer och samlat 
skriftligt material (jfr Garsten 2001:178). 

Materialinsamlingen har inneburit ett flertal resor och närmast antagit ta-
git formen av vad antropologen Helena Wulff (2002) kallat ”jojo-fältarbete”. 
Sammanlagt har det blivit sju fältarbetsresor för såväl kortare som längre 
vistelser på skilda platser. Att enbart observera, intervjua och samla skriftligt 
material under dessa resor har dock inte varit tillräckligt. Som Hannerz 
(1998) påpekat är det i studiet av transnationella fenomen och processer 
viktigt att utveckla en känsla för struktur och att hålla sig informerad om vad 

                               
16 Nomineringen av Södra Ölands odlingslandskap belyser detta väl. Den arbetades till stor 
del fram lokalt, men den hade inte varit möjlig utan världsarvskonventionen. Det faktum att 
nomineringen handlades i Paris, granskades och utvärderades av experter i internationella 
organisationer, diskuterades och beslutades över på ett möte på andra sidan jordklotet och 
genom ett positivt beslut gavs ny status och ställdes under det internationella samfundets 
insyn och skydd, gör det svårt att bortse från de transnationella relationernas och beroende-
förhållandenas betydelse. 
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som pågår på fältet. Det förutsätter ett eklektiskt arbetssätt, vilket kräver data 
från en mängd källor via olika media samt att kontinuerligt träffa och hålla 
kontakt med informanter (Gusterson 1997). Materialet består även av infor-
mation från Internet, tidningsartiklar och medieprodukter. Att söka material 
via Internet har varit viktigt under hela materialinsamlingen, även inför och 
mellan mina utflykter, och jag betraktar detta som del av fältarbetet. 

Angreppssättet är i det närmaste identiskt med det socialantropologerna 
Cris Shore och Susan Wright förespråkat i studiet av politik (1997:14). De 
menar att man förvisso kan arbeta mer traditionellt genom att inrikta sig på 
enskilda gruppers föreställningsvärdar, politiska begrepp, eller genom att 
följa individer som berörs och visa på politikens organiserande principer. 
Men om man istället ser politik som försök att styra, dvs. som något som 
aktualiserar maktrelationer i ett socialt rum, då ändras fältet. I så fall blir det 
inte fråga om att studera exempelvis avgränsade grupper, utan om att hitta en 
metod för att analysera kopplingar mellan olika nivåer och former av sociala 
processer och kunna visa hur de opererar på olika platser – lokalt, nationellt 
och globalt. Uppgiften blir att spåra de nät av relationer mellan aktörer, in-
stitutioner och diskurser i tid och rum som skapas av försöken att styra. En 
given ambition blir att fånga interaktioner och disjunktioner mellan olika 
platser och på skilda nivåer i policyprocessen, att söka upp och undersöka 
organisatoriska och vardagliga verkligheter och se hur de griper in i var-
andra. Fältarbetet blir multilokalt och materialet diversifierat (Shore och 
Wright 1997:15). 

Som nämnts tillkom undersökningen som ett delprojekt i ett större forsk-
ningsprogram där olika transnationella fenomen, processer och aktörer och 
relationen till stater studerades. Att det blev Unescos världsarv berodde på 
att det dök upp på köksbordet en dag. En söndagsmorgon 1998 läste jag i 
Dagens Nyheter (den 6 september) en kort krönika om Unescos världsarv. 
Den var skriven av miljöjournalisten och författaren Peter Hanneberg och 
diskuterade det stora antalet kulturarv i förhållande till naturarv på 
världsarvslistan. Han skrev: 

Det är två saker jag reagerar mot: Kulturarven slinker igenom för lätt och blir 
för många. Kultur- och naturarv blandas felaktigt i samma gryta. Det är av 
kärlek till världens konstskatter jag vänder mig mot inflationen i kulturarv. 
Av dagens 552 världsarv utgör de 418. Det har gått prestige i kulturarven. 
Unescos möten är ett kattrakande av guds nåde. 152 länder strider på kniven 
för att få sitta på Kommitténs 21 stolar. Icomos, International Council on 
Monuments and Sites, som behandlar kulturarven, flödar över av experter 
som bedriver en mindre terror för att få igenom sina gamla kyrkor, slott och 
fort. /…/ Idag trängs kulturarv och naturarv på samma lista. Det är inte ens 
äpplen och päron man jämför, snarare kiwifrukter och bananer. /… / Vilket 
bygge som helst kräver en renovering efter 26 år. Som synes gäller detta nu i 
hög grad Unescos konvention från 1972, som ska välja ut de verkliga 
juvelerna till våra barns arvegods (Dagens Nyheter 1998-09-06, Peter Hanne-
berg). 
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Artikeln väckte mitt intresse. I Unescos världsarv såg jag ett möjligt ämne. 
Här fanns internationella organisationer som samverkade transnationellt med 
stater världen över, och här fanns experter i olika roller. Mest fascinerades 
jag av den påstådda blandningen av natur- och kulturarv. Hur var den mö-
jligt? Vad för slags verksamhet var detta? Hur vet man vad som är ett världs-
arv? Vem bestämmer det? 

En orsak till varför jag fastnade för Unescos världsarv var nog de 
etnologiskt intressanta kopplingarna till 1980- och 1990-talens dekonstruk-
tion av ”det nationalistiska projektet”. Världsarvet påminde om den natio-
nella romantikens natur- och kulturarvsskapande. Världsarvet innebär på lik-
nande sätt ett utväljande, beskrivande och exponerande av olika typer av 
natur- och kulturarv för i grunden politiska syften, men den politiska agen-
dan är nu en annan. 

Mötet med tidningsartikeln blev inledningen. Särskilt i början erbjöd mig 
Internet ett användbart verktyg, men faktiskt under hela fältarbetet. Unescos 
världsarvscenter, som är konventionens sekretariat, har en mycket infor-
mationsrik webbsida där verksamhet, aktörer, procedurer, regelverk, kate-
gorier, kriterier och listade platser presenteras. Hemsidan gav mig också 
möjlighet till virtuella arkivbesök. Samtliga offentliga mötesprotokoll från 
1977 och framåt har gjorts tillgängliga för allmänheten, även en del rappor-
ter från expertmöten som hållits genom åren.17 Det var genom en första ana-
lys av information via Internet som studien planerades. Detta material 
pekade ut aktörer och relationer och beskrev procedurer, begrepp, kategorier 
och kriterier som är centrala för verksamheten. 

En stor del av rekognoceringsarbetet kunde alltså ske vid skrivbordet. Jag 
sökte emellertid också etablera personliga kontakter. Ett avgörande möte 
skedde under våren 1999 då jag intervjuade den person på Riksanti-
kvarieämbetet som i praktiken är ansvarig för konventionsarbetet i Sverige. 
Ytterst ligger ansvaret för Sveriges engagemang i konventionen hos Re-
geringen, men i praktiken är det dock Riksantikvarieämbetet och Natur-
vårdsverket som sköter arbetet centralt. 

Denna person kom för mig att bli en nyckelinformant och det på flera sätt. 
Hon visade sig ha mer än tio års erfarenhet av konventionensarbetet. Hon 
blev också en nyckelperson på så sätt att kunde öppna dörrar till mitt 
fortsatta studium. Genom att under lång tid ha arbetat internationellt, också 
inom expertorganisationen Icomos, har hon ett mycket stort kontaktnät. Hon 
ordnade tillträde till Unesco möten och introducerade mig för personer inom 
Unesco, i expertorganisationerna och i nationella delegationer. 

                               
17 Det virtuella arkivet har sedan ett par år tillbaka utökats med samtliga protokoll och 
dokument från 1971 och framåt. URL-adressen var 2006-05-09 http://whc. unesco.org/pg. 
cfm?cid=186. 
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Unescos möten är centrala tilldragelser och jag har deltagit i åtta av dessa 
på tre skilda orter.18 De första sammankomsterna ägde rum i juli 1999, då jag 
under en dryg veckas tid deltog i två möten på Unescos huvudkontor i Paris. 
Runt halvårsskiftet varje år sammanträder den s.k. Världsarsvbyrån för att 
förbereda Världsarvskommitténs arbete och årliga möte i slutet av året. 
Byrån och Kommittén, som jag här benämner dem, är konventionens högsta 
instanser. Det andra mötet var ett extrainsatt kommittémöte. Ledamöterna 
hade flugits in för att under en dag diskutera en kontrovers kring planer på 
uranbrytning i ett australiskt världsarvsområde. Jag passade under denna resa 
även på att besöka expertorganisationen Icomos huvudkontor i Paris för att 
intervjua två av de personer som hade världsarvskonventionen som 
huvudsyssla. Vid samma tillfälle kunde jag i organisationens arkiv bekanta 
mig med några av nomineringarna till listan. En andra resa gick till 
Marrakesh i Marocko där jag under tio dagar i november/december 1999, 
tillsammans med den svenska delegationen, deltog i kommittémötet. Denna 
resa följdes av ytterligare en resa till Världsarvsbyråns möte i Paris, näm-
ligen i juni 2000. 

För mig som velat studera konventionen med den internationella arenan 
som ingång har mötesdeltagandet varit betydelsefullt. Mötena kan beskrivas 
som förtätade tillfällen då arbetsmoment utförs, tidigare arbetsinsatser sam-
manfattas och diskuteras, viktiga beslut fattas och planer för framtiden dras 
upp. Då samlas aktörerna och det blir möjligt att etablera kontakt och 
komma i samspråk. 

Att på detta sätt följa med aktörer har beskrivit som en möjlig strategi i 
undersökningar av transnationella verksamheter (Marcus 1995:106). Genom 
det translokala fältarbetet fick jag en inblick i dessa internationellt verk-
samma personers kosmopolitiska och rörliga vardag. Min väg in i verksam-
heten, genom deltagade på möten, ordnades på ett sätt som är vanligt för 
”nybörjare” i nationella delegationer, i Byrån och i Kommittén. Man följer 
med någon med tidigare erfarenhet för att se hur det går till, introduceras för 
andra och bli delaktig i nätverk. Att jag ingått i den svenska delegationen vid 
mötena gav mig en viss status i sammanhanget som jag tror underlättade fort-
satt tillträde. 

Hösten 2000 genomförde jag ett drygt två månader långt fältarbete på 
konventionens sekretariat i Paris, även kallat Världsarvscentret (World 
Heritage Centre, här kallat Centret alt. Sekretariatet), för att där följa det 
dagliga arbetet med konventionen. Under denna tid hade jag en officiell 
praktikplats vid Unesco, en möjlighet som erbjöds mig än en gång då jag 

                               
18 Enligt Håkan Thörn utgör konferenser och andra möten till vilka människor reser från 
skilda håll en väsentlig dimension i många inflytelserika gruppers verksamhet. Mycket av den 
maktutövning som äger rum inom och genom världssamhällets institutioner, arenor och 
strukturer bygger på interaktion under och i anslutning till sådana evenemang (2002:113). 
Denna omständighet gör det relevant att utforska just dessa. 
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under två veckor arbetade tillsammans med Sekretariatet under byrå- och 
kommittémötena i Cairns i Australien samma höst. 

Under fältarbetet blev jag mer och mer involverad i verksamheten. Från 
att i början huvudsakligen observera kunde jag sedermera delta mer konkret. 
Praktikanttiden gav avgjort mitt arbete ett välbehövligt lyft när det gällde att 
få grepp om empirin. Under de första mötena visade det sig svårt att under 
den korta tiden se och förstå vad som skedde. Deltagandet i flera möten 
visade sig vara en avgörande förutsättning för att kunna tränga djupare i 
empirin. Fältvistelsen vid Centret gav ytterligare förståelse, men viktigast 
var ändå att under en period kunna vistas mitt i verksamheten och arbeta 
koncentrerat med empirin, inte minst inom ramen för konkreta arbets-
uppgifter, samt att få ta del av personalens vardag. 

Utöver detta har jag genomfört nationella och lokala utblickar, bl.a. i form 
av fallstudier av nomineringar till världsarvslistan, främst Höga kusten och 
Södra Ölands odlingslandskap. Dessa två ärenden har jag haft möjlighet att 
följa under Unescos möten ända tills dess att platserna accepterades under 
Världsarvskommitténs möte i Cairns, Australien, vilket skedde i december 
2000. Södra Öland är det fall som jag behandlat utförligast, vilket betyder att 
jag kunnat redogöra för hur nomineringen arbetades fram och vad som 
skedde lokalt efter utnämningen. 

Mina möjligheter att själv forma och styra fältarbetet har dock begränsats 
på flera sätt. Materialinsamlingen via Internet hade fördelen av att vara 
lågintensiv, vilket gav stort utrymme för dagboksanteckningar och reflek-
tioner. Däremot var tempot högt under Unescos möten. Ärenden avverkades 
i rask takt efter en dagordning och under begränsad tid. För att allt skulle 
hinnas med ordnades kvällssessioner. Under kafferaster och luncher passade 
deltagarna på att prata och umgås med andra mötesdeltagare. Cocktailpartyn 
och vernissager förekom under alla möten, och mötesfria kvällar gick för 
min del åt till att äta middag med informanter. Kafferaster, mottagningar och 
middagar gav tillfälle för frågor. För deltagarna var dessa inslag långt infrån 
enbart nöjen utan reella arbetstillfällen då de skaffade fram information, lade 
upp strategier, löste problem och knöt kontakter. Som forskare var det bara 
bara att ”hänga på”, från frukost till midnatt. Några gånger såg jag mig 
tvungen att lämna möteslokalen en stund för att hinna göra anteckningar om 
vad som hänt under kaffet eller kvällen innan. 

Praktikanttiden på Centret i Paris blev speciell eftersom den varade i elva 
veckor. Arbetsdagarna flöt på och jag skrev fältdagbok nästan varje kväll. 
Även om arbetet periodvis var krävande och intensivt med såväl kvälls- som 
helgarbete, infann sig ändå efter en tid en viss vardagslunk. Men tiden gick 
fort med de två jobb jag nu hade, praktikant på Centret på dagtid och 
författare till fältdagboken på kvällen. Även om arbetsbelastningen på 
Centret oftast var hög kunde jag skapa utrymme för att ta del av allehanda 
dokument samt Centrets intranät och databaser. Ett par kvällar i veckan 
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gjorde jag sällskap med några på Centret för ett glas öl eller en gemensam 
middag. 

Fältarbetets eskalerande intensitet kulminerade under mötet i Cairns. Efter 
viss tvekan hade jag tillåtits att arbeta tillsammans med Centret. Detta gav 
både fördjupade och nya empiriska insikter. Ur metodhänseende blev det 
dock lite besvärligt. Även om det är krävande att delta som observatör under 
mötena kan det inte jämföras med hur det är att faktiskt jobba med 
Sekretariatet, som har att leda och administrera arbetet, att ansvara för doku-
ment och protoll. Arbetsdagarna varade från 08.30 till tidigast midnatt, oftast 
till 01.00 eller 02.00 på natten, hela tiden under stor tidspress och med små 
eller inga marginaler. 

Under dessa arbetsförhållanden var det svårt att få tid till att anteckna, och 
när jag väl hade en stund över var jag ofta för trött. För det mesta fick jag 
nöja mig med att göra stödanteckningar och memorera så gott det gick. En 
stor del av fältdagboken från just denna fältresa skrev jag därför i efterhand 
med hjälp av stödord, arbetsdokument och protokoll. Det faktum att jag hade 
specifika arbetsuppgifter (upprätta deltagarförteckningar, författa och revi-
dera texter och sammanställa dokumentation) att sköta innebar också att jag 
inte kunde följa allt som skedde i möteslokalen. Å andra sidan gav tillträdet 
till Centrets ”backstage” inblickar som jag tidigare inte fått. 

Under fältarbetet var jag tvungen att växla mellan tre språk. Material-
insamlingen inkluderade diskussioner, samtal, intervjuer, dokument och kon-
kreta arbetsuppgifter på engelska och franska, konventionens två arbetsspråk 
och som jag visserligen talar men inte alls behärskar som mitt modersmål. 
Att arbeta på två främmande språk gav insikter men skapade också hinder. 
Språkproblemen delade jag emellertid också med aktörerna i den internatio-
nella miljön. Endast ett fåtal hade arbetsspråken som sitt modersmål. 
Säkerligen gick både innebörder och nyanser förlorade. En analytisk vinst 
var å andra sidan att jag tvingades tänka till en extra gång när jag skrev om 
verksamheten på svenska. För att kunna ge läsaren en uppfattning om kon-
ventionens särskilda språkbruk återger jag i kursiv stil en del engelska ord 
och uttryck. 

Avhandlingens viktigaste materialkategori är avgjort fältanteckningarna. 
Redan under den första orienteringsperioden började jag skriva dagbok, helt 
enkelt för att det efter en tid blev svårt att hålla allt i huvudet, särskilt forsk-
ningsprocessen. I dagboken antecknade jag iakttagelser, tankar och reflek-
tioner, detta för att dokumentera varifrån jag fått vad och hur jag tänkt. 
Denna typ av dagboksskrivande fortsatte jag med, även om det under fält-
arbetets senare del skedde mer sporadiskt. För fältresorna skrev jag separata 
dagböcker. 

Skriftligt material i form av regelverk, protokoll, och dokument har också 
varit viktiga källor. Däremot är regelrätta intervjuer få eftersom mitt mötes-
deltagande och den längre vistelsen vid Världsarvscentret gav mig rika möj-
ligheter till informella samtal. 
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För fallstudien av södra Öland förhåller det sig dock annorlunda. Dels 
skriver jag om nomineringsarbetet lokalt, vilket var avslutat när jag började 
intressera mig för det, dels valde jag bara att studera vissa aspekter på hän-
delserna efter världsarvutnämningen, en process som sträckte sig över flera 
år. Utflykten till Kalmar och Öland i juni 2004 blev kort, emedan jag redan 
hade god kännedom om Unescos verksamhet och om nomineringen av plat-
sen. Syftet var här inte som i övriga fall att med deltagande observation som 
främsta metod följa skeenden. Det var istället att samla material för att skriva 
om nomineringsarbetet och ”bruket av världsarvsstatusen”. De fem dagarnas 
besök med intervjuer, observationer och insamling av skrifter på plats som-
maren 2004 kompletterades sedermera med material från Internet och tid-
ningar. 

Fältarbetets tyngdpunkt är nämnda aktiviteter, vilka resulterat i avhand-
lingens huvudsakliga empiri. Men jag har jag även samlat material mer eller 
mindre extensivt. Under orienteringsfasen fick tidningsartiklar och tv-program 
en viss roll. De berättade både om hur världsarvsarbetet går till och om 
platser på listan. Jag fann det också intressant att se när och var världsarvet 
omnämndes utanför själva konventionsarbetet. Att följa fenomens ”vand-
ringar” eller spridning är en möjlig strategi i transnationella studier och säger 
något om dessas produktionsvillkor (Marcus 1995). 

Världsarvet har visat en för mig oväntad förmåga att dyka upp i de mest 
vitt skilda sammanhang, på DN:s ledarsida, på frimärken och på Arlas mjölk-
paket, i Grönköpings Veckoblad, på turistbroschyrer, i utställningar och som 
skolprojekt. 

Jag har också besökt och dokumenterat två fotoutställningar på temat 
världsarv: i Tensta centrum i oktober 1998, om världsarvet generellt, och en 
på Etnografiska museet i mars 2000 om samiskt liv förr och nu i världs-
arvsområdet Laponia. Sommaren 2000 kunde jag se världsutställningen Expo 
2000 i Hannover, där referenser till världsarvet och världsarvsplatser före-
kom i några av de nationella paviljongerna, även i FN:s utställning och hos 
några organisationer. Jag även besökt världsarv under semestrar, fältarbets-
resor, och i samband med en konferensresa till Polen. 

Den ymniga floran av världsarvsbruk säger något om fenomenet i sig och 
om verksamhetens förutsättningar. Metodiskt sett har det haft viss betydelse 
för andra delar av fältarbetet. Besöken på världsarvsplatser har gett kon-
kretion åt diskussionerna under Unescos möten och åt Centrets arbete. 
Kanske kan det beskrivas som ett slags translokalt formade förståelser för 
vad man diskuterar och granskar. Förekomsten av referenser till Unescos 
världsarv i alla möjliga sammanhang ger också perspektiv på vad jag 
studerat och inte studerat. De påminde mig om den stora mängden av möj-
liga forskningansatser och att det oerhört mycket som jag inte kommer åt. 

Att växla position, identitet och plats har varit givande. Det har gett en 
viss överblick men även förståelse för aktörernas ofta divergerande 
perspektiv. En viss position ger ett visst perspektiv, visst arbetsmaterial samt 
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tillgång till vissa fora men inte till andra. Helheten ser helt enkelt olika ut 
beroende på om den betraktas via offentliga dokument, eller om den ses ur 
de nationella delegationernas, Världsarvscentrets, expertorganisationernas 
eller de öländska böndernas perspektiv. Det kan tyckas självklart nu efteråt, 
men var det inte från början. Fältarbetet har således varit ett slags kumulativ 
resa där varje nedslag betraktats och analyserats i ljuset av alla de tidigare. 
De gradvis vunna insikterna om dessa metodiska villkor är den viktigaste 
orsaken till att jag växlat utsiktpunkt och arbetat med flera metoder och 
materialkategorier. 

Med antropologen Lena Gemzöes (2004b:35 ff) ord kan forsknings-
processen beskrivas som ”centrifugalt” och ”centripetalt” kunskapssökande, 
vilket innebär att sökarljuset metodmässigt och teoretiskt sett har riktats så-
väl bort från utforskade platser som mot dem. Nedslagen var inte bestämda 
på förhand utan har varit resultatet av att jag följt spår som jag blivit varse 
efter hand (jfr Hannerz 2001b:18). Som etnologen Lars Kaijser (2004, 
Gemzöe 2004a:18) påpekat ”syns” inte alltid övergripande strukturer och 
relationer i fältet, varför det krävs en särskild uppmärksamhet på de struk-
turella sammanhang som formar dessa. 

En möjlig avgränsning hade varit att enbart fokusera på Unescos interna-
tionella möten. Ett sådant val hade emellertid lett till att jag hade gått miste 
om väsentliga aspekter av verksamheten (jfr Garsten 2001:165). Det hade 
exempelvis inneburit att jag missat de lokala tolkningarna och bruket av 
världsarvet på Öland och hur dessa var länkade till olika sammanhang. På 
samma sätt hade en studie avgränsad till Öland riskerat att missa den fulla 
betydelsen av det transnationella sammanhanget. Likaså är det lätt att se 
Världsarvscentrets arbete som rent pappersarbete utan större inflytande över 
verksamheten. Som jag kommer att visa gav de administrativa rutinerna 
upphov till villkor, vilka de nominerande staterna hade att förhålla sig till. 
Dessutom agerade personalen där aktivt för att driva verksamheten i viss 
riktning. 

Jag menar också att de förenklade och idealiserade bilderna av världsarvet 
i intervjuer, i rapporter, på webbsidor och i broschyrer är intressanta betrak-
tat i förhållande till andra versioner av världsarvet. Att se dem som mindre 
verkliga, betydelselösa och irrelevanta eller hävda att de inte säger något om 
hur verksamheten egentligen går till är inte ett hållbart resonemang. De utgör 
faktiskt en del av verksamheten och ser ut som de gör av särskilda skäl. 
Diskrepanser betyder inte alltid att saker och ting inte hänger ihop. 

Ett eklektiskt arbetssätt må vara relativt nytt för antroploger men är det 
inte för etnologer. Etnologer har utvecklat en metodisk medvetenhet om 
olika materialkategoriers och metoders olika förtjänster och begränsningar, 
samt en vana att arbeta med flera av dem samtidigt. Inte heller är det multi- 
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eller translokala något avgörande nytt.19 Etnologiska fältarbeten har ofta 
denna karaktär. För mig som etnolog är det snarare andra inslag i den antro-
pologiska traditionen som varit viktigare: att tänka i termer av rörelser, rela-
tioner och beroendeförhållanden över avstånd (jfr O’Dell 1997:228). 

Att inrikta sig på rörelse, relationer och beroendeförhållanden bidrar till 
förståelsen av hur det lokala alltid ingår i en väv av beroenderelationer. 
Tidsaspekten, dvs. hur historien verkar i nuet, har etnologer traditionellt 
uppmärksammat. Däremot har rumsaspekten efter diffusionismen och 1950- 
och 1960-talets kulturspridningsstudier stått kvar relativt oproblematiserad. 

I min avhandling har jag velat lyfta fram denna aspekt, som tycks vinna 
ett ökat intresse inom dagens etnologi. Unescos världsarv är ett fenomen i 
tiden som inbjuder till att se bortom nationella avgränsningar. 

Etik i studiet av politik 
Ingen forskare besparas etiska problem och utmaningar, och deltagande ob-
servation som metod och förtroliga relationer med informanter kan innebära 
att vissa dilemman blir svårare att hantera än andra (Akeroyd 1984:143). 
Min egen väg med växlande av utsiktspunkter och roller har medfört en hel 
del bryderier när vunna insikter och kunskaper omsatts till text. Problemati-
kens kärna är att jag befunnit mig i sammanhang där min forskarroll varit 
oklar samt att jag studerat en verksamhet som varit fylld av spänningar och 
känsliga relationer. 

Även om Unescos möten öppnades för mig genom att jag fick tillåtelse att 
delta tillsammans med den svenska delegationen, innebar det inte att delta-
garna vare sig i denna eller i de andra delegationerna från början var inför-
stådda med min roll. Den förblev okänd för majoriteten av de många hundra 
deltagarna. Det var ju också omöjligt att presentera mig och söka samtycke 
från dem alla. Jag hade inte förutsett problematiken, och fick därför hantera 
den så gott det gick genom att berätta varför jag var där för alla jag kom i 
kontakt med. 

Den aktualiserades återigen under fältarbetet vid Centret i Paris. Tillträdet 
skedde på ett formellt korrekt sätt, men mitt huvudsakliga syfte var inte känt 
för hela personalen på förhand. Jämfört med de tillfälliga mötena var det 
dock lättare att göra skälen till min vistelse tydliga, men med denna centrala 
position fick jag tillgång till känslig information som ju inte var avsedd för 
mig i egenskap av forskare utan för verksamheten. Detsamma gällde mötena. 

                               
19 Hannerz påpekar emellertid att inte heller tidigare antropologiska fältarbeten varit så 
unilokala som de uppfattats vara (2001:10, 17). Och en studie i exemplevis ett lokalsamhälle 
är i sig multilokal genom att forskaren även lokalt oftast rör sig mellan flera olika sam-
manhang. Dessutom är antropologer nog i praktiken mer eklektiska i sina fältarbeten än de ger 
sken av. 
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De forskningsetiska brottningarna har sin grund i att jag fått kunskaper 
”backstage”, och i att jag intresserat mig för relationer (jfr Akeroyd 1984:145). 
Jag har inte bara tagit del av sådant som inte varit avsett för mig utan också 
av sådant som aktörerna inte ville att andra skall få kännedom om eftersom 
sådan information kunde skada planer, förtroenden och relationer, och kan-
ske utnyttjas. 

I verksamheten har Sekretariatet, staterna och expertorganen olika upp-
gifter och möjligheter till inflytande, och upprätthållandet av detta tillstånd 
och verksamhetens grundläggande principer kräver ett stort mått av ”team-
bildning” och ”intrycksstyrning” (Goffman 1988:13 ff, 75, 126 ff) visavi of-
fentligheten. Därtill kommer det intrikata förhandlingsspel som försiggår 
mellan aktörerna för att driva arbetet i önskad riktning men utan att förlora i 
trovärdighet och utan att skada interna relationer. Verksamheten äger dess-
utom rum i en politisk internationell organisation där redan spänningsfyllda 
relationer ingalunda mildras av att den rör natur- och kulturarv. Även detta 
område har politisk sprängkraft (jfr Klein 1997:25). 

I början av fältarbetet insåg jag snabbt att jag inte utan vidare kunde dela 
med mig av gjorda erfarenheter från ett sammanhang till ett annat. Vad jag 
fick veta i den svenska delegationen måste jag under fältarbetet hålla dolt för 
Sekretariatet och vice versa. Lika restriktiv tvingades jag vara när det gällde 
att mellan anställda vid Sekretariatet förmedla vad någon sagt eller gjort, 
eftersom det lätt ledde till misstankar och spekulationer om existensen av 
dolda agendor bland tjänstemännen. Även relationerna mellan de aktörer 
som var inblandade i nomineringen av Södra Ölands odlingslandskap var 
känsliga. Åter igen gällde det att varsamt hantera de inblickar jag fått. 

Hanterandet av information har av begripliga skäl varit ännu svårare i 
skrivandet eftersom det krävt avvägningar mellan redovisning av forsknings-
resultat och etiska hänsyn. Det är en för etnologiska studier ovanlig proble-
matik är att offentliggörandet av känslig information kan komma att få poli-
tiska konsekvenser för relationerna mellan stater, organisationer eller myn-
digheter. Etnologen Barbro Blehr erinrar om att etnologer ofta oroar sig för 
att deras forskningsresultat riskerar att få negativa konsekvenser för de män-
niskor de studerar eller att resultaten skall komma att utnyttjas på oönskade 
sätt (2001:17 f). En sådan oro har jag inte kunnat frigöra mig från. 

Mitt sätt att skriva kan ju också inverka på möjligheterna till fortsatt 
forskning. Det vore högst olyckligt om mitt tillträde till några av konventio-
nens arenor skulle resultera i att andra inte ges samma möjlighet. Etnologer 
är i och för sig vana att röra sig på minerad mark, men frågorna kompliceras 
ytterligare av att jag skriver om ett namngivet objekt. Anonymisering av 
aktörerna kan bara göras i viss utsträckning. 

Jag har försökt hantera detta dilemma på flera sätt. Namn på individer fö-
rekommer med något undantag inte, och jag har använt tjänstebeteckningar. 
Detta är också motiverat eftersom analysen inte handlar om individer. 
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Ytterligare en strategi har varit att hitta sätt att skriva om känsliga frågor 
utan att analytiska poänger går förlorade. I några fall har jag byggt upp reso-
nemangen kring offentligt material även om jag ursprungligen fått informa-
tionen via intervjuer och observationer. Jag har även sökt att i görligaste mån 
referera till redan offentliggjort material, exempelvis protokoll, dokument 
och mediematerial, och sedan med eget empiri ge vidgade och nyanserade 
bilder. 

Några av fältets aktörer har ombetts att läsa textavsnitt, vilket antropolo-
gen Hugh Gusterson (1997) pekat ut som en strategi i studiet av inflytelse-
rika aktörer, ett tillvägagångssätt som också är vanligt förekommande i 
svensk etnologi. Dessa har uteslutande varit svensktalande eftersom jag av 
språkfärdighetsskäl valt att skriva på mitt modersmål. Sådana möjligheter till 
kommentarer och diskussioner har även av praktiska och tidsmässiga skäl 
inte kunnat erbjudas alla som berörs i texten. 

Som Tom O’Dell (1999a) påpekat präglas etnologiska studier av en ”ute-
slutningens poetik” där forskarens motiv får konsekvenser för val av metod, 
material och textinnehåll. Flera sådana val har i skrivandets stund kretsat 
kring etiska spörsmål. I några fall har jag utelämnat uppgifter, naturligtvis 
sådana jag fått i förtroende. I andra fall har jag valt att skriva om dem på ett 
generellt plan. Av samma skäl har jag valt att i vissa avsnitt skriva redovi-
sande snarare än exemplifierande.20 

Men vissa uppgifter av känslig natur har jag valt att lyfta fram då jag be-
dömt dem vara av särskilt stort kunskapsintresse. Det har gällt vissa uppgif-
ter som disharmonierar med offentliga bilder av hur arbetet går till: exem-
pelvis hemliga överenskommelser, politiska kompromisser och lobbying (jfr 
Sheehan 1996:80 om irländsk politik). Sådant anses misskrediterande, vilket 
är paradoxalt eftersom det förekommer i de flesta politiska sammanhang, 
exempelvis inom EU (se Mörth 1999:98). Men det är inte i första hand för att 
kritisera dessa inslag som jag skriver om dem, utan för att de utgör en så 
central del av verksamheten. Jag vill dessutom visa hur sådana aktiviteter 
kan ha stort inflytande långt utöver de kretsar där de äger rum. 

Att i studiet av inflytelserika aktörer och politiska sammanhang som et-
nografiskt arbetande forskare veta var gränsen skall sättas för skydd av in-
formanter är inte lätt att avgöra. Tidigare etikdiskussioner ger mycket lite 
vägledning (Sheehan 1993:86 f). Dessutom är det svårt att bortse från att de 
etiska regler som formulerats för att skydda informanter och försökspersoner 
också skyddar dem som har makt. 

En möjlig hållning anses vara att för demokratiska syften och utifrån ett 
maktkritiskt perspektiv i antropologen Laura Naders (1972) anda ”studera 
uppåt” (jfr Gerholm 1985). Som antropologen Gudrun Dahl påpekat är dock 

                               
20 Detta gäller särskilt kapitel 4. Dock har mitt val av framställningssätt fler orsaker. Mängden 
av empiriska nedslag gör textutrymmet begränsat, och valet av ”bredd” har fått gå ut över 
antalet exemplifieringar och detaljer. 
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inte heller ett sådant projekt befriat från etiska dilemman (1993:21). Och att 
se världsarvet som ett kolonialt fenomen och Unesco som kolonisatörer, 
vilket Nader troligen gjort, vore dessutom att bortse från komplexiteten. 
Världsarvet är ingalunda så homogent som det vid en första anblick kan 
förefalla vara. Det kännetecknas av interna strider och utnyttjas för olika 
syften, vilket faktiskt leder till frågan vem som egentligen har makten över 
vem. 

Att visa på motstånd och folklig manipulation har förvisso länge utgjort 
något av ett etnologiskt favoritmotiv (Ehn och Löfgren 1996:60 ff), men som 
jag kommer att visa ägnar sig inte bara kommunalpolitiker, tjänstemän och 
bönder på Öland åt detta utan i samma mån de eliter som befolkar världsar-
vets möten och sekretariat. Konventionen engagerar hängivna entusiaster 
men även personer som intresserar sig för världsarvet i andra syften. Det 
både begränsar handlingsutrymmen och skapar möjligheter. Verksamheten 
kan vid en första anblick framstå som främmande, men bygger i själva ver-
ket på logiker och praktiker som är grundläggande på många områden idag. 

Min undersökning är alltså inte kritisk i den meningen att den vill avslöja 
mäktiga aktörer och slutna sammanhang eller ta parti för eller emot konven-
tionen eller rikta sig mot någon särskild av fältets aktörer. Jag menar inte 
heller att världsarvet bär på en egentlig eller ”riktig” tillämpning som aktö-
rerna gör våld på. Världsarvet är vad det görs till. Själv har jag eftersträvat 
ett klassiskt forskarperspektiv där fenomen, sammanhang, processer, struktu-
rer och ageranden belyses. Det betyder ett distanserat problematiserande, där 
ökad kunskap om företeelser gör det möjligt att förhålla sig till dem och 
påverka dem (jfr Blehr 2001:19 f). 

Disposition 
En orsak till att de följande empiriska kapitlen följer fältarbetets huvudsak-
liga utkikspunkter i texter, Unescos möten, Centret och Öland är min önskan 
att återge något av de gradvisa insikter som forskningsresan givit mig. Plat-
serna är strategiskt valda med avseende på det faktum att de står i relation till 
varandra. Vad som sker på en plats har effekter på en annan och belyser inte 
bara vad som där sker utan också hur de hänger ihop. Kapitelindelningen har 
även ett pedagogiskt syfte. Att hålla fast vid en utkikspunkt och från denna 
blicka utåt har för mig varit ett sätt att minska antalet hopp mellan platser, 
sammanhang och aktörer, vilket bör göra resonemangen lättare att följa. 

Kapitel 2 beskriver världsarvets historia och verksamheten. 
I kapitel 3 ställer jag mig på en mer konkret och praktiknära nivå. Une-

scos världsarvskommittés och dess byrås möten beskriver jag som förtätade 
situationer då människor från världens alla hörn strålar samman för att 
bakom lyckta dörrar diskutera, planera och fatta beslut. Som jag kommer att 
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visa försiggår här ett intrikat förhandlingsspel mellan aktörer, och med kon-
sekvenser för verksamheter i andra sammanhang och på andra platser. 

I kapitel 4 redogör jag för Centrets arbete med att handlägga, granska, 
övervaka, sammanställa, planera och utveckla arbetet. Jag visar hur det mer 
vardagliga arbetet formar ett normativt och villkorligt sammanhang, och hur 
personalen utnyttjar sina administrativa positioner för att påverka verksam-
heten. 

Det sista empiriska kapitlet, nummer 5, handlar om Sveriges nominering 
av Södra Ölands odlingslandskap till världsarv, samt om betydelsen av den 
lokala kontexten. Fokus läggs på hur nomineringen och bruket av världsarvet 
ägde rum i ett spänningsfält som formats av en rad skilda intressen och 
strukturella villkor. 

Avhandlingens huvudsakliga slutsatser sammanfattas i kapitel 6 där sär-
skilt frågan om konventionens förutsättningar diskuteras. 



 43 

2. Världsarvets problem 

Hur kan världsarvskonventionen förstås? Vilket är dess ursprung och histo-
riska kontext? Hur går det till då man identifierar, bevarar och informerar om 
konventionen och världsarven? Det här kapitlet ger en övergripande analy-
tisk beskrivning och karakterisering av fenomenet som sådant, verksamheten 
och aktörerna. En central tanke som förs fram är att världsarvet formulerats 
som ett problem som skall göras känt och lösas med hjälp av konventionen. 
Jag tecknar konventionens historiska bakgrund, dess tillkomst i det interna-
tionella samfundet och dess utveckling. Jag visar hur världsarvet som globalt 
räddningsprojekt är löst knutet till det internationella samfundets försök att 
”ena och ordna världen” genom att ”skapa” den. Särskilt intresse ägnas åt 
den byråkratiska struktur av administrativa områden, ansvarsområden, pro-
cedurer och rutiner, vilka stadfästs i skilda regelverk och som därmed gör 
världsarvet möjligt. Jag avslutar med att diskutera några drag i konventio-
nens utveckling i syfte att ytterligare belysa arbetet och dess logiker, men 
även beröra hur problematisk verksamheten kan vara. 

Buddha-statyerna och talibanernas brott 
Media rapporterade under februari och mars 2001 om hur den talibanska 
regimen i Afghanistan slog sönder museisamlingar och hotade spränga föris-
lamska Buddha-statyer i luften med hänvisning till att de utgjorde avguda-
bilder. Händelseutvecklingen följdes under våren av Unesco, som vidtog en 
rad åtgärder i syfte att beveka och betvinga talibanerna, vars illdåd ansågs 
inte drabba enbart det afghanska folket utan hela världen. En förintelse av 
statyerna skulle vara en förlust för mänskligheten, menade man. 

I en serie pressmeddelanden uttalades fördömanden i kraftiga ordalag. 
Unescos Director-General Koïchiro Matsuura beskrev tilltaget som ”ett 
brott mot kulturen” (a crime against culture). Ett internationellt sändebud 
skickades till Afghanistan tillsammans med religiösa företrädare för att för-
söka tala landets högste ledare, Mullah Ohmar, till rätta. Regimen välkom-
nade sändebudet men gjorde samtidigt klart att man inte avsåg att lyssna till 
det internationella samfundets kritik. Upprop via e-post cirkulerade världen 
över under hela denna tid. Jag nåddes själv av ett sådant upprop där jag 
uppmanades att foga mitt namn till listan och skicka den vidare. 
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Unesco sände våren 2001 ut flera pressmeddelanden i samband med den talibanska 
regimens förstörelse av museiföremål och statyer i Afghanistan. I detta meddelande 
från den 12 mars fördömer Unescos högsta chef tilltaget (Unesco 2001a). 

Ansträngningarna var förgäves. I mars sändes rörliga bilder ut som visade 
hur de omtalade statyerna sköts sönder. Händelserna diskuterades inom Un-
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esco, och en resolution skrevs där tilltaget ånyo fördömdes. Dessa fanns 
också med på dagordningen vid flera Unesco-möten senare under året. 

Talibanregimen beskrev sina motiv som religiösa, men till dessa kan nog 
läggas ett långt vidare budskap. Att förstöra så starkt symboliskt laddade 
föremål som utpekade kulturarv är en mycket kraftfull kommunikativ hand-
ling som vittnar om en strävan mot en annan samhällsordning. En lika kraft-
full handling är Unescos försvar av dem. 

Värt att notera är att de omtalade statyerna inte fanns med på världsarvs-
listan, men omtalades under kontroversen som världsarv utifrån ståndpunk-
ten att de borde funnits med. Afghanistan skrev under konventionen redan 
1979, men den nya regimen ville uppenbarligen inte respektera den. Det 
internationella samfundets markering var helt klar. Talibanerna ansågs över-
träda grundläggande normer. De hade gått över gränsen för hur en stat skall 
agera och hur man som människa bör tänka och handla. 

Kulturarvsstrider är långt ifrån nya (Lowenthal 1996:234 f). De används 
som vapen i stridens hetta och görs senare i moraliskt ljus görs till sede-
lärande historier. År 2003 utsågs hela den dalgång där resterna av statyerna 
fanns till världsarv med hänvisning till ståndpunkten att hela kulturlandska-
pet där utgör ett värdefullt buddhistiskt arv. Samtidigt sattes platsen upp på 
den lista över hotade platser som Unescos världsarvskommitté använder sig 
av för att i allvarliga fall påkalla världens uppmärksamhet. Alltsedan dess 
har Bamiyan-dalen varit föremål för internationella insatser för att skydda 
dess historiska lämningar. 

Denna kontrovers är extrem och illustrerar därför extra tydligt den starka 
symboliska roll som natur- och kulturarv kan ges.21 Att utse, informera om 
och för framtiden bevara områden och objekt som natur- och kulturarv hand-
lar inte enbart om att bemästra den fysiska världen och styra agerandet inom 
ett begränsat område. Det handlar även om att få människor i gemen att be-
trakta världen, känna och agera på vissa sätt i relation till världen och till 
varandra. 

Att skapa natur- och kulturarv för i grunden politiska syften är i och för 
sig inget nytt. Som statsvetaren Benedict Anderson (1993) och en rad andra 
forskare har visat spelade kulturarvet en stor roll i formeringen av nationen 
som en föreställd politisk gemenskap. Monument, platser och museiföremål 
blev viktiga symboler i denna process, och sågs som regalier för enskilda 
nationer. Kulturarvet, naturen och dess vård kom att bli nationella angelä-
genheter och föremål för ett intensivt institutionsbyggande (se t.ex. Bennett 
1995, Bohman 1997, Löfgren 1989, 2001). Det nationella kulturarvsbygget 

                               
21 Det är inte svårt att se kontroversen som en del i det större händelseförlopp som ledde fram 
till de militära aktionerna senare under året med syftet att få regimen på fall. Själva brott-
stanken är emellertid inte ny. En internationell konvention för skydd av kulturarv i händelse 
av väpnad konflikt finns sedan 1954, men kontroversen antyder en utveckling mot ett interna-
tionellt rättighets- och skyldighetstänkande där uppfattade överträdelser inom bevarandeom-
rådet kan räknas in i motiven för militära ingripanden. 
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bedrevs enligt transnationellt spridda modeller för hur ett nationellt arv ska-
pas och vad det skall bestå av (Löfgren 1989, Stoklund 1993). Museer för 
folkkultur byggdes efter en förlaga i Berlin, och nationalparker skapades 
efter amerikansk modell. Sverige exporterade sin idé med Skansen, ett Sve-
rige i miniatyr där nationen materialiserades på ett mycket konkreta sätt 
(Löfren 2001, Zipsane 2005). Men även om kulturella matriser lånades över 
nationsgränserna skapades kulturarvet huvudsakligen lokalt och nationellt. 

Nytt däremot är att bevarande blivit en internationell fråga och att ska-
pandet av natur- och kulturarv bedrivs i gränsöverskridande samarbeten. 
Föreställningen om ett världsarv som bör identifieras och bevaras innebär 
alltså en förändrad målsättning och ett ansvarstänkande där natur- och kul-
turhänsynen inte längre avgränsas nationellt. Den tidigare nationella natur- 
och kulturmiljövårdspolitiken har internationaliserats, delvis från ett uppfat-
tat behov av samarbete för att lösa gränsöverskridande problem (se Gold-
mann 1999:10, 2001:10 ff för en begreppsdiskussion). Denna problematise-
ring har inneburit nya uppgifter och ansvar för stater, myndigheter, organi-
sationer och i förlängningen för hela det mänskliga kollektivet. En interna-
tionell konvention och en transnationell verksamhet har skapats för bevaran-
dets problem. 

Det finns många problem i världen, men blott ett fåtal av dem blir inter-
nationella politiska angelägenheter. Problem måste konstrueras som sådana, 
liksom legitima aktörer och praktiker för dessas lösning (Barnett och Finne-
more 2004:31). Närmast följer en historisk redogörelse för hur bevarandet av 
natur- och kulturarv gjorts till en internationell fråga. Mitt syfte är här att 
visa på betydelsen av det internationella samfundet som arena och som en 
struktur för skapandet av globala angelägenheter. Redogörelsen ger vissa 
inblickar i en historia som inte är särskilt allmänt bekant men som är viktig 
för att förstå konventionens grundläggande idéer, procedurer för identifiering 
och skydd av världsarv samt dess verktyg och kanaler för kunskapssprid-
ning. 

Ett globalt problem blir till 
Världsarvskonventionen antogs av Unescos generalförsamling i november 
1972. Dess syfte är identifikation och bevarande av såväl natur- som kultur-
arvsplatser världen över. En ytterligare uppgift är att informera och sprida 
kunskap om världsarvet. Konventionen inbegriper endast objekt som inte 
kan flyttas, och är baserad på idén att vissa delar av natur- och kulturarvet 
utgör mänsklighetens gemensamma arv. Dessa objekt utpekas i konven-
tionstexten som oersättliga, omistliga och av universellt värde. Som sådana 
skall de övervakas och skyddas gemensamt av det internationella samfundet 
genom ett institutionaliserat system, i samarbete med experter inom natur- 
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och kulturmiljövård och i enlighet med vetenskapliga metoder och praktiker 
för bevarande. 

Konventionen är ett ganska traditionellt bevarandepolitiskt initiativ däri 
att den bygger på en formulerad problembild och på en uppmaning till hand-
ling. De mest centrala omständigheterna och bevekelsegrunderna pekas tyd-
ligast ut i konventionstextens inledning: 

THE GENERAL CONFERENCE of the United Nations Educational, Scien-
tific and Cultural Organization meeting in Paris from 17 October to 21 No-
vember 1972, at its seventeenth session, 

Noting that the cultural heritage and the natural heritage are increasingly 
threatened with destruction not only by the traditional causes of decay, but 
also by changing social and economic conditions which aggravate the situa-
tion with even more formidable phenomena of damage or destruction, 

Considering that deterioration or disappearance of any item of the cultural or 
natural heritage constitutes a harmful impoverishment of the heritage of all 
the nations of the world, 

Considering that protection of this heritage at the national level often remains 
incomplete because of the scale of the resources which it requires and of the 
insufficient economic, scientific, and technological resources of the country 
where the property to be protected is situated, /…/ 

Considering that, in view of the magnitude and gravity of the new dangers 
threatening them, it is incumbent on the international community as a whole 
to participate in the protection of the cultural and natural heritage of outstan-
ding universal value, by the granting of collective assistance which, although 
not taking the place of action by the State concerned, will serve as an effici-
ent complement thereto, /…/ (Unesco 1972). 

 
Konventionen är ett upprop till i första hand världens stater, men i vidare 
mening till hela mänskligheten att ta ansvar för, vårda och bevara ett gemen-
samt arv, som i en tid av tilltagande globalisering hotas av förstörelse. Hoten 
utgörs bland annat av naturkrafter, tidens tand, exploatering av naturresurser, 
byggnation och massturism, men också av brist på resurser och kunskap. 

Även om tanken om ett för mänskligheten gemensamt arv kan framstå 
som revolutionerande ny, utvecklades inte världsarvet som ett problem i ett 
historiskt vakuum. I en noggrann genomgång av konventionens förhistoria 
och utveckling fram till mitten av 1990-talet pekar Sarah Titchen (1995) på 
hur världsarvstanken successivt växt fram inom det internationella samfun-
det.22 
                               
22 Avsnittet bygger där inte annat anges på Titchen (1995). Hon ger en bild av utvecklingspro-
cessen som konsensusartad, vilket den sannolikt inte var. Eftersom Titchen inte behandlar de 
kontroverser och strider som troligen förekommit kan inte jag heller göra det. Jag har tyvärr 
saknat tidsutrymme för egna studier av konventionens förhistoria. 
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En jordmån var den nationella rörelsen. Som redan nämnts gjordes tidigt 
vården av kulturarvet till en nationell angelägenhet och till föremål för ett 
intensivt institutionsbyggande, lagstiftande och kunskapande. Nationsbyg-
gets kulturarvsskapande var en västerländsk bevarandeetik, vars rötter gick 
tillbaka till de europeiska stormakternas historiekonstruktion av ett gammalt 
och ärorikt förflutet där särskilt fornlämningar sågs som vittnesbörd. Starten 
för den svenska kulturmiljövården brukar sättas till 1600-talet, då den första 
förordningen kom om bevarandet av fornlämningar (Beckman 1993b:63, 
Grundberg 2000:47). 

Intressant, men mindre känt och utforskat, är att det under samma tid för-
des diskussioner på internationell nivå kring bevarandet av kulturarvsplatser 
utifrån universalistiska idéer om mänsklighetens gemensamma arv. Med stöd 
i tidigare forskning pekar Titchen på hur frågan var intimt förknippad med 
krig, och att de första initiativen till skydd av monument och byggnader i 
händelse av väpnad konflikt togs under 1600-talet (1995:13 f). Dessa hade 
formen av moraliska regler för hur militära befälhavare i krigssituationer 
skulle fatta beslut med avseende på monument och byggnader. Under 1800-
talets andra hälft anordnads den första internationella konferensen, och 
skrivningar kring skydd av monument och byggnader gjordes i 1899 och 
1907 års Haag-konventioner rörandes staters rättigheter, skyldigheter och 
agerande i krig. Argumentet var att förlusten av sådana platser och objekt 
inte bara var en förlust för folket i fråga utan för alla människor. 

När Nationernas Förbund, NF, bildades efter första världskriget återupp-
togs tanken om ett gemensamt kulturarv. Det sågs som ett verktyg för ökad 
internationalism och som ett sätt att motverka rent nationalistiska intressen. 
NF, som sammanträdde första gången 1920, representerade ett slags praktisk 
internationalism. Programmet var internationellt och intellektuellt samarbete 
för hanterandet av politiska, ekonomiska och kulturella frågor med världs-
fred som övergripande mål. 

Av särskild betydelse för kulturarvsfrågan blev ett flertal konferenser 
samt särskilda initiativ till internationella rättliga instrument för kulturarvets 
bevarande som under 1920- och 1930-talen togs av NF-organen ICIC (Inter-
national Committee for Intellectual Cooperation) och IMO (International 
Museums Office). Inom ICIC deltog några av den tidens mest kända intel-
lektuella personer och vetenskapsmän och -kvinnor. Bland dem som lik-
nande ett senare modernt manér sattes att som ett slags sociala ingenjörer 
diskutera och föreslå lösningar på världens problem fanns bland andra Marie 
Curie-Sklodowska, Sigmund Freud, Albert Einstein och den franske filoso-
fen Henri Bergson. 

ICIC och IMO gjorde flera insatser för att åstadkomma en internationell 
reglering rörande upptäckter, forskning och bevarande av kulturarv under 
1920- och 1930-talen. Möten och konferenser ordnades, främst i Europa, 
rapporter publicerades. Ansträngningarna rörde sig inte bara på ett idémäs-
sigt och ideologiskt plan utan var även praktiska och tekniska. Bland annat 
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upprättade man listor över arkeologiska platser, gjorde forskningsplaner, 
utarbetade forskningsmetoder och förslag till internationell lagstiftning och 
andra regleringar. 

Av betydelse var även utvecklingen av arkeologin som profession och 
vetenskap. Under 1930-talet hölls internationella konferenser om arkeolo-
giska platsers skydd, där hotbilden inte bara var krig utan också illegala ut-
grävningar och utförsel av kulturföremål. I de resolutioner som konferen-
serna utmynnade i tog idéerna om ett mänskligt gemensamt arv och behovet 
av internationellt samarbete av allt fastare form. 

Föreställningen om ett världsarv i form av unika och särskilt framstående 
natur- och kulturarvplatser fanns ännu inte klart utkristalliserat, men väl 
idéer i denna riktning och försök att sprida dessa och ställa konkreta förslag. 
Uttryck som heritage of mankind, common archaeological heritage och 
common heritage of all peoples florerade i diskussionerna. Även om det 
mesta av arbetet blott stannade vid utkast och rekommendationer bidrog det 
till utvecklingen av det arbetssätt som kännetecknar internationella samar-
beten inom kulturmiljövården. ICIC:s och IMO:s funktioner, mål och arbets-
sätt övertogs av Unesco. NF:s olika initiativ bildade modeller för det kom-
mande arbetet. Frågan om kulturarvet skydd övertogs av Unesco 1946 och 
skrevs in i organisationens konstitution. 

Värt att särskilt notera är att problematiseringen grundades i specifika er-
farenheter. Krigshändelser och arkeologiska frågor kom att bli diskussioner-
nas och initiativens grund under hela NF:s tid. Det var mot bilder av krigshot 
och behov av professionellt samarbete som förslagen tog form. I Unescos 
egen historieskrivning (Unesco Courier 1980), likväl som i Titchens, utpe-
kas flera konkreta fall av internationellt samarbete som avgörande för kon-
ventionens tillkomst. Ett sådant var flytten av de väldiga templen i Abu Sim-
bel i Egypten, när Aswandammen skulle byggas ut för ökad kraftutvinning, 
vilket skedde i Unescos regi. Uppdämningen av Nilen skulle lägga monu-
menten under vatten, och flytten krävde expertis på högsta nivå och avse-
värda ekonomiska medel. Det lyckade projektet ledde till ytterligare rädd-
ningsaktioner i andra länder. 

Konventionens tillblivelse bör även placeras i ett vidare sammanhang. En 
aspekt av problematiseringen var att hotbilden inbegrep modernitetens egna 
effekter (Titchen 1995:73, jfr Beck 1994:5, Robertson 1992:59). Hotet var 
själva samhällsutvecklingen, industrialiseringen och miljöförändringar i 
miljön m.m. Roland Robertson menar att 1960-talet och följande år generellt 
kännetecknas av ett ökat globalt medvetande, till följd av världskrigen och 
ett ifrågasättande av moderniteten (1992:59). Nu växte det fram globala in-
stitutioner och idérörelser, global kommunikation och massmedia. Under 
denna tid tog debatten om miljöproblemen fart (Hedrén 1994), och kultur-
miljövården blev en del i samhällsplaneringen i många länder (Grundberg 
2000:83). 
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1960-talet var dessutom de spektakulära rymdfärdernas årtionde då jord-
klotet för första gången kunde ses i sin helhet. Enligt Fernando Elichirigoity 
(1999) var dessa avgörande händelser i förskjutningen av det biopolitiska 
tänkandet från nationen och staten till mänskligheten och jorden som helhet. 
Dessa bilder stimulerade till att se planeten som ett sammanhängande system 
att hantera. 

Som sociologen David Frank m.fl. påpekat innebar framväxten av miljö-
skyddsområdet en sammankoppling av natur och människa i ett systemtän-
kande, med såväl sentimentala, moraliska som apokalyptiska undertoner 
(1999:82). Tvärtemot upplysningstidens tanke om människan som högre 
stående och separerad från naturen, sågs hon nu som del av en värld vars 
resurser inte var oändliga. Mänskligt handlande hade effekter på naturen och 
i förlängningen på henne själv. 

Även kulturmiljövården har genomgått en liknande process där kulturar-
vet kommit att ses som en resurs, hotad inte bara av tidens tand utan även av 
människans egna handlingar. Tanken att handlingar och händelser på en 
enda plats kan ha effekter långt borta präglar dagens kulturmiljövård. 
Världsarvskonventionen var ett tidigt internationellt uttryck för denna idérö-
relse och ett initiativ som satte problemet på sin spets, nämligen att förlusten 
av ett världsarv inte bara är en lokal eller nationell förlust, utan en förlust för 
mänskligheten. 

Unikt med världsarvkonventionen är att den kopplar samman naturarv 
och kulturarv. ICIC:s och IMO:s diskussioner inrymde visserligen natur-
aspekter, främst när det gällde att skydda vackra landskap, men det var under 
1960-talet som det framfördes mer konkreta förslag på att föra samman natur 
och kultur. I ett flertal initiativ som togs av främst Unesco, Icomos och 
IUCN arbetade man först med skilda konventioner för natur- och kulturarv, 
men i denna process togs det banbrytande beslutet att se dem som en enhet. 

Tanken på ett gemensamt natur- och kulturarv fördes dock första gången 
fram vid en konferens i Vita Huset, Washington D.C., där ett förslag lades 
att inrätta en institution med uppgift att stimulera internationellt samarbetet 
för att skydda ”the world’s superb natural and scenic areas and historic sites 
for the present and the future of the entire world citizenry” (Titchen 
1995:54). I USA arbetade man vidare med detta förslag parallellt med Une-
scos och IUCN:s initiativ, men tanken om mänsklighetens gemensamma arv 
togs även upp av sistnämnda organisationer. De olika förslagen presentera-
des vid FN:s miljökonferens i Stockholm 1972, där Unescos preliminära 
förslag till en världsarvskonvention fick stöd.23 Förslaget modifierades under 
några vändor och diskuterades vid IUCN:s kongress i USA innan konventio-
nen slutligen antogs av Unescos generalförsamling i november 1972. 

                               
23 Stockholmskonferensen framhålls inom miljöforskningen som avgörande för den kom-
mande utvecklingen av miljöproblematiken och dagens planetära politik (Frank m.fl. 1999:84, 
Titchen 1995:36 och där anförd litteratur). 
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Att konventionen slutgiltigt skulle beröra oflyttbara och universellt unika 
objekt stod klart ganska sent i processen. Det centrala begreppet outstanding 
universal value introducerades samma år som konventionen antogs, och 
innebar en precisering och avgränsning av vad för typ av allmänna arv som 
konventionen skulle skydda (Titchen 1995:85). Av särskild vikt var för-
skjutningen från ett tidigare tänkande kring kultur- och naturarvsplatser som 
något ”ägt” till något ”ärvt”, vilket innebar att plikt och skyldighet betonades 
mer än rättighet och innehav (Titchen 1995:71, 94 f). Arvstanken var långt 
ifrån ny, men efter decennier av internationella diskussioner och initiativ 
blev världsarvkonventionen ett av de första rättsligt grundade bevarandein-
strumenten där denna tanke sattes i verket, och kom att bana väg för senare 
initiativ och perspektiv inom natur- och kulturmiljövård där arv blivit ett 
vedertaget begrepp. 

Intressant i sammanhanget är att liknande tankar kring begreppet ”mänsk-
lighetens gemensamma arv” under 1960-talet kom att knytas till en rad andra 
områden och frågor inom det internationella samfundet (Held m.fl. 1999:73). 
Det introducerades således som ett nytt sätt att tänka kring utvinning av na-
turresurser på havsbotten och på månen och andra planeter som teknikut-
vecklingen öppnade för. Argumentet var att dessa resurser skulle utnyttjas 
”för allas bästa”. 

Hafstein skriver att FN:s diskussioner skall ses mot bakgrund av att 1960- 
och 1970-talen inte bara var en period präglad av teknisk utveckling, militär 
kapprustning och det kalla kriget, utan även en tid av global turbulens och 
politisk frigörelse (2004:182 f och där anförd litteratur). Avkoloniseringen 
gav upphov till ett betydande antal nya länder, vilket förändrade maktbalan-
sen inom FN. Begreppet ”mänsklighetens arv” attraherade utvecklingslän-
derna medan många industriländer var emot det. Att det ändå skrevs in i de 
internationella lagarna var i hög grad ett resultat av utvecklingsländernas 
ansträngningar. Begreppets inträde blev en vändpunkt i internationellt rätts-
ligt tänkande (Held m.fl. 1999:73). 

Världsarvkonventionen skiljer sig därtill något från andra internationella 
överenskommelser genom att den begränsar handlingsutrymmen och upp-
rättar rättigheter och skyldigheter långt utöver vad som är vanligt i interna-
tionell lag. Konventionen är del av en uppsättning lagar, vilkas syfte är att 
definiera och skydda grundläggande mänskliga värden. Andra sådana lagar 
är lagen om krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten samt internatio-
nella miljölagar. 

Att formen för bevarandet av världsarvet blev internationell lagstiftning 
torde hänga samman med de förlagor i form av tidigare konventioner som 
existerade, men även beroende på att detta sätt att reglera internationella 
frågor sågs som den legitima och möjliga vägen att ingripa nationellt i en 
värld av suveräna stater. I de första Haag-konventionerna fanns särskilda 
skrivningar, medan frågan om kulturarvets skydd i händelse av krig fick en 
egen Unesco-konvention 1954. Diskussionerna om förbud mot illegal utför-
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sel av kulturföremål reglerades i en konvention 1970. Ända sedan 1950-talet 
har Unesco arbetat fram konventioner inom sitt verksamhetsområde. De se-
naste tillskotten på kulturarvsområdet är 2001 års konvention om skydd av 
undervattensarv, samt 2003 års konvention för skydd av intangible heritage, 
d.v.s. immateriella arv av expressiva kulturella uttryck. 

Att styra världen genom att skapa den 
Konventionens förhistoria är en problematiseringshistoria. Mot bakgrund av 
hotbilder, gjorda erfarenheter och historiskt tankegods har natur- och kultur-
arvet skapats som en gemensam angelägenhet. Konventionens tillkomst visar 
på betydelsen av det internationella samfundet som arena och struktur för 
formulering och spridning av idéer (jfr Boli och Thomas 1999a, b, Finnemore 
1996, Meyer m.fl. 1997).24 Världsarvets bevarande är besläktad med andra 
gränsöverskridande, globala problemfält med liknande ursprung, exempelvis 
mänskliga rättigheter, utbildning, hälsa och miljö (se Boli och Thomas 
1999a, b). 

Som nämnts är individualism, universalism, självpåtagen auktoritet, ratio-
nalisering och världsmedborgarskap centrala principer som vägleder Unesco 
och liknande organisationer. Historieskrivningen visar dessas centrala ställ-
ning också för världsarvet. Konventionen bygger på ett problemskapande 
som skett inom det internationella samfundet. Världsarvets problem hålls där 
för att vara universellt giltigt och anses kunna hanteras med rationella meto-
der. Räddningsprojektet framställs av Unesco som en självklarhet som just 
därför kräver engagemang av alla och envar, och ingår, anser jag, i ett gene-
rellt skapande av en ”föreställd moralisk, politisk gemenskap” (Anderson 

                               
24 Ett sätt att förstå problemskapandet är att betrakta det i ett av Foucaults diskursanalytiska 
perspektiv där relationen mellan makt och vetande är central. I det foucaultska perspektivet 
ses inte makt som något som vissa aktörer utövar repressivt i förhållande till passiva subjekt. 
Makten är istället produktiv i det att den konstituerar diskurser, kunskap, kroppar och subjekt. 
Det är genom makten som vår sociala omvärlds skapas, som objekts skiljs åt och får karakte-
ristika och relationer till varandra, och detta är något som förutsätter och är förbundet med 
kunskap. Ett illustrativt exempel är hur ”kriminalitet” efterhand utvecklats till ett område med 
egna institutioner (fängelser), särskilda subjekt (kriminella), praktiker (resocialisering) och 
vetande (kriminologi) (Foucault 1987, Winther Jørgensen & Phillips 2000:20). Ett annat ex-
empel är Foucaults studier av sexualitetens historia, hur sex förvandlades till diskurs, till 
något som måste regleras och administreras med hjälp av vetande och olika verktyg − allt 
grundat i nationella intressen. Såväl kriminalitet som sexualitet blev problem att lösa. Man 
kan hävda att natur- och kulturarvet på liknande sätt blev ett problem i nationalstatsbygget där 
det efterhand utvecklades institutioner, subjekt, objekt och praktiker för detta område (jfr 
Bennett 1995). Världsarvet illustrerar en liknande problematisering på internationell nivå med 
särskilda institutioner, subjekt, objekt och praktiker. Min avsikt har inte varit att genomföra en 
omfattande diskursanalys och genealogisk studie, men perspektivet är till hjälp för att förstå 
hur konventionen till sin design bygger på vetande och global biopolitik. Den vill få männi-
skor att tänka, känna och agera i viss riktning, och vägen dit går genom kunskap. 
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1993) inom vilken mänskligheten och världen betraktas som en helhet (jfr 
Hafstein 2004:144 f). 

Det är ett kosmopolitiskt projekt som inbegrips i vad juristen Richard 
Falk kallar ”the overall project of citizenship”, dvs. försök att skapa en glo-
bal politisk gemenskap baserad på mänsklig solidaritet, gemensamt ansvar 
och gemensamma ansträngningar utifrån ett uppfattat delat öde, där det hand-
lar om att slå vakt om naturens och kulturens mångfald (1994:139, jfr Haf-
stein 2004:199, Kirshenblatt-Gimblett under utgivning, Tomlinson 1999:kap. 
6). 

Konventionen ingår i ett löst sammanhållet disciplinerande och civilisato-
riskt projekt som påminner om nationalstatens och som bygger vidare på 
dess praktiker. Som andra internationella initiativ bygger den på ett moraliskt 
imperativ och syftar till att ordna och ena världen genom att skapa problem, 
aktörer och lösningar jfr Barnett och Finnemore 2004:3, Hedrén 1994:119 ff) 
och med ledning av vissa föreställningar och normer strukturera och reglera 
verksamheter (jfr Agnew 2003:kap. 7). 

Med särskilt fokus på byråkratin kommer jag nu att visa hur konventionen 
till sin konstruktion är ett instrument för sådan intervention. 

Byråkrati och geopolitik 
När väl konventionen hade antagits av Unescos generalförsamling följde en 
konkret verksamhet som byggde vidare på tidigare antagna principer och 
beprövade arbetsformer, såsom diplomatiska relationer, intellektuellt och 
professionellt samarbete, internationella möten, utredningar och rapporter 
(Titchen 1995:3, 18, 35). Jag ger här en mer generell beskrivning och analys 
av verksamheten.25 

Arbetet med att identifiera och vårda världsarven sker i en omfattande ap-
parat bestående av procedurer, rutiner, begrepp, kriterier och aktörer med 
skilda ansvar, allt utförligt reglerat i konventionen och kompletterande re-
gelverk. Sätten att organisera och arbeta är inte unikt för Unesco utan typiskt 
för många av dagens institutioner och organisationer. Den administrativa 
strukturen bygger på traditionell byråkrati, dvs. hierarkiska relationer, åt-
skilda kompetensområden, opersonliga regler samt dokumentation. 

Det övergripande ansvaret för konventionsarbetet ligger hos en interna-
tionell kommitté, Världsarvskommittén, fördelad på 21 stolar för lika många 
länder. Ledamöterna väljs i regelbundna val av konventionens stater, vilka 
sammanträder i samband med Unescos generalförsamlings möten. Kom-
mittén har en ordförande, flera vice ordförande och en rapporteur, d.v.s. 

                               
25 Verksamheten ändras ständigt. Min beskrivning gäller dock i allt väsentligt ännu, varför jag 
använder presens. I övrigt används främst förfluten tid för att markera textens grund i ett 
avslutat fältarbete. 
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sekreterare. Kommittén är, i egenskap av högsta beslutande organ, den som 
slutgiltigt avgör vilka platser som skall tas med på världsarvslistan. 

Kommittén diskuterar också de listade platsernas kondition och skydd, 
och fattar beslut om och lämnar rekommendationer till berörda parter om 
lämpliga åtgärder när enskilda platser hotas. Den ansvarar också för världs-
arvsfonden, en pengapott ur vilken medel efter ansökan från länder gess för 
särskilda insatser, såsom restaureringsarbeten och akuta räddningsinsatser, 
även för teknisk assistans och utbildning samt för upplysnings- och utbild-
ningsaktiviteter.26 Sju av Kommitténs medlemmar bildar en mindre arbets-
grupp, Världsarvsbyrån, vilken förbereder Kommitténs arbete. 

Dessa båda instanser, som ordnats högst i hierarkin, är för sitt arbete och 
sina beslut beroende av sakkunskap. Tre internationella organisationer inom 
natur- och kulturmiljövård fungerar som officiella rådgivare: Icomos för 
kulturarvet, IUCN för naturarvet och ICCROM för råd om och utbildning i 
frågor av mer teknisk natur, som tekniker och metoder inom restaurering. 
Som nämnts involveras även andra organisationer, företag och individer i 
verksamheten. 

Världsarvets bevarande kan beskrivas som ett modernt projekt i så måtto 
att verksamheten enligt konventionstexten skall vila på objektiv, vetenskap-
lig och professionell grund. Expertorganisationernas uppgift är att göra be-
dömningar och utlåtanden och ge förslag till beslut och lämpliga åtgärder, 
som Byrån och Kommittén därefter har att ta ställning till. Expertisen ger 
tillsammans med arbetsdelningen verksamheten legitimitet och anses behö-
vas för att de rätta besluten skall kunna fattas. 

Den centrala administrativa funktionen upprätthålls av konventionens 
sekretariat, som sedan 1992 är en egen enhet inom Unesco: Världsarvscent-
ret. Genom sin samordnande och medierande funktion utgör det uppenbart 
världsarvskonventionens organisatoriska nav. Centret handlägger och bere-
der ärenden, sammanställer uppgifter, korresponderar med stater, ledamöter 
och expertorganisationerna samt arrangerar möten. Centret ansvarar också 
för ekonomi, dokumentation och sysslar med information och kunskaps-
spridning. 

Dessa ansvarsområden avspeglar sig i organisationen. De olika funktio-
nerna upprätthålls av var sin avdelning. Förutom en dokumentations- och 
informationsavdelning, en ekonomiavdelning finns det sex s.k. desks, fem 
för kulturarven och en för naturarven. Varje desk leds av en desk officer, som 
till sin hjälp har en eller flera handläggare, sekreterare samt tillfälligt anställd 
personal.27 Kulturarvets fem avdelningar bygger på en geokulturell indelning 
av världen: Afrika, arabvärlden, Amerika och Europa (inklusive hela det 
                               
26 Fondens medel består av årliga avgifter och frivilliga bidrag från konventionens medlems-
stater, samt av privata donationer. 
27 Alla i personalen är akademiskt utbildade inom discipliner som geografi, arkeologi, interna-
tionell rätt samt natur- eller kulturmiljövård. Magisterexamen är vanligast förekommande, 
men även doktorsexamen förekommer. 
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forna Sovjet), Latinamerika, Asien och Oceanien. Avdelningen för naturar-
ven utgör en egen enhet med ansvar för världens samtliga naturarv. 

Om byråkrati utgör en grundläggande organisatorisk princip så är geopo-
litik en annan. Verksamheten bygger här på vissa antaganden, avgränsningar 
och förståelser utifrån ett perspektiv på världen som helhet. Geografen John 
Agnew har påpekat att världspolitiska initiativ bygger på en global blick och 
på uppfattningen av världen som en helhet, vilken inflytelserika aktörer sö-
ker övervaka och betvinga (2003:5, 10). Geopolitiken, som traditionellt 
handlat om bl.a. säkerhetspolitiska frågor och militära samarbeten, är visuell 
och geografiskt föreställande till sin karaktär. Den bygger även på föreställ-
ningen om nödvändiga geografiska ingripanden. Konventionen är uttryck för 
en förändrad och utpräglat global geopolitik genom att vara orienterad mot 
världen som helhet och handla om internationellt samarbete för hanteringen 
av ett gränsöverskridande problem.28 

Den byråkratiska apparatens procedurer och rutiner är detaljerat beskrivna 
i olika regelverk. Vid sidan om konventionstexten är Operational Guidelines 
for the Implementation of the World Heritage Convention (hädanefter be-
nämnt operational guidelines) det viktigaste instrumentet för konventionens 
implementering. Där anges bl.a. hur nominerings- och skyddsarbetet går till, 
när möten skall hållas och formerna för internationellt bistånd. Dessutom 
finns ett antal kompletterande, specifika regelverk för hur nomineringshand-
lingar och rapporter om världsarvsplatser skall utformas, mötena genomföras 
och världsarvsfondens medel finansieras och fördelas. 

Förutom en rumslig ordning finns även en tidslig sådan. Procedurerna och 
rutinerna har en regelbundenhet i form av upprepade mönster, fasta datum 
och ”deadlines” för möten, nomineringar, rapporter, ansökningar om hjälp. 
Upprepandet gör verksamheten säsongsbetonad. Arbetet följer inte årstider-
nas växlingar utan ”världsarvsårets”. Vid tiden för mitt fältarbete skulle ex-
empelvis nya nomineringar till listan vara Centret tillhanda den 1 juli för att 
beaktas under kommande nomineringscykel. Byråns möte ägde rum vid 
halvårsskiftet, Kommitténs mot slutet av året, osv. 

Som i all byråkrati är dokumentation en av verksamhetens grunder. Do-
kument med bl.a. kartor, foton och tabeller utgör de givna representations-
sätten och basen för reflektion, diskussion och beslut. Texter och bilder gör 
det möjligt att betrakta och fälla avgöranden om lokala förhållanden och 
agera över stora avstånd. Dessa kan med sociologen Bruno Latours begrepp 
”inscription devices” betecknas som verktyg varmed verkligheten fixeras, 
görs flyttbar och jämförbar (1987:68, 223). De är verktyg för ”urbäddning” 
(Giddens 1990:21-29) för att avbilda och framställa lokala förhållanden. 
Verkligheten blir på så sätt hanterbar; den kan diskuteras för att diagnostis-

                               
28 Global politik handlar idag även om ekonomiska, sociala, kulturella och ekologiska frågor. 
Se Agnew (2003: kap. 7), Held m.fl. (2000:50), Held och McGrew (2002:6) för en diskussion 
om geopolitikens förändring. 
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eras, och styras transnationellt från verksamhetens centrum (Latour 
1987:kap. 6, Scott 1998, Rose och Miller 1992). 

En särställning har konventionens definitioner av arv. Det måste finnas 
idéer om vad som är världsarv och inte, och dessa måste begreppsliggöras 
och definieras. Konventionen identifierar som kulturarv: 

monuments: architectural works, works of monumental sculpture and paint-
ing, elements or structures of an archaeological nature, inscriptions, cave 
dwellings and combinations of features, which are of outstanding universal 
value from the point of view of history, art or science; 

groups of buildings: groups of separate or connected buildings which, beca-
use of their architecture, their homogeneity or their place in the landscape, 
are of outstanding universal value from the point of view of history, art or 
science; 

sites: works of man or the combined works of nature and man, and areas in-
cluding archaeological sites which are of outstanding universal value from 
the historical, aesthetic, ethnological or anthropological point of view. 

 
och som naturarv: 

natural features consisting of physical and biological formations or groups of 
such formations, which are of outstanding universal value from the aesthetic 
or scientific point of view; 

geological and physiographical formations and precisely delineated areas 
which constitute the habitat of threatened species of animals and plants of 
outstanding universal value from the point of view of science or conserva-
tion; 

natural sites or precisely delineated natural areas of outstanding universal 
value from the point of view of science, conservation or natural beauty 
(Unesco 1972). 

 
Som synes är definitionerna vittomfattade, men måste så vara för att kunna 
täcka in en hel värld. Guidelines anger dessutom en rad kompletterande be-
grepp och definitioner som tillkommit på senare tid, bl.a. ”kulturlandskap” 
och ”historiska centra”. Konventionens regelverk har alltså inte bibehållits 
oförändrade utan revideras kontinuerligt, vilket jag strax återkommer till. 

Än viktigare är den uppsättning kriterier som används för att bedöma 
världsarven; för kulturarvet finns sex kriterier, för naturarvet fyra.29 De an-

                               
29 Sedan 2005 bildar de en uppsättning om tio. De sex första avser i första hand kulturarven, 
de fyra sista naturarven: ”(i) to represent a masterpiece of human creative genius; (ii) to ex-
hibit an important interchange of human values, over a span of time or within a cultural area 
of the world, on developments in architecture or technology, monumental arts, town-planning 
or landscape design; (iii) to bear a unique or at least exceptional testimony to a cultural tradi-
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vänds för att fastställa de enskilda platsernas värden, men också för att be-
döma eventuella hot mot redan listade platser. Liksom begreppen har de 
emellertid formulerats generellt. 

Platserna kan möta ett eller flera kriterier. En byggnad kan exempelvis 
anses motsvara kriterium ett (i) för kulturarven, vilket innebär att den ”utgör 
ett mänskligt mästerverk” (represent a masterpiece of human creative ge-
nius), medan ett kulturlandskap kan hållas för att motsvara kriterium fyra 
(iv): ”be an outstanding example of a traditional human settlement or land-
use which is representative of a culture (or cultures), especially when it has 
become vulnerable under the impact of irreversible change” (Unesco 1999a). 

Den strikta begrepps- och kriterieänvändningen visar hur verksamheten 
förutsätter byråkratisk logik och taxonomi. Som antropologen Don Handel-
man påpekat har byråkratisk logik och taxonomisk organisation blivit domi-
nerande sätt för att skapa och organisera social ordning (1998:xxx, xxxvi).30 
Handelman framhåller särskilt hur världen skapas och synliggörs genom att 
klassificeras i skillnads- och relationsskapande taxonomier. Sådana gör det 
här möjligt att vaska fram, karakterisera och värdera världsarven. 

Konventionens begreppsvärld är emellertid inte begränsad till de begrepp 
och kriterier som regelverken anger. Floran är väsentligt bredare och hämtas 
från den internationella rättens och natur- och kulturmiljövårdens områden. 
De för verksamheten mest centrala begreppen har dessutom sammanställts i 
en ordlista för världsarvet. Den tillkom för att klargöra de mest använda be-
greppens och uttryckens betydelser för att se till att man i verksamheten talar 
samma språk. 

                                                                                                                             
tion or to a civilization which is living or which has disappeared; (iv) to be an outstanding 
example of a type of building, architectural or technological ensemble or landscape which 
illustrates (a) significant stage(s) in human history; (v) to be an outstanding example of a 
traditional human settlement, land-use, or sea-use which is representative of a culture (or 
cultures), or human interaction with the environment especially when it has become vulner-
able under the impact of irreversible change; (vi) to be directly or tangibly associated with 
events or living traditions, with ideas, or with beliefs, with artistic and literary works of out-
standing universal significance. (The Committee considers that this criterion should prefera-
bly be used in conjunction with other criteria); (vii) to contain superlative natural phenomena 
or areas of exceptional natural beauty and aesthetic importance; (viii) to be outstanding exam-
ples representing major stages of earth's history, including the record of life, significant on-
going geological processes in the development of landforms, or significant geomorphic or 
physiographic features; (ix) to be outstanding examples representing significant on-going 
ecological and biological processes in the evolution and development of terrestrial, fresh 
water, coastal and marine ecosystems and communities of plants and animals; (x) to contain 
the most important and significant natural habitats for in-situ conservation of biological diver-
sity, including those containing threatened species of outstanding universal value from the 
point of view of science or conservation” (Unesco 2005). 
30 Den byråkratiska logikens särskiljande genom taxonomisk organisation är vad byråkratier 
som t.ex. myndigheter bygger på, men den är vanligt förekommande i allehanda samman-
hang. Handelman ger bl.a. exempel från sportens värld. En vinnare av ett lopp görs till just 
vinnare genom att på uppmätt tid i relation till övriga löpare ha korsat mållinjen först (Han-
delman 1998:xl). Tiden är ett gränssnitt varmed vinnare och förlorare skapas. 
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Enligt James Scott bygger sådana här storskaliga projekt på för verksam-
heten specifika och relevanta sätt att betrakta en komplex verklighet, vilken 
görs begriplig och hanterbar med en viss vokabulär (1998:13). Utifrån ett 
naturmiljövårdsperspektiv kan exempelvis en viss växt i ett naturarv klassifi-
ceras som en ”främmande art” (intrusive species). I ett kulturmiljövårdper-
spektiv kan en orörd fasad omtalas som ”autentisk”, dvs. ursprunglig i ut-
förande och ålder. Begreppsliggörandet utifrån perspektiven gör objekt, för-
hållanden och händelser hanterbara. De används för att ställa diagnoser, be-
stämma värden, ange hot, fastslå orsaker och beskriva verkan. Tillsammans 
med definitionerna och kriterierna bildar de ett raster varmed världen kan 
betraktas och hanteras. 

Scotts begrepp ”läsbar” fångar väl vad byråkratin syftar till och vad den 
gör. Byråkrati är ett verktyg för att greppa en stor och komplex verklighet. 
Läsbarhet måste till, men denna innebär alltid en nödvändig förenkling av 
verkligheten. Kunskap och kontroll kräver ett ”avsmalnat” seende som gör 
begränsade delar av verkligheten särskilt tydliga. Enda sättet att åstadkomma 
begriplighet är att reducera verkligheten till schematiska kategorier som 
möjliggör beskrivningar, jämförelser och aggregationer (Scott 1998:77). De 
ger en ”synoptisk”, dvs. sammanfattande, syn på en utvald del av verklighe-
ten, vilket möjliggör schematisk kunskap, kontroll och manipulation (Scott 
1998:11). 

Principerna om standardisering, central kontroll och synoptisk läsbarhet 
kan överföras till många andra områden (t.ex. id-kort, passmyndigheters 
registerdokumentation av individer (Scott 1998:220)).31 Som jag ovan 
illustrerat gäller det även för världsarvet. Det är i klart angivna handlägg-
nings-, gransknings- och beslutsprocedurer och med hjälp av begrepp som 
avgränsare och kriterier som riktmärken och måttstockar som världsarven 
identifieras och deras skydd diskuteras och hanteras. 

Världsarvets matris 
Den del av konventionsarbetet som idag är mest allmänt känd är upprättan-
det av världsarvslistan. Listan, ett ”minnespolitiskt” instrument som är ty-
piskt för offentlig natur- och kulturmiljövård, är själva förteckningen över 
mänsklighetens gemensamma arv. Det är genom att placeras på denna lista 
                               
31 Scott framhåller att det tidiga europeiska statbygget byggde på rationaliserings- och 
standardiseringsprocesser inom en rad områden (1998:3). Dessa gjorde det t.ex. möjligt att 
”arrangera” befolkningar så att de kunde beskattas. Sådana processer låg bakom snart sagt 
varje del av statens utvidgning. De var kopplade till en högmodern ideologi om framsteg, 
tillfredsställandet av mänskliga behov, naturens bemästrande och den sociala ordningens 
rationalitet utifrån vetenskapliga förståelser. Verktygen för dessa ändamål har förfinats idag, 
men de politiska motiven har inte förändrats nämnvärt. Appropriation, kontroll och manipula-
tion omnämner han som de mest framträdande (Scott 1998:77). 
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som de enskilda platserna ”världsarvsmärks” och därigenom ges status som 
delar av ett gemensamt arv av universellt värde. 

De första tolv platserna skrevs in 1978.32 För tillfället (2006) upptar listan 
644 kulturarv, 162 naturarv och 24 arv med både kultur- och naturvärden 
(s.k. mixed sites). Nya platser tillkommer i formella nomineringsprocedurer. 
Kandidater till listan nomineras av de länder som skrivit under konventio-
nen. 

För denna helt standardiserade process, som i idelfallet tar ett och ett halvt 
år, har en särskild instruktion (format) tagits fram. Med denna informeras 
staterna om hur själva nomineringshandlingen skall vara utformad. In-
struktionen föreskriver uppgifter om objektets namn och geografiska läge. 
En redogörelse för dess värde och skäl till varför den föreslås bli ett världs-
arv skall anges med särskild hänvisning till regelverkens kategorier och kri-

                               
32 Följande natur- och kulturarv skrevs in: L'Anse aux Meadows National Historic Park, 
Nahanni National Park (Kanada), Galapagos Islands, City of Quito (Ecuador), Simien Natio-
nal Park, Rock Hewn Churches, Lalibela (Etiopien), Aachen Cathedral (Västtyskland), 
Cracow's Historic Centre, Wieliczka Salt Mine (Polen), Mesa Verde, Yellowstone (USA) 
(Unesco 1978). 

Stater 
Gör tentativa listor över natur- 
och kulturarv inom landet som 
de uppfattar vara av universellt 
värde. Nominerar objekt till 
världsarvslistan 

Unescos 
världsarvscenter 
Kontrollerar att nomin-
eringshandlingar är kompletta 

Icomos och/eller 
IUCN 
Besöker nominerade objekt för 
att bedöma dessas skydd, 
skötsel och status. Redogör för 
resultatet i en expertrapport 

Världsarvskommittén 
Fattar beslut om att antingen 
skriva in nominerade objekt på 
listan, bordlägga eller avslå 
nomineringar 

Världsarvsbyrån 
Tar ställning till expert-
rapporten. Formulerar förslag 
till kommittébeslut eller 
bordlägger nomineringar 

Nomineringsprocessen. 
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terier. Varje nominering skall utformas som ett välargumenterat fall och visa 
att den föreslagna platsen verkligen har universellt värde. 

En viktig del av argumentationen är de globala komparativa studier som 
nominerande stat ombeds göra. Det innebär att den typ eller kategori som 
nomineras jämförs med andra liknande platser i världen, såvida de inte anses 
vara helt unika. Syftet med uppgifterna är givetvis att kunna fastställa ob-
jektens värden. Dessa måste även ha ett tillräckligt skydd, varför även upp-
gifter om nationell lagstiftning och planer på hur platsen kan skötas inklude-
ras. För att ytterligare åskådliggöra och argumentera för en plats värde och 
tillräckliga skydd, och även för att underlätta värdering och beslut, bifogas 
fotografier, diabilder, kartor med platsernas gränser och eventuella skydds-
zoner och företeckningar över litteratur som behandlar platsen. 

När nomineringen är klar lämnas den till Sekretariatet för registrering och 
kontroll. Efter kontroll av att vederbörlig information finns med lämnas 
handlingen vidare till expertorganen Icomos och IUCN för bedömning. En 
expert på typen av arv eller den specifika platsen i fråga gör sedan ett besök 
på platsen och skriver en rapport som överlämnas till berörd expertorganisa-
tion. På basis av denna och på eventuell annan information, inhämtad från 
forskningsinstitutioner, universitet eller dylikt, formulerar organisationerna 
sin rekommendation om beslut i en eller annan riktning som Byrån och 
Kommittén i sin tur tar ställning till. 

Expertisen ger inte bara legitimitet åt beslutet utan verkar också ”ur-
bäddande”, för att tala med Giddens (1994:84 f). Det betyder att de nomine-
rade objekten ”lyfts ur” sina tidigare kontexter däri att de nu beskrivs som 
globalt betydelsefulla platser som speglar naturens och människans utveck-
ling och särdrag. Sakkunskapen kan i och för sig vara synnerligen specifik 
men hålls ändå alltid för att vara universellt giltig, åtminstone tills motsatsen 
hade bevisats. Experternas bedömningar är mycket viktiga för att avgöra de 
nominerade platsernas status. 

Värderingarna och besluten baseras på applicerbarheten av de generella 
men noggrant definierade och kodifierade kriterierna, vilka de nominerade 
platserna alltså måste möta för att kvalificeras som världsarv. De fungerar 
som måttstockar och är de viktigaste verktygen för att särskilja världsarven 
från andra natur- och kulturarvsplatser. 

Nomineringarna granskas också med avseende på autenticitet (authenti-
city) och integritet (integrity). Det förstnämnda gäller kulturarvsplatserna 
och avser ursprunglighet i form, material, utförande och belägenhet. Exem-
pelvis får en byggnad i vissa fall inte vara flyttad, kraftigt ombyggd eller 
restaurerad med felaktiga material. Ett sådant autenticitetstänkande eller krav 
på tidstrogenhet är vanligt i nutida kulturmiljövård. I konventionsarbetet har 
dock begreppets innebörd modifierats för att kunna tillämpas i olika kultu-
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rella kontexter.33 Vad som uppfattas som autentiskt skiljer mellan länder och 
områden. 

Begreppet integritet gäller huvudsakligen naturarven. Här handlar det om 
att en plats måste innehålla typiska och av varandra beroende komponenter. 
Platsen måste dessutom vara tillräckligt stor för dessas representation och 
överlevnad samt vara ohotad. En plats värde kan exempelvis bestå i att den 
uppvisar en omfattande biologisk mångfald. Området måste då vara tillräck-
ligt stort för att säkert innehålla denna mångfald och kunna hålla den vid liv. 

Det är intressant att kort reflektera kring testerna av nominerade platsers 
autenticitet och integritet eftersom de illustrerar flera tankemönster. En 
omständighet är att konventionen vilar på en västerländsk syn på natur- och 
kulturarv. Som Regina Bendix (1997) och antropologen Richard Handler 
(1986) påpekat är autenticitet en västerländsk kulturprodukt kopplad till 
moderniteten. Det är ett sätt att tänka om och förstå världen som tar sig ut-
tryck i ett sökande efter det oförstörda, orörda, genuina och traditionella. 
Denna tendens är lättast att se vad gäller kulturfenomen, men ett begrepp 
som integritet visar att det finns en liknande syn på naturen. 

Vad gäller världsarvskonventionen är detta tänkesätt dessutom omsatt i 
byråkratisk ranking. Det mest tidstrogna kulturarvet (av visst slag) och den 
mest orörda vildmarken rankas högst. Tillsammans med andra föreställ-
ningar om eftersökta drag (exempelvis de mest typiska stildragen hos ett 
barockmonument eller den största biologiska mångfalden och antalet ende-
miska arter34 i en nationalpark) ges objekten även estetiska kvaliteter. Enligt 
Handelman kan den byråkratiska logiken få sådana effekter eftersom den 
blivit ett så dominerande sätt att tänka (1998:xxxvi f). Den estetiska upple-
velsen skapas när den byråkratiska proceduren fulländas så att det efter-
strävansvärda framträder tydligt. Desto fler eftersökta stildrag hos exempel-
vis ett barockslott värderingsprocessen kan påvisa, desto större blir dess 
”skönhetsvärde” inom kategorin. 

Vidare antyder begreppen autenticitet och integritet hur världsarvets na-
tur- och kulturarvssyn vilar på ett könstänkande. Integritetsbegreppet kopp-
las samman med naturarven, emedan detta handlar om att skydda platser mot 
intrång. Dessa platser är ofta orörda vildmarker eller områden. Inom natur-
miljövården är det gott om metaforiska uttryck där genuskonnotationerna är 
mer eller mindre uppenbara – engelskans virgin forest illustrerar det dock 
kanske tydligast. Nomineringsprocedurens test of integrity är metaforiskt ett 
oskuldstest. 

Hur orört något är avgör också om det är ett natur- eller kulturarv. Om 
naturarvsbegreppet tydligt knyts till kvinnlighet refererade kulturarvet till 

                               
33 2004 hölls en konferens i Nara, Japan, om begreppet autenticitet. Syftet var att problemati-
sera det och göra det mer flexibelt eftersom olika autenticitetsuppfattningar finns världen över 
(Larsen 1995). 
34 Begreppet betecknar växt- och djurarter tillhöriga ett geografiskt begränsat område. 
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det manliga, dvs. det kultiverade, det odlade, byggda. Denna natur- och kul-
tursyn är väl känd i studier av 1800-talets borgerlighet (Frykman och Löf-
gren 1979), där kulturen ses som manlig och naturen som kvinnlig. En kul-
turarvsplats kan således betraktas som en man av rang och bildning, en na-
turarvsplats som en ärbar jungfru Maria. 

Kulturell standardisering och värdehierarki 
Etnologen Lotten Gustafsson har med inspiration från Kirshenblatt-Gimblett 
(1998) velat likna den omvandling föremål och platser genomgår, när de 
klassas som arv, ett slags passagerit (2002:141 f). De rycks ur sina tidigare 
funktioner och sammanhang för att efter ett moment av osäkerhet inkorpore-
ras i ett nytt meningssammanhang med en ny och värdeladdad status. 

I fallet världsarvet sker detta i en strikt reglerad procedur som bygger på 
moderna byråkratiska metoder och arbetssätt och som verkar globaliserande. 
Unika fenomen görs universella samtidigt som föreställningen om det uni-
versella finner unika uttryck i en process av ”glokalisering” (Robertson 
1992:100, 1995). Det är genom att hanteras i en byråkratisk stöpform som 
världsarven sorteras ut bland världens alla natur- och kulturarvsplatser och 
hierarkiseras som världsunika. 

Identifieringen får som resultat att en mängd olika typer av natur- och 
kulturarvsplatser från olika tider och epoker förs samman. Som nämnts var 
denna blandning en av orsakerna till varför jag kom att intressera mig för 
världsarvet. Hur var den möjlig? Hur gick den till och vad innebar den? In-
nan jag går vidare med min beskrivning av konventionen vill jag kort re-
flektera kring vad skapandet och organiseringen av en sådan mångfald av 
naturfenomen och kulturella uttryck innebär. 

Det paradoxala förhållandet mellan mångfald, enhet och unicitet bildar 
utgångspunkt för antropologen Richard Wilks diskussion om vad han upp-
fattar vara ett centralt inslag i globaliseringen: skapandet och tillhandahål-
landet av strukturer, eller system, för att organisera och uttrycka skillnad 
(1995, jfr Hannerz 1992, 1996, Herzfeld 2004, Appadurai 1996). Wilk intro-
ducerar begreppet ”system för gemensam skillnad” (global systems of com-
mon difference) i sin analys av hur den globaliserande hegemonin lyfter 
fram och värdesätter utvalda skillnader och samtidigt ignorerar eller under-
trycker andra (1995:118). Han tar internationella skönhetstävlingar som il-
lustrativt exempel. Skönhetstävlingar, menar han, 

take the full universe of possible contrasts /.../, and they systemically narrow 
our gaze to particular kinds of difference. /.../ They standardise a vocabulary 
for describing difference, and provide a syntax for its expression, to produce 
a common frame of organised distinction, in the process making wildly dis-
parate groups of people intelligible to each other. They essentialise some 
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kinds of differences as ethnic, physical and immutable, and portray them as 
measurable and scalable characteristics, washing them with the legitimacy of 
objectivity. And they use these distinctions to draw systemic connections 
between disparate parts of the world system (Wilk 1995:130). 

 
Tävlingarna erbjuder således en struktur och arena där vissa drag värdesätts 
och bedöms, och som gör en rankning av deltagarna möjlig. Kvinnlig skön-
het görs hanterbar och möjlig att bedöma. Samtidigt verkar detta relations-
skapande. Ett centralt argument är att kvinnorna, och i förlängningen de 
nationella grupper av kvinnor de företräder, blir begripliga i förhållande till 
varandra. De utgör därmed också möjliga identitets- och etnicitetsmarkörer. 

Wilk anser att detta organisationssätt har stor utbredning. Även aktörer 
som strävar efter ekonomisk och kulturell global dominans bygger sina he-
gemoniska strävanden på tillhandahållandet av universella kategorier, stan-
darder och strukturer med vars hjälp lokal mångfald kan definieras och göras 
hanterbar. Den gäller alltså inte bara kulturella grupper utan exempelvis även 
kategorier av arbetslösa, levnadsstandard, bruttonationalprodukt som mått, 
vilka definierar och formar politiken inom sina respektive problemområden 
(Wilk 1995:130). 

Mot Wilks argument kan invändas att denna organisatoriska teknologi 
inte är ny. Tvärtom har den varit det normala sättet att agera inom olika om-
råden, inte minst inom nationalstatlig ram, men han har en poäng i att peka 
på dess betydelse och genomslag globalt (jfr Herzfeld 2004). 

Även om världsarvslistan inte är att betrakta som en skönhetstävling tyd-
liggör jämförelsen hur listan fungerar och vad den gör. En liknande process 
av kulturell standardisering och relationsskapande äger rum i nominerings-
proceduren. Liksom skönhetstävlingarna har världsarvet sina kategorier, 
kriterier, procedurer, experter och beslutsfattare. Världsarvets mångfald ska-
pas genom identifieringen av antingen helt unika objekt eller av de bästa 
exemplen av olika sorters arv. 

Att konventionen på detta sätt skapar standardiserade sorter av arv är 
centralt för förståelsen av mångfalden och dess karaktär. Standardiseringen 
ligger i att natur- och kulturarvet kunde fyllas i de fack som konventionens 
regelverk tillhandahöll, jämföras med andra liknande objekt och med var-
andra och beskrivas med en uppsättning generella utsagor. Det är i en sådan 
urskiljningsprocess som den globala mångfalden kan skapas. 

Med exempelvis ”kulturlandskap” som begrepp kan platser i såväl Au-
stralien, Ungern som Sverige urskiljas, föras samman, beskrivas och till-
sammans med andra platser bilda den globala mångfald av arv som efter-
strävas. Det är förvisso så att dessa platser innehållsligt skiljer sig från var-
andra, men de kan ändå förstås som en global kategori av arv som uttrycker 
olika kulturella arv i olika delar av världen. Konventionen är på detta sätt ett 
institutionellt system för en global mångfalds skapande och organisering (jfr 
Hafstein 2004). 
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Att mångfald ofta förstås och uttrycks genom former som tillhandahålls 
har påpekats i en rad studier kring kulturell mångfald och expressiva former 
(se t.ex. Ronström 1993, Lundberg m.fl. 2000, jfr Boli och Thomas 1999b:35). 
Etnisk mångfald visas upp i form av mat, dans, musik och kläder. Formerna 
utgör ett slags jämförelsepunkter där vissa särdrag kan lyftas fram och odlas 
som skillnader. Det är ofta genom gemensamma former med skilda men 
samtidigt likartat innehåll som mångfalden görs begriplig och visas upp. Vad 
som särskiljer konventionen är att skillnaderna mellan objekt trots allt lyfts 
fram och värderas för att platser inom en viss kategori skall kunna skiljas 
från varandra. Konventionen ser ju bara till de platser som anses unika eller 
de bästa i sitt slag. 

Verksamheten innebär således en hierarkisering av kategorier av arv som 
upprättar relationer och verkar värdeskapande. När exempelvis Karlskrona 
1998 skrevs in på världsarvslistan som ett exempel på en europeisk örlogs-
stad gjorde den förvisso Egyptens pyramider sällskap, men den gemen-
samma nämnaren är bara att båda har universellt värde. Världsarvslistan inne-
bär alltså inte ett likställande utan ett bredvidställande av platser av samma 
rang. Karlskronas dignitet beror främst på att staden betraktas som det bästa 
exemplet i jämförelse med andra europiska örlogshamnar. När Karlskrona 
utsågs till världsarv gjordes den platsen begriplig i relation till andra lik-
nande platser, och man kunde därmed lokalt också stoltsera som ett sådant. 
Världsarvet verkar potentiellt alltså både identitets- och värdeskapande (jfr 
Ronström 2001:95). 

Just konventionens värdeskapande aspekter är centrala eftersom de röjer 
en maktaspekt. Konventionen skapar värden genom att den hierarkiserar 
världens natur- och kulturskatter. Några av dessa hålls för att vara av univer-
sellt värde och är därmed överordnade andra arv. De görs till ovärderliga, 
oersättliga och närmast sakraliserade egendomar, som skall gå i arv till 
kommande generationer. Den globala betydelse och uppmärksamhet det 
internationella utpekandet ger syftar ur bevarandehänseende till att männi-
skor ska känna vördnad och ansvar (jfr Hafstein 2004:199). 

Som Ronström påpekat har emellertid det internationella utpekande av 
världsarv ett uppmärksamhetsvärde som gör det till en resurs även för andra 
syften (2001:94 ff). Som jag skall visa längre fram i avhandlingen kan dock 
den status och uppmärksamhet som listandet medför vara både eftertraktad 
och oönskad. 
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Ett vakande öga 
När objekten slutgiltigt identifierats som världsarv inträder en rad praktiker 
till för att bevara värdet. ”Förvaltningsarbete” är en samlande term för dessa 
bevarandeinsatser i världsarvsarbetets olika delar.35 

Det mer vardagliga arbetet med att bevara de enskilda platserna är ett re-
geringsansvar i varje enskilt land, men eftersom världsarven per definition 
inte längre är enskilda angelägenheter skall alla omständigheter som kan 
hota dessas skydd och kondition, och därmed deras värde och status som 
unika och omistliga världsarv, rapporteras till Sekretariatet för att eventuellt 
bli föremål för granskning och beslut i Byrån och Kommittén. 

Detta övervakningsarbete är det tydligaste uttrycket för den reflexiva mo-
derniseringsprocess som konventionen är en del i. Det yttrar sig i en ständig 
oro och vaksamhet inför hot och risker som måste hanteras, och inriktas på 
att synliggöra lokala förhållanden. Dessa lyfts fram i ljuset, granskas och 
diagnostiseras och ges rätt medicin. För naturarven kan det handla om oljeut-
släpp, utvinning av naturresurser, otillåten avverkning, tjuvjakt på vilt, främ-
mande arters intrång i ekosystem, anläggandet av vägar. För kulturarvens del 
handlar det om allt ifrån skador genom naturkatastrofer till felaktiga restau-
reringstekniker, illegal eller olämplig byggenskap och förslitning till följd av 
massturism. 

Till övervakningsarbetet hör alltså att ta fram hotbilder, orsaksförhållan-
den och rekommendationer för att kunna vidta åtgärder. Detta arbete bedrivs 
på två olika sätt. Den ena benämns periodic reporting, och innebär en regel-
bundet återkommande granskning av världsarvsplatserna. Konventionens 
stater anmodas att i rapportform vart sjätte år redogöra för sina platsers kon-
dition och skydd. Verksamheten organiseras på basis av den geokulturella 
administrativa indelningen av världen under samordning av respektive desk. 

Arabstaterna är först ut i denna cykel, och följs av de afrikanska länderna 
året efter. När samtliga regioner avverkats i tur och ordning börjar man om 
igen. Liksom var fallet för nomineringarna finns även här en särskild instruk-
tion. Enligt ett slags ett slags frågelista ombeds staterna för platsernas kon-
dition, eventuella hot, skötselplaner med mera. Arbetet innebär också ett re-
gionalt samarbete länder emellan i vilket experter på natur- och kulturmil-
jövård deltar. Uppgifterna sammanställs sedan av respektive desk på Sek-
retariatet, varefter de presenteras för Byrån och Kommittén. 

Formatet är på samma sätt som i nomineringsprocessen ett för konventio-
nen typiskt sätt att med standardiserade medel skapa kunskap för att ställa 
diagnos. Det är inte bara ett verktyg för inspektion och kontroll över stora 

                               
35 I vid mening hör t.ex. utbildningsinsatser och katastrofhjälp hit, vilka jag inte dock inte 
redogör närmare för här. Konventionens stater har möjlighet att ansöka om medel för att 
arrangera utbildningar, konferenser o dyl. kring bevarandefrågor och för direkta åtgärder i 
händelse av t.ex. naturkatastrofer, olyckor m.m. 
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avstånd för att kunna gripa in lokalt, utan också ett sätt att få staterna att 
inom sig inskärpa vikten av kontroll och övervakning. 

Förvaltningsarbetet bygger alltså på en panoptisk maktpraktik där över-
vakandet idealt internaliseras och blir naturligt (Foucault 1987). Övervak-
ningen syftar till ökad självövervakning. Den regelbundna översynen under-
stryker vikten av tillsyn och skydd för världsarvet och blir samtidigt ett mått 
på hur väl man klarat av detta uppdrag. 

Periodic reporting är ett nytt inslag i konventionens korta historia, och ett 
försök att få ett mer systematiskt grepp om de enskilda platserna. På sätt och 
vis kan dess införande ses som följden av ett misslyckande. Ursprungstanken 
var att staterna genom Sekretariatet skulle underrätta Byrån och Kommittén 
ifall platserna på något sätt hotades. Kommittén har menat att så inte alltid 
skett, något som kan ha flera orsaker. En förklaring kan vara att konventio-
nens syfte, rapporteringsskyldigheten och dess innebörd inte är känd eller 
negligeras. En annan tänkbar förklaring är motstridiga uppfattningar om 
huruvida hot och risker mot platser överhuvudtaget föreligger. Att avgöra 
om en plats är hotad eller ej är en bedömningsfråga. Som vi skall se i kom-
mande kapitel kan uppfattningarna om såväl hotbild som lämpliga åtgärder 
gå starkt isär. 

Periodic reporting kompletteras därför med en annan form av övervak-
ning, benämnd reactive monitoring, som åligger Sekretariatet, andra enheter 
inom Unesco och de rådgivande organen. Den förstnämnda formen innebär 
ett tydligt systematiskt globalt och regionalt grepp, den senare handlar om att 
reagera och agera i enskilda fall. Dock handlar det också i detta fall om att 
samla information och fakta om platser, att skaffa sig en bild av deras till-
stånd, dvs. skapa läsbarhet. 

Sekretariatet har här en nyckelroll. Dess uppgift är att sammanställa, 
granska och presentera dessa förhållanden för expertorganen, Byrån och 
Kommittén. Dessa har sedan att diskutera och besluta om vilka åtgärder, 
mått och steg som bör tas. Alla beslut formuleras som rekommendationer till 
berörda länder, vilka sedan förväntas verkställa dem. 

Den yttersta konsekvensen för en plats som förlorat sina värden är att den 
inte längre kan ses som ett världsarv. Rutiner för att stryka platser på listan 
finns, men under konventionens drygt trettioåriga historia har det aldrig hänt 
att en plats avförts. Däremot kan det finnas ett antal platser i farozonen. All-
varligt hotade platser sätts nämligen upp på ännu en lista: listan över hotade 
världsarv (List of World Heritage in Danger).36 Konventionens stater har 
möjlighet att själva begära att platser inom deras territorier listas här, men 
Kommittén kan på eget bevåg sätta platser på denna ”hotlista” utan samtycke 
från berörda stater och sedan offentliggöra sitt beslut. 

                               
36 Efter kommittémötet 2006 fanns 31 platser på listan, däribland Bamiyan-dalen i Afghani-
stan. 
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Hotlistan är Kommittén mest kraftfulla verktyg för att skapa uppmärk-
samhet kring platserna. Även om ”hotlistandet” (danger listing) inte offici-
ellt ormulerats som ett slags reprimand kan den ändå betraktas som en sådan. 
I ett system där platserna skötsel och kondition är de enskilda staternas upp-
gift, förvisso med möjlighet till internationell hjälp, betyder hotlistandet ett 
visst mått av ”name and shame”. Fenomenet är väl känt från andra inter-
nationellt verkande organisationer där det används för påtryckningar. Exem-
pelvis arbetar Amnesty International aktivt med negativ publicitet för att 
skapa världsvid opinion mot stater som överträder universella mänskliga 
rättigheter (Boli och Thomas 1999b:37 ff). 

Här framträder ännu en del av konventionens sofistikerade maktutövning. 
Den bygger inte i första hand på att konventionen utgör en lag som stater 
förbinder sig att följa. Undertecknandet är ju frivilligt. Mer betydelsefullt är 
skapandet av en arena och struktur för diskussion och reflektion över eget 
och andras uppträdande. Världsarvet bygger på ett moraliskt imperativ, och 
för dess syfte har ett system för övervakande av handlingar inrättats och 
arenor etablerats för att avgöra vad som är ett lämpligt uppträdande. 

Konventionen är konstruerad som ett disciplineringsinstrument med civi-
lisatoriska drag. Detta kanske inte märks så tydligt i diskussioner om t.ex. 
olämpliga vägsträckningar eller byggprojekt men blir desto mer märkbart i 
kontroversiella fall och i konfliktsituationer. Unescos fördömande av taliba-
nernas förstörelse av kulturarv är ett illustrativt exempel. 

Att få gehör 
Att få alla världens stater att skriva under konventionen är ett grundläggande 
mål. På grund av principen om staters suveränitet kan inget land tvingas att 
ratificera den, men Unesco har ändå varit framgångsrik. De flesta av värl-
dens stater har idag accepterat den, trots att internationell lagstiftning av 
denna typ faktiskt innebär inskränkningar i staters suveränitet och autonomi 
(se Held m.fl. 1999:74). Dessutom medför denna medverkan kostnader i form 
av årliga avgifter till världsarvsfonden. 

En förklaring är helt enkelt att Unesco fått gehör för världsarvets idé och 
bevarandeetiska perspektiv. Forskare inom nyinstitutionell teoribildning häv-
dar att stater socialiseras att acceptera nya normer, värderingar, föreställ-
ningar och intressen av internationella organisationer (se t.ex. Finnmore 1996, 
Boli och Thomas 1999a, b, Meyer m.fl. 1997). Det internationella systemet 
bildar en konstitutiv och generativ miljö. 

Martha Finnemore (1996) har visat hur den numera förgivettagna före-
ställningen att en modern stat skall ha en vetenskapsbyråkrati ursprungligen 
formulerades av Unesco. Hon visar även hur en grupp människor, senare 
känd som Röda Korsets Internationella Kommitté, haft en nyckelroll i en 
faktisk förändring av staters uppträdande i krig. Den första Genève-konven-
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tionen på området antogs år 1864. Liknande argument har förts fram angå-
ende transnationella sammanslutningar av experter, vilka definierar problem 
och lösningar för stater att ta i tu med (Haas 1992). 

Det kan i så fall hävdas att världsarvet har sin grund dels i acceptansen av 
dess specifika idé, dels i en föreställning om vad en stat bör göra. En modern 
stat skall ta sitt ansvar för mänsklighetens gemensamma arv för att vara en 
”riktig” stat. Argumentet är enligt min uppfattning rimligt, men jag kommer 
fortsättningsvis att argumentera för att konventionens framgång härutöver 
beror på vissa hot och möjligheter som den skapar. Som Boli påpekat 
negligerar stater sällan internationella överenskommelser av sådana skäl 
(1999:287 f). 

Unescos verksamheter riktas inte enbart mot världens stater. Ambitionen 
är att föra ut världsarvets idé och bevarandetanke till en bredare allmänhet. 
Ökad kunskap om världsarvet antas leda till respekt för detta och bidra till 
både platsernas bevarande och generellt till interkulturell tolerans och fred. 
Fred är ett av Unescos övergripande mål och, som organisationens namn 
antyder,37 är utbildning, vetenskap och kultur dess medel. Förståelse för 
andra kulturer och världsfred betonas visserligen inte i det mer konkreta 
arbetet, men det övergripande målet har under senare år alltmer lyfts fram i 
publik information och i skilda aktiviteter. 

Nyhetsförmedlingen kring händelserna i Afghanistan var ett sätt att göra 
världsarvets idé känd, och illustrerar hur Unesco arbetar med att sätta fokus 
på vissa frågor, och på det sättet föra ut sitt budskap och väcka opinion. Med 
Afghan Crisis som rubrik upprättade Unescos Cultural Division en webbsida 
med material i form av utsända pressmeddelanden, bilder på de förstörda 
museiföremålen och statyerna. Den rapportering som ägde rum i radio, teve, 
press och på Internet tycks till stor del vara resultatet av Unescos aktiva ar-
bete. 

Unescos pressinformation är en ordinarie del av organisationens verk-
samhet. Presskonferenser hålls regelmässigt i samband med kommittémö-
tena för offentliggörandet av nyupptagna platser på listan och beslut om be-
fintliga världsarv. 

Vid Världsarvscentret finns en avdelning för dokumentation och informa-
tion som samarbetar med Unescos pressavdelning, publikationsavdelning 
och med externa medieföretag. En rad kanaler, evenemang och mediepro-
dukter används för att göra världsarvet känt: Förutom löpande presskontakter 
även föredrag, konferenser, ungdomsläger, utställningar, diverse trycksaker, 
Internet, radio- och tv-program. Dagens effektiva kommunikationsmedel och 
globala medieindustri bildar således viktiga strukturer som möjliggör spri-
dandet av konventionens budskap. 

                               
37 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Fredssyftet är inskrivet i 
organisationens konstitution, som inrymmer orden: ”Since wars begin in the minds of men, it 
is in the minds of men that the defences of peace must be constructed.” 
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På Världsarvscentrets webbsidor informeras inte bara om världsarvet i 
stort och smått, där inviteras besökaren även till virtuella turer på världs-
arvsplatser. Cd-rom- och DVD-produkter ger liknande möjligheter. Utbild-
ningsmaterial för skolor har tagits fram med såväl fakta som förslag till akti-
viteter, däribland exkursioner och rollspel. 

Varje år ges en uppdaterad världsarvskarta i posterformat ut. Uppslagsverk 
med bilder och beskrivningar produceras samt även ”coffee-table books”. 
Världsarvcentret producerar även en påkostad tidskrift, vilken till sin ut-
formning liknar traditionella presentböcker med förföriskt vackra färgbilder 
och ”icke-problematiserande texter”. 

Medierna bör även förstås som platser 
för representation. Historikern Tony Ben-
nett har pekat ut utställandet som kul-
turarvsskapandets särskilda teknik och 
museer som ”spaces of representation” 
(1995:7). Även Barbra Kirshenblatt-Gim-
blett argumenterar för synsättet att kul-
turarv skapas i processer av synliggö-
rande och utställande (1998:149). 

Att lista platser är ett sätt att sätta att 
rikta strålkastarljus mot vissa natur- och 
kulturarvsplatser, men själva listan är i 
sig otillräcklig i informations- och ut-
bildningssyfte. Vi skall komma ihåg att 
världsarvsplatserna är geografiskt ut-
spridda och att det långt ifrån är själv-
klart att se dem som delar av ett gemen-
samt arv. Vi skall inte heller glömma att 
den allra vanligaste bevarandeprocedu-
ren, dvs. att flytta objekt till ett museum 
inte är möjlig i detta sammanhang. 

Det gör media särskilt viktiga. Med ord och bild får världsarvet liv. Media 
synliggör och begripliggör världsarvet. Med hjälp av foton och beskrivande 
text kan plats, tid, rum och folk sammankopplas (jfr Foster 1991:244). Ar-
gumentet bygger på Tony Bennetts (1995) studie av museernas roll som 
institutioner för att lära människor vilka de är. I nationalstatbyggen är mu-
seer platser för både skapande och konsumtion av nationen. Benedict Ander-
son (1993) uttrycker en liknande tanke då han hävdar att tryckta media, folk-
räkningar, kartor och museer är verktyg för förmedlingen av föreställningar 
om nationen som en politisk gemenskap. 

Att kulturarvet är ett instrument för intervention menar även Valdimar 
Hafstein i sin studie av det immateriella världsarvet (2004:199). Projektet att 
genom världsarvet lära människor att identifiera sig med vissa monument, 
platser, praktiker och uttryck är att försöka styra dem, menar Hafstein, som 

Unescos Världsarvscenter ger ut 
tidskriften World Heritage Review. 
Den publiceras på engelska, franska 
och spanska och innehåller illustre-
rade artiklar om världsarven. 
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beskriver konventionen som ett försök att skapa en moralisk solidaritet och 
en kosmopolitisk identitet kring ett gemensamt arv.38 

Makten över byråkratin 
Under årens lopp har Kommittén kontinuerligt fört diskussioner om konven-
tionens innebörd, om världsarvets innehåll och om verksamhetens organisa-
tion. I det följande vill jag kort skissera konventionens utveckling. Det han-
dlar alltså inte om att ge en heltäckande bild utan om att presentera några 
väsentliga drag.39 Här vill jag dessutom nyansera den övergripande bild av 
verksamheten som jag hittills presenterat. Utvecklingsarbetet illustrerar att 
praktiken är långt mer problematisk än vad min beskrivning antagligen gett 
anledning att tro. 

                               
38 Unescos produkter säger dock i sig inget om hur väl känd världsarvstanken är eller hur den 
uppfattas. Genomslagskraften torde vara ganska begränsad. De nationella kultur- och natur-
miljövårdande institutionerna står då för en större del av arbetet med att göra Unescos världs-
arv känt. Medelst böcker, broschyrer och webbsidor berättar man om platserna i det egna lan-
det, och på de enskilda platserna arbetar man i varierande grad med att marknadsföra sig, ofta 
som turistmål. Av betydligt större betydelse är medias rapportering i samband med världs-
arvsutnämningar och även de lokala diskussionerna om enskilda platser. Som nämnts fick jag 
själv upp ögonen för världsarvet genom en artikel i Dagens Nyheter. Som kommer att framgå 
är världsarvet ett otydligt begrepp. Det hakar i andra verksamheter och sammanhang, och 
används som ett verktyg för allehanda syften. Frågan om vad detta betyder för konventionen 
behandlar jag i slutkapitlet. 
39 Titchen (1995) gör en noggrann genomgång av förändringarna t.o.m. 1994. 

I samband med Kommitténs möte i 
Marrakesh 1999 arrangerades ett ung-
domsläger – det första i de arabiska 
länderna. Figuren på folderns framsida 
är Patrimonito, som i översättning bety-
der ”liten kulturarvsvårdare”. Det är det 
officiella världsarvsemblemet som för-
setts med armar, ben och anlete. Världs-
arvsemblemet, skapat av den belgiske 
konstnären Michel Olyff, används för 
interna och publika syften. Det sam-
manfattar några av världsarvets centrala 
föreställningar. Fyrkanten i mitten sym-
boliserar resultaten av all mänsklig krea-
tivitet och inspiration, och cirkeln run-
tom naturens gåvor. Emblemets runda 
form alluderar till jordens form och till 
det globala bevarandet av hela mänsk-
lighetens arv. 
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Först bör nämnas att listan breddats innehållsligt, inte bara i fråga om an-
tal objekt utan också i typer av arv. Generellt sett har man på kulturarvssidan 
gått från en syn på arv som enskilda monument, byggnader och lämningar 
till ett mer vidgat kulturmiljötänkande. Under senare år har världsarvet dess-
utom kommit att inrymma alltfler industriella arv. Förändrade synsätt på 
kulturarvet och konsekvenserna i form av modifierade kriterier och utarbe-
tade underkategorier av arv, har följt utvecklingen inom kulturmiljövården i 
stort, dock med viss fördröjning. Idealt sett skall listan spegla naturens och 
kulturens mångfald och utveckling, helst i jordens alla hörn. Denna målsätt-
ning är resultatet av mångåriga diskussioner och flertaliga förändringar av 
verksamheten. 

Alltsedan de första platserna skrevs in 1979 har listans ”obalans” förts på 
tal och föranlett åtgärder. Som obalans har man sett det låga antalet naturarv 
i förhållande till de många kulturarven; för mycket kultur och för lite natur, 
enkelt uttryckt. En annan kritisk synpunkt är att kulturarvet domineras av 
västerländsk monumental arkitektur medan det finns mycket litet av ”andra 
typer av arv”, och generellt från övriga delar av världen. Det har ansetts be-
svärande att mer än 50 procent av platserna finns Europa och Nordamerika 
och att antalet platser i Afrika och Stillahavsområdet är särskilt få. Kritik har 
även riktats mot att platserna i norr huvudsakligen är kulturarv och platserna 
i de södra regionerna naturarv; i norr för mycket kultur, i söder bara natur, 
enkelt uttryckt. 

Kommittén har uppfattat förhållandena som allvarliga problem och ansett 
dem hota listans trovärdighet. En rad åtgärder har därför vidtagits. En sådan 
är jämförande studier för att se över och stärka kriterierna utifrån synpunkten 
att dessa formulerats på ett sådant sätt att de exkluderat vissa typer av arv 
som rätteligen borde finnas med på listan. Vidare har IUCN upprättat för-
teckningar över tänkbara naturarv baserat på särskilda teman och regioner. 
Icomos å sin sida har i samverkan med konventionens stater gjort en global 
studie utgående från kulturer, teman, stilar, epoker och typer av arv. 

Under årens lopp har underkategorier av arv tillkommit och kodifierats i 
operational guidelines. Av särskild betydelse var landskapsbegreppets infö-
rande 1992. Dess utveckling i bevarandepolitiken har sin grund inom land-
skapsarkeologin, i natur- och kulturmiljöperspektivets etablering och i land-
skapsbegreppets breddning. Här finns också den framväxande föreställnin-
gen om landskap som skyddsvärd arvskategori (Saltzman och Svensson 
1997, Saltzman 2001, Titchen 1995:212 och där anförd litteratur). Kategorin 
kulturlandskap introducerades i regelverket med särskild tanke på att det att 
det skulle kunna bredda listans innehåll. I tillägg till detta anpassades kriteri-
erna för att kunna inbegripa människors relationer till landskapet, alltså bru-
kandet och formandet av det. 

Ett syfte var att med kulturlandskapsbegreppet göra platser möjliga just i 
de länder och regioner som ansågs underrepresenterade på listan. Det sågs 
som ett sätt att häva världsarvets slagsida mot västerländsk kultur (jfr Hafs-
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tein 2004:45 ff). Listan skulle nu exempelvis kunna inrymma jägar- och 
samlarsamhällen, både förr och nu levande, och ursprungsbefolkningars reli-
giösa platser och traditionella naturbruk (Titchen 1995:214). Konventionens 
idé är visserligen att gallra hårt, men gallringsverktygens konstruktion har 
alltså ansetts vara en orsak. 

Förslagen har inte lett till önskat resultat, och de har heller inte alltid fallit 
i god jord hos Kommittén. Det har varit svårt att nå enighet mellan natur- 
och kulturarvsexperter om vad som bör finnas med på listan och om vilka 
åtgärder som lämpar sig bäst för att förverkliga en universellt representativ 
lista. 

1994 initierade Kommittén ett projekt med det talande namnet Global 
Strategy (Unesco 1994). Ett viktigt steg var blev att åsidosätta idén om en 
lista med ytterst begränsad innehållslig bredd. Denna borde istället vara mer 
öppen för och berikas av flera former av arv från olika tider, kulturer och 
regioner. Europa ansågs överrepresenterat på listan, liksom historiska centra 
och religiösa byggnader. Kristendomen dominerade olyckligtvis stort över 
andra religioner och trossystem. Platser från förhistorisk tid och även från 
1900-talet var alltför få, ”folkligt” byggnadsskick var underrepresenterat och 
även kulturformer som fortlever än idag. 

Problematiken framgår tydligt av följande utdrag från Kommitténs möte i 
Kyoto, Japan, 1998, då Sekretariatet gav en lägesrapport: 

The Secretariat pointed out the /.../ continuing imbalances of new categories 
defined in the Operational Guidelines and still under-represented on the List, 
such as Cultural landscapes, Routes and Itineraries. It deplored the absence of 
natural sites in the Amazon Basin, the low representation of heritage of Arc-
tic and Sub-arctic regions, as well as the lack of implementation of the natu-
ral part of the World Heritage Convention in the Arab States. On the other 
hand, it noted the continuing increase in the number of categories of sites al-
ready represented. It underlined that little consideration had been given to pa-
ragraph 6 (vii) of the Operational Guidelines which ‘invites States Parties to 
consider whether their cultural heritage is already well represented on the 
List, and if so to slow down voluntarily their rate of future nominations’ 
(Unesco 1998). 

 
Ett representativt världsarv innebär att listan skall vara väl avvägd i ett antal 
olika avseenden. Listan har luckor som måste fyllas. Mänsklighetens gemen-
samma arv antas bestå av platser som antingen är unika eller de bästa i sitt 
slag av kulturella lämningar, livsformer, naturtyper och naturformationer 
längs en kronologisk tidsaxel. Objekten bör dessutom vara spridda över jor-
dens hela yta. Synpunkterna visar att försöken att få till stånd en balanserad 
och därmed trovärdig lista bygger på en global synoptisk blick, på ett visuellt 
ordningsskapande (se Scott 1998:15, 55) och på föreställningar om nödvän-
diga ingripanden. 
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Arbetsformerna och metoderna följer konventionens normala praktik med 
möten, expertråd och studier. I arbetet med att balansera listan har man sökt 
sig bort från strikta typologier mot bredare tematiska definitioner av natur- 
och kulturarvskategorier. Att modifiera begrepp och kriterier är etablerade 
sätt att förändra villkoren för klassificering i byråkratier (Handelman 1998: 
xxxi). 

Ett flertal s.k. expertmöten har hållits på olika platser i världen, varvid 
natur- och kulturarvsexperter tillsammans med företrädare från Unesco, po-
litiker och administratörer samlats. Exempelvis diskuterades afrikanska kul-
turarv i relation till konventionens perspektiv och kriterier i Harare, Zim-
babwe, 1995, identifieringen av möjliga världsarv i Stillahavsområdet i 
Suva, Fidji, 1997, av kulturlandskap i Anderna i Arquipa, Peru, 1998 och 
marin biologisk mångfald och världsarv i Hanoi, Vietnam 2002. 

Under senare år har den globala strategin vidgats till att också inkludera 
utbildning på natur- och kulturmiljövårdens områden, ökad dokumentations-
verksamhet och specifika projekt, såsom att identifiera natur- och kulturarv i 
den arktiska regionen. 

Inte heller detta har dock ansetts tillräckligt för att möta de många kritiska 
synpunkterna. Lika viktigt är att få så många stater som möjligt att skriva 
under konventionen, att få till stånd nomineringar av de typer av arv som 
anses underrepresenterade och att förmå sådana länder som redan hade ett 
stort antal platser på listan att frivilligt avstå från att nominera. Ansträng-
ningarna handlar alltså om att styra staters agerande, att med uppmuntran 
men även förmaningar få dem att handla i önskad riktning. 

Diskussionen handlar i grunden dels om ländernas ”lust” att nominera, 
dels om vad som borde nomineras. Vid tiden för mitt fältarbete var just detta 
föremål för försök till mer kraftfull reglering. Det ingick i ett omfattande 
förändringsarbete och knuten till ytterligare problematiker vars upphov var 
ett ökande intresse för konventionen och därmed en allt längre lista. 

Problematiken bottnade i ett slags resurstänkande i världens stater. Att få 
med platser på listan kan för staterna vara intressant av flera skäl. Tillspetsat 
uttryckt har konventionen kommit att bli ett slags natur- och kulturarvets 
världsmästerskap där platser på listan betraktas som utmärkelser i internatio-
nell konkurrens. Konventionen erbjuder en arena för internationell prestige 
och konkurrens (jfr Ekström 1994, Löfgren 2001, Stoklund 1993, Wilk 1995 
om världsutällningar, skönhetstävlingar m.m.). Att delta i verksamheten kan 
härutöver medföra inflytande över Unescos kulturpolitik i stort (Hafstein 
2004:1 ff ). Det finns ofta starka intressen och förhoppningar både lokalt och 
regionalt om ökade turistinkomster, fler arbetstillfällen, allmän ekonomiskt 
tillväxt och eventuellt möjlighet till bistånd. 

Under tiden för mitt fältarbete arbetade fyra arbetsgrupper med att inven-
tera problem och föreslå lösningar vad gäller listans representativitet, repre-
sentationen i Kommittén, effektivisering av mötenas genomförande, proce-
durer för beslutsfattandet och hantering av information samt dokumentation, 
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vidare förslag till förändringar av världsarvskriterierna och hur det snåriga 
regelverket kunde göras mer lättbegripligt och användarvänligt. 

Den arbetsgrupp som fick frågan om listans representativitet på sitt bord 
lade vid byråmötet 2000 fram en rad förslag. Ett var att begränsa antalet 
nomineringar att behandla varje år. Kruxet var att en sådan begränsning 
krävde någon form av prioritetsordning som faktiskt skulle inskränka stater-
nas möjlighet att nominera. Ett förslag var att i första hand behandla nomine-
ringar från o- eller underrepresenterade länder, underrepresenterade regioner 
framför välrepresenterade samt att dessutom prioritera nomineringar av un-
derrepresenterade kategorier av arv. 

Bland förslagen fanns även ett slags betygssystem. Med inspiration från 
liknande arrangemang inom EU hade den nederländska delegationen före-
slagit ett poängberäkningssystem där stater med högt antal platser på listan 
som fortsatte att nominera platser erhöll låga poäng, medan stater där för-
hållandet var det motsatta fick höga poäng. Detta system med performance 
indicators presenterades som ett informations- och planeringsinstrument, 
tänkt som en stimulus för stater att agera till förmån för en mer representativ 
lista. 

Representativitetsfrågan var het och man kunde inte enas om förslagen. 
Poängsystemet avstyrdes i diskussionerna med synpunkten att det var ”sko-
lastiskt och krångligt”. Dessutom menade några ledamöter att problemen 
främst låg i att kriterierna fortfarande var för eurocentriska medan, andra 
framhöll information, utbildning och stöd nationellt och regionalt som vikti-
gaste åtgärd. De som var positivt inställda menade att någon form av re-
glering i alla händelser behövdes eftersom Kommitténs uppmaningar inte 
hörsammats. Poängsystemet kunde utvisa vilka länder som inte respekterade 
den globala strategin. Listans representativitet var en fråga om moral, fram-
hölls det. Den nederländska delegationen tonade å sin sida ner den moraliska 
dimensionen och ansåg att systemet inte skulle uppfattas som ett sätt att be-
straffa dåligt uppförande, utan som ett sätt att få kontroll över vem som gör 
vad. 

Även om förslaget inte föll i god jord visar det med önskvärd tydlighet att 
verksamheten handlar om att reglera staters uppträdande och handlingsut-
rymme. Av detta skäl var det också kontroversiellt. Min förklaring till varför 
det inte accepterades är att det var alltför tydligt och rigitt. Det fungerar som 
ett gränssnitt (Rose och Miller 1992) som utifrån byråkratisk logik och taxo-
nomisk organisation visar hur enskilda stater handlar och samtidigt anger hur 
de borde agera Som sådant är det ett disciplineringsinstrument. Emellertid 
kunde man inte enas om övriga förslag heller, och en kompromiss blev att 
vid kommittémötet i Cairns besluta att en nominering per år och land fick 
lämnas, orepresenterade länder undantagna, som tilläts lämna fler för att få 
listan snabbare i balans. 

Frågan hade också kommit att kopplas ihop med staternas representation i 
Kommittén. Flera länder har suttit i Kommittén i många omgångar, medan 
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andra aldrig valts in. Vid ett tillfälle när frågan diskuterades framfördes den 
kritiska synpunkten att välrepresenterade länder på listan dessutom varit 
välrepresenterade i Kommittén. En bättre rotation i Kommittén skulle ge på 
listan underrepresenterade länder tillträde till de beslutande organen och 
därigenom större inflytande och möjlighet att påverka, inte minst listans in-
nehåll. 

Arbetet med representativitetsproblemet visar att natur- och kulturarvets 
önskvärt allsidiga spegling var en långt ifrån enkel uppgift. En lika viktig idé 
var den om länders ”lika möjligheter och rättigheter”. Talet om en represen-
tativ lista handlade om erkännande och likvärdighet, men detta var inte bara 
en ideologisk princip utan också ett retoriskt verktyg. 

Stridigheterna handlade om makten över byråkratin, om inflytandet gene-
rellt över konventionsarbetet, vilket framstår som paradoxalt med tanke på 
att arbetet skulle vila på objektiv och vetenskaplig grund. Men ändå är kon-
troverserna inte förvånande, eftersom arbetsfördelning och byråkratisk klas-
sifikation faktiskt handlar om makt (Graham 1999:19 f, Scott 1998:82 f). 
Byråkratier har praktiska konsekvenser för dem som berörs. De som vill 
påverka måste förhålla sig till byråkratins villkor och agera på dess premis-
ser. Att effektivt hantera konventionens byråkrati genom att förändra den, 
ger tillgång till de resurser som världsarvet uppfattas erbjuda, såsom infly-
tande och prestige samt naturligtvis åtråvärda världsarv. 

Men en lista över mänsklighetens gemensamma arv som inte kunde 
rymma vissa länder och regioner var ofrånkomligen förolämpande och sak-
nade trovärdighet. Dessutom brottades Kommittén med den inflationsrisk 
som strömmen av nya världsarv riskerade att skapa. Risken var försvagat 
stöd från staterna och allmänheten. I förlängningen handlade utvecklingsar-
betet om konventionens överlevnad. Konventionen måste därför ses som en 
bräcklig konstruktion som bara kan fungera så länge som den stöds av ett 
brett intresse. 

 
▪ ▪ ▪ 

 
Det här kapitlet har syftat till att ge en övergripande karakteristik och 

analys av världsarvet som fenomen och bevarandepolitiskt verksamhet. Jag 
har ägnat särskilt intresse åt den byråkratiska strukturen av administrativa 
områden, ansvarsområden, procedurer och rutiner för att visa hur skapandet 
och bevarandet av världsarvet som globala symboliska platser går till. 

Jag har också beskrivit medias betydelse för att representera och göra 
världsarvet känt. Till sin konstruktion är konventionen ett verktyg för inter-
vention som bygger på moralisk retorik och praktik och som har discipline-
rande och civiliserande drag. 

Verksamheten är dock långt mer komplex än vad den i förstone verkar. 
Förändringarna av byråkratin visar hur en mängd sammanhang och intressen 
gör sig gällande, vilket medför kontroverser. 
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Hur verksamheten också är underställd andra villkor än de byråkratiska 
samt hur den görs till en arena för förhandling utforskas närmare i nästa ka-
pitel. 
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3. Världsarvets agendor 

I detta kapitel låter jag beskrivningen gå vidare till en mer konkret och prak-
tiknära nivå. Unescos möten är centrala händelser i byråkratin, då människor 
från världens alla hörn strålar samman för att diskutera och fatta avgörande 
beslut om nomineringar, världsarvens kondition och skydd, ekonomiskt bi-
stånd samt utvecklings- och informationsarbete. Eftersom mötena är tillfäl-
len för diskussion och avgöranden blottas meningsmotsättningar här, kontro-
verser uppstår och olika intressen och tolkningar leder till förhandlingssitua-
tioner. Jag uppmärksammar särskilt vikten av att varje deltagare socialiseras 
in i sammanhanget och lär sig hantera de spelregler som mötena sätter i så-
dana lägen och situationer. 

Ett standardiserat sammanhang 
Under tiden för mitt fältarbete sammanträdde Byrån i juni varje år för att 
under sex dagar förbereda de årliga kommittémötena i slutet av året. Därut-
över hölls kortare extra byråmöten ett par dagar före kommittémötena för att 
klara av de ärenden som man av olika skäl inte kunnat fatta beslut om i 
juni.40 

De ordinarie byråmötena arrangeras i någon av de stora plenisalarna i Un-
escos högkvarter i Paris. Kommittémötena äger däremot rum på olika platser 
i världen år från år. Vilken plats det blir beror på vilket land som något år in-
nan erbjudit sig att vara värd och arrangör. Geografisk representativitet är en 
omhuldad princip i internationell politik (Jönsson m.fl. 1992:199), varför 
detta prestigefyllda uppdrag cirkulerar mellan världsdelarna enligt ett samma 
slags globala rättvisetänkande som vid större sportevenemang som världs-
mästerskap och olympiska spel. 

Kommittémötena hålls i sådana hotell- och kongressanläggningar som 
klara två- till trehundra deltagare. Där inrättas kontor för Sekretariatet, vars 
personal tillsammans med några av Unescos tolkar kommer resande från 
Paris. 

                               
40 Denna ordning har senare ändrats. Som del av en omfattande förändring i syfte att effektivi-
sera konventionsarbetet hålls sedan år 2002 endast ett byråmöte per år. Det äger rum i mars, 
medan kommittémötet har flyttats till halvårsskiftet juni/juli. P.g.a. arbetsbördan har emeller-
tid flera extra byråmöten ändå måst hållas. 
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Möteslokal i Unesco-högkvarteret i Paris. Foto: okänd. © Unesco. 

I Marrakesh hölls mötet i en konferenslokal i ett större hotell i stadens 
nordvästra utkant. När Australien året efter stod som värd förlades mötet i en 
kongressanläggning i Cairns, en välkänd turistort på nordöstkusten med goda 
kommunikationer från flera internationella flygplatser. Detta är alltså eve-
nemang vars förutsättningar till viss del vilar på globala infrastrukturer och 
på de standardiserade lösningar som turismen, affärsresandet samt konfe-
rens- och utställningsverksamheter tillhandahåller. 

Som Barbara Kirshenblatt-Gimblett påpekat står turism och kulturarv i 
intim förbindelse med varandra (1998:132 ff). Turismen behöver besöksmål, 
och kulturarvsplatser är attraktiva sevärdheter. Även världsarven förvandlas 
till just sådana platser i den globala rekreationsgeografin. Omvänt gäller att 
kulturarvet behöver turismens strukturer. I valen av lämplig plats för kom-
mittémötena spelade intressant nog allt detta samman, eftersom dessa moti-
verades av närheten till flera världsarv. Dessa visade värdländerna gärna upp 
för sina gäster, och i samband med mötena ordnades regelmässigt besök på 
några olika platser. 

I Marrakesh togs vi med på en guidad tur genom den gamla medinan, sta-
dens historiska centrum, som sedan 1985 finns med på listan för sin bebyg-
gelse och betydelse som politiskt, ekonomiskt och kulturellt centrum i den 
västra delen av den muslimska världen. Från Cairns var båtturen inte lång till 
Stora barriärrevet, det naturarv som till ytan är det största världsarvsområdet. 
Vandringar i tropisk regnskog ordnades också i den närbelägna nationalpar-
ken Wet Tropics of Queensland. 
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Mötena tillgår på i stort sett samma sätt varje gång. De inleds vid tiotiden 
på morgonen med officiell invigning och tal av Unescos Director-General, 
Kommitténs ordförande och Sekretariatets chef. Formerna är likartade för 
byrå- och kommittémötena, men den omständigheten att kommittémötet var 
världsarvsårets höjdpunkt märks på den ganska högtravande ceremoniella 
inramningen (se Goffman 1988:29). Högtidliga och påtagligt idealistiska tal 
hålls, och på plats i Marrakesh för att på konung Mohammed VI:s vägnar 
hälsa oss välkomna som dennes gäster fanns Marockos kulturminister. I 
Cairns deltog Australiens minister för miljö-, natur- och kulturarvsfrågor i 
den opening session som officiellt inledde mötet. Ceremonierna har ett stra-
tegiskt ändamål genom att markera kommittémötets status, men särställ-
ningen märks också av det större deltagarantalet. 

Även dagordningen är i stort sett densamma från gång till gång. Efter att 
denna och tidsschemat antagits vidtar Sekretariatets redogörelse av dess 
aktiviteter sedan senast hållna möte. Dessa är ett slags lägesrapporter som 
håller församlingen uppdaterad om världsarvet i stort och smått. Därefter 
följer behandlingen av ärenden och frågor under ett antal övergripande ru-
briker, av vilka förvaltningsarbetet och nya nomineringar till listan är de 
mest omfattande.41 Varje möte avslutas med att deltagarna gemensamt går 
igenom och antar en preliminär version av den officiella rapporten från mö-
tet. Ett par tal avslutar mötet. 

I det förra kapitlet beskrev jag hur världsarven kommer till i en process 
som kan beskrivas med Robertsons begrepp ”glokalisering” (1995), d.v.s. 
hur globalt rörliga företeelser får fäste i, påverkar och omformar fenomen 
och förhållanden i olika lokaliteter. Mötena innebär alltså även ett annat 
slags ”glokalt” platsskapande, nämligen i form av mötesplatser med delta-
gare, procedurer, rutiner och viss rekvisita samt vissa återkommande inslag 
och evenemang. Centralt i konventionsarbetet är det individuella resandet till 
specifika platser, en ”mobilitetskultur” för att tala med sociologen John Urry 
(2002), men också själva verksamhetens förflyttningar till vissa platser. 
Mötena är kontextuellt och relationellt skapade lokaliteter (Appadurai 1995) 
som till skillnad från världsarven upphör när de är över. 

De här standardiserade och närmast rituella aspekterna klarnade för mig 
först efter att jag deltagit i flera möten efter varandra. Jag såg vad som var 
sig likt från gång till gång och vad som däremot framstod som mer specifikt. 
En annan iakttagelse som jag kunde göra var att det till stor del var samma 
människor som deltog i mötena. Samma ”världsarvsfolk” som i Paris ett 
halvår tidigare strålade nu samman i Marrakesh. 

                               
41 Ytterligare stående inslag på dagordningen är ansökningar om bistånd. Man diskuterar 
också pågående utvecklings- och förändringsarbete. Mötena är tillfällen då tidigare arbetsin-
satser sammanfattas och diskuteras, beslut fattas och planer för framtiden dras upp. Under 
kommittémötena står dessutom ytterligare två punkter på dagordningen, dels budget, dels 
informations- och utbildningsinsatser. 
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Hur det här transnationella nätverket drogs samman för mötet blev kon-
kret sätt synligt för mig under resan till Marrakesh. I Bryssel, där jag bytte 
plan, såg jag bara främmande människor, men i Casablanca, där mitt sista 
byte skedde, kände jag igen flera ansikten från julimötet i Paris. Många 
kände uppenbarligen varandra, ty i transithallen ledde återseendena till puss- 
och kramkalas och ivrigt samspråk. Jag blev också själv igenkänd av några 
som jag träffat i Paris. Den smått familjära stämningen höll i sig också på 
planet till Marrakesh. Sorlet steg i kabinen och nu var de flesta av passage-
rarna på väg för att delta i Unescomötet. 

Sedan jag i Marrakesh gått igenom den sedvanlig pass- och tullkontrollen 
bestämde jag mig för att redan på flygplatsen växla några resecheckar till 
marockanska dirhams. Efter mig i kön till växlingskontoret stod Finlands 
riksantikvarie, som var en av Världsarvskommitténs tre vice ordföranden. Vi 
hälsade. Hans ärende var alltså detsamma, men han tvekade om vad som 
kunde vara en lämplig summa. ”Man har ju ingen aning om kostnadsnivån 
här”, sa han. Det sammanfattade allas vår belägenhet. Vi hade kommit till en 
för många av oss obekant plats. 

Själv kände jag mig en smula utlämnad, och situationen kändes para-
doxal. Här kom jag tillsammans med mötesdeltagarna som ett slags världs-
medborgargarde för att granska och besluta om globala angelägenheter. 
Samtidigt hade de flesta av oss föga aning om hur saker och ting förhöll sig 
lokalt! Vi förlitade oss helt på de standardiserade lösningar och strukturer 
som vi förväntade oss finna. Inför mötet hade vi fått en del skriftliga upplys-
ningar om vissa förhållanden och praktiska spörsmål: visumbestämmelser, 
klimatförhållanden, kollektivtrafik, transfer och valuta, ett slags anvisningar 
för lokal navigation. Såtillvida liknade vi turister. 

Den paradoxala situationen upprepades de följande dagarna. Under mö-
tesdiskussionerna avhandlades efter en bestämd mall och på ett universalis-
tiskt sätt all världens världsarvsplatsers karakteristika, värden, kondition och 
skydd. Samtidigt gjorde sig en annan lokal verklighet påmind utanför mö-
teslokalen varje gång vi gav oss ut i den, en verklighet som långt ifrån tedde 
sig lika begriplig och hanterbar. Under utflykterna till världsarven slussades 
vi runt som nästan vilken annan hop turister som helst. Lokala guider berät-
tade vad vi såg och vad det var som gjorde platser, byggnader och monu-
ment sevärda och intressanta. Allt måste beskrivas för att bli begripligt och 
intressant, tydligen även för dem som såg sig som specialister på mänsklig-
hetens gemensamma natur- och kulturarv. 

Jag insåg att det inte i första hand var kunskaper om lokal historia dessa 
experter hade utan kunskaper om verksamhetens perspektiv, byråkrati och 
byråkratiska logik. Det var inte kunskaper om den empiriska mångfalden de 
behärskade utan konventionsarbetets specifika sätt att betrakta och bemästra 
denna mångfald. 

Växlingen av mötesplatser kastade också ljus över andra aspekter. 
Kontrasten mellan lyxtillvaron i hotellområdet i nordvästra Marrakesh med 
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dess sammanträden, utflykter och cocktailpartyn på kvällarna, och det dag-
liga livet, de enkla förhållandena och den låga levnadsstandarden i medinan i 
sydöst var mycket påtaglig. Världsarvsfolket kan onekligen betecknas som 
en privilegierad, kosmopolitisk elit med världen som både uppgift och ar-
betsfält.42 De var personer som såg positivt på kulturell mångfald och som 
hade kompetens att manövrera i olika kulturella system (jfr Hannerz 
1996:10), en medel- eller överklass med goda möjligheter att fritt röra sig 
över gränser (jfr Featherstone 2002:1). 

Representation och diplomati 
Såväl konventionstexten som operational guidelines pekar ut vissa identite-
ter, uppgifter, ansvarstaganden och rutiner, som gör världsarvsprojektet möj-
ligt och funktionellt. Dessa konventionens centrala aktörer är representerade 
på mötena och har där sina givna uppdrag. Som det genomreglerade system 
som verksamheten utgör finns även regelverk för mötena. I rules of proce-
dure stadfästs, som namnet antyder, en rad regler för hur mötena skall gå till. 
Regelverket talar om, enkelt uttryckt, vilka som kan delta, på vilka premisser 
och vad de skall och kan göra. Det finns en uppsättning positioner att iscen-
sätta och till dessa knyts vissa förväntningar samt vissa handlingsmöjligheter 
(se Goffman 1988:23). 

Att mötet kräver en ordförande och en rapporteur, d.v.s. sekreterare som 
för protokoll, är självklart. Likaså att Sekretariatet utför det administrativa 
arbetet. Sekretariatet registrerar deltagare, ansvarar för mötesdokument, leder 
och genomför mötet tillsammans med ordföranden samt författar protokoll i 
form av mötesrapporter under överinseende av rapporteur. Det är ändå värt 
att uppmärksamma hur samma byråkratiska organisationsformer och arbets-
sätt, som används inom staten, i företag och i organisationer, utgör en ratio-
nalistisk och legitimitetsskapande praktik även i det internationella samfundet. 

De av Unesco utsedda advisory bodies, nämligen exportorganisationerna 
IUCN, Icomos och Iccrom, medverkar dessutom för att presentera de utred-
ningar och bedömningar som gjorts inför mötet, och för att göra utlåtanden i 
ärenden. Expertorganisationerna företräds dels av sina respektive presiden-
ter, dels några av de tjänstemän som arbetar med världsarvsfrågorna inom 
dessa. De är alla i botten specialister inom något område och har ofta gene-
rell erfarenhet av internationellt arbete. Organisationernas roll under mötet är 
endast att verka rådgivande. De har inte rätt att delta i besluten men däremot 
i diskussionerna och att där föra fram sin mening. Även andra organisationer 
kan inkallas och delta in an advisory capacity, som regelverken uttrycker 
det, för att bistå med viss kompetens och sakkunskap. 

                               
42 Begreppen ”kosmopoliter” och ”kosmopolitanism” har diskuteras ur en mängd synvinklar. 
Se t.ex. Roudometof (2005) och där anförd litteratur. 



 82

Den till antalet största kategorin deltagare utgörs av nationella delegatio-
ner från konventionens stater. Den formella beslutanderätten ligger hos By-
råns sju respektive Kommitténs 21 medlemmar. Övriga närvarande stater 
hänförs till deltagarkategorin observers. De kan delta i mötet men inte i be-
sluten. Enligt rules of procedure är yttrande- och beslutsordningen sådan att 
byråmedlemmarna och kommittéledamöterna yttrar sig först och sedermera 
fattar beslut. Innan så sker kan de emellertid be Sekretariatet, de rådgivande 
expertorganen, eller observers att lämna information. I annat fall kan de som 
deltar som observatörer yttra sig först sedan beslut fattats. 

Det existerar dessutom en andra kategori av observatörer, vilka inte har 
rätt att yttra sig utan inbjudan från ordföranden. De består huvudsakligen av 
s.k. IGO:er, Ingo:er och NGO:er43 som på olika sätt har intresse av att följa 
diskussionerna, t.ex. i någon särskild fråga eller aspekt av världsarvet. 

Under mötet i Marrakesh fanns företrädare från bland andra Friends of the 
Earth, World Archaeological Congress, Greenpeace och Gundjemi Aborigi-
nal Corporation. Gundjemi Aboriginal Corporation deltog på grund av en 
sedan flera år pågående kontrovers kring gruvdrift i närheten av världsarvet 
Kakadu National Park i Australien. Organisationen hade önskat delta för att 
föra lokalbefolkningens talan mot den australiska regeringens planer på 
uranutvinning. 

I Marrakesh fanns även en företrädare för branschorganisationen Interna-
tional Council on Metals and the Environment, vilken arbetade med att ta 
fram riktlinjer och praktiker för utvinningsverksamhet.44 När jag i en kaffe-
paus frågade honom om varför han var där, svarade han genom att likna 
mötet med World Economic Forum i Davos, där varje år världsekonomin 
och dess utveckling dryftas. Som jag förstod det var det viktigt för honom, 
liksom för alla andra, att bevaka verksamheten. Flera av agendans punkter 
handlade om hot mot världsarvsplatser från utvinningsverksamhet. Gruvin-
dustrin och bevarandeintressen kom ofta på kant, vilket gjorde närvaron 
motiverad. 

Att vara på plats var viktigt även för konventionens stater, men represen-
tationen kunde se olika ut. Vid lunchen under en utflykt i Marrakesh satt jag 
mellan det israeliska ambassadörsparet. När i vårt samtal frågan om vilka 
andra svenskar som fanns på plats kom på tal blev ambassadörens förvåning 
stor när jag nämnde att den svenske Unesco-ambassadören inte deltog. Att 
det för hans del var självklart att resa till Marrakesh skall dock förstås mot 

                               
43 IGO står för International Governmental Organisation, Ingo för International Nongovern-
mental Organisation och, slutligen, NGO för Nongovernmental Organisation. Begreppen är 
etablerade och används för att karakterisera organisationers sammansättning och utsträckning. 
Med icke statlig menas att organisationen inte är knuten till någon regering och statmakt. 
Ibland används även förkortningen Gongo för att beskriva organisationer vars medlemmar 
utgörs av stater och icke statliga företrädare, organisationer och individer. 
44 Organisationen är ett internationellt branschorgan för gruvindustrin. Den ombildades 2001 
och heter numera International Council on Mining and Metals (ICMM). 
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bakgrund av att Israel skrev under konventionen först 1999. Israels regering 
hade haft ett ansträngt förhållande till konventionen och Kommittén alltse-
dan 1981, då Jerusalem mot landets uttryckliga vilja skrevs in på listan.45 
Dessutom var Israels relationer till omvärlden generellt ansträngda, varför 
det var extra viktigt att delta i internationella sammanhang för att bevaka 
landets intressen. 

Att som exempelvis Sverige, Kanada, Storbritannien låta företrädare från 
statliga myndigheter och verk, i Sveriges fall Riksantikvarieämbetets och 
Naturvårdsverkets internationella sekreterare, representera är ingen själv-
klarhet. Även i andra länder än Israel, t.ex. Italien och Frankrike, där kon-
ventionen tycks ha större plats i den internationella politiken, är det ofta 
yrkesdiplomater som representerar regeringen. 

Det är även vanligt att folk från berörda lokala och regionala instanser in-
gick i en delegation, särskilt när landet hade nya nomineringar på gång. Vid 
mötet i Marrakesh bestod den svenska delegationen av endast fyra personer 
(inklusive mig). I Cairns, då Kommittén hade att fatta beslut om Höga kus-
ten och Södra Ölands odlingslandskap, såg Riksantikvarieämbetets och Na-
turvårdsverkets sekreterare till att ytterligare nio personer deltog: en från 
Kulturdepartementet, en från Naturvårdsverket, en från Länsstyrelsen i Väs-
ternorrlands län, vidare förste statsgeologen vid Sveriges geologiska under-
sökning, tre personer från Länsstyrelsen i Kalmar län, en representant från 
LRF samt en kommunalpolitiker från Mörbylånga. 

De följde alla med för att se hur arbetet förlöpte och för att kunna svara på 
frågor. Naturligt nog var intresset stort när just deras plats skulle utses till 
världsarv. Deltagandet kan även ses som belöning för engagemang och ned-
lagt arbete. Inhämtade kunskaper om vad mötena innehöll skulle dessutom 
underlätta kommande förvaltningsarbete. 

Även om alla deltagare föranmälts är de, liksom vid stora konferenser ge-
nerellt i vår tid, tvungna att före mötets början registrera sig hos Sekretaria-
tet. Efter att i ett formulär ha fyllt i titel, namn och adress och vilket land 
eller vilken organisation vederbörande företräder, får alla en liten bricka att 
fästa väl synlig på bröstet. Det framgår där vad man heter och vem man re-
presenterar, men också vilken kategori av deltagare man sorterar under: Sec-
retariat, Bureau eller Committee beroende på möte, Advisory Body eller 
Observer. Namnbrickorna har olika färger för att deltagarnas organisatoriska 
identitet och status lätt skall kunna identifieras. De fungerar också som pas-
sersedel för att få komma in i de lokaler där sessionerna hålls. Vakter ser till 
att hålla obehöriga utanför. 

Deltagarstatus avgör var i salen man placeras. Rummets organisering i 
form av möblering och placering ser i stort sett ut på samma sätt under alla 

                               
45 Detta skedde efter att Jordanien nominerat staden. Reglerna har sedan ändrats så att län-
derna endast kan nominera objekt inom det egna territoriet. Kommittén har dock möjlighet att 
sätta objekt på hotlistan utan godkännande av berörd stat. 
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möten och följer ett hierarkiskt mönster med ett högsäte i lokalens ena ände. 
På ett podium sitter Kommitténs ordförande, flankerad och sekunderad av 
Världsarvscentrets, dvs. Sekretariatets, director och deputy director. Bredvid 
dem finns platser som Sekretariatets personal tillfälligt intar under sina 
”ärendedragningar” och presentationer. Resten av Sekretariatet sitter bredvid 
podiet. Vid ordförandens andra sida fanns plats för Unescos Director-Gene-
rals representant och vid sidan av denne rapporteur. 

Vända mot podiet sitter, beroende på typ av möte, Byråns och Kommit-
téns ledamöter i delegationer statsvis. Symptomatiskt nog och enligt kon-
ventionens hierarkiska ansvars- och inflytandeordning sitter sedan de rådgi-
vande organen bakom dessa, därefter företrädare för de länder och organisa-
tioner som deltar som observatörer. Skyltar på borden upplyser om vem som 
är vem: Chairman, Dir/Whc, Rapporteur, Icomos, IUCN, Iccrom, Finland, 
Spain, Morocco, Benin, Observers och så vidare. Var och en som på TV 
kunnat se bilder från liknande möten i FN-skrapan i New York eller på EU:s 
högkvarter i Bryssel kan lätt bilda sig en uppfattning om hur det hela ser ut: 
välklädda damer och herrar med hörlurar sittande bakom svarta skyltar med 
vit text med en mikrofon och en rejäl bunt papper framför sig. 

Rummets organisering är på många sätt symbolisk och hierarkisk, men 
har även ett praktiskt syfte. Möbleringen ökar möjligheterna att regissera 
mötet och föra det framåt. Den strikta placeringen gör det lättare för de del-
tagande att ta plats och de olika kategorierna kan lätt skiljas åt. Det är en 
fördel för alla att omedelbart veta vem som uttalar sig. Sekretariatet och 
ordföranden kan lätt kontrollera att den diskussions- och beslutsordning som 
rules of procedure påbjuder följs. Att de byråkratiska principerna och proce-
durerna respekteras är nödvändigt för beslutens legitimitet (jfr Thedvall 
2006:108 om EU-kommissionens arbete). En observatör som begär ordet 
från sin plats i lokalens bakre del får alltså vackert vänta med sina synpunk-
ter tills ledamöterna längre fram diskuterat klart och kommit till beslut. 

Podiet blir en scen som de församlade riktar uppmärksamheten mot. Där 
försiggår ärendedragningarna inför publik och där initierar ordföranden dis-
kussionerna, fördelar ordet och för ärenden till beslut. Vi podiet finns en 
skärm för projicering av overhead-bilder, Power Point-presentationer och 
diabilder. För att återknyta till Goffman är podiet och lokalen är under de 
officiella förhandlingarna ett ”frontstage”, den plats där aktörerna framträder 
(1988:23, 97 ff). 

Att deltagarna från konventionens stater ingår i delegationer tydliggör att 
det här är ett diplomatiskt sammanhang som bygger på representation. Kon-
ventionen är ett instrument för internationellt samarbete och sker inom Une-
sco, som är en del av FN-systemet. Som den tidigare diplomaten Torsten 
Örn uttrycker det handlar diplomati om särskilda sätt att uträtta saker och 
ting på inom det internationella området (2002:40). Världsarvets officiella 
kontakter sker den diplomatiska vägen och arbetsspråken är franska och en-
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gelska. Samtliga dokument finns på de båda dessa språk och mötesförhand-
lingarna simultantolkas. 

Vi kan också säga att delegationerna fungerar som sändebud och med-
lemsländernas regeringars förlängda arm som skall föra deras talan. Delta-
garna är sålunda representanter för sina respektive länder och företräder 
därmed ett kollektiv. Detta präglar diskussionerna, dokumenten och proto-
kollen på så sätt att ordet fördelas, inlägg och beslut refereras till landsnamn 
och inte till individer, trots att det ju ofrånkomligen är individer som utgör 
delegationerna. På samma sätt representerar även medlemmarna i expertor-
ganisationerna sina specifika organisationer och tilltalas, omnämns och yttrar 
sig som Icomos, IUCN etc. I diskussionerna jag följde kunde deltagarna säga 
”Italy thinks that…” eller ”It is Icomos view that…” och så vidare. I allt som 
hade med mötet och mötesförhandlingarna att göra agerade deltagarna ut-
ifrån sina respektive kategorier och kollektiva identiteter. 

Att delta innebär att iscensätta en roll, en organisatorisk position och 
identitet, som betyder vissa givna handlingsramar och sätt att tala och upp-
träda. Sammanhanget kräver ett betydande mått av ”intrycksstyrning”, för att 
tala med Goffman (1988:13 ff). Begreppet betecknar det sätt att framträda på 
som både individer och grupper utövar för att göra ett gott intryck och fram-
stå som förtroendeingivande. Det innebär att den bild en aktör ger av sig 
själv svarar mot sammanhangets etablerade normer och värderingar. 

Det diplomatiska inslaget har här ytterligare en sida i form av den mötes-
kultur som råder inom Unesco. Denna karakteriseras av diplomatisk hövlig-
het och respekt, och även av hierarki. Tydligast framträdde den för mig i 
diskussionerna. Det var kutym att tacka ordföranden för ordet genom att 
inleda och avsluta yttranden med ”Thank you Mr Chairperson”. Vid tilltal i 
omnämnanden var ritualiserade hedersbetygelser standard: ”As the distingui-
shed delegate from Benin just said ….” Även i deltagarföreteckningen blom-
made detta språkbruk ut: ”His Excellency Ambassador Mr Yai”, ”The Honour-
able Senator Mr Robert Hill”, och ”Professor Doctor Mr Harald Plachter”. 

Jag kunde konstatera att den hövliga tonen behölls även när kontroversi-
ella frågor diskuterades eller när debattinlägg kritiserades. Det diplomatiska 
språkbruket kan karakteriseras som inlindat och försiktigt, och syftar till att 
de involverade inte skall förlora ansiktet (jfr Jönsson m.fl. 1992:81, Örn 
2002:145). Att brusa upp är ett brott både mot den diplomatiska etikett och 
den saklighet som byråkratin kräver. Fakta och objektiva bedömningar är det 
som gäller, inte känslor och subjektiva värderingar. 

Utanför diskussionerna var samvaron lättsammare och mer personlig. Vi 
ska veta att flera av deltagarna efter år av deltagande kände varandra ganska 
väl. 
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Att lära sig spelets regler 
Med sina regelverk och konventioner är mötena en värld i sig att bemästra. 
Även om jag inför mötena genom studier av protokoll, konventionstext och 
operational guidelines var någorlunda bekant med vad som försiggick, stod 
det snart klart för mig att det krävdes både kompetens och erfarenhet för att 
kunna följa diskussionerna och veta hur man som deltagare förväntades 
uppträda. Bara att hantera den tjocka traven mötesdokument om flera hundra 
sidor av tre olika slag var en konst i sig. Att förstå diskussions- och besluts-
ordningen, operational guidelines snåriga paragrafer och alla begrepp, tedde 
sig i mina ögon till en början som en övermäktig uppgift. 

Jag insåg emellertid snart att jag inte var ensam om denna upplevelse. 
Riksantikvarieämbetets representant sade till mig att hennes första byråmöte 
hade varit ”kaotiskt”. En kvinna i den schweiziska delegationen visade sig 
ha liknande erfarenheter. När vi en kväll promenerade tillbaka till hotellet 
berättade hon att mötet i Marrakesh var hennes fjärde. Trots detta påstod hon 
sig ännu inte förstå allt som diskuterades. Fler än jag brottades tydligen med 
konventionens kategorier av arv och kriterier och med begrepp som states 
parties, buffer zones, ascertained and potential danger, referral och defer-
ral. 

Flera forskare har pekat på hur det inom EU har utvecklats ett särskilt 
språkbruk (Shore 2000:181, Thedvall 2006:117 ff). Sociologen Kerstin 
Jacobsson menar att man inom EU behöver ett gemensamt språk för att för-
stå och beskriva problem och vidta åtgärder, men att det i gengäld får en 
tanke- och handlingsreglerande effekt genom att styra uppmärksamhet och 
tankeverksamhet i viss riktning (Jacobsson 2004:360 f). Detsamma kan sä-
gas om konventionen vars språk är en blandning av begrepp och uttryck från 
internationell rätt och från natur- och kulturmiljövården. Språkets reglerande 
effekt är emellertid inte bara att det styr utan också att det ställer krav på 
deltagarna att behärska det för att kunna påverka. 

Efter ett par möten klarnade det för mig hur fundamentalt det var att till-
ägna sig regelverk, mötesteknik, beteendemönster och språkbruk.46 Det kräv-
des kunskaper och färdigheter som bara kunde förvärvas genom erfarenhet. 
De var en förutsättning för de stater som föresatt sig att få igenom sina no-
mineringar och som ville föra fram synpunkter om listade platsers kondition 
och skydd. Även om deltagarna utgjorde en relativt heterogen skara fanns en 
initierad och involverad kärna, som skilde sig från de mer eller mindre oin-
vigda eller löst kopplade och tillfälliga besökarna. 

Scott använder det grekiska ordet ”mētis” för att beskriva sådan kunskap 
(1998:313 ff). Den skiljer sig från kodifierad kunskap, vilken alla kan till-
ägna sig. Mētis är personliga färdigheter som ger praktiska resultat. Många 

                               
46 Likande iakttagelser har antropologen Renita Thedvall gjort i en studie av förhandlingspro-
cesser i EU (2006:127 ff). 
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mänskliga aktiviteter kräver mētis, att behärska vissa handgrepp, läsa och 
tolka vissa omständigheter och justera sitt agerande därefter. Mētis eller 
”know how” är svår att lära ut eftersom det handlar om praktiskt förvärvad 
kunskap och intelligens. Mētis är lokal, partikulär, implicit och experimen-
tell. Den är därför aldrig ”demokratiskt distribuerad” eftersom tillträdet till 
de nödvändiga erfarenheterna är begränsat (Scott 1998:334). 

Scott menar att diplomati och politik är ”mētis” (1998:315). En diplomat 
eller politiker försöker påverka motpartens uppträdande så att de passar de 
egna syftena. Det kräver en särskild förmåga att anpassa sig till oförutsedda 
händelser. Att veta när och hur man skall agera är kärnan i denna färdighet. 

Ett sätt för nybörjare att nå denna färdighet, eller lokala kunskap som jag 
väljer att kalla den, är att följa med en person med tidigare erfarenhet, att bli 
introducerad för andra och på så sätt bli delaktig i ett nätverk. Som nämnts 
hade jag förmånen att få Riksantikvarieämbetets representant som grindvakt 
och mentor. Hon hade mer än tio års erfarenhet av verksamheten och hade 
lett arbetet med de flesta svenska nomineringarna och varit konsult i flera 
nomineringar från afrikanska länder. I Unescos och expertorganisationernas 
ögon var hon duktig på att nominera. Som den expert hon blivit, visste hon 
vilka kategorier och kriterier som var tillämpliga, hur en nomineringshand-
ling skulle se ut för att falla expertorganisationerna i smaken, hur diskussio-
nerna brukade gå och vad man kunde göra ifall en nominering stötte på pa-
trull. Hon visste m.a.o. hur man gjorde världsarv. Genom att under lång tid 
ha arbetat internationellt, också inom expertorganisationen Icomos, hade hon 
ett stort kontaktnät inom Unesco, i expertorganisationerna, Världsarvskom-
mittén, Byrån och i nationella delegationer. Hon hade lärt sig spelets regler, 
vilket jag strax skall återkomma till. 

Innan jag återkommer till betydelsen av de ovan nämnda lokala kunska-
perna vill jag beskriva en särskild punkt på mötets dagordning för att visa 
hur också presentationerna, diskussionerna och besluten satte villkor för dem 
som engagerade sig i verksamheten. 

Nya platser på listan 
Att nomineringarna tilldrar sig störst intresse är förståeligt både med tanke 
på allt det arbete som läggs ned på dessa, och de många förhoppningar de 
väcker och den prestige det innebär att komma med på listan. De många 
tillresta från nominerade platser följde därför spänt Byråns och Kommitténs 
diskussioner och beslut. De ville, som nyss nämnts, vara med när det avgö-
rande beslutet skulle äga rum om just deras plats. Också övriga medlemmar i 
de nationella delegationerna följde vaksamt denna punkt på dagordningen. 

Utifrån antropologen Charles Goodwins (1994) studie av olika yrkes-
gruppers sätt att betrakta verkligheten, gripa sig an den och hantera den för 
att kunna fälla omdömen och avgöra dess natur, vill jag visa hur världsarven 
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skapas i den praktik som äger rum under dessa möten. Goodwin problemati-
serar hur arkeologer med hjälp av sina specifika arbetsmetoder, handgrepp 
och tekniska hjälpmedel kartlägger och fastställer en historisk verklighet. 
Han beskriver också hur skickliga försvarsadvokater arbetar för att förse 
jurymedlemmar i amerikanska domstolar med tolkningsramar, d.v.s. sätt att 
se på och uppfatta skeenden i brottmål – omständigheter som är högst avgö-
rande för domsluten. I båda fallen skall ett avgörande om verklighetens be-
skaffenhet till, och Goodwin intresserar sig för de historiskt konstituerade 
uppsättningar av praktiker för perception detta vilar på. 

Skapandet av mening kan inte reduceras till en psykologisk process utan 
sker i själva verket i en socialt situerad handling där diskursiva praktiker 
tillämpas, menar Goodwin (1994:606). Hur detta sker är grupp- eller kon-
textspecifikt, men tre praktiker är centrala: Sätten att betrakta och förstå fe-
nomen och händelser etableras genom att dessa (1) kodas, dvs. urskiljs, var-
efter (2) aspekter av dem väljs ut och karakteriseras varefter (3) representa-
tioner skapas och artikuleras. 

Ett illustrativt fall som Goodwin analyserar är en rättegång mot fyra vita 
poliser, som åtalades för att brutalt ha misshandlat en svart man i Los Ange-
les i början av 1990-talet. Händelsen filmades av en privatperson och video-
bandet, som även visades på TV, blev det viktigaste bevismaterialet. Filmen 
visade hur mannen låg på mage och där fick ta emot slag och sparkar av 
poliserna som omringat honom. När rätten friade polismännen bröt kravaller 
ut. 

Goodwin visar hur båda sidornas försvarare inför juryn gav olika versio-
ner av vad som skett. Det gjorde de genom att genom att ringa in, beskriva 
och inför rätten förklara skeendena på videobandet. En upplyft arm beskrevs 
av ena sidan som ett försök av den svarte mannen att värja sig, men förklara-
des av den andra sidan som motstånd som därför berättigade poliserna bruk 
av våld. Polisernas advokater segrade efter att ha övertygat juryn om att vad 
de såg på bandet var normalt polisarbete. 

Unescos möten är visserligen inga rättegångar, men även i dessa skall ett 
slags domslut fattas. På ett övergripande plan kan hela nomineringsproces-
sen ses som en uppsättning praktiker avsedda för att koda, karakterisera och 
representera, men den specifika situation och det avgörande som äger rum 
under mötena visar hur även den arbetsordning, de representationssätt och de 
förståelseramar som de nominerade platserna betraktas och hanteras utifrån 
skapar dessa genom att tillämpas. Det är under mötena som platsernas 
”egentliga” natur och värde fastslås. Nomineringsproceduren kräver en dia-
gnos, och en sådan kan här inte ställas utan en grundlig undersökning gjord 
med viss blick och vissa legitima, för ändamålet avpassade rutiner, hand-
grepp och instrument – också under mötet. 

Under sammankomsterna iakttog jag hur identifieringen av platserna 
följde en ritual av ärendedragningar, utlåtanden, diskussionsrundor och be-
slut, och som hade sina givna perspektiv, representationssätt och villkor för 
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interaktion. Till skillnad mot övriga punkter på agendan, då Sekretariatet 
normalt var föredragande inför Byrån och Kommittén, var det expertorgani-
sationerna som ansvarade för presentationen av nya nomineringar till listan. 
Även om byrå- och kommittémötena utgjorde olika etapper och hierarkiska 
instanser i nomineringsproceduren var gången och formen densamma. Vilka 
nomineringar som kommit upp för behandling angavs i ett arbetsdokument, 
och varje plats presenterades för sig. Ordningen var den att naturarven först 
presenterades av IUCN. Sedan följde mixed sites, då både IUCN och Icomos 
involveras. Sist presenterades kulturarvsplatserna av Icomos. 

Man gick alltså från natur till kultur, men denna ordning följde också en 
andra kompletterande princip. Inom de tre kategorierna skedde presentatio-
nerna i alfabetisk ordning efter land. Den här proceduren följdes även vid 
andra punkter på agendan, och informationen om platser strukturerades i 
många av dokumenten på samma sätt. Detta hade förstås en praktisk grund 
och skedde inte slumpartat. Liksom i många andra delar av konventionsar-
betet omsattes här i konkret praktik konventionens syn på natur, kultur och 
staten. 

I presentationerna utgick expertorganisationerna från den skriftliga redo-
görelsen och det utlåtande om nomineringarna som sammanställts inför mö-
tena och som också skickats ut till ledamöterna ett par veckor i förväg. Dessa 
innehöll platsbeskrivningar, som till stor del byggde på information från 
respektive nominering, på expertbesöken och de egna överläggningarna. 

Nomineringarna presenterades både muntligen och visuellt. Ljuset i lo-
kalen släcktes och under de få minuter varje presentation varade riktade 
mötesdeltagarna sina blickar mot den skärm, där bilder ackompanjerade de 
muntliga redogörelserna. Expertorganisationerna berättade kortfattat om vad 
detvar för typ av plats och kategori av arv som nominerats och vad som var 
dess karakteristika. Vidare berördes platsernas kondition och skydd och 
slutligen gavs ett sammanfattande omdöme och en rekommendation till be-
slut. 

Minst lika viktigt i presentationerna var de visuella framställningarna i 
form av foton, planer och kartor. Presentationerna av en plats inleddes oftast 
med kartbilder över aktuell världsdel, delar av denna eller av de enskilda 
länderna för att ange var på jordklotet de låg. Därigenom angavs även rele-
vant information, såsom större geokulturell region för ett kulturarv och kli-
matförhållanden och naturregion för ett naturarv. 

Därefter avgränsade platsen ytterligare med kartor eller illustrationer i 
större skala som mer exakt visade det geografiskt läget, områdets gränser 
samt skötselplaner. Fotografier var särskilt viktiga. För naturarvens del 
kunde det t.ex. vara bilder på endemiska djur- och växtarter, flygfoton för att 
visa en typ av växtlighet eller topografi, för kulturarvens del bilder av land-
skap, historiska centra eller för platsen typiska eller unika byggnader. De 
kartor och bilder som användes plockades ut från nomineringshandlingarna, 
och valdes ut beroende på vad organisationerna ville illustrera. En bild av 
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exempelvis en byggnad kunde dock inte tala för sig själv utan måste begrip-
liggöras genom att kodas, därefter ytterligare karakteriseras genom att vissa 
aspekter pekades ut, t.ex. stildrag, och slutligen värderas. 

Blicken var alltså selektiv. Kunskap och kontroll kräver ett avsmalnat se-
ende, menar Scott (1998:11). Läsbarhet skapas genom förenklingar, genom 
att inte ”hela” verkligheten representeras utan bara den del som handlägga-
ren och beslutsfattaren finner relevant. Observationer ger ett synoptiskt be-
traktande av en utvald del av verkligheten vilket möjliggör kontroll och ma-
nipulation. Sådana förenklingar skapades här genom att experterna selektivt 
beskrev i ord och bild de aspekter som var relevanta för besluten. 

Arbetssättet var detsamma i alla delarna av konventionsarbetet, och även 
om det betraktades som självklart och objektivt var det i själva verket poli-
tiskt. Vad expertorganisationerna gjorde var att förse de församlade med 
tolkningsramar att diskutera och besluta utifrån. Expertorganisationerna fick 
därför ett stort inflytande över definieringen av världsarvens innehåll, värden 
och skydd. 

I egenskap av experter kunde de med säker ton fastslå att exempelvis 
Södra Ölands odlingslandskap var ”ett enastående kulturlandskap där histo-
rien var tydligt synlig” och framhålla hur ”väl skyddat under svensk lag” det 
var. Presentationen kompletterades av flygfoton över landskapet, där land-
borgar, markindelning och radbyar pekades ut och beskrevs. Få av de 
församlade hade satt sin fot på ön, men tvivlade alltså inte på möjligheten av 
att på basis av informationen avgöra områdets karaktär och värde. 

När presentationsfasen var över var det dags för diskussion och beslut. 
Ljuset tändes och ordföranden bad ledamöterna framföra eventuella syn-
punkter. Om ingen hade några invändningar antogs expertorganisationens 
förslag till beslut och man gick vidare till nästa nominering. 

Sättet varmed nomineringarna presenterades var detsamma under Byråns 
som Kommitténs möten. Vad som skilde var olika möjligheter till beslut 
eftersom Byrån endast lämnade förslag. Byrån kunde föreslå Kommittén att 
antingen tillstyrka inskrivning på listan eller avstyrka. I osäkra fall fanns två 
sätt att bordlägga nomineringar. Det ena var referral, som innebar att nomi-
nerande stat ombads att lämna information om något som saknades, var 
oklart eller behövde modifieras, exempelvis en nominerad plats gränser. I 
dessa fall rörde det sig om saker som ansågs relativt lätta att åtgärda och som 
kunde hinnas med innan kommittémötet ägde rum. Ett betydligt tyngre be-
slut var deferral, som användes när anmärkningarna var allvarligare. Det 
tillgreps t.ex. när mer omfattande kompletteringar ansågs behövas, exempel-
vis krav på en jämförande studie som bevisade platsens universella värde. 
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Kontroverser och förhandlingar 
Ärendedragningen var ett laddat tillfälle under mötena med en förtätad 
stämning av förväntan och förhoppning, men också av oro och osäkerhet. I 
presentationerna eftersträvade IUCN och Icomos att göra de nominerande 
staternas argument rättvisa men också tydligt värdera dem och underbygga 
med egna bedömningar. Nominerande stat ville förstås ha en så rättvisande 
och positiv redogörelse som möjligt, expertorganen ville få fram sina stånd-
punkter och ledamöterna krävde ett gott underlag att utgå ifrån. 

Det kan tyckas vara en enkel sak att besluta om platserna, och i de allra 
flesta fall följde man rekommendationerna. Men vad som på pappret kan te 
sig som en enkel procedur komplicerades i praktiken av en mängd förhållan-
den som kunde aktualiseras i diskussions- och beslutssituationen. Vad jag i 
det följande skall belysa är hur expertorganisationerna, ledamöterna och 
observatörerna kunde göra olika tolkningar och ha motstridiga intentioner 
och intressen och vad som hände när nomineringarna konfronterades med de 
tidigare diskussioner som förts. För att belysa detta utgår jag i det följande 
från tre nomineringar som var uppe till behandling. Fallen uppvisar en bety-
dande komplexitet och var problemfyllda, vilket gör dem illustrativa. 

Robben Island 
Det första fallet är Sydafrikas nominering av fängelseön Robben Island, 
alltså den som användes för internering av politiska fångar under apartheid-
regimen, nu ett museum. Bland de många fångar som tillbringade decennier 
av sina liv där är Nelson Mandela. Nomineringen har svensk anknytning, 
men också nordisk. Sydafrika fick hjälp med den av Unesco genom NWHO, 
ett regionalt världsarvskontor.47 Den expert som fick uppdraget arbetet var 
Riksantikvarieämbetets internationella sekreterare. Hennes uppgift var att 
hjälpa sydafrikanerna att arbeta fram en nomineringshandling av god kvali-
tet. Uppgiften bestod inte i första hand av att fylla den med innehåll utan se 
till att den blev fylld på rätt sätt, d.v.s. som operational guidelines föreskrev 
och Sekretariatet, Kommittén och expertorganisationerna ville ha den. ”De 
historiska kunskaperna får de (d.v.s. sydafrikanerna) stå för själva”, förkla-
rade hon för mig. 

Hon var märkbart nervös när ärendet behandlades i Marrakesh, och hade 
faktiskt all anledning att vara orolig. Det hade visat sig vara svårt att tillämpa 
världsarvskriterierna på det sätt som operational guidelines angav. Under 
mötet i Paris hade hon berättat om problemet. Nomineringen vilade i huvud-

                               
47 Nordic World Heritage Office (NWHO) är ett regionalt fristående världsarvskontor inrättat 
på norskt initiativ och finansierat av den norska staten. Kontoret har ombildats till en stiftelse 
och heter numera Nordic World Heritage Foundation (NWHF). Stiftelsen agerar samarbets-
partner med Världsarvscentret och arbetar huvudsakligen med att stödja konventionsarbetet 
inom ramen för Kommitténs globala strategi. 
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sak på tillämpningen av kriterium sex (vi) för kulturarv, vilket tog fasta på 
s.k. associativa värden. Operational guidelines föreskrev att platser som 
möter detta kriterium skulle: 

/…/ be directly or tangibly associated with events or living traditions, with 
ideas, or with beliefs, with artistic and literary works of outstanding universal 
significance (the Committee considers that this criterion should justify inclu-
sion in the List only in exceptional circumstances and in conjunction with 
other criteria cultural or natural) (Unesco 1999a). 

 
Det associativa värde det rörde sig om i det här fallet var knutet till frigörel-
sen från apartheid, men i vidare mening även till kolonialism, vitas förtryck 
och mänskligt förtyck generellt. 

Att tillämpa kriterium (vi) i nomineringar hade emellertid varit problema-
tiskt alltsedan de första platserna skrevs in på listan 1978. Många fall där 
detta kriterium hävdades blev föremål för diskussioner inom Byrån och 
Kommittén. Värden knutna till traditioner, idéströmningar, föreställningar 
och konstnärliga verk uppfattades vara svåra att värdera på ett objektivt och 
neutralt sätt. Kommittén ansåg att detta kriterium skulle tillämpas ytterst 
restriktivt och, som framgår av citatet, alltid tillsammans med ytterligare 
minst ett kriterium.48 

Problemet med Robben Island, menade hon, låg i att platsen svarade väl 
mot kriterium (vi) men inte mot några fler kriterier. Utifrån en strikt tillämp-
ning av operational guidelines platsade inte Robben Island på listan. För att 
möta kravet på flera kriterier tillades kriterium tre (iii) för bruket av ön som 
fängelse, särskilt under Apartheid.49 Det var hur Icomos, Byrån och Kommit-
tén skulle ställa sig till detta som oroade henne. Utgången var mer oviss än 
vanligt. 

När Byrån diskuterade nomineringen i juli 1999 för att lämna sin rekom-
mendation till Kommittén i Marrakesh, kom kriterieproblematiken upp. 
Icomos valde i sitt utlåtande att varken tillstyrka eller avstyrka. I princip var 
man för en inskrivning utifrån platsens värde i förhållande till kriterium (vi), 
men kunde omöjligt tillstyrka på grund av regelverkets formella krav på fler 
kriterier. Det ytterligare kriterium som platsen nominerades för saknade till-
räcklig täckning, menade man. Detta hade knutits till de byggnader som 
fanns på ön, men dessa ansåg Icomos inte vara särskilt märkvärdiga och 
utgjorde därför inget ”framstående vittnesbörd” såsom regelverket föreskrev. 
Antingen fick Byrån acceptera nomineringen med den svaga tillämpningen 

                               
48 I alla andra fall räckte ett kriterium, även om de flesta platser nominerades och eventuellt 
accepterades på grundval av flera kriterier. 
49 Kriteriet definieras på följande sätt: (iii) to bear a unique or at least exceptional testimony to 
a cultural tradition or to a civilization which is living or which has disappeared (Unesco 
1999a). 



 93 

av kriterium (iii) eller så fick man helt sonika ändra operational guidelines. 
Efter viss diskussion gick Byrån på det första alternativet. 

Att Byrån alltså tillstyrkt inskrivning ett halvår tidigare hindrade inte 
Kommittén från att diskutera kriterierna under sitt möte i Marrakesh. I inget 
av inläggen ifrågasattes dock platsens värde som världsarv. Att platsen, eller 
snarare det som platsen symboliserade, var del av mänsklighetens arv tycktes 
alla vara rörande eniga om. Och vem skulle ens öppet våga säga emot? No-
mineringen tog sin utgångspunkt i och spelade här på etablerade föreställ-
ningar om historiska skeenden, maktförhållanden, rådande normer och vär-
deringar. Att tala emot nomineringen vore att tala emot Apartheids plats i 
världshistorien, vitas förtryck av svarta, kolonialismen, till och med tron på 
demokrati, jämlikhet och mänskliga rättigheter. Det låter tillspetsat, men jag 
vill understryka att det faktiskt var den här typen av historiebilder, maktför-
hållanden och värderingar som aktualiserades. 

Nomineringen aktualiserade även frågan om listans obalans (dvs. att mer 
än hälften av världsarven låg i Europa och Nordamerika medan andra delar 
av världen var underrepresenterade, däribland det svarta Afrika, där kultur-
arven dessutom var få). Att inte acceptera platsen vore att gå emot strävan-
dena efter en mer balanserad lista. Med kolonialismens förtryck och ojäm-
lika maktförhållanden som fond aktualiserades inte bara globalkulturella 
föreställningar och värderingar om mänskliga rättigheter och jämlikhet på ett 
principiellt plan, utan också uppfattningar om ännu rådande maktstrukturer, 
ojämlika tillträden och möjligheter. Att inte godkänna nomineringen vore att 
både förneka Sydafrika och det svarta Afrikas plats i historien och världen 
och frånkänna dem samma möjligheter till världsarv som mer privilegierade 
länder och regioner. Vad som stod på spel var alla staters och regioners möj-
lighet till världsarv. Tillsammans skapade samtliga dessa förhållanden ett 
hårt tryck på Kommittén och gjorde det icke önskvärt att refusera platsen. 

I diskussionen aktualiserades ytterligare en problematik, den om regel-
verkets status, utformning och tillämpning. Även i denna fråga hade delega-
terna olika inställningar, och ärendet kom därför att bli en fråga om hur 
sträng man borde vara. Inom Kommittén fanns de som förordade strikta till-
lämpningar av regelverket utifrån ståndpunkten att konventionens trovär-
dighet låg där. Andra talade för en mer flexibel hållning. Thailands delegat 
beskrev kriterietillämpningen som en ”dress up” för att kunna få med plat-
sen, medan Kubas delegat argumenterade för att Robben Island var så viktig 
för mänskligheten att man måste bortse från detta. Internationella förhand-
lingar ter sig ofta som en balansgång (Jönsson m.fl. 1992:154). Ärendet 
aktualiserade en rad dilemman och förhandlingarna rymde oförenliga krav. 

Efter lång diskussion beslöts att platsen skulle skrivas in på listan – trots 
allt. Tillämpningen av kriterium (vi) beslöt man se över ännu en gång vid ett 
expertmöte under våren. Därmed kunde denna besvärliga situation lösas på 
ett för de flesta godtagbart sätt. Kommitténs motivering löd: 
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Criterion (iii): The buildings of Robben Island bear eloquent testimony to its 
sombre history. 

Criterion (vi): Robben Island and its prison buildings symbolize the triumph 
of the human spirit, of freedom, and of democracy over oppression (Unesco 
1999b). 

 
Beslutet applåderades, och konsulten från Riksantikvarieämbetet vände sig 
lättad om mot den del av den sydafrikanska delegationen som satt längre bak 
i lokalen. Delegationen gick fram till podiet där den sydafrikanska ambassa-
dören höll ett kort tal. Hon tackade Kommittén och beskrev inskrivningen av 
Robben Island (samt två andra accepterade nomineringar) på listan som ett 
välkomnande av Sydafrika i den internationella gemenskapen och dess akti-
viteter. Talet var känsloladdat och berörde uppenbarligen många mötesdelta-
gare. Diskreta snörvlanden hördes och näsdukar syntes. Efter positiva utslag 
var glädjen stor i enskilda delegationer, men det här var enda gången jag såg 
en nominering väcka sådan sinnesrörelse hos flertalet av de församlade. 

Att beslutet var fattat och oåterkalleligt innebar därmed inte att alla upp-
fattade det som riktigt. En person i min närhet fnös föraktfullt och viskade 
att man ”ju lika gärna kunde skriva in Katrineholm på listan för att Göran 
Persson kommer därifrån, eller varför inte prinsessan Dianas grav!” Samma 
person hade tidigare ondgjort sig över att koncentrationslägret Auschwitz-
Birkenau och minnesplatsen Hiroshima Peace memorial fanns med listan 
under kriterium (vi). Dessa platser motsvarare inte alls den innebörd han gav 
begreppet världsarv. Om jag uppfattat honom rätt ansåg han att kriteriet bara 
handlade om politiska tyckanden. Värdena var inte konkret förankrade i 
byggnader eller naturområden. Associativa värden var för honom subjektiva 
och otillräckligt konkreta.50 

Diskussionerna innehöll osäkerhetsmoment eftersom ett spelrum för 
åsikter, synpunkter och agendor öppnas upp. Konsensuslösningar eftersöktes 
men kompromisser fick här, liksom i andra internationella fora, ofta tillgri-
pas (se Thedvall 2006:14, Örn 2002:92). Robben Island var ett ärende som 
trots vissa problem och efter lång diskussion kunde föras till beslut, men det 
var långt ifrån det enda som skapade kontrovers. Det andra fallet som jag vill 
redogöra för är Frankrikes nominering av en större del av Loire-dalen. I om-
rådet låg nämligen ett kärnkraftverk. 

                               
50 Även om det var ovanligt hände det att kommittéledamöter reserverade sig mot beslut. När 
Hiroshima 1996 blev världsarv reserverade sig USA mot beslutet med motivering att nomine-
ringen inte korrekt speglade det historiska förlopp som ledde fram till USA:s bruk av kärnva-
pen i slutet av andra världskriget. Man uppmanade också Kommittén att väcka frågan om 
krigsplatsers lämplighet som världsarv (Unesco 1996).  
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Loire-dalen 
När ärendet 1999 behandlades av Kommittén hade Icomos inga invänd-
ningar mot kärnkraftverket eftersom det kunde betraktas som en del av den 
historiska utvecklingen. För flera av kommittéledamöterna tog det dock 
emot. De, liksom IUCN, ansåg inte att kärnkraft självklart var förenligt med 
operational guidelines landskapsbegrepp, i det här fallet beskrivet som ett 
”organiskt utvecklat landskap där utvecklingen ännu fortskrider”. I diskus-
sionen ställdes också frågor om eventuella hot från kärnkraften. Parterna 
kunde inte enas och frågan fick tillfälligt skjutas upp. En arbetsgrupp tillsat-
tes med uppgift att finna en lösning och presentera ett nytt förslag senare 
under veckan. 

Att skriva in platsen men med noteringen att där fanns ett oönskat inslag 
var en lösning som diskuterades, men förslaget var kontroversiellt eftersom 
det trots allt innebar att kärnkraften gjordes till del av ett kulturarv. Det vore 
att tänja gränserna alltför långt och gav omvärlden märkliga signaler, enligt 
mångas uppfattning. Det öppnade upp för industriella komplex i eller i när-
heten av andra världsarv. 

Det diskuterades inte öppet, men jag fick höra att Australien oroade sig 
över utgången i ärendet och yttrade sig mycket försiktigt i diskussionerna. 
Ett kärnkraftverk låg i närheten av ett av deras världsarv och om nu kärn-
kraften definierades som ett hot mot Loire riskerade det egna kärnkraftverket 
att uppmärksammas och bli ett problem för Australien att hantera under både 
mötena och hemmavid. Det ville man undvika. 

Ärendet diskuterades livligt utanför mötet. Spekulationerna om skälen 
bakom parternas ageranden var många. En av dem som jag talade med 
trodde att de afrikanska staterna ville bordlägga ärendet eftersom ett negativt 
beslut riskerade försvaga begreppets tillämplighet i Afrika, där kärnkraft är 
vanligt. Någon trodde att IUCN var ovilligt att låta världsarvet inbegripa 
kärnkraftverket eftersom det gav denna omstridda form av energiproduktion 
grönt ljus. Ärendet hade vida implikationer. Problematiken skulle kunna 
jämföras med ett prejudicerande rättsfall. Ärendet skulle kunna åberopas i 
såväl kommande möten som i helt andra sammanhang och få icke önskade 
effekter på andra håll i världen. 

När ärendet togs upp igen kunde Kommitténs ledamöter inte enas. Beslut 
i frågan fick fattas genom votering, vilket är mycket ovanligt. De flesta rös-
tade på bordläggning. Ärendet sköts upp till nästa byråmöte, men inte heller 
då kunde man komma överens. Först till mötet i Cairns 2000 hade en lösning 
förhandlats fram. Beslutet blev att kärnkraftverket uteslöts ur området. Där-
med kunde Loire-dalen skrivas in på listan. 

Det var alltså genom förhandlingar som gränsen för världsarvets innehåll 
fastställdes. Att Loire-dalen som sådan var ett världsarv ifrågasattes aldrig i 
diskussionerna. En nominering där värdet däremot blev omtvistat är Sveriges 
nominering av Höga kusten. Här handlade det om oklarheter och skilda upp-
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fattningar mellan IUCN och nominerande stat, d.v.s. Sverige. Ärendet fick 
sin slutliga lösning först under kommittémötet i Cairns. Då hade ett år gått 
sedan det först behandlades under Byråns extramöte i Marrakesh. 

Höga kusten 
Byrådiskussionen om Höga kusten resulterade i en bordläggning, vilken 
dessutom var av det strängare slaget: deferral. Bedömningen byggde helt på 
IUCN:s expertutlåtande. IUCN hade flera synpunkter och menade att plat-
sens värde inte var helt glasklart. Sverige nominerade platsen som ett unikt 
naturarv där det huvudsakliga värdet bestod i att Höga kusten, på engelska 
the High Coast, uppvisade den högsta landhöjningen i världen sedan senaste 
istiden, en höjning som fortfarande pågår. Höjningen är dessutom tydligt 
avläsbar i naturen, vilket gör platsen till ett skolboksexempel på det här 
geologiska fenomenet. I nomineringen hävdades att platsen utgjorde en unik 
del av jordens geologiska utveckling dessutom illustrerade denna på ett ex-
ceptionellt tydligt sätt. 

IUCN:s huvudinvändning var att detta värde var för smalt för att räknas 
som världsarv. Det geologiska fenomenet ansågs inte vara tillräckligt intres-
sant och värdefullt. Dessutom restes en del frågetecken angående platsens 
innehåll och skötsel. En stor del av den nominerade arealen var vatten. Var-
för då? Fanns där t.ex. biologiska värden? I nomineringen omtalades också 
vissa kulturarvsinslag, bl.a. fornlämningar. Borde området kanske snarare 
nomineras som kulturlandskap? Och hur hade Sverige tänkt sköta platsen? I 
nomineringen beskrevs den svenska lagstiftningen, men hur hade man tänkt 
gå tillväga rent praktiskt? 

Ytterligare en oklarhet gällde Höga kustens relation till den s.k. Kvarken, 
ett skärgårdsområde som sträcker sig över Östersjön mellan Sverige och 
Finland. Var det kanske fråga om ett enda stort område som i så fall borde 
samnomineras av båda länderna? Till saken hör att en del av Kvarken fanns 
med på Finlands tentativa lista, dvs. hade identifierats som ett möjligt 
världsarv för framtida nominering. Förberedelserna för en nominering hade 
dessutom satts igång. En komplicerande faktor var att Kvarken-rådet, ett 
organ för regionalt samarbete mellan Sverige och Finland, på eget bevåg 
skickat in en nominering. Även om det snabbt uppdagades på Unesco att 
detta inte hade ställning som en officiell nominering, fick IUCN kännedom 
om ”tilltaget”. Ingen rök utan eld, undrade man inom IUCN? Var det möjli-
gen riktigare att se Kvarken som ett helt område vari Höga kusten ingick? 
Alla dessa spörsmål tillsammans fick IUCN att förorda bordläggning. Höga 
kusten framhölls som vetenskapligt intressant, men frågetecknen var för 
många. 

Byråns beslut om bordläggning innebar att nomineringen inte gick vidare 
till Kommittén följande vecka utan togs bort från agendan. Denna åtgärd 
hindrade dock inte fortsatt febril aktivitet i ärendet under resten av de båda 
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mötena. I den svenska delegationen frågade man sig vad som gått fel och hur 
den uppkomna situationen kunde lösas. Efter Byråns beslut åt jag lunch med 
två besvikna svenskar från Naturvårdsverket och länsstyrelsen i Västernorr-
land. Ur fältanteckningarna: 

Nomineringen av Höga kusten diskuteras. Stig tror det blir svårt att komma 
igen nu. Finland håller på att nominera Kvarken. De har begärt ca 250 000 
för att arbeta fram en nominering. Förmodligen kommer de att använda heli-
kopter för att göra en video. Det är det enda sättet för att få överblick över 
området. Högsta punkten är blott 20 m. Stig beskriver Kvarken som en mo-
ränskärgård. En svensk och finsk samnominering är dock ej möjlig. På den 
svenska sidan finns inget att se. Kommer experterna dit blir de besvikna. Inte 
ens Stig har någon glädje av platsen. Expertbesöket på Höga kusten diskute-
ras. Med vid besöket var två experter från Sverige, bröderna Lindqvist, vilka 
är legendarer inom geologin. Stig tror att de kanske borde ha haft någon 
yngre med istället, någon som är inläst och kan de rätta moderna termerna. 
De skulle ha haft med en kvartärgeolog istället för experter på berggrund. 
Stig menar att det har varit svårt att få IUCN att inse värdet av platsen. Den är 
dock unik på så vis att det ingen annanstans på jorden visas så tydligt vad 
landhöjningen har inneburit. IUCN tycker att nomineringen är för smal. Att 
platsen uppvisar den högsta landhöjningen i världen räcker inte. Man har inte 
tagit intryck av argumentationen. Landhöjningen har ju varit den grund-
läggande förutsättningen för människans bosättning, landnyttjande med mera. 
Att i nomineringen arbeta in kulturarvsdelen är dock svårt. De gravplatser 
som finns räcker ej. Det ska helst vara väl synliga och mer storslagna monu-
ment. Stig påpekar att det är ”biodiversity” som smäller högst inom IUCN. 
”Geodiversity” tycks de inte tycka vara lika intressant. /…/ Stig och Anders 
pratar om hur de ska gå vidare med Höga kusten. Anders undrar vilka strate-
gier de ska ha? Vilka alternativa vägar finns? De vill båda ha en snabb pro-
cess, men det ser inte ut att kunna lyckas. Stig berättar att de haft ute Höga 
kusten hos geologer världen över. De har alla sagt att platsen är unik (fältan-
teckningar 1999-11-27. 

 
Att Höga kusten verkligen var ett världsarv hyste de båda inget tvivel om. 
Deras uppfattning var att IUCN inte förstått nomineringen. Lösningen på den 
uppkomna situationen borde då vara att få dem att göra det. Under större 
delen av veckan, på kafferaster, luncher och under gemensamma middagar 
på hotellet fortsatte de probleminventerande diskussionerna. Var nomine-
ringshandlingen egentligen så bra? Hur hade IUCN tolkat den? Vad hade 
inte gått fram av argumentationen? Hur kunde man bäst räta ut frågeteck-
nen? Det som nu behövde göras var att arbeta fram kompletterande material 
med tydligare argumentation och där IUCN:s invändningar kunde bemötas. 
Naturvårdsverkets representant, som hade ansvaret för nomineringen, ville 
inte ge upp. Vad som sattes i detta läge sattes igång var vad som kan kallas 
en ”resursmobiliseringskamp”, dvs. att utnyttja så många som möjligt av alla 
de praktiker som frambringade världsarven, för att skapa tillräcklig bevis-
kraft för den egna ståndpunkten (se Neumann 2001:110). 
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Andras erfarenheter och kunnande var till hjälp, men man fann också möj-
liga lösningar i själva mötesdiskussionerna samt i andra länders nomine-
ringar. Kanadas Miguasha Park var en sådan. Platsen hade nominerats redan 
ett par år tidigare, men den stötte då på patrull hos IUCN liksom Höga kus-
ten gjorde nu. Det kanadensiska naturarvet bestod av fossila lämningar från 
devon, den period i livets utveckling på jorden då fiskarna började få extre-
miteter och kom upp på land. När ärendet bordlades skedde det med hänvis-
ning till att IUCN ansåg det vara osäkert om denna period var tillräckligt 
viktig för att representeras av ett världsarv. Dessutom fann man inte platsens 
dignitet klarlagd i förhållande till andra liknande platser från samma tidspe-
riod. Nu, ett par år senare, gjorde Kanada ett nytt försök med en nomine-
ringshandling och i delvis ny skepnad. Kompletterande jämförande material 
hade arbetats fram och en rad andra spörsmål lösts. IUCN lät sig övertygas 
och var positiv till en inskrivning. Platsen accepterades också av Kommittén 
i Marrakesh. 

Naturvårdsverkets representant tog intryck av fallet och rådgjorde med 
Riksantikvarieämbetets dito om man inte kunde göra likadant med Höga 
kusten? Hon förmedlade kontakten mellan honom och en av hennes bekanta 
i den kanadensiska delegationen. De träffades och han fick det material som 
arbetats fram och som fått IUCN att ändra ståndpunkt. Vad som intresserade 
Naturvårdsverkets tjänsteman mest var den globala jämförelse mellan Migu-
asha och andra platser som Kanada låtit utarbeta. Han funderade nu på att 
göra en liknande analys för Höga kusten. Efter att ha tagit del av IUCN:s 
utvärdering och efter att ha följt andra nomineringsärenden under byrå- och 
kommittémötet, ansåg han att globala jämförelser mellan Höga kusten och 
liknande platser världen över var nödvändiga för att övertyga IUCN och 
därmed Byrån och Kommittén om platsens unicitet och värde. 

Jag fick tag i ett exemplar av Kanadas rapport, och efter en snabb blick i 
den förstod jag hur man gått tillväga. Man hade anlitat två av världens 
främsta experter på området, vilka mejslat ut ett antal parametrar varmed alla 
de utvalda platserna kunde analyseras och jämföras med varandra. Inte 
oväntat rankades Miguasha Park högst. Resultatet av undersökningen sam-
manfattades i en tabell där de undersökta platsernas respektive parameter-
värden angavs i siffror. Taktiken hade alltså varit att engagera personer med 
gott om ”symboliskt kapital”, för att använda Bourdieus begrepp (Bourdieu 
och Wacqant 1992:118-120), och därefter presentera resultatet i ett veten-
skapligt etablerat format. 

Den febrila aktiviteten i nomineringsarbetet med Höga Kusten fortsatte 
under våren. När jag kom till Paris blev jag varse att man lyckats få fram 
kompletterande material i tid för att ärendet skulle tas upp av Byrån vid detta 
möte. Den ansvarige för nomineringen var fast besluten att få igenom den 
under året. Det kompletterande materialet hade tagits fram gemensamt av 
Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Riksantikvarieämbetet 
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och Sveriges geologiska undersökning51. Detta material bestod av ett antal 
tematiskt ordnade bilagor som var och en behandlade de frågor som IUCN 
ställt angående platsen. Här fanns nu en globalt komparativ av landhöjnings-
områden, en jämförelse mellan Höga kusten och Kvarken, en skötselplan, en 
redogörelse för biologiska värden i den marina delen och i områdets landdel 
av området samt dessutom en beskrivning av Höga kustens kulturvärden. 
Utöver detta presenterades ett pågående projekt för miljöcertifiering av tu-
rismen i området. 

Inför byråmötet hade man i den svenska delegationen också mobiliserat 
vetenskaplig expertis. Med på mötet var förste statsgeologen från SGU för 
att kunna svara på frågor och för att tala med folk. Det var han som ansvarat 
för de geologiska kompletteringarna, vilka redovisades i en av bilagorna med 

                               
51 Sveriges geologiska undersökning (2001-06-25) är landets centrala myndighet för frågor 
om Sveriges geologiska beskaffenhet och mineralhantering. SGU:s huvuduppgift är att till-
handahålla geologisk information för olika samhällsbehov, t.ex. för en långsiktigt hållbar 
försörjning med naturresurser, för fysisk planering, miljö och hälsofrågor, samt totalförsvars- 
och sårbarhetsfrågor. 

Tabell från en jämförande studie som Kanada lät ta fram i samband med nomine-
ringen av naturarvet Migusha Park. Migusha rankas högst bland likartade platser
världen över (Cloutier och Lelièvre 1998:71). 
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en välvald rubrik: Glacio-Isostatic Uplift: A Global View. Allt var elegant 
presenterat med foton, tabeller och kartor. 

Under detta byråmöte fick jag möjlighet att på nära håll se ytterligare ett 
inslag i förhandlingarna. Även detta kan definieras som ett inslag i resurs-
mobiliseringskampen: diskussioner och korridoröverläggningar med direkt 

En av nomineringens illustrationer över landhöjningen i Höga kusten. Den användes 
både i ursprungshandlingen och i kompletteringen. Illustration: Lars Högberg. 
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koppling till diskussionerna och besluten i plenum. Problemen med Höga 
kusten var nämligen ingalunda över i och med kompletteringarna. IUCN 
hade till mötet bekantat sig med materialet och menade i sitt utlåtande till 
Byrån att det på grund av dess avsevärt förändrade innehåll och omfång nu 
närmast var ett ärende för en ny nominering. IUCN ville därför behandla det 
först nästa år. Dessutom var man fortfarande osäker på förhållandet mellan 
Höga kusten och Kvarken. IUCN förordade ännu en bordläggning. 

Den svenska delegationen intensifierade sina insatser för att trots allt få 
till stånd en behandling av ärendet under året. I annat fall skulle allt förhalas 
ytterligare ett helt år. Två saker hade man att ta i tu med, dels att inför Byrån 
reda ut förhållandet mellan Höga kusten och Kvarken, dels att få IUCN att ta 
sig an ärendet och göra en vederbörlig värdering redan under hösten. Den 
enda lösningen var att agera i kulissen innan ärendet kom upp för behand-
ling, för att den vägen söka påverka Byrån. Vad man nu ville åstadkomma 
var att hindra Byrån från att ta till sig IUCN:s ståndpunkt. Det gällde att se 
till att diskussionen förlöpte i rätt riktning för önskat beslut. 

Först överlade man med den finska delegationen. Efter ett par kafferaster 
hade man gjort upp med finländarna vad dessa skulle säga under Byråns 
diskussion. Att finländarna uttalade sig var av yttersta vikt eftersom de var 
byråmedlemmar och därmed hade inflytande över diskussionen och beslutet. 
De var dessutom part i målet på grund av oklarheterna kring Kvarken. Där-
emot kunde den svenska delegationen p.g.a. mötesreglerna inte själv med-
verka i diskussionen, vilket gjorde det nödvändigt att tala genom andra. Ge-
nom att på detta sätt agera taktiskt kunde man gå runt reglerna. 

I korthet handlade det om att klargöra att Höga kusten och finska Kvarken 
var två olika platser och att de finska nomineringsplanerna inte hade med 
ärendet att göra. Dessutom skulle man förorda fortsatt behandling av Höga 
kusten så att Kommittén kunde fatta ett beslut i Cairns. Vidare hade den 
ansvarige för nomineringen förberett ett inlägg att läsa upp om han ombads 
att yttra sig. 

När Höga kusten kom upp på dagordningen under tisdagskvällen var 
stämningen spänd i den svenska delegationen. IUCN redogjorde för sin 
ståndpunkt och därefter vidtog diskussionen. Det hela avlöpte faktiskt lycko-
samt. Finländarna sade vad som de förväntats säga, och dessutom uttalade 
flera andra länder sitt stöd för fortsatt behandling av ärendet innevarande år. 
Det blev också beslutet, vilket innebar att IUCN uppdrogs att utvärdera plat-
sen under hösten. 

Att Finland skulle tala för Sveriges sak var väntat, men mig förvånade de 
övriga ländernas stöd. Hur kom det sig att de gick emot IUCN:s rekommen-
derade bordläggning? Borde inte experterna veta bäst? 

En av dem som uttalade sitt stöd var Zimbabwes representant. Denne me-
nade att alla kompletteringar gjorts korrekt och att nomineringen var av god 
kvalitet. Han ansåg vidare att Sverige arbetat hårt för att få fram materialet 
och att det vore orättvist att inte behandla ärendet under innevarande år. 
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IUCN borde övertygas att titta på det. Det hela handlade om teknikaliteter, 
ansåg han. 

Då jag frågade Riksantikvarieämbetets representant om detta stöd var 
väntat svarade hon att det hela var väl förberett. Hon kände mannen från 
Zimbabwe och hade i en paus talat med honom om hur IUCN hanterat Höga 
kusten. ”Jag har inte sagt till honom vad han skulle säga, bara förklarat hur 
det ligger till”, förklarade hon för mig. Liknande samtal hade hon och de 
andra i delegationen haft med andra delegater och med personer i expertor-
ganisationerna. 

Den påföljande behandlingen av Höga kusten blev inte lika dramatisk. I 
augusti 2000 ägde IUCN:s nya expertbesök rum. När nomineringen presen-
terades under det extra byråmötet i Cairns i november var organisationen 
positiv till en inskrivning. Det kompletterande materialet hade gått hem hos 
de flesta inom IUCN:s exekutivkommitté, och under kommittémötet påföl-
jande vecka skrevs platsen in på listan. Svenskarnas resursmobiliserings-
kamp hade lyckats.52 

Makten över agendan 
Det här lobbyarbetet var det intressant att kunna följa. Detta sätt att påverka 
var inte unikt för Höga kusten. I andra fall kunde spörsmål istället väckas i 
korridoren för att spelas ut i plenum. Kontroverserna kring kärnkraftverket i 
Loire-dalen hade ett sådant ursprung. Några byråmedlemmar hade diskuterat 
kärnkraftverket redan vid halvårsmötet, men när detta överhuvudtaget inte 
nämndes i Icomos presentation såg sig dessa tvungna att själva föra proble-
matiken på tal i Marrakesh. 

De nationella delegationerna ägnade sig på flera olika sätt åt att söka på-
verka (jfr Hafstein 2004:117 om det immateriella världsarvet). För detta gavs 
rikliga tillfällen under såväl byrå- som kommittémötenas mottagningar och 
utställningar, för övrigt typiska umgängesformer för den kosmopolitiska 
diplomatkultur som det här handlar om. Cocktailpartyn förekom på alla mö-
ten. Under mitt första byråmöte i Paris i juli 1999 hölls inte mindre än fyra 
sådana under de sex dagar mötet varade. Jag deltog i alla utom en bjudning, 
vilken den franske ambassadören arrangerade för ett fåtal utvalda på lyxre-
staurangen la Tour d'Argent. Normalt inbjöds annars majoriteten av mötes-
deltagarna till dessa tillställningar. Den delegation som stod som värd lät 
Sekretariatet dela ut bjudningskort i möteslokalen. 

På kvällen första mötesdagen i Paris hölls ett cocktailparty utanför mö-
teslokalen. Bord med vita dukar hade ställts upp och kypare serverade 
champagne, vitt och rött vin, juice, mineralvatten och tilltugg. Den andra 

                               
52 2006 skrevs även den finska delen av norra Kvarken in på listan genom en utvidgning av 
Höga kusten (en s.k. extension). De båda områdena bildar därigenom ett världsarv. 
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kvällen hade Argentinas ambassadör mottagning i restaurangen högst upp i 
Unesco-högkvarteret. Vi bjöds på champagne, plockmat och kunde från 
sjunde våningen njuta av den hänförande utsikten över marsfälten bort mot 
Eiffeltornet. Syftet med tillställningen stod dock snart klart för mig. På väg-
gen hade ambassadören satt upp foton av grottmålningar från en plats i Ar-
gentina och hon berättade livfullt om dessa uråldriga bilder i sin konversa-
tion med gästerna. Platsen var nominerad till listan och Byrån skulle fatta ett 
beslut om rekommendation dagen efter. Bjudningen kan betraktas som ett 
för miljön typisk sätt att bedriva ”mjuk” lobbying. 

Något liknande fick erfara under Byråns näst sista mötesdag då dåvarande 
kommittéordföranden bjöd alla till en mottagning på japanska ambassaden. 
Tillställningen, sade man mig, var ett led i dennes kandidatur till posten som 
Unescos Director-General, dvs. organisationens högsta chef. Efter mötets 
slut på fredagskvällen kördes vi med bussar till ambassaden, belägen i fa-
shionabla åttonde arrondissementet. Det visade sig vara ett rätt formellt och 
påkostat evenemang. En ceremonimästare introducerade gästerna i tur och 
ordning för ambassadörsparet. Detta skedde i foajén och till toner av en 
stråkkvartett som underhöll med klassisk musik. Mottagningen fortsatte i 
ambassadens trädgård där en japanske buffé dukats upp. I en del av trädgår-
den kunde de gäster som så önskade delta i en japansk teceremoni enligt 
konstens alla regler. 

En och samma handling kunde vara både strategi och taktik beroende de 
sammanhang den hanterade (jfr Hyltén-Cavallius 2005:39 f). Tillställnin-
garna var sätt att skapa plats och rum på en och samma gång: strategier för 
att ta plats som självständig stat inom Unesco och taktiker för att skapa rum i 
beslutsprocesser, i vilka tillställningarna egentligen inte borde spela någon 
roll. 

I just dessa två fall bygger taktiken på ”gåvoekonomisk logik”. Genom att 
spela på gåvans tvingande reciprocitet, dvs. förväntan om gengåva (se 
Kjellman 1979, Mauss 1972), försökte man vinna anhängare i olika frågor. 
Dessa frågor gällde inte enbart världsarvet. Mottagningen på japanska am-
bassaden visar hur verksamheten användes för ett helt annat syfte. Bjudning-
arna skulle förhoppningsvis växlas till sympatier och stöd. Här var gåvan 
samtidigt strategiskt motiverad genom att den rituellt etablerade givare och 
mottagare som självständiga stater med goda relationer. Gåvan som taktik 
drog nytta av detta faktum genom att den mottagare som inte gav sitt stöd 
riskerade att förneka givaren.53 

                               
53 Att inte ta emot gåvor var ett etablerat sätt att protestera. En deltagare, som jag talade med, 
vägrade att gå på mottagningen på den japanska ambassaden. Hon ansåg att ordföranden, som 
kandiderade till posten som Unescos högste chef, agerat på ett oförlåtligt sätt gentemot flera 
afrikanska stater. Enligt henne utövade ordföranden påtryckningar mot dessa genom att hota 
strypa japanska stödinsatser till länderna om de inte stödde hans kandidatur. När jag frågade 
hur hon kunde veta detta svarade hon: ”Jag har arbetat i Unesco i tjugo år och vet vilka jag 
kan lita på”. Att inte delta i verksamheter var alltså sätt att visa missnöje. Hafstein skriver att 



 104

Av detta skall dock inte slutsatsen dras att allt som skedde utanför själva 
lokalen och förhandlingarna där var ”backstage”, dvs. den plats där delta-
garna förutom att koppla av, luftade personliga åsikter och i hemlighet 
smidde ränker. Kaffepauser, luncher och frukostmöten kan vara både ock. 
Att nyttja tillfällen är del av arbetet, särskilt under kommittémötena. Då kan 
diskussionerna bli intensiva, stundom hetsiga och inte så sällan långdragna. 
När det är svårt att enas och den korta mötestiden inte räcker kan ordföran-
den utse mindre arbetsgrupper med uppgift att försöka hitta lösningar på 
meningsskiljaktigheter och få fram förslag att ta ställning till i plenum. Sam-
tidigt nyttjar deltagarna pauser och andra situationer till att avläsa stäm-
ningar och påverka andra, återknyta gamla band och etablera nya kontakter 
(jfr Thedvall 2004:10, Örn 2002:90). 

Cocktailbjudningarna är ett ytterligare exempel på hur deltagarna skapade 
”frontstage” och ”backstage”. Eftersom de är regelmässiga inslag i den in-
ternationella miljön där aktörerna framträder som självständiga stater är de 

                                                                                                                             
Storbritannien inte deltog i arbetet med konventionen för immateriella kulturarv av detta skäl 
(2004:5). Storbritannien och USA var under många år inte medlemmar i Unesco överhuvud-
taget (men deltog i arbetet med olika konventioner, vilket är fullt möjligt). Boli påpekar att 
stater dock sällan ignorerar internationella förhandlingar eller helt drar sig ur organisationerna 
även om de är missbelåtna (1999:280 f, 288). Intresset av de vinster fortsatt deltagande ger 
väger tyngre än riskerna med att utebli. 

Under en paus delade några miljöorganisationer ut en trycksak till mötesdeltagarna. 
För att föra fram sitt kritiska budskap använde man sig av världsarvets genrer och 
principer. Foldern innehöll illustrativa färgbilder, informativa texter och en protest-
lista undertecknade av forskare vid olika universitet och institutioner. Även en
webbsida med adressen www.savebajawhales.com hade upprättats. 
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”frontstage”. Betraktade i relation till de officiella förhandlingarna kunde de 
dock göras till ”backstage”. 

Även de olika närvarande organisationerna bland observers försökte på-
verka. De flesta av organisationerna höll en låg profil under mötesförhand-
lingarna i plenum och bad sällan om ordet. Däremot var det under kaffepau-
ser och luncher möjligt för dem att agera strategiskt och taktiskt genom att 
tala med byrå- och kommittéledamöter, expertorganisationer och andra ob-
servatörer. 

En sätt att informera och föra fram budskap var att lägga ut trycksaker 
och pressklipp på bord och bänkar utanför möteslokalen. I Marrakesh delade 
exempelvis en miljöorganisation ut en påkostad trycksak i fyrfärgstryck till 
mötesdeltagarna. I detta fall var det en protestaktion mot de japanska företa-
get Mitsubishis planer på att utvinna havssalt vid naturarvet Whale Sanctu-
ary of El Viscaino i Mexico, en betydelsefull plats för bl.a. gråvalars repro-
duktion och vintervistelse. Frågan skulle komma upp under mötet, och flera 
organisationer fanns på plats för att markera sin att verksamheten hotade de 
känsliga ekosystemen och även platsens speciella skönhet. 

Detta väckte emellertid förtret i den mexikanska delegationen. En av dess 
medlemmar kom fram till mig när jag förstrött satt och bläddrade i den färg-
rika trycksaken. Mannen ifråga satte fingret på högen av mötesdokument 
framför mig för att fästa min uppmärksamhet på den rapport från ett besök 
som IUCN gjort på platsen och som mötet strax skulle ta ställning till. ”Det 
där är bara vackra bilder”, sade han och pekade på rapporten. ”Den ger en 
annan bild, den riktiga”, fortsatte han och påpekade att ett forskningsinstitut i 
Mexiko gjort en studie som visade att saltutvinningen alls inte hade någon 
inverkan på valarna. Mexikanerna var märkbart irriterade över organisatio-
nernas närvaro. När två av dem, Pro Esteros och International Fund for Ani-
mal Welfare, i den långa debatten tilläts att yttra sig och framföra sin kritik, 
vände sig den mexikanske ambassadören flera gånger om tittade misslynt på 
dem. 

Diskussionerna var alltså till viss del ”regisserade”, men det faktum att in-
formella samtal och diskussioner försiggått och att överenskommelser gjorts 
utanför mötet kunde inte märkas. Alla inlägg formulerades som egna åsikter 
och ståndpunkter. Många inlägg verkade vara spontana reaktioner men var 
det inte alltid. Oavsett de divergerande uppfattningarna om vad som var 
världsarv eller ej och oavsett om man ville stödja eller lägga hinder för no-
mineringarna, hade deltagarna att anpassa sig till sammanhangets officiella 
normer för uppträdande, mötesteknik och framställningssätt. 

Inte heller andra intressen i nomineringarna syntes. Som nämnts använde 
sig Sydafrika av konventionen för att omskapa och markera nationen som 
pånyttfödd. Samtidigt hoppades man att världsarvsstatusen skulle bidra till 
turismen (jfr Svensson 2005:150). Riksantikvarieämbetets konsult hade ett 
mer personligt intresse av nomineringen eftersom den kunde bli ett steg i 
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hennes yrkeskarriär. Att sådana mervärden fanns var allom bekant, men 
dessa var inte relevanta argument i diskussionerna. 

Komplexa beslutsprocesser rymmer ofta olika intressen, men dessa måste 
hållas isär för att ärenden skall kunna drivas framåt (Jacobsson 1994:kap. 6). 
Sociologen John Meyer m.fl. (1997:165) menar att internationella aktörer 
som Unesco bygger sin legitimitet på att tydligt framställa sina verksamheter 
som rationella, universella och oegennyttiga, vilket gör det synnerligen vik-
tigt för mötesdeltagarna att anpassa sig till detta villkor. Ett idealiserat 
framträdande (Goffman 1988:39-51) krävs för att argumenten skall erkännas 
(se Broady 1990:199 ff). Alla synpunkter och förslag till beslut måste fram-
ställas som om de tjänar det allmännas bästa och respekterar konventionens 
anda. Allt annat vore möjligt för den som vill bli tagen på allvar. Intressen 
som inte står i samklang med konventionens ideala syfte misskänns, dvs. 
förnekas. Således krävdes lokal kunskap, i det här fallet erfarenhet av tidi-
gare diskussioner och att kunna de giltiga argumenten och framställnings-
sätten. 

En förklaring till varför så lite av de informella och inofficiella inslagen 
syns utåt står att finna i vad som skedde under mötenas sista dag. När den 
preliminära versionen av protokollet gicks igenom förvandlades nämligen de 
officiella förhandlingarna i plenum från ett ”frontstage” till ett ”backstage”. 
Normalt avslutades sessionen vid lunchtid på fredagen för att ge sekretariatet 
tid att färdigställa rapporten till lördagen. Då fick mötesdeltagarna en timma 
på sig att läsa igenom denna för att sedan i plenum lämna synpunkter på 
innehåll och formuleringar. Alla ville se till att synpunkter återgavs på ett 
riktigt sätt och att besluten formulerats på önskvärt sätt, särskilt de som rörde 
det egna landet eller organisationen. I lika hög grad handlade det emellertid 
om en kollektiv redigering av protokollet som resulterade i en ganska har-
moniserad bild av mötet (jfr Hafstein 2004:5). Protokollen offentliggörs 
alltid, och det ses som viktigt att ha en korrekt fasad utåt. Konflikter och 
motsättningar tonas ner och texten utformas i enlighet med konventionens 
officiella normer och värderingar. 

Mina inblickar i spelet i kulissen medförde att jag intog en mer vaksam 
hållning till allt som sades, och jag insåg fördelarna med att mer närgånget 
följa några aktörer och vissa ärenden. Det var uppenbart att mycket försig-
gick utanför beskriva sammanhang, på hotellrum, över telefon, via e-post 
och på högre beslutsnivåer inom Unesco. Att komma åt vad som skedde där 
var svårt, vilket till en början gjorde mig frustrerad. Känslan av att saker 
hände utom räckhåll för mig såg jag först som ett problem. Sedan insåg jag 
att det var likadant för övriga deltagare. Inte heller de kunde enkelt tolka vad 
som eventuellt låg bakom vissa diskussionsinlägg eller ha full kontroll över 
vad som skedde utanför mötet. En misstanke om dolda agendor tycktes vara 
ständigt närvarande också i deras tankar. 

Den oro som detta skapade gjorde det än viktigare för dem att utanför 
mötena informera sig om vad som var på gång i olika delegation, i konstel-
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lationer av sådana samt i expertorganisationerna. Vad låg i linje med egna 
åsikter och intressen och vad var ett hot mot dessa? Mötets ”backstage” blev 
nödvändigt. Där fann nätverk att utnyttja, allianser att bygga, stämningar att 
känna av. Det gällde att sätta sig in i hur andra deltagare såg på saker och 
ting genom att tolka deras utsagor och ageranden, samt göra scenarier för 
vad som kunde inträffa och hur de då skulle agera. 

Att på skilda sätt söka stöd hos andra och isolera dem man inte kan få 
över på sin sida är inte unikt för världsarvskonventionen. Det är normalt 
beteende i internationella sammanhang. Enligt Torsten Örn skapas mycket 
av FN:s politik i ett samspel mellan parter på detta sätt (2002:92 ff). Spelet 
kräver kunskap, exakthet, formuleringsskicklighet och allmändiplomatisk 
färdighet. EU:s politiska system utmärks enligt statsvetaren Ulrika Mörth av 
ett stort antal förespråkare eller lobbyister för en viss politik. Att göra politik 
inom EU handlar om ”att skapa olika allianser i syfte att få stöd för en viss 
politisk fråga. Makt är således att ha kontroll över den politiska agendan – 
kontroll över hur frågor definieras och behandlas”, skriver Mörth (1999:98). 

Konsten att förhandla, med stöd av goda argumentet och genom utnytt-
jande av situationen, anses vara diplomatins kärna (Jönsson m.fl. 1992:79). I 
nomineringsprocessen spelar kunskaperna om det lokala sammanhangets 
diplomatiska och mötestekniska villkor en avgörande roll för vad som blir 
världsarv och vilkets slags världsarv. För den som vill höja oddsen för ett 
visst utfall är det viktigt att bemästra diskussionerna men även agera i korri-
dorer och på cocktailpartyn. Än viktigare syntes detta vara när de redan lis-
tade platsernas skydd diskuterades. Även om staterna gjorde allt i sin makt 
för att få igenom sina nomineringar, ofta genom noga att anpassa sig till 
expertorganisationernas, Byråns och Kommitténs önskemål, kunde de under 
denna punkt bjuda motstånd. 

Världsarv i fara? – Kakadu National Park och 
Kommitténs extramöte 
Under min första resa till Paris fick jag vara med om något ovanligt. På 
måndagen efter byråmötet ägde en extra kommittésession rum. Detta hade 
bara hänt två gånger tidigare i konventionens historia. Vid dessa tillfällen har 
kontroverser kring enskilda platser stått på agendan, så även denna gång. 
Kommittéledamöterna hade flugits in till Unesco-högkvarteret i Paris för att 
under en dag diskutera det påbörjade anläggandet av en urangruva i närheten 
av världsarvsområdet Kakadu National Park i Australien. 

Normalt hanterades annars sådana här frågor under de ordinarie mötena. 
Syftet var att se till att världsarven bevarade de värden för vilka de skrevs in, 
vilket gick ut på att förebygga och avvärja hot av olika slag. De två begrep-
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pen integritet och autenticitet var tillsammans med kriterierna hjälpmedel för 
att bedöma hot och besluta om lämpliga åtgärder. 

Somliga ärenden avverkades kvickt, medan andra drogs i långbänk i åra-
tal innan en lösning kunde nås. När naturkatastrofer inträffat uppstod sällan 
långa diskussioner på grund av olika uppfattningar, förmodligen därför att 
hoten och skadorna ansågs uppenbara och åtgärderna självklara. Svårare var 
ärenden som rörde byggnationer, restaureringsarbeten etc. I sådana fall hade 
ofta expertorganisationerna, delegaterna och staterna olika uppfattningar i 
frågan om några hot alls förelåg och vilka lösningar som i så fall var de 
lämpliga. Det hände också att Byråns och Kommitténs ledamöter sinsemel-
lan blev oense i kontroversiella frågor. 

Dock nådde man ofta en lösning som exempelvis innebar att en planerad 
väg gavs en ny sträckning, att ett bygge stoppades eller att restaureringstek-
niker och material byttes ut. Ibland kunde det vara så att en stat inte ”för-
stått” att ett ingrepp hotade världsarvsvärdena eller att ”fel” material eller 
tekniker används. I somliga fall bjöd staterna hårt motstånd – särskilt när 
stora ekonomiska värden stod på spel. 

Kakadu National Park var ett ärende där det visade sig vara extra svårt för 
parterna att nå en acceptabel lösning. Också i detta fall utvecklades en intri-
kat resursmobiliseringskamp mellan kontrahenterna. Striden stod om denna 
plats egentliga tillstånd, med en rad bakomliggande olika intressen. Ärendet 
rörde upp mycket känslor, engagerade många människor och skakade rejält 
om konventionsarbetet. Det är intressant analytiskt genom att det belyser 
centrala aspekter av konventionen. Jag skall dock beskriva detta omfattande 
ärende relativt kortfattat.54 

Under veckan före Kommitténs third extraordinary session hade Byrån 
behandlat ärendet med gruvan under agendapunkten state of conservation. 
Syftet var som brukligt att först diskutera ärendet och sedan lämna en re-
kommendation till Kommittén. Ärendet hade emellertid en längre historia. 
Ända sedan platsen skrevs in 1981 hade gruvdrift av och till diskuterats som 
ett potentiellt hot mot platsens världsarvsvärden. En guldgruva ligger strax 
utanför nationalparkens gräns, och uranfyndigheter inne i området var kända 
sedan tidigare. 1996 gav den australiska regeringen tillstånd till projektering 
av en underjordisk gruva för brytning av uran invid parken. Detta snappades 
upp inom IUCN:s nätverk, och organisationen förde uppgifterna om eventu-
ella hot mot platsens världsarvsvärden vidare till Byrån och Kommittén. Där 
såg man mycket allvarligt på det som hänt och röster höjdes för att platsen 
borde skrivas in på listan över hotade världsarv. Sådana krav hade också 
inkommit till IUCN, Sekretariatet och Kommitténs ordförande från flera 
australiska miljöorganisationer. 

                               
54 Redogörelsen bygger på material från eget fältarbete, men jag har för rekonstruktionen och 
analysen även tagit hjälp av Aplins (2004) och Maswoods (2000) beskrivningar av ärendet. 
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I sin rapport till Byrån och Kommittén pekades nu ut en rad förhållanden 
som på olika sätt ansågs hota platsens naturvärden. Icomos påtalade att även 
kulturvärden potentiellt hotades, emedan platsen för gruvan var ”helgad” 
(sacred) mark för aboriginerna, och till denna var s.k. associativa kulturella 
värden knutna. Dessutom riskerade närliggande arkeologiska lämningar att 
påverkas. Australien tillbakavisade alla farhågor och bestred att platsen på 
något sätt skulle vara hotad. 

På grund av meningsskiljaktigheterna beslöt Byrån i juni 1998 att under-
söka förhållandena närmare. Australien ombads yttra sig och en s.k. interna-
tional mission sändes till platsen för att reda ut oklarheterna och bilda sig en 
uppfattning om förhållandena. Normalt består en sådan mission av experter 
från de rådgivande organen IUCN och Icomos (och kallas då expert mis-
sion). Men eftersom Australien ifrågasatte organisationernas objektivitet i 
just detta fall anlitades istället personer utan anknytning till dessa organ. Ex-
pertgruppen, som leddes av Kommitténs ordförande, gjorde bedömningen att 
såväl natur- som kulturvärden var allvarligt hotade. I sin rapport gav gruppen 
16 rekommendationer för hur hoten skulle hanteras och avvärjas. 

När Kommittén diskuterade ärendet vid sitt möte i Kyoto, Japan, 1998, 
var det nära att platsen skrevs in på hotlistan. Att så ändå inte blev fallet 
berodde på att Australien kraftigt motsatte sig detta och på samtliga punkter 
bestred att platsen på något sätt skulle vara hotad. Dessutom hävdade man att 
rapporten innehöll felaktigheter och att faktaunderlagen tagits fram med 
felaktiga vetenskapliga metoder. Kommittén beslöt därför att ge Australien 
tid att ytterligare granska och klargöra dessa vetenskapliga spörsmål och 
sedan låta Australiens yttrande granskas (peer review) av en oberoende panel 
bestående av vetenskapsmän utvalda av Unesco i samråd med organisationen 
International Council for Science (Icsu)55. Ärendet skulle sedan diskuteras 
under Byråns möte i juli 1999 och under ett extra kommittémöte veckan 
efter. 

Byråns diskussion följdes av en stor skara tillresta. Förutom många stater 
fanns även miljöorganisationer och företrädare för aboriginiska organisatio-
ner på plats. På grund av det stora intresset hade en större möteslokal måst 
bokas. Ett stort mediauppbåd bevakade mötet, men hölls utanför diskussio-
nerna. Journalisterna släpptes in först efter mötet, då Kommitténs ordförande 
höll presskonferens. Australien hade mobiliserat både vetenskaplig och poli-
tisk expertis på högsta nivå. Den australiska statens expert som övervakade 
gruvprojektet närvarade liksom miljö- och kulturministern. 

Den australiske ministerns deltagande indikerade situationens allvar och 
syftade till att ge tyngd åt regeringens ståndpunkt. Hierarkisk nivå används 
                               
55 Icsu är en INGO som bildades 1931 med syftet att verka för samverkan och internationellt 
utbyte inom naturvetenskaperna. En av organisationens uppgifter är att utveckla vetenskapliga 
standarder. Medlemmarna består av olika vetenskapsorganisationer, forskningsråd och 
akademier världen över. Icsu har en formell relation med Unesco och är sedan 1961 ett av 
dess rådgivande organ. 
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strategiskt i internationella sammanhang för att markera intresse- och ange-
lägenhetsgrad (Örn 2002:92, 152), men representationen avpassas även efter 
dagordningen. När kontroversiella ärenden skall diskuteras kan diplomatisk 
kompetens behövas, och då finns ofta ambassadörer eller nationella politiker 
på plats tillsammans med tjänstemän från natur- och kulturmiljövården. 
Deltagandet har här ett taktiskt drag relaterat till diskussioner och beslut. 
Vem som närvarar skall byråkratiskt sett inte spela någon roll, men i prakti-
ken finns alltså ett visst manöverutrymme. 

Byrån hade alltså att ta ställning till om man skulle rekommendera Kom-
mittén att skriva in Kakadu National Park på hotlistan eller ej. Efter kort 
diskussion beslöt ordföranden att upprätta en informell arbetsgrupp (drafting 
group) bestående av en representant från varje byråmedlem, Australien och 
Sekretariatet, med uppdraget att arbeta fram ett förslag till beslut. Gruppen 
träffades tre gånger och sökte så långt möjligt nå en konsensuslösning. 

Någon rekommendation om inskrivning på hotlistan blev det dock inte. 
Alla vetenskapliga spörsmål hade ännu inte avklarats. Den australiske mi-
nistern bemötte ånyo den kritik som framfördes men presenterade samtidigt 
en försäkran om att skydda platsens kulturvärden. En dialog med aborigi-
nerna om kulturvärdena hade inletts och samtal fördes också mellan den 
australiske experten och den oberoende panelen om de vetenskapliga tviste-
frågorna. Med detta lät sig Byrån nöjas, men uttryckte i rekommendationen 
till Kommittén sin oro över hoten. En rad önskvärda mått och steg utpeka-
des, däribland en kartläggning av områdets kulturelement samt fortsatt dia-
log med aboriginerna och expertpanelen. 

Kommitténs extrasession, på måndagen efter byråmötet, följdes av en än 
större skara och ägde rum i en av de största salarna i högkvarteret. Utanför 
högkvarterets entré hölls en demonstration mot den australiska regeringens 
planer, och på borden invid möteslokalen understöddes diskussionen av ut-
lagda tryckalster, främst tidningsartiklar och pressmeddelanden: ”Australia 
demonstrates world-class agility in promoting uranium mining in National 
Park. If uranium politics were an olympic event, Australia would breeze to 
gold at Sydney’s 2000 Olympics” (Sierra Club News Release 11/7 1999), 
”UNESCO’s phony Jabiluka report” (The New Australian No 108, 21-27/2 
1999). 

Den australiska delegationen lade för sin del ut blad i fyrfärgstryck med 
överskriften ”Australia protecting World Heritage – Facts”. En av artiklarna 
på bordet utanför lokalen bar rubriken ”Clinton urged to halt opening of 
Australia mine. GOP leaders call it ’eco-imperialism’” (The Washington 
Times 4/7 1999) och var en vädjan till president Clinton undertecknad av en 
rad kongressledamöter. Texten uttryckte en uttalat fientlig inställning till 
Unesco och tog ställning för Australien. Ledamöterna hävdade att ett beslut 
som gick emot landet skulle skada USA:s relation till Australien. 

En taleskvinna från Mirrar, den klan av aboriginer som direkt berördes av 
gruvanläggningen, fick möjlighet att yttra sig under diskussionen. I sitt 
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känsloladdade tal, som tolkades till engelska, vädjade hon till Kommittén om 
hjälp från det internationella samfundet. Hon sa att icke-aboriginer, eller 
européer, ofta tvivlar på den verkliga betydelsen för aboriginerna av deras 
andliga platser och kultur. ”Vi aboriginer hittar inte på historier om vår kul-
tur och om våra heliga platser, de är viktiga för oss”, fortsatte hon. Hon var 
tacksam för att man besökt dem och lyssnat på dem, men att de inte kände 
sig övertygade om att de kunde lita på vad som sagts till dem. ”Beteckningen 
’hotad’ (in-danger) är högst relevant för att beskriva den situation vi befin-
ner oss i”, sade hon. 

Jag måste säga att hennes framträdande berörde mig, både på grund av 
innehållet och för att hon i sin enkla, ljusa bomullsklänning bröt av mot mas-
san av män i kostym och kvinnor i dräkt. Hon talade också sitt eget språk, 
vilket gav situationen extra dramatik. I situationen blottades en av alla var-
dagar på enskilda världsarv. Vad som bestämdes i Paris kunde få långtgå-
ende konsekvenser för dem som berördes. Detta faktum skymdes oftast av 
diskussionernas tekniska och byråkratiska språk. 

Mirrar-klanens intressen i världsarvet var ett av många. För expertorgani-
sationerna och de närvarande organisationerna inom natur- och kulturmiljö-
vård var den angelägna frågan platsens skydd. Bland staterna gick uppfatt-
ningar isär. En viktig fond som ärendet utspelade sig mot var frågan om mi-
noritetsgruppers rättigheter, således en del av det internationella samfundets 
engagemang för mänskliga rättigheter. Det var hjärtefrågan även för några 
av de deltagande organisationerna bland observatörerna. För Australien och 
gruvbolagen var det stora ekonomiska intressen som stod på spel. 

Ärendet hade också utvecklats till en principiell fråga rörande staters 
självbestämmande i förhållande till Unesco (jfr Hafstein 2004:159 ff, Mas-
wood 2000:366). Inför mötet hade febril aktivitet rått i den Australiska dele-
gationen. Överläggningar hade hållits med bl.a. USA, som av allt att döma 
var en bundsförvant. USA hade skrivit under konventionen men var vid 
denna tidpunkt inte medlem i Unesco, vilket var en följd av att man ansåg att 
organisationen förde en USA-fientlig politik.56 Själv uppfattade jag det så att 
USA i kontroversen om Kakadu National Park markerade sitt eget intresse 
att inte ge Unesco alltför stort inflytande (jfr Aplin 2004:172).57 
                               
56 USA återanslöt till Unesco i oktober 2003 efter 19 års frånvaro. Under denna tid hade man 
emellertid observatörsstatus, dvs. hade möjlighet att bevaka Unescos verksamheter. 
57 Att driva egna frågor i andra ärenden var en taktik. Exempelvis tog Australien tillfället i akt 
att under en diskussion om ett världsarv i Marocko verka för att få till stånd en praxis där 
placerandet av platser på hotlistan inte skulle kunna ske utan berörda staters samtycke. I 
diskussionen bad Marocko Kommittén om att få chansen att komma till rätta med problemen 
innan platsen sattes på hotlistan. Om man misslyckades var landet berett att själv be om den 
åtgärden. Att Australien i diskussionen stödde Marockos önskan och ansåg den förenlig med 
hur konventionen borde tillämpas skall förstås ses mot bakgrund av kontroverserna kring 
Kakadu National Park. Genom att ge Marocko sitt stöd försökte man styra konventionens 
implementering i önskad riktning. Australien hade dessutom engagerat hårt sig i det pågående 
förändringsarbetet och lagt fram ett helt eget förslag till nya guidelines med ändrade bestäm-
melser för hotlistan (jfr Aplin 2004:170). 
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Motsättningar och svåra avvägningar mellan motstridiga intressen är för-
visso vanligt förekommande även i nationell, regional och kommunal politik 
och förvaltning, men genom att lokala förhållanden här sattes på det interna-
tionella samfundets agenda blev situationen särskilt komplex. Landet ham-
nade i en rollkonflikt när man engagerade sig internationellt och samtidigt 
såg till det egna landets bästa (jfr Thedvall 2006:14 om nationellt deltagande 
i EU-kommissionen). 

Diskussionerna blev intensiva både under och utanför mötet. Men det var 
inte bara i Paris som överläggningar pågick. En delegat från Libanon som 
jag talade med berättade att delegationens kontakter med hemlandet varit 
intensiva då de föreberedde sin ståndpunkt i frågan. Om man får tro vad 
Javed Maswood (2000:366) skriver i en artikel om ärendet föregicks mötet 
av sex månaders intensiv lobbying från Australiens sida gentemot Kommit-
téns medlemmar. 

I diskussionen var ledamöterna inte helt eniga, men majoriteten menade 
att det ännu inte var läge att skriva in Kakadu National Park på hotlistan. 
Man valde i huvudsak att stödja Byråns sätt att resonera. I uttalandena tog 
man fasta på de mått och steg som Australien trots allt vidtagit, även om 
själva projekteringen inte avbrutits. I sitt beslut uttryckte Kommittén därför 
sin fortsatta djupa oro över hoten mot platsen men noterade att en konstruk-
tiv dialog likväl påbörjats. 

Efter mötet hölls presskonferens. Journalister vällde in i salen, tevekame-
ror riggades framför podiet där ordföranden inom kort skulle offentliggöra 
Kommitténs beslut. Kamerateamen formligen jagade Australiens miljö- och 
kulturminister för en intervju. Dramatiken var dock ännu inte över. När ord-
föranden läste upp sin kommuniké på franska, till de engelsktalande report-
rarnas förtret, rusade plötsligt en man upp på podiet. Där ställde han sig 
bakom ordföranden och höll upp en banderoll mot kamerorna och ropade: 
”Rädda Kakadu! Ni har fattat ett felaktigt beslut. Kommittén har inte skött 
sitt uppdrag. De rådgivande expertorganisationerna rekommenderade en in-
skrivning på hotlistan men ni har svikit dem!” Vakter tillkallades, mannen 
fördes ut och ordförande kunde fortsätta. 

Det bör här påpekas att Kakadu National Park var ett ovanligt svårlöst 
fall. Även under följande byrå- och kommittémöten stod Kakadu National 
Park på agendan. Det dröjde länge innan de vetenskapliga kontroverserna 
kunde klaras ut och resultaten av de övriga åtgärderna redovisas. Även i 
ärenden med stora motsättningar brukar man faktiskt nå en lösning. Sådana 
fall betecknades ofta som success stories och ansågs visa på den stora bety-
delse konventionen kunde ha. Men i detta fall bjöd Australien på sällsynt 
hårt motstånd och drev igenom sin politik ytterst skickligt. 

En fråga man kan ställa är hur det kommer sig att Australien lyckades 
driva sin linje så långt och kunde bjuda så hårt motstånd. Svaret tycks mig 
ligga i att de till fullo behärskade konventionens spelregler och visste vilka 
drag som kunde göras. I detta fall lyckades inte Australien övertyga IUCN 
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och Icomos, varför det enda möjliga sättet att driva igenom ärendet var att 
försöka ställa dem åt sidan. 

Det gjordes från att Australiens sida genom att på varje punkt bemöta, av-
färda och med annan expertis motbevisa påstådda sakförhållanden. Ett cent-
ralt drag var att ifrågasätta själva grunden för de rådgivande organens fakta-
produktion, de vetenskapliga metoderna. tt annat var att med hjälp av ord, 
bild och text koda, karakterisera och artikulera representationer ge alterna-
tiva tolkningar av förhållandena. Länderna gavs normalt inte utrymme för 
egna bildpresentationer, men i detta fall fick den australiske ministern ge sin 
syn i ärendet med hjälp av datorprogrammet Power Point. Bl.a. visade man 
en helikopterbild över området för att motbevisa expertorganens invändning 
att gruvan utgjorde ett visuellt störande inslag. Australien ville förmedla att 
gruvan endast var synligt från luften. Den normale besökaren kunde omöjligt 
se den i den täta växtligheten. 

Intressant nog hölls expertorganisationerna utanför den senare delen av 
processen, en pragmatiskt åtgärd (jfr Maswood 2000:371). Att ställa vissa 
aktörer åt sidan är inte ovanligt i internationella förhandlingar eftersom det 
ibland anses bättre med en överenskommelse än ingen alls (Örn 2002:122). 
Under Unescos möten uttalade sig experterna förvisso, men de medtogs inte 
i de arbetsgrupper som Kommitténs ordförande tillsatte eftersom deras 
ståndpunkt skulle omöjliggöra en lösning. 

Australien hade resurser i form av både vetenskaplig och politisk expertis 
och dessutom ekonomiska resurser att driva sitt arbete. Dessutom skall vi 
veta att Australien genom hela konventionens historia samlat ett symboliskt 
kapital genom att ha varit drivande i dess etablering och expansion. Landet 
hör till världsarvets kärntrupp. Australien var också ett av de få länder som 
bidrog med extra, frivilliga ekonomiska medel till konventionen, och sådana 
länder kan i realiteten inte behandlas hur som helst. 

En ytterligare orsak, ej synlig för mig under mötena, var frågans behand-
ling i Australien. Svagt nationellt stöd från miljöorganisationer och abori-
ginska intresseorganisationer mot projekteringen var enligt Maswood 
(2000:358) en viktig orsak till varför expertorganens synpunkter kunde av-
färdas. Dessa organisationer fick blott begränsat inflytande i beslutsproces-
sen. Denne menar i likhet med tidigare forskning att nationellt stöd är en 
förutsättning för att internationella påtryckningar skall lyckas.58 

Kontroverserna kring Kakadu National Park illustrerar den mycket svåra 
roll som Kommittén har och dess begränsade möjlighet till inflytande. Nå-
gon absolut hierarkisk auktoritet finns inte. P.g.a. principen om staters suve-
ränitet fungerar konventionen endast så länge det finns en bred uppslutning 
                               
58 Kontroversen har senare år fått allt större uppmärksamhet både inom och utom landet. 
Graeme Aplin (2004:169 f) menar att man både nationellt och inom Unesco tagit intryck av 
opinionen. En för gruvbolaget komplicerande faktor har varit läckor av förorenat från områ-
dets anläggningar, vilket inte förbättrat dess redan dåliga anseende. 2003 meddelades att man 
hade för avsikt att helt återställa området (Aplin 2004:170). 
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kring den. Visserligen medför ett undertecknande av konventionen att staters 
suveränitet åsidosätts, men att fatta beslut som går staters intressen emot kan 
vara riskfyllt. 

Det här dilemmat är inte unikt för världsarvskonventionen utan typiskt för 
internationell lag. Internationella aktörer saknar den legala auktoritet som en 
stat och dess olika organ har i nationell politik.59 Inom den internationella 
politiken är det maktkamp och ömsesidig anpassning som skapar den gäl-
lande ordningen (Boli 1999:280 f). Lagar inom folkrätten efterlevs endast så 
länge det finns ett intresse att göra detta (Jönsson m.fl. 1992:10). 

För att kunna utöva inflytande måste Kommittén ibland gå mycket var-
samt fram. Särskilt när det gällde starka stater som Australien som har resur-
ser och ”kan systemet”.60 Internationella organisationer kan ömsom gynna, 
ömsom missgynna sina medlemmar, och de råkar lätt i onåd (Barnett och 
Finnemore 2004:28). Under diskussionerna i både Byrån och Kommittén 
återkom argumentet att man inte skulle förvandla dessa organ till internatio-
nella domstolar utan låta konventionen vara ett instrument för internationellt 
samarbete. 

Samtidigt hade Kommittén ett annat svårt dilemma att hantera: Om Au-
stralien skulle lyckas driva igenom sitt gruvprojekt, var konventionen då 
egentligen så mycket värd? Detta var en ståndpunkt som de rådgivande or-
ganen drev hårt. Kakadu var för dem inte minst en fråga om trovärdighet, 
vilken i förlängningen också gällde konventionen. Kommittén tog onekligen 
en stor risk genom att delvis åsidosätta principen om vetenskaplig objektivi-
tet, vilken är central för att få konventionens stater att acceptera beslut 
(Maswood 2000:358). Å andra sidan visar ärendet hur konventionen trots allt 
kan ha inflytande och hur den inte så lätt låter sig avfärdas. 

 
▪ ▪ ▪ 

 
I det här kapitlet har jag beskrivit mötenas standardiserade karaktär som en 
arena för förhandling. Förhandlingarna fick sin särskilda prägel av det inter-
nationella diplomatiska sammanhanget. En mängd skilda intressen och om-
ständigheter möttes. 
                               
59 Boli (1999) påpekar en skillnad mellan IGO:ers och Ingo:ers auktoritet. IGO:er består av 
stater som agerar under delad suveränitet, dvs. staterna har frivilligt avstått från sin suveränitet 
för att utöva legalt ansvar över särskilda områden tillsammans (Boli 1999:280 f). Detta är inte 
möjligt för Ingo:er, vilka i högre grad bygger sin auktoritet på att skapa och förmedla normsy-
stem, standarder m.m. och övervaka dessas efterlevnad. 
60 Å andra sidan finns det fall där Kommittén tycks tala inför döva öron eller där landets egna 
möjligheter att komma tillrätta med påpekade hot mot platser är små. Exempelvis finns 
Kongos samtliga fem världsarv med på hotlistan p.g.a. av krig och inhemska konflikter. 1999 
initierade Unesco och ett antal miljöorganisationer en kampanj för att rädda dessa naturarv, 
däribland Okapi Wildlife Reserve som är hemvist åt den utrotningshotade bergsgorillan. 
Kampanjen resulterade i ett fyraårigt projekt finansierat med 3,5 miljoner dollar från FN och 
den belgiska regeringen. 2004 sköts ytterligare medel om 50 miljoner dollar till av olika 
donatorer, NGO:er och regeringar (Unesco 2005-09-28). 
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Mycket lite av förhandlingsspelet, vare sig ”frontstage” eller ”backstage”, 
syntes emellertid i de officiella versionerna av världsarvet. Motstridiga upp-
fattningar och konflikter doldes inte, men de tonades ner och slätades över i 
rapporter och andra dokument. Först på plats blev detta tydligt för mig, lik-
som även vad gäller de villkor som konventionens centrala aktörer hade att 
förhålla sig till, vilka inkluderade lokal kunskap om spelregler. Även kon-
ventionens bräcklighet blev konkrekt iakttagbar. 

I nästa kapitel skall vi se hur även Sekretariatet hade ett större inflytande 
över verksamheten än de offentliga bilderna gav sken av. 
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4. I världsarvets mitt 

Jag skall i det här kapitlet redogöra för Centrets arbete med att handlägga, 
granska, övervaka, sammanställa, planera, interagera och utveckla arbetet. 
Centrets inflytande var långt större än vad jag först förstod. Som jag här 
kommer att visa formade arbetsformer, rutiner och perspektiv strukturerande 
sammanhang. Jag kommer även att lyfta fram Centrets syn på sin egen roll, 
på konventionen och på alla dess aktörer, och beskriva hur personalen drev 
verksamheten i egen riktning. 

Nomineringens sköna konst 
Sensommaren och tidiga hösten var den tid på året då alla nya nomineringar 
till listan granskades. De skulle vara Sekretariatet tillhanda senast den första 
juli varje år för att registreras, kontrolleras och skickas vidare till expertor-
ganen för bedömning. 

Arbetet bestod i att ge varje inkommen nominering ett löpnummer, upp-
rätta en förteckning över dess innehåll och kontrollera att nomineringen var 
komplett, d.v.s. utformad enligt regelverket. Som nämnts finns en instruktion 
för hur nomineringarna skall utformas. Denna var Sekretariatets viktigaste 
verktyg för kontroll, en checklista mot vilken nomineringshandlingarna 
stämdes av. Sekretariatet lämnade alltså inga synpunkter på de nominerade 
platsernas eventuella världsarvskvalitéer och om tillräckligt skydd fanns, det 
var experternas uppgift. 

Utifrån instruktionen kontrollerades t.ex. att platsernas geografiska koor-
dinater angetts, att kriterier föreslagits, att områdena fanns tydligt markerade 
på kartor med eventuella buffertzoner, att en redogörelse gjorts för nationell 
lagstiftning gällande natur- och kulturarvets skydd och att konkreta planer 
och strukturer för platsernas skötsel presenterats. Andra punkter var av mer 
formell karaktär. Varje ansökan måste vara undertecknad. Namnteckningen 
gjorde den både officiell och giltig. Åter andra var av mer praktisk natur, 
t.ex. att kontrollera att rätt antal uppsättningar diabilder bifogats så att Sek-
retariatet och varje expertorgan hade egna bilder att arbeta med. Gransk-
ningen gick på det hela taget ut på att förbereda de kommande stegen i den 
byråkratiska proceduren; granskning, bedömning, rekommendation och be-
slut. I de fall något saknades eller ansågs oklart skickades en begäran om 
komplettering till berörda länder. 
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Unesco-byggnaden i Paris. Foto: Franck Dunouau. © Unesco. 

Min vistelse vid Sekretariatet inföll under just denna del av arbetsåret, 
och min första arbetsuppgift blev att granska ländernas nomineringshand-
lingar. Det var vanligt att låta praktikanter sköta detta. Det var under somma-
ren som man kunde ta emot flest praktikanter, helt enkelt därför att det då 
var semestertid och fanns lediga kontorsplatser. Nomineringsgranskningen 
sågs som ett lämpligt arbete för praktikanter och som något de förväntades 
klara av. 

De flesta av dem var dock inte särskilt insatta i konventionsarbetet och 
fick bara en kort introduktion, som i huvudsak bestod i att läsa igenom re-
gelverken och en del annat material. Också jag fick en knapphändig, och i 
mitt tycke ganska brysk, introduktion. Ur förrådet ombads jag att för eget 
bruk hämta en uppsättning av konventionstexten, operational guidelines och 
instruktionerna för nominering och periodic reporting. Först efter hand insåg 
jag betydelsen av att få grepp om regelverkens snåriga paragrafer. Det var 
regelverken, tillsammans med besluten i Byråns och Kommitténs protokoll, 
som i stort styrde vad som skulle göras, av vem, när och hur, och vad man 
kunde göra och inte kunde göra. Arbetet krävde ett ständigt konsulterande av 
dessa texter, faktiskt även av dem med lång erfarenhet. Genomgången av 
nomineringarna var inget undantag. 

Sett ur de nominerande staternas perspektiv utgjorde granskningen något 
av en flaskhals. Mycket kunde gå fel. Trots att instruktionen var relativt ut-
förlig kunde en viss begärd information visa sig vara otillräcklig. Det kunde 
t.ex. röra sig om ett för litet antal handlingar eller att vissa uppgifter helt 
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enkelt saknades. I några fall uppstod missförstånd i hur instruktionen skulle 
tolkas. I samband med granskningen skrev jag i fältdagboken: 

Det är uppenbart att alla tolkar formatet olika. Några länder tycker tydligen 
inte att det ska vara nödvändigt att fylla i allt. Israels utvidgning av Jerusalem 
är ett tydligt exempel på detta. Där saknas ju det mesta. I någon av de itali-
enska nomineringarna har man blott tyckt sig skyldig att räkna upp saker och 
ting, t.ex. lagar och planer, inte att redogöra för dem. Vad man då missat är 
att nomineringen ju ska vara ett välargumenterat ”case” där det gäller att 
övertyga andra med hjälp av information. Språkproblem tycks också före-
komma. Ordet ”plan” har ju lite olika betydelser på engelska och franska, och 
detta orsakar problem. Italienarna bifogar i några fall kartor istället för redo-
görelser. Eller tror de att det går lika bra? Och hur kan Georgien bifoga lag-
texter på sitt eget språk? Att dessa måste kunna förstås av Icomos experter 
tycks de inte förstå, eller så räknar de med språkkunniga sådana eller att 
Centret bekostar översättningen. Jag börjar förstå varför N.N. är expert på 
nomineringar. Hon har förstått vikten av att argumentera på rätt sätt, se till att 
den information som Centret och advisory bodies vill ha finns med och dess-
utom på de sätt de vill ha det; rationellt, strukturerat, kvantifierat, välargu-
menterat och pedagogiskt med klara hänvisningar (fältanteckningar 2000-08-
21. 

 
Anmärkningarna berodde på det kunskapsglapp som fanns mellan nomine-
rande stat och Sekretariatets, experternas och Byråns och Kommitténs leda-
möters skilda perspektiv och förväntningar. De senare hade formats i tidigare 
ärenden och diskussioner. En nominering måste vara utformad så att den inte 
bara var komplett vad gäller visst antal handlingar och fakta utan också 
stämde överens med de föreställningar om och förväntningar på hur exem-
pelvis en karta över platsen skall se ut och hur man bäst redogör för landets 
lagstiftning. Sådant gick inte att utläsa ur instruktionens knappa beskriv-
ningar. 

Sett ur staternas synvinkel var granskningen alltså ett kritiskt moment 
med många fallgropar. Att Sekretariatet hade övertaget i situationen stod 
dock klart, allt med följden att nästan alla nomineringar måste kompletteras 
och därmed riskerade att förhalas. Men även om de byråkratiska procedu-
rerna och perspektiven utgjorde ett reglerande ramverk som de nominerande 
staterna hade att anpassa sig till, var detta faktiskt möjligt att lära sig och 
bemästra. 

Detta bekräftades under ett möte som Sekretariatet hade med expertorga-
nen strax innan kompletteringsbreven skulle skickas ut till berörda stater. 
Denna ordning var den första i sitt slag och hade tillkommit för att undvika 
ytterligare kompletteringar efter Sekretariatets granskning. Tidigare hade 
Sekretariatet godtagit många handlingar som expertorganen senare bedömde 
som ofullständiga. Det fanns även fall där Sekretariatet begärt in uppgifter 
som inte behövdes, till förtret för nominerande stater. Sekretariatet saknade 
helt enkelt den lokala kunskap som experterna hade. Nu gjorde därför ex-
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pertorganen en snabbgranskning av nomineringarna tillsammans med Doc 
Unit och personal från respektive desk. Syftet var att se om Sekretariatets 
synpunkter var rimliga. 

I expertorganens ögon framstod några nomineringar så ofullständiga att 
de måste skickas tillbaka och totalt omarbetas. Ett fåtal var fullgoda. Falu 
koppargruva var en sådan nominering. Icomos världsarvskoordinator tittade 
intresserad igenom den och utbrast: ”They’ve broken the code, it’s all 
there!” Koordinatorn kände till tidigare svenska nomineringar och var också 
bekant med den ansvariga tjänstemannen vid Riksantikvarieämbetet. Han var 
klart nyfiken på hur hon klarat uppgiften denna gång. Han granskade också 
en nominering från ett afrikanskt land där hon varit involverad som konsult 
och kunde konstatera att även den var oklanderlig. 

Vid genomgången kommenterades andra länders nomineringar i generella 
ordalag. Kinas nomineringar var numera av mycket god kvalitet. Landet 
hade uppenbarligen varit en god elev i konventionens hårda skola. Italiens 
nomineringar ansågs som bedrövliga. I en av landets nomineringar saknades 
både skyddszoner, underskrifter, angivna kriterier och tydliga kartor. 

Centret ligger på första vå-
ningen i huvudbyggnadens 
annex. 

Foto: Michel Claude 
©Unesco 
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Mot denna bakgrund blev en episod under mitt första byråmöte mer be-
gripligt. Riksantikvarieämbetets representant och jag hade för en stund läm-
nat mötet för att gå över till Centret och titta på en nyligen inlämnad nomine-
ring där hon anlitats som konsult. Hon hade då ännu inte sett nomineringen i 
helt färdigt skick och ville gärna se slutresultatet. 

Besökets motiverades dock inte bara av nyfikenhet. Hon gick igenom hela 
handlingen för att se att allt var i sin ordning. Diabilderna tyckte hon var 
godtagbara, men de verkade, som hon sa, en smula ”turistiga”. Som jag för-
stod saken skulle de inte vara vackra som vykort, utan mer dokumentära. 
Mer oroade hon sig över en karta som låg lös i mappen. Den saknade tydlig 
rubrik och låg inte heller på den plats där den hörde hemma. För att undvika 
alla oklarheter och missförstånd kring vad kartan egentligen visade och till 
vilket sammanhang den hörde, skrev hon ihop en sida med några klargö-
rande rader som hon bad en sekreterare lägga i mappen. Kompletteringen var 
taktiskt motiverad. Hon visste att det alltid var bättre att förekomma än före-
kommas. 

Talet om bra och dåliga nomineringar pekar på att bra nomineringar i 
Centrets och experternas ögon ägde ett visst skönhetsvärde. Nominering 
hade blivit en genre som kunde fulländas och där skönheten låg i utform-
ningen, dock på ett kanske oväntat sätt. 

Sinsemellan såg nomineringshandlingarna mycket olika ut, allt ifrån enkla 
ringpärmar med fotokopierat material till inbundna volymer i fyrfärgstryck. 
Några hade ett starkt utsmyckat yttre. I ett fall hade handlingarna lagts i en 
liten brun trälåda vars lock pryddes av utsnidade blommor och som stängdes 
med små mässingshaspar. De senaste årens japanska nomineringar hade 
levererats i sidentygsklädda boxar, och en spansk nominering kom i tre stora 
träkistor. Avsikten var naturligtvis att göra intryck. Det var en flirt med este-
tiska medel och ett sätt att argumentera och visa på platserna dignitet. 

Sådant genomskådades omedelbart. Lika meningslöst var att bifoga så 
mycket material som möjligt, vilket vissa länder gjorde för att försöka impo-
nera och övertyga. Den spanska nomineringens tre kistor var fyllda med 
skrifter och annat material om de mer än 250 olika kyrkor och byggnader 
som denna gigantiska serienominering inkluderade. Följden blev många 
suckar och mycket merarbete, allt material var heller inte relevant för upp-
giften. 

En god, och därmed estiskt tilltalade, nominering handlade inte om 
mycket material utan om rätt information och material i enlighet med nomi-
neringsinstruktionen, presenterat överskådligt, pedagogiskt och i hanterbar 
form. Det var en estetik som till sin natur var byråkratisk. Ansökningarna 
elaborerades i estetiska former som speglade och förstärkte denna logik (se 
Handelman1998:xxxvi). En tilltalande nominering hade alltså en särskild 
förutsättning att passera den första granskningens nålsöga och gå hem också 
hos expertorganen, att bli erkänd på nomineringarnas fält  
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Det fanns emellertid omständigheter som inte var avgörande, men som 
kunde sinka processen. Ytterligare ett kunskapsglapp fanns nämligen hos 
dem som sattes att granska de nya nomineringarna. Även om det över-
gripande ansvaret för genomgången låg hos Sekretariatets desk officers och 
hos Doc Unit, utfördes uppgiften ofta av praktikanter, alltså personer med 
ringa kunskaper om konventionen. Eftersom detta inte bara var en kvantita-
tiv kontroll utan delvis också en kvalitativ bedömning kunde det hända att 
vissa oklarheter inte upptäcktes förrän sent i processen. Även övernitiska 
granskningar med påpekanden som saknade relevans förekom. 

En nominering som Centret hade svårt att förstå var Falu koppargruva. 
Till skillnad från de allra flesta världsarv nominerades här inte endast ett helt 
sammanhängande område kring gruvan utan även flera andra områden i dess 
närhet. Vid Centret uppstod en undran om dessa områden, vilka slags områ-
den de egentligen var, och hur de hängde samman med det centrala. Var de 
möjligen s.k. buffer zones, dvs. skyddszoner som omgav området? Samtidigt 
verkade de ju vara lika viktiga som själva gruvan? Att områdena skulle ses 
som delar av detta industriminne förstod Centret först efter att ha förhört sig 
om saken hos Riksantikvarieämbetet.61 

Sekretariatets sätt att organisera arbetet var ytterligare en faktor. Även till 
synes vardagligt triviala omständigheter, såsom semestertider och rumsbrist 
på högkvarteret i Paris, var del av världsarvsprocesserna. Detta var dock 
omständigheter som staterna både var okunniga om och oförmögna att råda 
över. 

Vidsträckta blickar 
Sett över tid hade nomineringarna visat sig bli allt mer arbetskrävande, en 
följd av konventionens ökade popularitet i världen. Från att trettio år tidigare 
blott varit blott en handfull, hade vid halvårsskiftet 1999 89 nomineringar 
registrerats, en ökning med 19 stycken från året innan. Den strida strömmen 
av nomineringar var en belastning för såväl Sekretariatet, expertorganen, 
Byrån och Kommittén. 

Sekretariatets arbete med nomineringarna var en viktig uppgift, men inom 
verksamheten som helhet utgjorde den emellertid en mindre del. Den avdel-
ning som arbetade mer kontinuerligt med dem var Doc Unit. Respektive 
desks insatser blev mindre sedan allt granskats och skickats till expertorga-
nen och begäran samt kompletteringar sänts ut. Ärendena hölls dock under 
uppsikt fram till följande byrå- och kommittémöte. Kompletteringar och 

                               
61 Industrilandskapet omfattar gruvan med anläggningar ovan och under jord, hyttområden i 
närheten samt bergsmansbebyggelse väster om gruvan. Dessutom ingår delar av Falu stad och 
tre områden med bl.a. hyttområden och bergsmansbebyggelse norr och öster om staden. 
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upplysningar av olika slag och annan korrespondens togs emot och vidarebe-
fordrades till berörd part. 

En betydligt större uppgift var Sekretariatets del i övervakningen av redan 
inskrivna platser. En central del var att producera kunskap om hotbilder. 
Denna uppgift krävde ständig observans och var beroende av informations-
kanaler. Visserligen informerades Sekretariatet om enskilda världsarv genom 
korrespondens från staterna, men ögon och öron var öppna för alla uppgifter 
om platserna. Sådan information kunde komma från tidningsartiklar, radio 
och teve, men också från iakttagelser under egna besök och via e-post och 
telefonsamtal från i princip vem som helst. Sekretariatet kontaktades ofta av 
enskilda och organisationer som ville påkalla Unescos uppmärksamhet. 

Exempelvis kunde jag i ett e-postmeddelande läsa hur en person från en 
miljöorganisation ville göra IUCN och Centret uppmärksamma på planer på 
en utvinningsverksamhet nära ett världsarv i Sydamerika. Avsändaren ville 
även att IUCN skulle bidra med vetenskapliga argument för att stoppa dessa 
planer. Meddelandet var adresserat till en hög befattningshavare inom IUCN, 
men en kopia av det hade även sänts till en tjänsteman vid Centret. Denne 
såg sig föranledd att kontrollera uppgifterna vidare. På liknande sätt hade en 
person från Belgien i ett fax påkallat Unescos uppmärksamhet angående pla-
ner på anläggandet av ett dagbrott i världsarvet Potosí i Bolivia. Händelsen 
utvecklade sig till ett ärende som sedan kom att behandlas under flera byrå- 
och kommittémöten. 

Personalen på Sekretariatet hade också ett kontaktnät av personer i stat-
liga institutioner och olika organisationer som de genom verksamheten eller 
på andra sätt lärt känna och som bidrog med information. Särskilt viktiga ka-
naler var kontakterna med expertorganisationerna. Dessa bör lyftas fram 
därför att de tydligt illustrerar hur övervakningsverksamheten hakade i andra 
verksamheter och andra nätverk. Platserna på listan var inte bara föremål för 
uppmärksamhet som världsarv utan stod också i blickfånget i andra bevaran-
deprogram och aktiviteter, expertorganisationernas egna eller andras. Spör-
smål som dryftats kring en plats i ett visst sammanhang kunde alltså ge eko i 
världsarvsarbetet via organisationernas världsvida nätverk av medlemmar. 

Insamlingen av uppgifter och undersökningarna av dessa innehöll också 
moment av värdering. Viss information sorterades bort som ovidkommande, 
medan annan information föranledde utredning. Vissa sagesmän och kanaler 
ansågs mer tillförlitliga än andra. Nätverken intog härvidlag en särställning 
och det fanns personer som man litade mer på än andra. Vissa expertrappor-
ter ansågs särskilt tillförlitliga, särskilt FN-organens egna. De utgjorde ett 
slags dominanta röster i sammanhanget. Alla uppgifter beaktades dock, och i 
de fall det ansågs nödvändigt att gå vidare ombads berörd stat och berörd 
expertorganisation att göra ett utlåtande. Information och korrespondens 
sparades i pärmar och blev en faktasamling och platshistorik som kunde 
konsulteras i senare ärenden. 
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Detta utdrag ur ett mötesdokument illustrerar hur lokala förhållanden kunde beskri-
vas (Unesco 1999c). Ärendet rör världsarvet Iguaçu National Park i Brasilien, där 
en lokalt behövd men ur bevarandesynpunkt problematisk väg går genom området. 
Även helikopterflygningar, en fördämning och en ny skötselplan behandlas. Sek-
retariatets beskrivning bygger på en rapport från IUCN, som besökt platsen. Intres-
sekonflikterna är uppenbara – på alla nivåer dessutom. På basis av uppgifterna bad 
Byrån Brasilien förklara sig, men när någon information inte inkom under hösten 
1999 beslöt Kommittén att skriva in platsen på listan över hotade världsarv. Platsen 
avfördes från hotlistan 2001 efter att Brasilien vidtagit åtgärder (Unesco 2001b). 
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Då ärenden skulle vidarebefordras till Byråns och Kommittén tillkom yt-
terligare en rad åtgärder. De skulle presenteras och behandlas efter angelä-
genhetsgrad. Först placerades alltid platserna på hotlistan, varefter följde 
övriga platser under rubriken state of conservation. Men även bland dessa 
skedde en sortering. Sekretariatet skilde mellan de som krävde beslut av By-
rån eller Kommittén och de som endast föranledde information. 

Samtliga fall blev föremål för skriftlig dokumentation, den som senare 
blev mötenas huvudsakliga fakta- och beslutsunderlag. Sekretariatet redo-
gjorde i korta ordalag för respektive plats och för den korrespondens som 
förekommit i ärendet. Särskilt viktigt var hur omständigheterna begreppslig-
gjordes. Man skilde på potential och ascertained threats, d.v.s. mellan po-
tentiella respektive konstaterade hot. Det gällde att klarlägga orsaker, effek-
ter och eventuella ansvar och lämpliga åtgärder. Dessutom skulle hoten och 
riskerna definieras och begripliggöras utifrån ett kultur- och naturvårdsper-
spektiv. 

Med övervakningsarbetet synliggjordes sådana lokala förhållanden som 
hotade enskilda platser. De skulle fram i ljuset, synas och reflekteras över, en 
diagnos skulle ställas och rätt medicin ordineras. Centret hade en central roll 
i denna synliggörande praktik och ett inflytande över hur bilder av olika 
tillstånd beskrevs och hanterades. Placeringen på agendan, ärendebeskriv-
ningarna och rekommendationerna signalerade vad som var mer och vad 
som var mindre angeläget. Centret hade, på samma sätt som var fallet med 
expertorganens definiering av världsarven i nomineringsarbetet, stort infly-
tande eftersom man tillhandahöll tolkningsramarna genom att koda, karakte-
risera och artikulera representationer av lokala förhållanden. 

Att vissa platser på detta sätt hamnade på agendan uppskattades inte alltid 
av konventionens stater. Orsakerna var mångbottnade. Om upptagandet av 
platser på listan gav positiv uppmärksamhet och prestige, hade state of con-
servation ofta motsatt effekt. En orsak tror jag var det mått av ”name and 
shame” som det kunde innebära att finnas med på dagordningen. Man hade 
helt enkelt inte skött sig och klarat sin uppgift. 

Centrets personal menade att stater, tvärtemot reglerna, ofta inte rapporte-
rade hot. De uppfattades inte vilja hamna på dagordningen eftersom det 
kunde äventyra exempelvis ekonomiska intressen. Även en representant från 
Världsbanken jag talade menade att det i internationella sammanhang var 
vanligt förekommande att potentiella ärenden hölls borta från agendan. Själv 
kunde jag inte iaktta detta från min position, möjligen med undantag av Au-
straliens hantering av kontroverserna kring Kakadu National Park. I det fallet 
ägnade Australien stort kraft åt att tona ner ärendets angelägenhetsgrad.62 

                               
62 Ett snarlikt exempel, men från nomineringsarbetet, är den svenska delegationens hantering 
av vindkraftverken vid Södra Ölands odlingslandskap. Som jag beskrev i förra kapitlet hand-
lade det om att unvika att dessa uppmärksammades under ett ärendes behandling. 
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Helt entydigt var dock detta inte eftersom en stat t.ex. i händelse av en 
naturkatastrof inte kunde hållas ansvarig för skadorna. I ett sådant fall kunde 
kanske de drabbade räkna med hjälpinsatser. 

Oenigheten var dock ofta stor i frågan om några hot och risker överhu-
vudtaget förelåg. Konflikter var oundvikliga. Kontroverserna kring Kakadu 
National Park är ett paradexempel som illustrerar hur förvaltningsarbetet 
krockade med olika intressen. En orsak till att perspektiven kolliderade lig-
ger i verksamhetens natur. Att övervaka kräver ett ”vidsträckt men avsmal-
nat” seende. Ett sådant seende gör det möjligt att med skarp blick fokusera 
vissa aspekter av en komplex verklighet (Scott 1998:11). Det tillåter en för-
enkling som gör fenomenen läsbara och öppna för åtgärd. 

I övervakningsarbetet fokuserades lokala kontexter, men endast vissa 
aspekter av dessa gjordes till föremål för granskning. Betraktad genom kon-
ventionens lins blev exempelvis en planerad linbana till den i Anderna högt 
belägna inkastaden Machu Picchu i Peru ett integritetshot. Nyligen uppförda 
byggnader i betong i Istanbul beskrevs som out of character och ansågs hota 
platsens autenticitet. De lokala argumenten vägde då lätt. Konventionen 
kunde inte, och skulle heller inte, beakta lokala förhållanden i all sin kom-
plexitet. Syftet var här som i mycket annan natur- och kulturmiljövård att 
hävda natur- och kulturmiljövårdens röst. 

Utveckling – mining 
Som vi ovan sett var utförandet av de administrativa uppgifterna underkastat 
vissa villkor. Att följa rutinerna var självklart, men lika viktiga var de per-
spektiv utifrån vilka arbetet bedrevs. Goda nomineringar skulle skiljas från 
undermåliga, potentiella faror identifieras och beskrivas. Trots att Sekretari-
atets roll ”endast” var att administrera på ett neutralt och objektivt sätt, så 
förutsatte detta ett visst perspektiv på världsarvet, vad det innebar och till 
och med borde innebära. Sekretariatet hade förstås att rätta sig efter Byråns 
och Kommitténs beslut, men att iscensätta den roll Sekretariatet intog nöd-
vändiggjorde även egna perspektiv och initiativ som faktiskt gav visst ut-
rymme för egen politik. I nomineringsarbetet var detta utrymme ytterst be-
gränsat, däremot betydligt större i övervakningsarbetet och störst i utveck-
lingsarbetet. Detta blev uppenbart i en annan av de arbetsuppgifter jag till-
delades under min tid vid Centret. 

Min uppgift var att för en tjänstemans räkning ta fram bakgrundsfakta och 
material inför en workshop om världsarv och hot från olika typer av utvin-
nings- och brytningsverksamheter (av mineral, gas, olja m.m. som här kort 
kan beskrivas som gruvdrift). Mötet skulle äga rum på IUCN:s huvudkontor 
i Gland, Schweiz, i slutet av september 2000. 

Uppfattningen att gruvdrift var ett generellt hot mot världsarvsplatser var 
relativt ny och hade uppstått under Byråns och Kommitténs diskussioner 
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under agendapunkten state of conservation. Under mötena 1998 hade den 
dåvarande Kommitténs ordförande framfört som sin mening att många plat-
ser tycktes vara berörda av utvinningsverksamhet och hade därvid föreslagit 
att en informell grupp skulle bildas för att diskutera detta. En dialog med 
gruvindustrin påbörjades, och Centret, IUCN samt Icomos bjöds av bransch-
organisationen International Council on Metals and the Environment (Icme) 
in till en workshop i oktober 1998 med temat Mining and Protected Areas 
and other Ecologically Sensitive Sites. Frågan fanns med på Byråns och 
Kommitténs möten 1999, och i Marrakesh beslöts att en workshop skulle 
arrangeras för att grundligt inventera och diskutera förhållandet mellan 
gruvdrift och världsarv. Till denna session skulle gruvindustrin, expertorga-
nen, Centret och andra enheter inom Unesco och FN bjudas in. Syftet var att 
arbeta fram riktlinjer för detta dittills oreglerade område. 

Den person som fått frågan på sitt bord och företrädde Centret, hade till 
uppgift att hålla ett inledande anförande vid mötet i Gland och ansvara för 
rapporteringen till Byrån och Kommittén. Inför detta ville hon att jag skulle 
ta fram en del fakta och kanske även argument som kunde vara till hjälp. Jag 
uppdrogs att skriva ett kort ”paper” där relationen mellan gruvdrift och kul-
turarv fokuserades. 

När vi över en kopp kaffe resonerade om mina arbetsuppgifter, berättade 
hon att diskussioner om gruvdrift traditionellt enbart handlat om hot mot 
naturarvsvärden. P.g.a. av kontroverserna rörande Kakadu National Park 
hade emellertid frågan komplicerats. I detta världsarv fanns också kulturvär-
den som ansågs hotade. 

Hon menade vidare att det var av image- och marknadsskäl som gruvin-
dustrin främst varit intresserad av att mildra effekterna på naturen. Av sam-
ma skäl engagerade de sig också i sociala frågor, och byggde skolor och 
bekostade hus. ”De plöjer gladeligen ner miljontals dollar för att mildra ef-
fekterna av sin verksamhet och för att framstå i god dager”, menade hon. 

Vad hon ville framhålla var att även kulturvärden kunde hotas och att 
gruvindustrin och konventionens stater borde beakta även detta. Detta var en 
av de synpunkter som hon ville föra fram på mötet, bl.a. med hjälp av mitt 
paper. Hon skulle komma att tala inför några av världens största gruvbolag, 
och hoppades att anförandet skulle vara något av en ”mind opener”. Denna 
tjänsteman företrädde förvisso konventionen i stort, men ett utrymme för en 
egen linje fanns. Genom sitt anförande kunde hon slå an en ton för worksho-
pen och föra fram sina argument i enlighet med denna. 

Första steget för min del bestod i att söka upp vad som tidigare fanns i 
form av utredningar och forskning om relationen natur- och kulturarv och 
gruvdrift. Det visade sig att det främst var relationen mellan gruvdrift och 
naturarv som diskuterats, däremot mycket lite om hot mot kulturvärden. 
Denna kunskapslucka blev en given utgångspunkt i argumentationen. Sedan 
ombads jag gå igenom samtliga protokoll från Byråns och Kommitténs mö-
ten under tidigare år för att leta fram de världsarvsplatser som på något sätt 
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var relaterade till gruvdrift, antingen som industriminnesmärken, som t.ex. 
saltgruvan Wieliczka i Polen och gruvstaden Røros i Norge, eller genom att 
gruvdrift diskuterats som ett hot mot platsen, t.ex. Kakadu National Park. 
Resultatet presenterades i en översikt som bifogades papret. 

Av alla de utpekade platserna valdes tre ut för att presenteras närmare. 
Utgångspunkten var att belysa skilda aspekter av den relation mellan gruv-
drift och världsarv som översikten dokumenterat. Ett av fallen var Kakadu 
där förutom platsens naturvärden även kulturvärden framställts som hotade. 
Det andra fallet var ett kulturlandskap, Hortobágy National Park i Ungern, 
där platsen riskerade att påverkas av den olycka som under våren 2000 in-
träffat vid en guldgruva i Rumänien. Giftigt lakvatten läckte då ut i Donau. 
Det tredje fallet var nyss nämnda staden Potosí i Bolivia, där en del av 
världsarvet bestod av industrianläggningarna kring en silvergruva som varit i 
drift sedan 1500-talet. Hotet bestod i planer på att anlägga ett dagbrott på 
platsen, vilket skulle förstöra platsens topografi. Även topografin tillskrevs 
ett kulturvärde. 

I texten som jag ombads ställa samman ägnade jag sistnämnda plats störst 
uppmärksamhet av särskilda skäl. Unesco lyckades nämligen avstyra pla-
nerna på dagbrottet och förmå myndigheter och gruvindustri att endast bryta 
under jord. En del av avkastningen från gruvan avsattes till underhålls- och 
restaurationsarbeten av kulturhistoriskt värdefulla områden och byggnader. 
Vad fallet Potosí visade var att intressemotsättningen gick att lösa så att både 
fortsatt brytning och kulturvärdena kunde tryggas. Fallet Potosí kan beteck-
nas som en av konventionens success stories och fungerade som en sedelä-
rande historia. 

Min uppdragsgivare förklarade sig nöjd med min text och distribuerade 
den till mötesdeltagarna. Inte vet jag om den blev en ”mind opener”, men det 
blev den för mig. Att fallstudier oftast används i den här typen av utveck-
lingsarbete visste jag tidigare, men nu visste jag även hur det kunde gå till 
och vad det innebar. 

Särskilt slogs jag av utvecklingsarbetets konstruktivistiska aspekt. Fallen 
uppfattades representera aspekter av verkligheten och användes för att illu-
strera dessa. De erbjöd underlag för generaliseringar och beskrivningar av de 
vidare förhållanden som antogs föreligga. Visst hade olyckan i Rumänien 
hänt och visst hade planerna på ett dagbrott i Potosí avvärjts, men det nya 
var att alla dessa separata platser och händelser nu kopplades samman. Ge-
nom att definiera gruvdrift och världsarv som ett problem att lösa igångsattes 
en process som skapade nya ontologier och relationer såväl geografiskt och 
historiskt som socialt. Resultatet blev en bild av en gemensam global verk-
lighet som förmedlades med ett anspråk på att ha klarlagt relevanta aspekter, 
relationer och förhållanden. På samma sätt som i nomineringsprocessen var 
det här fråga om en ”glokaliseringsprocess” (Robertson 1992:100, 1995). 
Enskildheter plockades upp utifrån en föreställning om att de ägde universell 
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relevans. De blev i sin tur del i utvecklandet av nya universella perspektiv, 
vilka kunde appliceras på åter andra enskildheter. 

Jag fick ytterligare en uppgift. Det var att återigen gå igenom samtliga 
protokoll från byrå- och kommittémötena och räkna antalet gånger som 
gruvdrift diskuterats. Tjänstemannen hade valt ut ett antal världsarvsplatser, 
både naturarv och kulturarv, som ansågs vara hotade av gruvdrift. Resultatet 
redovisades i en tabell på overhead-bild där typer av hot specificerades och 
antalet diskussioner angavs. Hon menade att det stödde tolkningen att här 
fanns ett verkligt problem och att Byrån och Kommittén hade ögonen på det. 
Detta argument var främst riktat mot de gruvbolag som skulle delta i work-
shopen. Deras verksamhet stod under bevakning. 

Arbetssättet var alltså ”vetenskapligt informerat”. Det bestod i att inven-
tera, mäta, räkna, generalisera och redovisa. Objektivitet och kvantifiering 
ger auktoritet åt tjänstemän och trovärdighet åt redovisningar (Barnett och 
Finnemore 2004:68 ff, Sahlin-Andersson 1996:130 ff). Som antropologen 
Renita Thedvall påpekat är siffror och statistik att se som politiska verktyg i 
policyskapande och som ett ”lingua franca” (2006:21). Tjänstemannens ar-
bete har potentiellt regulativa och konstitutiva effekter genom att denne ma-
nipulera målet för andras handlingar och genom att definiera och kartera den 
sociala verkligheten (Barnett och Finnemore 2004:30 f). Flera av mina öv-
riga arbetsuppgifter angående gruvdrift och världsarv pekade i samma rikt-
ning.  

Jag fick också göra de overhead-bilder som hon skulle använda i sitt anfö-
rande. Även här valdes tre fall ut: Hortobágy, Kakadu och Yellowstone Na-
tional Park. För vart och ett av dem gjorde jag en overhead som beskrev 
händelseutvecklingen i punktform. Fallen/platserna illustrerades med färg-
foton bredvid texterna och valet av bild ingick i argumentationen. Istället för 
vackra miljöbilder valdes foton som illustrerade riskerna och hoten. På 
tjänstemannens uppmaning satte jag för Hortobágy in ett foto från sanerings-
arbetet och för Kakadu ett flygfoto på den påbörjade gruvan som såg som ett 
öppet sår i den annars jämngröna tropiska växtligheten. 

Jag var tyvärr inte med på workshopen i Schweiz, men tjänstemannen 
rapporterade att allt gått bra. Under mötet hade några av de övriga deltagarna 
presenterat sina fallstudier som diskussionsunderlag. De hade utarbetats och 
presenterats på liknande sätt som mitt paper. 

Det visade sig svårt att enas under detta möte, och ett av resultaten blev 
s.a.s. att bli överens om att man inte var överens. Planerna på gemensamma 
riktlinjer redan till kommittémötet i Cairns senare under hösten gick om 
intet, även om man kommit en bit på väg. Dialogen hade dock påbörjats. 
Nästa steg i processen, ansåg tjänstemannen, var att även få med Ingo:er och 
NGO:er i processen. Dessa hade inte varit representerade vid workshopen. 

Expertmöten var en arbetsform som ofta tillämpades. Syftet var då att 
reda ut olika frågor, diskutera lösningar och formulera förslag till riktlinjer 
till Byrån och Kommittén. Detta gjorde dem till avgörande tillfällen, och att 
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delta i dessa möten blev angeläget för alla som ville vara med och påverka. 
Att Australien deltog i mötet i Gland skall inte förvåna med tanke på den 
infekterade frågan om uranbrytningens hot mot Kakadu National Park. 

Ett brett deltagande eftersträvades. Det kan kanske tyckas märkligt att 
bjuda in intressenter med olika ståndpunkter och perspektiv eftersom just 
motstridigheterna gjorde det svårt att komma överens. Varför föra samman 
industrin, stater, natur- och kulturmiljövårdande organisationer och andra 
intresseorganisationer på detta sätt? 

Som nämnts i kapitel 2 har den här typen av arbetssätt en lång historia 
inom NF, FN, Unesco och i annat professionellt samarbete över nationsgrän-
ser. Det är en form som syftar till reflektion och samspråk kring gemen-
samma angelägenheter. Diplomaten Torsten Örn menar att multilateral poli-
tik inom exempelvis FN skapas på detta sätt i samspel mellan parter där även 
andra organisationer och t.o.m. massmedia ibland involveras (2002:92). 

Inom konventionen handlar det dock på en mer pragmatisk nivå om att på 
ett smidigt sätt driva sina respektive verksamheter framåt. Konventionen är 
ett instrument för samarbete, men den kan bara fungera så länge det finns 
bred uppslutning. Dialog och samarbete är därför bättre än konfrontation. 

Overhead-bild över händelseutvecklingen i ärendet Kakadu National Park, Austra-
lien. Som nämnts i förra kapitlet använde den australiska delegationen ett fotografi 
för att argumentera mot uppfattningen att gruvan var ett störande inslag. Sekretari-
atets tjänsteman använde nu samma foto för att presentera sin version av hur det
förhöll sig. 
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Unesco kan inte stifta tvingande lagar. Därför sökte man få till stånd någon 
form av reglering som gruvindustrin i detta fall kunde acceptera. 

För gruvindustrin var intresset och samarbetsviljan grundad i konventio-
nen som maktfaktor. De skilda intressena kolliderade. Ändå kunde konven-
tionen inte ignoreras. Återstod för gruvindustrin att samarbeta för att få in-
flytande och vinna anseende. Det fanns också en kritiskt granskande omgiv-
ning att ta hänsyn till för Unesco, gruvindustrin och övriga involverade. Sär-
skilt intressegrupper uppfattades kunna skapa negativ publicitet, vilket gav 
anledning att i det fortsatta arbetet inkludera Ingo:er och NGO:er. På det sät-
tet kunde fler perspektiv tillföras och potentiella kritiker och antagonister 
avväpnas. 

Världsarvet som arena och verktyg – i Centrets regi 
Det stora intresset för konventionen gjorde den till en mycket komplex före-
teelse. Många ville ha sin del av det och utöva inflytande över verksamhe-
tens villkor. 

Det hände till och med att konventionen blev arena för krigföring. Under 
min vistelse vid Centret hamnade konflikten mellan Israel och Palestina i ett 
extra allvarligt läge, vilket kom att påverka arbetet. Den väpnade konflikten 
gav som sådan anledning till oro, men utgjorde även ett hot mot kultur- och 
naturvärden. Centret berördes dessutom av att Israel lämnat en nominering 
där berget Sion innebar en s.k. extension, en utvidgning av den del av Jeru-
salem som redan tidigare fanns på listan. 

Det är inte svårt att se nomineringen som en del av konflikten i Mellan-
östern. Att konventionen förvandlades till både vapen och krigsskådeplats 
var inget nytt. Som nämnts nominerades Jerusalem ursprungligen av Jorda-
nien. Israel gav nu svar på tal. Den palestinska delegationen i Unesco prote-
sterade och hävdade att Sion låg på palestinsk mark. 

Det känsliga ärendet blev föremål för mycken diskussion och överlägg-
ningar. Ett problem var att nomineringen var bristfällig på flera punkter. I 
normala fall skulle den ha skickats tillbaka, men p.g.a. den politiska situatio-
nen tvekade man. Mer problematiskt var de frågetecken av legal art som 
ärendet reste. Hur hantera nomineringen av ett omstritt område? Vad sade 
regelverket? Dessutom avsåg både den israeliska delegationen och den pa-
lestinska att delta vid kommittémötet senare under året, och oron var stor att 
konflikten skulle äventyra mötets genomförande. Unescos juridiska expertis 
konsulterades och planer drogs upp för hur Sekretariatet bäst kunde hantera 
frågan både inför och under kommittémötet. 

Världsarvet berörde och involverade, vann anhängare, väckte motstånd 
och protester och förhoppningar. Centret stod mitt i en korseld av skilda 
intressen. Hanterandet av dessa var en svår uppgift, men gav icke desto 
mindre utrymme för egen politik. Sekretariatets syn på och sätt att hantera de 
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starka intressena av världsarvet blottades för mig under de personalmöten då 
verksamheten planerades. Förberedelserna inför ett extra byråmöte som Sek-
retariatet arrangerade i Budapest under hösten 2000 illustrerar detta väl. 

Även om Kommittén, expertorganen och Centret gladde sig åt det ökande 
intresset för världsarvet, hade den strida strömmen av nomineringar gjort 
arbetsbelastningen orimlig. I förändringsarbetet blev listans representativitet 
föremål för uppmärksamhet. Under det extra byråmötet skulle bl.a. förslaget 
om att begränsa antalet nomineringar per år och att prioritera nomineringar 
från mindre väl representerade länder diskuteras. 

Intresset för revideringsarbetet var stort, vilket är förståeligt eftersom 
verksamhetens villkor för var på väg att förändras. Deltagandet var en het 
potatis. Byrån hade vid sitt senaste möte beslutat hålla deltagarantalet nere i 
Budapest, men detta ogillades av flera stater. Under ett personalmöte berät-
tade en desk officer att hon hade kontaktats av ett land som hört sig för om 
möjligheten att delta. Svaret blev att mötet inte var öppet men att det där-
emot gick bra att vända sig med synpunkter till ordförandena i de arbets-
grupper som skulle närvara. 

En viss munterhet uppstod sedan tjänstemannen berättade om denna kon-
takt. Munterheten kom sig av att önskemålet framförts av Italien, ett av de 
länder som hade flest platser på listan och som ständigt lämnade in nya no-
mineringar och säkerligen ville göra allt för att även framgent hålla den 
möjligheten öppen. Naturligtvis ville Italien delta i mötet! I Sekretariatets 
ögon var det ett orättfärdigt försök till inflytande. Man beslöt att ge samma 
svar om fler sådana förfrågningar kom. 

Svaret hade flera motiv och var ett sätt att hantera flera omständigheter. 
Genom att hänvisa Italien till arbetsgrupperna avvisade man inte landets 
vilja att delta, och man pekade ut andra möjligheter att delta i processen. 
Konventionens samarbetsanda kunde bevaras och Sekretariatet kunde inte 
beskyllas för att hindra enskilda länder tillträde. Sekretariatet hade ryggen fri 
och hade både följt Byråns beslut och agerat i linje med egna ståndpunkter. 
Samtidigt lyckades man i praktiken lägga hinder i vägen för Italien, som nu 
endast kunde påverka arbetet indirekt. 

I den fortsatta diskussionen klargjorde tjänstemannen sin inställning yt-
terligare genom att understryka att Centrets uppgift var att låta alla komma 
till tals, låta alla röster höras. Italiens höga röst borde följaktligen dämpas 
och så många som möjligt tillåtas synas och höras. 

Händelsen visar hur Sekretariatet i sammanhanget fungerade som en 
”buffert” mot sådana intressen som inte ansågs vara i samklang med kon-
ventionens anda och personalens uppfattning om hur arbetet borde bedrivas. 
Man gjorde sig annorlunda uttryckt till konventionens sanna uttolkare och 
väktare (jfr Shore 2000:2, 138 ff om EU-tjänstemän). Betraktat ur det per-
spektivet fanns det både goda och dåliga stater; de sistnämnda tog inte sitt 
ansvar utan såg mest till egenintressen. Av samma skäl var tilltron till By-
råns och Kommitténs ledamöter låg. ”De har inte ett globalt perspektiv, det 
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borde de ha”, som en person uttryckte det. Konventionen handlade om 
globalt ansvar, inte om att till varje pris få igenom nomineringar från de egna 
länderna, menade samma person. 

Att stater har starka egenintressen uppfattades dock som naturligt (jfr 
Thedvall 2006:15 om EU). Unesco är en organisation med stater som med-
lemmar, en politisk organisation. Att stater generellt sett agerar för egna 
syften var en självklarhet. Samma inställning mötte jag hos expertorganen. 
Sekretariatet såg sig nödgade att motarbeta ”felaktiga” skäl till engagemang. 
Alla drogs dock inte över en kam. Det fanns både länder och enskilda leda-
möter med gott anseende. 

Sekretariatets misstro riktade sig emellertid inte bara mot stater utan även 
mot expertorganen. Även om relationen till dessa generellt sett var bättre var 
Sekretariatet på sin vakt. Under ett av de planeringsmöten som Centret höll 
tillsammans med expertorganisationerna debatterades dessas roll i arbetet. 
Expertorganen ansågs vilja ha monopol på rådgivningen, vilket Centret inte 
ansåg gagna konventionen. Centret ville stå fritt att för utredningar m.m. 
anlita andra organisationer, institutioner och företag. De rådgivande organen 
var å sin sida var starkt kritiska till denna hållning och hänvisade till några 
rapporter, vilka de ansåg vara oprofessionellt gjorda och en skam för verk-
samheten. En kamp om vilka som var bäst lämpade uppdraget som rådgivare 
uppstod, något som Örn (2002:96) menar är vanligt förekommande i FN-
systemet. 

Efter mötet luftades uppfattningen att expertorganisationerna förstås var 
intresserade av de ekonomiska resurser som uppdragen inbringade. Det var 
alltså inte bara inflytande utan också pengar som gick dem förbi. Därtill kom 
den prestige som rollen som rådgivande organ gav, och det värdet devalve-
rade Centret genom att anlita andra. 

Som exemplen ovan visar använde Centretat alltså flera taktiker för att 
parera intressen och styra arbetet i önskad riktning. Också under byrå- och 
kommittémötena fann Centret det nödvändigt att agera, dock subtilt och inte 
alltför uppenbart för att inte skada sin image. 

De tal som alltid hölls vid under öppnandet av byrå- och kommittémötena 
utgjorde en möjlighet att utöva inflytande. Vad jag före mitt fältarbete vid 
Centret inte kände till var att det var personalen där som författade talen 
både åt ordföranden, Centrets director och åt flera andra. Genren kräver 
förmåga att ge form åt ett starkt idealistiskt budskap, att finna stora, vackra 
ord med moralisk lyftkraft. Talen erbjöd möjligheten att slå an en viss ton, 
att måla upp vissa bilder, peka ut vissa frågor som särskilt angelägna och 
staka ut vägen. 

Den som skrev inhämtade synpunkter, ofta av taktisk art, från sina kolle-
gor. Det var viktigt att reflektera över innehållet för att undvika en oönskad 
händelseutveckling. Olika tolkningsmöjligheter inventerades och konsek-
vensbedömdes i ett slags riskanalys. Hur kan detta möjligen uppfattas och 
vad kan i så fall ske? 
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Ett exempel på en sådan oönskad utveckling nämnde en desk officer för 
mig. Vid ett tillfälle hade en person i ordförandens tal, trots avrådan av öv-
riga kollegor, lagt in ett resonemang kring staternas representation i Kom-
mittén. Rotationen mellan staterna på de 21 stolarna ansåg hon vara dålig. 
Synpunkten snappades upp bland de närvarande staterna och kom att få en 
långt mer central roll på dagordningen och i det pågående förändringsarbetet 
än önskat. 

Även Sekretariatets förberedelser inför ordförandens ledning av mötet 
motiverade regianvisningar. För varje punkt på agendan upprättades ett sce-
nario, dvs. ett detaljerat dokument med hållpunkter och information om hur 
ärendena skulle introduceras, vem eller vilka som skulle yttra sig och i vil-
ken ordning. Scenarierna var alltså ett slags manus till hjälp för ordföranden. 
De hade tillkommit på senare år som följd av att konventionens ökade po-
pularitet gjort arbetet omfattande och komplicerat. Bland det ökande antalet 
deltagare var många dåligt insatta i konventionens procedurer. Inför mötet i 
Cairns hade Australien till råga på allt till ordförandeposten föreslagit en 
person utan tidigare erfarenhet av mötena, vilket gjorde dessa regianvis-
ningar helt nödvändiga. 

Scenariernas innehåll blev föremål för noggranna överväganden. Allt 
måste förstås stämma med regelverket, men möjlighet fanns att för vissa 
syften hänvisa till specifika paragrafer. Man kunde låta ordföranden inför 
mötesdeltagarna erinra om möjligheten till tidsbegränsning av diskussions-
inläggen, för att hindra kontroversiella fall att dra ut på tiden. Ofta hänvisade 
man till operational guidelines paragraf 69 om advocacy, d.v.s. att ett land 
nekades delta i diskussionen i egna ärenden, t.ex. rörande nomineringar eller 
förvaltningsfrågor. 

Det sistnämnda följde principen att verksamheten skall vila på objektiv 
grund. Då kan enskilda länder inte tillåtas ha inflytande i egna ärenden. Men 
hänvisningen motiverades också av Sekretariatets syn på världsarvet i stort 
och på de enskilda platserna. I Cairns, där Kakadu än en gång skulle diskute-
ras, oroade man sig över att ordföranden skulle utnyttja sin ställning i dis-
kussionen, antingen genom att själv yttra sig eller genom sättet att fördela 
ordet. Officiellt intog Sekretariatet en neutral hållning angående Kakadu, 
men man hade i realiteten en ståndpunkt, vilken stod i motsättning till Au-
straliens. Genom att låta den australiske ordföranden referera paragrafen i 
plenum gjorde man det mycket svårt för honom och även för den australiska 
delegationen att komma till tals på ett icke-neutralt sätt. Sekretariatet hade då 
i konventionens anda agerat korrekt och utan att gå utanför sina befogen-
heter. 

Sekretariatet fick visserligen inte delta i diskussionerna men kunde på 
detta sätt ändå tala genom andra. Möjligheten fanns också att liksom i fallet 
Höga kusten prata med deltagare ”backstage”, men man var i detta avseende 
ytterst försiktig, ty om Sekretariatet övervakade konventionens övriga aktö-
rer så skedde även det motsatta. 
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Egen politik – att hantera roller och relationer 
Det faktum att Sekretariatets uppgift var att granska nomineringar, hålla ett 
vakande öga över världsarvet och vidareutveckla arbetet, gjorde relationerna 
till staterna extra känsliga. Påpekanden om brister i nomineringshandlingar, 
rapporteringen till expertorganen, Byrån och Kommittén om eventuella hot 
mot platser samt förändringsförslag, allt sådant gav upphov till irritation och 
meningsskiljaktigheter. Relationen till expertorganen var generellt sett 
bättre, men detta hindrade inte expertorganen från att framföra kritik. Sek-
retariatet kunde anklagas för att ha tagit sig för stora friheter, berett ärenden 
på undermåligt sätt, eller rent av förgripit sig på konventionen. Sådana spän-
ningsfyllda relationer måste på något sätt hanteras. Återigen föranleddes 
taktiska och strategiska ageranden. 

Arbetet krävde ständig reflektion över hur ärendena hanterades och hur 
man uppträdde, ”intrycksstyrning”, för att tala med Goffman (1988:13 ff). 
Sekretariatet var noga med att i publika sammanhang, korrespondens och 
telefonsamtal samt under möten uppträda ytterst korrekt och artigt. Vänlig-
het och lyhördhet var påbjudet vid alla kontakter. Under ärendedragningarna 
vid mötena uppträdde man absolut professionellt med stark betoning på ob-
jektivitet. Ett lika viktigt intryck var att vara väl insatt i ärendena, vilket 
skulle framgå av redogörelser för omständigheter, händelseförlopp, mått och 
steg. Redogörelserna var alltså på en och samma gång information och Sek-
retariatets bevis på av att man i varje detalj skött sitt jobb. 

Även sådana till synes oviktiga detaljer blev föremål för uppmärksamhet, 
som möbleringen av lokalen i samband med byrå- och kommittémötena. Det 
upphöjda podiet gjorde att deltagarna kunde se och lätt följa ärendedrag-
ningar och beslut. Samtidigt betydde det att Sekretariatet och Unescos övriga 
representanter blickade ut över de församlade staterna och organisationerna. 

Mötena var i sig en spegelbild av Unesco, världen och världsarvet. Repre-
sentanter från världens suveräna stater samlades för att fästa blicken på ett av 
mänsklighetens problem som kanaliserats genom Unesco. Men blicken gick 
också i motsatt riktning. På podiet satt funktionärer och företrädare för Une-
sco, en internationell organisation med uppgift att problematisera, diskutera, 
granska och övervaka fenomen och förhållanden i stater. Unescos relationer 
till sina medlemsländer var många gånger spänningsfyllda, och detta förhål-
lande blev även i möbleringen högst påtagligt och konkret (jfr Jönsson m.fl. 
1992:81). 

Under mötena i Unesco-högkvarteret hörde jag aldrig rummets utform-
ning diskuteras, förmodligen därför att samtliga större mötessalar hade fast 
möblering, vilket inte tillät så många olika lösningar. Men under kommitté-
mötena i olika länder uppfattade Sekretariatet däremot rummets organisering 
som ett problem. Inför mötet i Cairns framfördes synpunkter på hur kon-
gressanläggningens tekniker hade ställt i ordning lokalen. Möbleringen följ-
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de förvisso ordinarie mönster, men podiet var högre än vanligt och starkt 
belyst med stora strålkastare, deltagarnas bord hade ställts i raka rader. 

Lösningen ogillades. Podiet ansågs vara alldeles för högt och borde sän-
kas. Och kunde man inte ställa bordsraderna i vinkel mot varandra, i fisk-
bensmönster? Så hade man gjort vid mötet i Kyoto i Japan två år tidigare. 
Det skulle ge ett mindre strikt intryck, menade somliga. Uppenbarligen ville 
Sekretariatet inte framstå som någon överhöghet som likt en lärare i en kate-
der eller en präst i en predikstol blickar ut och mässar inför de församlade 
staterna på rad. Önskan hörsammades och en möblering åstadkoms som mer 
signalerade internationellt samarbete. Sekretariatets roll tonades ned. 

På Sekretariatet var personalen väl medveten om sin roll och hur den 
kunde tolkas. Under middagspausen en sen kväll i Cairns skämtades det 
friskt om just detta. Centrets deputy director berättade att hon vid bytet av 
plan i Darwin hade noterat ett antal miljöaktivister i blå hjälmar på väg nå-
gonstans för att demonstrera. Kunde inte det vara något för dem på Centret, 
undrade hon. Blå hjälmar och overaller i världsarvets tjänst? Det skrattades 
gott åt förslaget. 

Hon drog sig sedan till minnes hur några medarbetare under en mission, 
d.v.s. ett besök på en världsarvsplats, i den lokala pressen ironiskt beskrivits 
som ”världsarvspoliser”. Vid middagsbordet skojade man om att världsarvs-
almanackan i stället för foton av världsarv borde ha bilder på tjejerna på 
Centret, ”en ny tjej varje månad”. 

Det var vid sådana här tillfällen ”backstage” som man kopplade av, 
skämtade och ”pratade skit” om stater och personer. Men vid samma tillfäl-
len diskuterades seriöst hur ärenden och situationer skulle hanteras. Perso-
nalmötena var särskilt viktiga eftersom alla då var samlade. Vad som där 
dryftades förutsattes förbli hemligheter, vilket man allt som oftast påminde 
mig om.  

Det var faktiskt en av de allra första sakerna som sades till mig under min 
första dag på Centret. Det fanns sådant som jag skulle få se och höra under 
min vistelse som jag inte fick föra vidare eller skriva om. Vad som avsågs 
specificerades aldrig, men det var ändå uppenbart att det inkluderade infor-
mation om begångna misstag och hur Centret såg på vissa händelser, vissa 
stater och vissa organisationer. 

Men det rörde även de centrala aktörernas agerande. Sekretariatet hade 
nämligen också ett ansvar för den generella bilden av världsarvet, den som 
webbsidebesökaren mötte och som förmedlades i trycksaker. Även redige-
ringen av mötesprotokollen, som ju var en kollektiv akt, fungerade som in-
trycksstyrning. Allt måste så långt som möjligt stämma med den ideala bil-
den av världsarvet. Trovärdigheten för hela projektet förutsatte samstäm-
mighet. 

Det är alltför lätt att se ageranden i enlighet med givna normer som enbart 
begränsande, ty som Goffman (1988) påpekat ger ett sådant iscensättande 
möjligheter. Det går att agera både bakom och genom det förtroendeingi-
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vande intryck som ges. För Centret, liksom för expertorganisationerna och 
staterna, handlade intrycksstyrningen om att agera med hedern i behåll och 
samtidigt få som man ville. Som den beskrivna episoden från personalmötet 
illustrerade var ett korrekt agerande en väg Centret tog för att i önskad rikt-
ning driva frågan om listans representativitet. 

”Rollspelet” gav arbetet, särskilt övervakningen och utvecklingen, ett 
stort mått av osäkerhet. Bakom allas oklanderliga uppträdande och alla oe-
gennyttiga argument kunde vissa icke önskvärda motiv och intressen döljas. 
Detta faktum ledde vid Centret till ett ständigt funderande över vad som var i 
görningen. Känslan av dolda avsikter bakom en korrekt fasad känner läsaren 
säkert igen, men här var detta normal vardag. Skepsis och misstro präglade 
personalens perspektiv på andras agerande. Här rådde ett slags misstroendets 
logik med ständiga spekulationer som följd. Nästan allt antogs betyda nå-
gonting utöver det explicita och vara del av en plan. Tidigare händelser i 
vissa ärenden adderades till vad som nu var på gång, allt i syfte att spåra 
intressen och tendenser. 

Under min vistelse vid Centret fick jag själv känna på denna misstänk-
samhet. Att jag lyckats vinna de flestas förtroende hindrade inte funderingar 
över hur pålitlig jag var. Jag hade ju tidigare deltagit i verksamheten till-
sammans med den svenska delegationen. Själva det faktum att jag gjorde en 
studie av världsarvet spädde på misstankarna om dolda intressen. Att fler än 
jag med någon form av koppling till konventionens stater misstroddes låg i 
sakens natur. Även om de flesta av Centrets associate experts var betrodda 
antogs åtminstone en av dem föra vidare intern information till det land som 
bekostade hans plats vid Centret. 

Det är lätt att få uppfattningen att ingen någonsin menade något med vad 
som explicit sades och att det därför inte gick att lita på någon. Det stämmer 
förmodligen inte. Men det var svårt att veta. Men man hade heller inget an-
nat val än att agera enligt spelets regler. 

Osäkerheten bottnade i att tilliten till andra var satt ur spel, och därtill 
kom problemet med projektets storlek. I och med att så många platser, sam-
manhang och aktörer involverades blev arbetet svårt att överskåda. För Cen-
trets personal var det viktigt att ha goda kontakter inom Unesco, inom ex-
pertorganen, de enskilda staterna och allehanda organisationer. Det var i de 
informella nätverken som mer tillitsfulla relationer kunde byggas och ut-
nyttjas. 

Interna strider 
Av min framställning kan man kanske få uppfattningen att Centrets personal 
delade uppfattningar och gjorde samma prioriteringar. Det stämmer, men 
internt kunde man också ha högst skilda meningar. 
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Barnett och Finnemore menar att byråkratiers regler och rutiner formar 
tjänstemäns världsbild, definierar deras uppgifter och orienterar dem på ett 
likartat sätt mot världen, men p.g.a. arbetsdelningen tolkas och förstås inte 
regler och uppgifter på samma sätt beroende på arbetsdelningen (2004:19 f). 
Detta kunde jag iaktta vid Centret. Vad som uppfattades som angeläget be-
rodde på individens och enhetens uppgifter. Individer och enheter rättfärdi-
gade var och en för sig sin centralitet och hävdade sina respektive priorite-
ringar (jfr Garsten 1994:173 om datorföretaget Apple). Vad som uppfattades 
som relevant för en person var det inte nödvändigtvis för en annan, vilket 
kunde leda till motsättningar. 

Alla hade sina käpphästar. En tjänsteman, som några år tidigare disputerat 
på en avhandling om världsarvskonventionens historia fram till 1994, och 
som drog ett tungt lass i det pågående förändringsarbetet, kunde inte för sitt 
liv förstå varför det var så viktigt att direktorns arbetsrum skulle målas om 
och korridorer snyggas upp när operational guidelines såg ut som de gjorde. 
Att röja i detta regelverks snåriga paragrafer gagnade väl konventionen 
bättre än den ytliga kosmetik målningen resulterade i? Så resonerade hon. 
Den nomineringsansvarige vid Doc Unit å sin sida ansåg att den allra vikti-
gaste åtgärden var att anställa en dokumentalist så att man fick bättre ord-
ning på informationshantering m.m. Viljorna drog åt olika håll. 

Märkbar var konkurrensen om de olika posterna vid Centret. Att perso-
nalen var intresserad av konventionen och trodde på dess idé stod inte i mot-
sättning till att den också gav karriärmöjligheter. Verksamheten användes 
här strategiskt. Konkurrensen om posterna var hård i Unescos hierarkiska sy-
stem. Posterna hade tydliga gradbeteckningar: P 1, P 2, P 3, P 4 och så vi-
dare. Desk officers hade beteckningen P 5, och stod därmed cheferna när-
mast i rang, dvs. director och deputy director. Ett motsvarande system fanns 
för sekreterare och ekonomipersonal. 

Avancemang gav både anseende och högre lön, men dessutom ökat in-
flytande. Med de högre posterna följde även möjlighet att anställa sekrete-
rare eller andra assisterande personer. Graden av ansvar och självständighet 
ökade ju högre upp i hierarkin man kom. Exempelvis låg det övergripande 
ansvaret för mötesdokumentens sammanställande hos desk officers, även om 
texterna skrevs av andra. För att få slutgiltigt godkännande skulle dock do-
kumenten passera Centrets chef. 

Denna strikta struktur modererades dock av motkrafter. Kampen om in-
flytande stod särskilt hård mellan cheferna och desk officers, vilka ofta age-
rade på eget bevåg. De mest överordnade varken kunde eller hade möjlighet 
till full kontroll över det omfattande arbetet, vilket gav desk officers ut-
rymme att agera taktiskt. 

De hierarkiska relationerna kunde sättas ur spel för att bättra på oddsen att 
ett ärende utvecklades i viss riktning (jfr Shore 2000:187 om EU-tjänste-
män). Exempelvis hade en tjänsteman inför ett personalmöte informerat den 
chef, som skulle leda mötet, om Centrets delikata roll i förändringsarbetet. 
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Starka viljor ville begränsa Centrets möjligheter till inflytande, och tjänste-
mannen hade föreslagit ett sätt att hantera situationen. När vi åt lunch ett par 
dagar senare berättade hon nöjd att chefen redogjort för läget just på det sätt 
hon önskat, naturligtvis som om det vore hans egen version. Att det var hon 
som i detta fall tillhandahållit både tolkningsramar och förslag till lösningar 
visar hur den formella strukturen kunde manipuleras. På samma sätt som 
staterna ägnade sig åt lobbying under mötena agerade Centrets personal in-
ternt i kulissen. 

Vardagen bakom den offentliga bilden av Centret gav stundom ett splitt-
rat och fragmenterat intryck, en erfarenhet som jag delade med de övriga 
praktikanterna på Centret. Till bilden hör också att samordningen av arbets-
insatserna var svag. Regelbundna personalmöten hade vid denna tidpunkt 
inte hållits under de senaste två åren, och personalen var inte särskilt väl 
insatt i vad kollegorna sysslade med. Samma intryck delgav mig en konsult 
som tillfälligt arbetade vid Centret. Hennes uppgift var att ta fram ett nytt 
system för informationshantering, såsom en del av förändringsarbetet. Hon 
hade arbetat i flera företag och organisationer världen över och sade sig ald-
rig ha mött en arbetsplats med så mycket intriger och maktspel. 

Sådana kommentarer utväxlades också av Centrets fasta personal över en 
öl eller ett glas vin efter arbetet. De yngre medarbetarna liknade Centret vid 
en såpopera. Osäkerheten gav upphov till samma typ av misstroendets logik 
gentemot medarbetarna som mot staterna, och några höll ihop mot andra. 

När de två tjänstemän som handledde mig efter en tid frågade vad jag 
tyckte sade jag försiktigt att det verkade lite rörigt. De höll med mig, men 
menade att Centret dock i jämförelse med andra avdelningar vid Unesco-
högkvarteret ju i alla fall fungerade. 

 
▪ ▪ ▪ 

 
I det här kapitlet har jag redogjort för det mer vardagliga arbetets betydelse. 
Centret hade inflytande över verksamheten på flera sätt. Arbetets organise-
ring och perspektiv formade villkor som staterna hade att anpassa sig till. 

Trots att Centrets uppgift ”bara” var att administrera var det just genom 
denna administration som personalen kunde driva en egen politik. Kanske 
kan deras perspektiv beskrivas som ”globaletnocentriskt”. Personalen gjorde 
sig till uttolkare av vad konventionen egentligen handlade om och hur verk-
samheten bäst borde bedrivas. På en och samma gång sökte de leva upp till 
sin roll som neutrala administratörer. 

Vardagen vid Centret präglades av interna strider och bitvis dålig sam-
ordning av arbetet. Dessutom utgjorde konventionen en språngbräda för 
personlig karriär. Den bild av Centret som enhetlig aktör, alltså den som 
presenterades utåt, var en högst medveten iscensättning (Goffman 1988:23), 
dvs. man höll samman utåt. 
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Hur såväl verksamheten vid Unescos möten och vid Centret förmådde 
strukturera aktiviteter på andra platser är föremål för uppmärksamhet i nästa 
kapitel, där även turism-, kommunal och regionalpolitiska intressen i världs-
arvet beskrivs och analyseras. 
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5. Världsarvsbruk 

Det här kapitlet handlar om Sveriges nominering av Södra Ölands odlings-
landskap. Tillkomsten och effekterna av detta världsarv kan beskrivas som 
ett komplext relationsnät av lokala händelser och transnationella kopplingar. 
Med denna fallstudie visar jag hur världsarvet som globalt antikvariskt beva-
randeinitiativ knöts ihop med nationella, regionala och lokala intressen och 
förhållanden, vilka i sin tur var invävda i och formade av andra större struk-
turer och omvandlingar. 

Att odla en plats 
I slutet av november 2000 blev större delen av södra Öland ett världsarv. 
Unescos Världsarvskommitté hade samlats i Cairns i Australien för sitt år-
liga möte och bland ärendena fanns Sveriges nominering. Södra Ölands od-
lingslandskap, som området kom att kallas, blev det elfte världsarvet i Sve-
rige. Det klassades som omistligt och universellt värdefullt för sina natur- 
och kulturvärdens skull. Det sorterade under kategorin kulturlandskap och 
ansågs stämma in på två av världsarvets sex kriterier.63 Världsarvsvärdena 
motiverades med att området bebotts och brukats sedan tusentals år vilket nu 
betydde ett unikt kulturlandskap med rika historiska lämningar. Tack vare 
den långa markanvändningen hade området dessutom höga naturvärden, 
vilka idag bibehölls av ett modernt jordbruk. Södra Öland var således ett 
levande jordbrukslandskap vars natur- och kulturvärden var beroende av 
fortsatt markanvändning. 

På plats i Cairns för att följa Kommitténs diskussion och beslut fanns i 
den svenska delegationen företrädare från Kulturdepartementet, Riksantikva-
rieämbetet, Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Kalmar län, Mörbylånga 
                               
63 Beslutet motiverades på följande sätt: ”Criterion (iv) The landscape of Southern Öland 
takes its contemporary form from its long cultural history, adapting to the physical constraints 
of the geology and topography. Criterion (v) Södra Öland is an outstanding example of human 
settlement, making the optimum use of diverse landscape types on a single island” (Unesco 
2000). Öland motsvarade alltså följande kriterier: ”(iv) to be an outstanding example of a type 
of building, architectural or technological ensemble or landscape which illustrates (a) signifi-
cant stage(s) in human history; (v) to be an outstanding example of a traditional human set-
tlement, land-use, or sea-use which is representative of a culture (or cultures), or human inter-
action with the environment especially when it has become vulnerable under the impact of 
irreversible change” (Unesco 1999a). 
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kommun och Lantbrukarnas riksförbund. Det positiva beslutet satte punkt 
för en lång nomineringsprocess där länsstyrelsen hade nedlagt stor kraft på 
att vinna gehör för planerna hos såväl Unesco och dess samarbetspartners 
som kommunen och de hundratals jordbrukare som ägde större delen av om-
rådet. 

Glädjen över kommittémötets utfall blev stor, ty under mötet i Cairns 
skrevs även Höga kusten in på listan. Delegationen firade framgångarna på 
en restaurang i ett sommarvarmt Cairns. Även på södra Öland väntade man 
på beslutet, och dagen efter världsarvsutnämningen samlades man i den 
kylslagna decemberkvällen för att fira. Marschaller lyste upp torget i Mör-
bylånga dit landshövdingen ledsagad av ett fackeltåg åkte häst och vagn för 
att hålla sitt tal (Saltzman 2001:205 f). De närvarande bjöds på sång, ärt-
soppa och glögg, och festligheterna avslutades med fyrverkeri. 

När lokaltidningen skrev om firandet hade man intervjuat några personer 
om vad man trodde beslutet skulle kunde innebära (Ölandsbladet 2005-02-
11). Landshövdingen hade sagt att Sverige tagit på sig en stor förpliktelse 
eftersom ett världsarv måste skötas, men hoppades att den skulle innebära en 
nytändning. Utnämningen hade ett mycket stort PR-värde, ansåg hon. Kom-
munens näringslivschef trodde att världsarvet skulle komma att betyda 
mycket för regionen, framförallt för turismen. En broschyr som marknads-
förde området skulle tas fram så fort som möjligt. En fotograf såg fram emot 
uppdrag för honom själv och flera andra fotografer. Nu behövdes det bilder 
för att marknadsföra odlingslandskapet, själv planerade han fotosafari. Be-
sökarna skulle tas ut i odlingslandskapet för att ta bilder och erbjudas natt-
logi och mat. 

Beslutet i Cairns blev inledningen till ett kreativt bruk av det öländska 
landskapet. Många ville få del av den status det internationella utpekandet 
innebar och odlade det strategiskt för olika syften. Emellertid innebar kom-
mittémötet i Cairns slutet på ett omfattande arbete som hade startat många år 
tidigare. 

Södra Öland i stöpsleven – natur blir kultur 
Den svenska regeringen lämnade in nomineringen till Unesco i juli 1999. 
Nomineringen som arbetats fram gemensamt av Naturvårdsverket, Riksan-
tikvarieämbetet och Länsstyrelsen i Kalmar län, var resultatet av ett mång-
årigt arbete som börjat på nationell nivå redan under andra hälften av 1980-
talet. Då drogs arbetet igång med att vaska fram tänkbara världsarv. Det 
skedde i ett nordiskt samarbete mellan Sverige, Norge, Danmark och Fin-
land, till en början informellt men efter ett norskt initiativ inom ramen för 
Nordiska Ministerrådets verksamhet som ett gemensamt projekt med syftet 
att ta fram listor över potentiella världsarvsobjekt. 
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Med blicken fäst på hur världsarvslistan speglade andra fenomen och re-
gioner utvaldes ett antal platser som ansågs typiska eller unika för natur och 
kultur på nordiskt område. Ingående jämförelser gjordes och det land som 
hade de bästa objekten i sitt slag fick ta med dem på sin lista. När Minister-
rådets rapport var klar 1996 hade redan några av platserna i Sverige nomine-
rats och skrivits in på listan (Drottningholms slottsområde, Birka och Hov-
gården, Engelsbergs bruk, Hällristningsområdet i Tanum, Skogskyrkogår-
den, Hansestaden Visby). Ytterligare några befann sig under nominering 
(Gammelstads kyrkstad, Lapplands världsarvsområde). I rapporten nämndes 
dessutom sex ytterligare tentativa områden (Falu gruva, Kulturlandskapet 
Markim-Orkesta, Stockholms skärgård, Ölands Alvar och Höga kusten). 

Tanken på Öland som ett världsarv fanns alltså med från början. Intres-
sant nog fördes Ölands alvar- och sjömarker fram som ett naturarv (Nordiska 
Ministerrådet 1996:203-208, Saltzman 1999:65, 2001:217). Det var alvar- 
och sjömarkernas höga naturvärden som ansågs hålla världsarvskvalitet. I 
Ministerrådets rapport framhölls att platsen också hade höga kulturvärden, 
men Naturvårdsverket betraktade området som ett naturarv och drog igång 
arbetet med att nominera platsen som ett sådant. 

Frågan om vad området egentligen var för typ av arv kom emellertid att få 
en annan vändning. Natur definierades istället som kultur genom att platsens 
natur- och kulturvärden kopplades samman. Impulsen kom utifrån. Att södra 
Öland inte var ett naturarv utan ett kulturarv stod klart i september 1998 
under ett besök av Icomos världsarvskoordinator samt av en biolog från 
Tyskland. Biologen bedrev gräsmarksforskning på Öland och hade ingått i 
den tyska delegationen vid Unescos möten. 

Syftet med besöket var att få synpunkter på om en nominering av området 
överhuvudtaget hade någon chans att lyckas. Att ta fram en nominering är en 
resurskrävande procedur som varken länsstyrelsen, som fått på sitt bord att ta 
fram nomineringshandlingen och förankra nomineringen lokalt, eller Natur-
vårdsverket och Riksantikvarieämbetet, ansåg sig ha råd med. Icomos före-
trädaren hade inför tidigare svenska nomineringar besökt platserna i fråga, 
ett förfarande som inte var normalt förekommande men som möjliggjorts 
genom goda kontakter mellan några av de inblandade. 

Under besöket uttalade besökarna att södra Öland var att betrakta som ett 
kulturlandskap, inte ett naturarv. Vad man i de ursprungliga planerna inte 
tänkt på var att det (i de flesta fall) måste röra sig om orörd natur för att vara 
ett naturarv. Öland har varit bebott och brukat sedan tusentals år, vilket gett 
upphov till de höga kulturvärdena, men här handlade det inte alls om 
jungfrulig mark. Det innebar dock inte att platsen ansågs sakna naturvärden. 
Tvärtom fördes ståndpunkten fram att dessa delvis hade sin grund just i den 
mänskliga närvaron. Det var den långa markanvändningen, bl.a. i form av 
bete, som tillsammans med geologi och klimatförhållanden var naturvärde-
nas upphov. Naturförutsättningarna tillsammans med jordbruk hade format 
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ett säreget landskap med en unik flora och fauna, varav ett antal arter bara 
fanns på Öland eller på få andra platser. 

Kulturlandskapsbegreppet med sin betoning på människans interaktion 
med naturen introducerades i konventionsarbetet i början av 1990-talet som 
ett sätt att bredda listans innehåll (Titchen 1995:207). De båda besökarna 
ville alltså betrakta det föreslagna området ur ett landskapsperspektiv. Natu-
ren och kulturen hörde samman och kunde här inte åtskiljas. 

Dessutom inskärptes vikten av att området om borde gå från kust till kust, 
en synpunkt som redan tidigare framförts till Naturvårdsverket av länsstyrel-
sen. Gränsen hade dragits vid Alvarets nordgräns och längs med den riksväg 
som löper längs öns västra sida. Denna avgränsning var rimlig ur natursyn-
punkt, eftersom man då fick med alvarmarkerna och den östra sidans sjö-
marker. Det var ju den natur Naturvårdsverket såg och ville nominera. Men 
ur kulturhistorisk synpunkt var gränsdragningen mindre lyckad, eftersom 
gränsen inte tog hänsyn till bebyggelsen och odlingslandskapet som helhet. 
Västra sidans betesmarker inkluderades visserligen, men inte dess byar, gär-
den och sjömarker som låg på andra sidan vägen. Den preliminära gränsen 
ändrades så att hela södra delen av ön inkluderades, vilket de två besökarna 
ansåg riktigare. 

Arbetet med att ta fram en nomineringshandling tog därmed en vändning. 
I det fortsatta arbetet var det den långa markanvändningen som lyftes fram. 
Synen på Södra Ölands odlingslandskap, som området nu kallades, föränd-
rades alltså genom besöket då det tidigare betraktelsesättet mötte Unescos 
regelverk och de två professionella besökarnas perspektiv. Ett för det 
öländska landskapet helt nytt perspektiv uppstod som mer betonade helhet 
och förändring än enskilda element (Saltzman 2001:217).64 

Vändningen välkomnades av några av de inblandade men inte av alla. 
Mitt intryck är att den inte föll i god jord hos Naturvårdverket, där krafter 
helst velat få se området på världsarvslistan som ett renodlat naturarv. Kon-
ventionens perspektiv, kategorier och kriterier omöjliggjorde dock detta. 

Konventionens transnationella villkorssammanhang hade fler lokala ef-
fekter. Efter besöket blev uppgiften att ta fram ett gott argument för platsens 
nominering. Uppgiften att utforma nomineringshandlingen hade delegerats 
till länsstyrelsen i Kalmar, där en grupp om fyra personer med olika kompe-
tenser sattes i arbete. 

                               
64 Att lägga nya perspektiv på det öländska landskapet är historiskt sett inte något nytt. Kata-
rina Saltzman (2004) visar i Betraktade landskap hur synen på Alvaret som öppet och stäm-
ningsfullt kan härledas till en grupp konstnärer som var aktiva under 1800-talet slut. ”I någon 
mån ser vi än idag genom dessa konstnärers ögon”, skriver hon och fortsätter: ”Innan konstnä-
rerna började skildra det öppna öländska landskapet som vackert och stämningsfullt beskrevs 
alvaret av besökare ofta som fult, onyttigt, sterilt och ointressant. Äldre tiders ölandsresenärer 
prisade istället lummiga lundar och bördiga åkrar. För ölänningarna själva var alvaret en 
utmark som främst nyttjades som betesmark och för att hämta ved, ris och djurspillning för att 
elda med” (Saltzman 2004:4, 8). 



 144

Föreställningen om en god nomineringshandling, vilka jag redogjorde för 
i förra kapitlet, formade villkor att förhålla sig till. Arbetet övervakades av 
ansvarig tjänsteman på Riksantikvarieämbetet. Hon besökte Kalmar under 
hösten 1998 för att ge råd och stöd och följde sedan arbetet. Efter att ha ar-
betat med ett flertal nomineringar var hon välbekant med procedurens minor 
och grynnor, och med denna lokala kunskap lotsade hon med säker hand 
nomineringen framåt. Sakkunskapen fick länsstyrelsen stå för. Utkast skrevs 
och skickades för kommentar till Riksantikvarieämbetet. Nomineringen ut-
formades enligt operational guidelines format, textinnehållet var resultatet 
av både de fyras egna kunskaper om det öländska landskapet och andras. En 
hel del av det som skrevs hade aldrig tidigare kommit på pränt medan annat 
fanns utspritt i dokument och skrifter från andra sammanhang. En del nytt 
material togs fram, bl.a. illustrationer över skiftesreformerna och listor över 
arter. 

Nomineringsarbetet hade uttalat taktiska drag. Det var inte bara fråga om 
att ta fram material och fylla handlingen med ett visst innehåll utan också att 
noga välja argumentation och utformning. Ett krav var att skriva tydligt och 
begripligt. Ansvarig på Riksantikvarieämbetet uppmanade de fyra att skriva 
så att ”en filippiner skulle kunna förstå ansökan”. Oinsatta men intresserade 
läsare världen över måste kunna begripa varför och på vilket sätt södra 
Öland verkligen var ett världsarv. Detta krav återkom de ofta till under ar-
betets gång. Är detta begripligt? Vill den som inte känner till platsen veta 
mer om den? frågade de sig. 

Ett sätt att skapa begriplighet var att spela på konventionens nyckelbe-
grepp. Nomineringsinstruktionen, konventionstexten och operational guide-
lines studerades noggrant, och begrepp och uttryck därifrån lyftes in i texten. 
En särskilt framträdande plats fick de i den motivering som inleder en nomi-
neringshandling. Resten av handlingen var ett väl underbyggt argument. 
Platsen måste bli begriplig eller läsbar för att tala med Scott (1998:2). Det 
öländska odlingslandskapet kom nu att beskrivas som ”ett organiskt utveck-
lat landskap” med ett ”relikt järnålderslandskap”, och södra Öland som en 
”väl definierad geo-kulturell region”. Stora Alvaret sades ha ett ”framstå-
ende universellt värde både ur forsknings- och bevarandesynpunkt” (Läns-
styrelsen i Kalmar län 2001:3). 

Det fanns emellertid ännu fler sätt att argumentera för platsens värden och 
unicitet. Ett av styckena inleddes med följande citat: 

’Ölands strand hade vi knappt rört, förrän vi märkte, att detta land var helt 
annorledes än de andre Sveriges provincier; satte oss därföre i sinnet att desto 
nogare uppteckna allt vad på denna ö föreföll’ (Länsstyrelsen i Kalmar län 
2001:4). 

 
Orden är Carl von Linnés. Att Öland är unikt och märkligt såg redan Linné 
1741. Så löd argumentationen. Linné såg förvisso Öland från en i huvudsak 
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svensk horisont, men i det textstycke som inleddes med detta citat vidgades 
perspektivet. I en jämförande analys påpekades exempelvis att ”det medel-
tida landskapet med fördelningen mellan inägojord och utmark” inte någon-
stans i Europa var ”så tydlig och lättläst som på södra Öland”. Ingenstans i 
Europa fanns heller ”radbyar som har så strikt och geometrisk planlösning 
som de öländska”. Det påpekades att mindre alvarområden visserligen fanns 
på norra Öland, Gotland och i Baltikum, och att områden med liknande ve-
getation fanns i bland annat Rumänien, Ungern, Italien, Balkan-halvön, 
England och Irland, men beteshävds- och klimatförhållandena var där an-
norlunda. Även i Nordamerika fanns det områden som påminde om de nor-
diska alvaren, men där förekom huvudsakligen andra arter. 

Vad sjömarkerna beträffar påtalades att det på få andra platser fanns ”så 
stora och sammanhängande arealer av kontinuerligt hävdade sjömarker som 
just här”, och att dessa utgjorde ”en av norra Europas viktigaste rastlokaler 
för arktiska vadare” samt ”häckplats för ett stort antal sjöfåglar och vadare 
som är beroende av kontinuerligt hävdade miljöer” (Länsstyrelsen i Kalmar 
län 2001:4 f). Det var alltså genom att ta fasta på liknande fenomen, förhål-
landen eller drag på andra platser som man valde ut och i positiva ordalag 
beskrev ur bevarandesynpunkt viktiga aspekter som gav Södra Öland dess 
särställning. Superlativen staplades på varandra. 

Platsens särdrag och värden etablerades alltså i processen. Platsens iden-
titet fastställdes genom att relateras till andra platser ur global synvinkel. 
Nomineringsprocessen fungerade här som en struktur för att skapa gemen-
sam men hierarkiserad skillnad. Södra Öland var både likt och olikt andra 
kulturlandskap världen över men kunde med en på byråkratisk logik och 
taxonomisk organisation grundad retorik särskiljas och överordnas som ett 
världsarv. 

Nomineringshandlingen innehöll foton, kartor, illustrationer, utdrag ur 
relevanta lagtexter, redogörelser för befintlig litteratur och arkivmaterial, 
förutom information om eventuella hot och planer på hur platsen skulle 
övervakas och skötas. Efter mottagna synpunkter från Naturvårdsverket in-
fogades förteckningar med både latinska och svenska namn på de delar av 
områdets flora och fauna som man ville lyfta fram. Personligen tolkar jag 
detta som ett sätt att slå vakt om just naturvärdena och argumentera för dessa 
på ett inom naturmiljövården etablerat sätt. Innan handlingen skickades in 
gick ärendet till flera departement. Finansdepartementet var det enda som 
hade invändningar. Bevarandet av platsen som världsarv skulle kunna kosta 
staten pengar, särskilt i händelse av att EU:s nuvarande ekonomiska stöd till 
området försvann. 

Även om det alltså fanns ett format för nomineringars utformning krävdes 
också en transnationellt formad lokal kunskap om perspektiv och rutiner för 
att bereda väg för en smidig och framgångsrik handläggning och för ett po-
sitivt beslut. Den styrde alltså hur valda delar av landskapet kodades, karak-
teriserades och representerades i ord och bild. Men behovet av taktik var 



 146

ingalunda överståndet i och med att nomineringshandlingen var inlämnad. 
Det därefter kommande expertbesöket planerades noggrant, och Unescos 
möten förebereddes genom att se till att expertis fanns på plats. Tänkbara 
problem och uppdykande hinder inventerades. 

Ett orosmoln var vindkraftverken utanför den öländska kusten. Man befa-
rade att dessa kunde väcka negativa reaktioner. Svensk policy och reglering 
lästes på. Om frågan kom upp under granskningen eller mötena skulle svaret 
bli att etableringen av vindkraftverk var noggrant reglerad och att man hade 
full kontroll. Men man diskuterade också hur man skulle kunna betrakta 
dessa nya inslag i landskapsbilden och kom fram till att kraftverken mycket 
väl kunde ses som en ny form av mölla. På samma sätt som de öländska 
bönderna en gång byggde väderkvarnar för att ta tillvara naturens krafter var 
detta bara ett annat sätt att nyttja de resurser som det öländska landskapet 
erbjöd. Vindraftverken var alltså mer att betrakta som en utveckling av det 
kontinuerliga landskapsbruket än som ett störande inslag. 

Farhågorna besannades inte, och i december 2000 skrevs platsen in på 
listan. För dem som arbetat med nomineringen var platsens inträde på listan 
frukten av ett skickligt hanterande av diskursiva villkor. 

Det är lätt att uppfatta upptagandet av Södra Ölands odlingslandskap som 
ett resultat av konventionen som ett lyckat globalt antikvariskt räddnings-
projekt, vars framgång vilar på ett allmänt accepterande av dess natur- och 
kulturarvssyn samt dess moraliska imperativ. Det är dock en alltför enkel 
förklaring. Konventionen, Unesco och experterna dikterar förvisso många av 
villkoren, men en granskning av andra väsentliga delar av nomineringsarbe-
tet visar att en rad ytterligare omständigheter måste hanteras för att nomine-
ringsplanerna skulle gå i lås (jfr Saltzman 1999, 2001:223-232, 2002). Här 
krävdes ett skickligt mäklande mellan olika intressen och förhandlingar om 
världsarvets innebörd och nytta lokalt. 

Mäklandets konst 
Enligt antropologen Richard Kurin (1997) kräver framtagandet av represen-
tationer av kulturella företeelser ofta ett betydande mått av förhandling mel-
lan skilda intressen, ett mäklande mellan parter. Både forskare som skriver 
om när och fjärran kulturer och museitjänstemän som gör utställningar ham-
nar i ett slags mäklarroll. Den bild som presenteras måste noga övervägs, 
ofta även i samarbete med dem som representeras, samtidigt som allehanda 
divergerande intressen måste hanteras för att uppgiften skall kunna ros i 
land. Med begreppen ”kulturmäklare” (cultural broker) och ”kulturellt mäk-
lande” eller ”mäkleri” (cultural brokering) begreppsliggör Kurin det arbete 
som ändamålet kräver i en alltmer komplex, postmodern ekonomi, där glo-
baliseringen för människor samman och representationer och symboler blir 
allt viktigare (Kurin 1997:18 ff): 
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The role of the strategic broker is to marshal the resources necessary to do the 
job and to keep everyone’s eyes on the general goals while encouraging cre-
ativity. Strategic brokers are symbolic analysts – they manipulate symbols, 
they simplify reality into abstract images, which are rearranged, juggled, ex-
perimented with, communicated to others, and then transformed back into re-
ality. The tools of the trade are arguments, gimmicks, scientific principles, 
psychological insights, disciplinary knowledge, techniques for persuasion 
and amusement – all of which may allow for communication, problem sol-
ving, and emergent innovation. Cultural brokers study, understand, and re-
present someone’s culture (even sometimes their own) to nonspecialized 
others through various means and media. ‘Brokering’ also captures the idea 
that these representations are to some degree negotiated, dialogical, and dri-
ven by a variety of interests on behalf of the involved parties (Kurin 
1997:19). 

 
En mäklare förvandlar värden från ett område till ett annat. Värdeväxling-
arna är oftast kända för de inblandade och skapar förväntningar och engage-
mang.65 En skicklig mäklare lyckas få de inblandade att se vinster i engage-
manget och leder dem genom en förvandling, en liminal fas, samtidigt som 
mer generella mål, policys och visioner upprätthålls. Mäklare är ofta bundna 
av sina institutioners och discipliners kulturer och måste ofta i lika hög grad 
förhandla med dem som med de människor och publiker de för samman 
(Kurin 1997:22 f). Problem måste lösas och kompromisser göras mellan 
olika uppfattningar och intressen. 

En viktig del av mäklandet var hanteringen av nomineringsproceduren, 
samt av Unescos och experternas perspektiv. Lika viktigt var att få lokalt 
stöd för planerna på Södra Öland. En lokal förankring är Unescos krav för 
att platsen skall kunna accepteras, men intresset för världsarvet kom i detta 
fall att mindre handla om globala antikvariska frågor och moraliska plikter, 
och mer om ekonomi och utvecklingsmöjligheter. Konventionen skapade ju 
också resurser för ekonomisk vinning och för politiska strävanden. 

För kommunpolitikerna och kommuntjänstemännen handlade Södra Öland 
främst om andra intressen än de antikvariska. Med Öland placerad på listan 
och därmed världskartan hoppades man på lokal utveckling genom ökad tu-
rism och fler arbetstillfällen (Saltzman 1999:65). Öland var sedan länge ett 
turistmål, men besökarna hade sökt sig till den mellersta och norra delen av 
ön. Nu öppnade sig en möjlighet att både locka helt nya besökare och få 
besökarna i norr att styra kosan söder ut. Förhoppningsvis skulle även 
företagare låta sig lockas till ön (Magnusson 2002:23). 

Nomineringen blev alltså del av lokal- och regionalpolitiska mål och sågs 
som en möjlighet. Den underliggande problematiken var inte ny. På Öland 
brottades man sedan länge med arbetslöshet, avfolkning och stagnation. Ser-

                               
65 För att förtydliga sina resonemang jämför Kurin med freds-, fastighets- och äktenskapsmäk-
lare (1997:20). På samma sätt som dessa och andra typer av mäklare möjliggör även kultur-
mäklare transaktioner, utbyten och relationer mellan intressenter. 
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vicen till de bofasta var begränsad under vinterhalvåret, eftersom många 
butiker då överhuvudtaget inte kunde ha öppet. 

Det var av sådana skäl Ölandsbron, invigd 1972, en gång byggdes. Nu, 
trettio år senare, blev världsarvet en bro till världen och ett led i den omställ-
ning av ön till ett rekreationsparadis som gjort ölänningarna till dem i Sve-
rige vars mesta inkomster kommer från besöksnäringen (Dagens Nyheter 
2004-07-11). Kommunen tänkte strategiskt och var mer intresserad av 
världsarvet som varumärke och hoppades kunna slå mynt av platsens status. 
Den antikvariska bevarandetanken växlades till ekonomiska värden. 

Länsstyrelsens tjänstemän var positivt inställda till kommunens syn på 
nyttan av en nominering, och nu gällde det att låta de antikvariska, politiska 
och ekonomiska intressena förenas. Kommunen låg dock inledningsvis lågt 
och inväntade jordbrukarnas ställningstagande. Man vågade i den center-
styrda kommunen inte slå på trumman för världsarvsplanerna innan bön-
derna sagt sitt. Deras stöd var avgörande också eftersom de ägde större delen 
av området, och utan deras medverkan skulle inte natur- och kulturvärdena 
kunna bevaras. Dessa förutsatte ju att området odlades, betades och röjdes 
samt att byggnader och stenmurar bevarades. Vården av landskapet låg till 
stor del i jordbrukarnas händer. 

Reaktionen blev inte den man hoppats på. Många av de berörda jordbru-
karna var negativt inställda till planerna. De fruktade att en världsarvsut-
nämning skulle lägga en död hand över området, som skulle förvandlas från 
en levande jordbruksbygd till ett museilandskap. Enligt tjänstemännen på 
länsstyrelsen var motståndet störst i Mörbylångadalen i väst där de bördiga 
jordbruken låg. I öster var man något mer positiv. Tjänstemännen trodde att 
det kunde bero på att jordägarna där var vana vid samarbete med natur-
vårdande instanser, exempelvis för röjning och stängsling. 

Den negativa inställningen byggde också på ett historiskt grundat mot-
stånd mot myndigheterna. Kultur- och naturmiljövårdens regleringar be-
traktades som pålagor och hinder för rationellt jordbruk och utveckling. Som 
en symbol för statens oförrätter hade det blivit en tradition att påminna om 
den s.k. djurgårdsinrättningen 1569-1801, då Öland var kunglig jaktpark och 
egendom och ölänningarna var förbjudna att jaga och fritt fälla träd (Saltz-
man 2001:75). Minnet av denna förtyckande institution hölls levande. 

Av dagens regleringar vände man sig framförallt mot kulturminneslagens 
andra kapitel om bekostandet av arkeologiska utgrävningar vid anläggnings-
arbeten. Så fort jordbrukarna ville göra något hade de inte bara att brottas 
med kulturmiljövårdens hänsynskrav, utan riskerade dessutom att drabbas av 
kostnader. På natursidan vände man sig mot det lagstadgade biotopskyddet, 
vilket kunde innebära att stenmurar och odlingsrösen inte fick flyttas eller tas 
bort, emedan dessa är oundgängliga livsmiljöer för hotade växter och djur.66 
Stenmurarna kunde vara ett hinder vid användning av moderna lantbruksma-
                               
66 Miljöbalken, 7:e kapitlet, § 11. 
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skiner och redskap och vid anläggandet av större åkrar (Saltzman 1999:71, 
2001:191 ff). Nomineringsplanerna rörde än en gång upp redan förut an-
strängda relationer. 

På initiativ av tjänstemän vid länsstyrelsen ordnades ett informationsmöte 
med lantbrukarna på ett mycket tidigt stadium, långt innan experterna besökt 
ön. Tjänstemännen visste då inte mycket om världsarvskonventionen och det 
var ju heller inte klart att området skulle nomineras som ett kulturlandskap. 
Jordbrukarna fick också lämna synpunkter genom en enkät. Som svar på en 
av frågorna ombads de att med ett kryss på en linje ange om de ansåg att en 
nominering av platsen var mycket dåligt eller mycket bra eller något där-
emellan. Några var positiva men många negativa. En tjänsteman berättade 
för mig hur en av bönderna uttryckt sitt missnöje extra tydligt genom att 
ytterligare dra ut linjen från den ändpunkt som var märkt ”mycket dåligt” 
och först i förlängningens slut sätta sitt kryss. En dialog mellan parterna hade 
dock påbörjats och ännu en informations- och diskussionsrunda arrangera-
des. 

Från tjänstemännens sida har man i efterhand kommenterat att det nog var 
viktigt att de var så tidigt ute. Jordbrukarna serverades inget som redan var 
klart, utan gjordes delaktiga under loppet av processen. Tjänstemännen tog 
sig också tid att träffa och diskutera med dem, och successivt byggdes det 
upp ett förtroende mellan parterna. 

Det avgörande beslutet om nominering kom dessutom att läggas i jord-
brukarnas händer. När landshövdingen i ett senare skede träffade dem vid ett 
möte i Kastlösa förklarade hon att nomineringen inte skulle bli av om bön-
derna sa nej. Hon lovade också att alla skulle få ett exemplar av ansökan, 
och även möjlighet att lämna synpunkter på innehållet innan den skickades 
vidare till Regeringen för beslut. 

Den avgörande vändningen kom när den lokale LRF-ordföranden förkla-
rade sig stödja nomineringen. Han ansåg att världsarvsstatusen kunde ge 
jordbrukarna möjlighet att fortsätta att bruka jorden. Världsarvsvärdena hade 
ju i just detta fall sin grund i brukandet och enda sättet att bevara dessa vär-
den var ett fortsatt brukande. Utan betande djur på Stora Alvaret skulle dess 
unika flora med sina endemiska arter försvinna. Fler följde hans exempel, 
och när jordbrukarna röstade om saken var samtliga LRF-kretsar positiva 
förutom en. Det problemet löstes genom att den kretsen uteslöts ur det till-
tänkta området. 

Jordbrukarnas helomvändning hade sin grund i en delvis annan syn på 
nyttan av en nominering. Nyttoeffekterna hade diskuterats fram och tillbaka 
mellan länsstyrelsen och jordbrukarna. Länsstyrelsens prognos var att 
världsarvsstatusen skulle garantera fortsatt markanvändning, men också bi-
sysslor såsom ”Bo på lantgård”, kryddodling, gårdsbutiker och uthyrning av 
rum till turister. Att få fler turister var dock inte jordbrukarnas främsta mål. 
Deras mål var att säkra sin situation. Världsarvsutnämningen skulle ju inne-
bära att de kunde bo kvar och fortsätta sin verksamhet. Jordbruket på ön var 
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till del beroende av stöd, nämligen bidrag från EU, och världsarvsstatusen 
sågs i sammanhanget som en ytterligare och överordnad garanti om EU-stö-
det skulle försvinna (Saltzman 2001:224). I en analys av processen skall 
betydelsen av ansvarsöverlåtelsen till bönderna inte underskattas. Jordbru-
karnas öde hade lagts i dessas egna händer. 

Ytterligare en värdeväxling låg i att jordbrukarna menade att en nomine-
ring skulle rikta uppmärksamhet mot generella problem förbundna inom 
jordbruk. En nominering skulle sålunda vara ytterligare ett sätt att kritisera 
förd politik.67 Världsarvskonventionen var med sitt moraliska imperativ ett 
verktyg som drog växlar på det universellt värdefulla, viktiga, exklusiva och 
giltiga, och på Unesco som en legitim röst och världsförbättrare. Med Une-
sco i ryggen kunde jordbrukarna kritisera Regering, Riksdag och EU, och 
kommunen göra världsarvet till ett varumärke samtidigt som natur- och kul-
turvårdarnas bevarandemål uppnåddes.  

De antikvariska intressena kom alltså att spela samman med jordbruksin-
tressena, och när väl jordbrukarna accepterat nomineringen hakade kommu-
nen på. En gemensam avsiktsförklaring skrevs som ett slags överenskom-
melse mellan parterna. Den skickades med ansökan för att visa Unesco att 
det fanns lokalt stöd. Efter Kommitténs beslut upprättades en samrådsgrupp 
bestående av representanter från länsstyrelsen, kommunen och LRF med 
uppgift att regelbundet diskutera frågor rörande världsarvet.68 

Synligt och osynligt 
Uppmärksamhet är minsta gemensam nämnare i de förhoppningar som knöts 
till världsarvet. Angående Visby har Owe Ronström skrivit att den vinst som 
världsarvsutnämningen där inneburit främst fått formen av ökad synlighet i 
en global uppmärksamhetsekonomi (2001:94 f). Att hamna på världsarvs-
kartan är uppenbarligen ett sätt att bli synlig regionalt, nationellt och globalt, 
något som antas kunna generera vinster, t.ex. ökad turism. Även de öländska 
jordbrukarna sökte synlighet och skrev in världsarvet i flera olika samman-
hang, men för dem var det trots allt mer intressant som skydd än som varu-
märke. 

                               
67 Enrique Leff (2000) ger ett likartat exempel i en artikel om begreppet ”hållbar utveckling” 
(sustainable development). Han visar hur begreppet och dess diskurs ges en annan mening för 
lokala syften i Lantinamerika. Mot bakgrund av fattigdom, landavträdelser, social och politisk 
marginalisering och förstörelsen av lokala levnads- och produktionsförutsättningar försöker 
ursprungsbefolkningar, jordbrukare och frivilligorganisationer återta kontrollen över naturre-
surserna genom att knyta samman diskursen om ursprungsbefolkningars rättigheter och kultu-
rell mångfald med hållbarhetsdiskursen. Aktörerna brukar alltså globalt florerande begrepp 
och diskurser för att protestera mot den dominerande ekonomiska och politiska ordningen. 
68 Avsiktsförklaringen skulle emellertid fortsätta gälla och samrådsgruppen bildas även om 
Södra Öland i slutändan inte blev ett världsarv. Områdets värden fanns ju ändå kvar liksom de 
olika intressena. 
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En inte oviktig aspekt var också känslan av att vara utvald och unik, och 
världsarvsstatusen blev en del i ett lokalt och regionalt identitetsbygge (jfr 
Ronström 2001:95 om Visby). Världsarvet användes strategiskt för att göra 
identitet. Den lokala identiteten förstärktes men det skedde i ny form i ett 
globalt perspektiv (se Hall 1996). Identitetsskapandet skedde relationellt 
genom anknytningen till denna plats, vilken i jämförelse med andra liknande 
platser hölls för att vara särskilt värdefull. 

Många ölänningar kände stolthet över det internationella utpekandet av 
platsen (L Aronsson 2002:13). Nu tillhörde man den stora världen som med-
lemmar i en exklusiv gemenskap. Denna känsla tycks ha präglat mötet i 
Mörbylånga år 2000 efter Kommitténs beslut, och även den officiella invig-
ning som hölls på Öland ett halvår senare. 

Nomineringsprocessen hade gjort de centrala aktörernas intressen och 
verksamhetsvillkor synliga för varandra. Man hade m.a.o. tillägnat sig något 
av varandras lokala kunskaper. De ansträngda relationerna hade därigenom 
delvis överbryggats. Särskilt jordbrukarna ansåg att de fått länsstyrelsen att 
förstå ett och annat om jordbrukets villkor (Saltzman 2001:230). Som Kurin 
(1997:23) påpekar innebär mäklandet ofta ett lyhört lyssnande och informellt 
lärande från dem man skall representera. 

Avsiktsförklaringen och dialogen har haft fortsatt betydelse för kontakten 
mellan parterna, även i andra frågor än världsarvet. Detta blev en för de in-
volverade oväntad sidoeffekt av förhandlingsprocessen. Även om konven-
tionen har som syfte att knyta samman människor världen över tycks det 
lokala relationsskapandet i detta fall både ha varit starkare och gjort ett större 
intryck än känslan av allmänmänsklig gemenskap. 

Erfarenheterna från nomineringen har också lyfts ur sitt sammanhang och 
förts vidare. Samarbetet har gett eko inom LRF där dialogen med tjänste-
männen och jordbrukarnas egna beslut medelst röstning lyfts fram som hi-
storiskt unik. Ansvarig vid Riksantikvarieämbetet har gjort erfarenheterna 
till universell kunskap och använde det dialogiska arbetssättet i sitt arbete 
som konsult. Länsstyrelsens lokala kunskap har förvandlats till ”know how” 
om hur man kan skapa folkligt stöd, en kunskap hon senare tillämpat i nomi-
neringen av ett område i Afrika. 

Tjänstemännens omsorg om argumentationen hade olika sidor. Med hän-
syn till jordbrukarna valde de att skriva mycket försiktigt om stenmurarna så 
att dessas bevarande genom nomineringen inte blev alltför hårt reglerat. Av 
parternas delvis skilda tolkningar och förhoppningar märktes dock inget i 
nomineringstexten. Att Öland drog turister, och att detta också var ett 
”tryck” mot platsen, framhölls förvisso i nomineringen, men kommunens 
intressen av ökad turism, särskilt till södra delen av ön, nämndes inte. Dessa 
var inte relevanta argument för platsens världsarvsvärden, dvs. inte ”er-
kända” i konventionens perspektiv, men kunde ändå samexistera med dessa 
genom att taktiskt ”misserkännas” (se Broady 1990:199 ff). På Öland lyste 
Unescos ord om världsarvets betydelse för fred och interkulturell förståelse 
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med sin frånvaro. De var inte de mest relevanta argumenten i förhållande till 
kommunen och bland befolkningen. Jag tror inte heller att de var relevanta 
ens för länsstyrelsens tjänstemän. För dem var nomineringen framför allt en 
arbetsuppgift som kunde resultera i en åtråvärd skyddsform med positiva 
bieffekter. 

Som organisationsforskaren Bengt Jacobson påpekat präglas komplexa 
beslutsprocesser, där politik och ekonomiska intressen är inflätade i var-
andra, ofta av en parallell hantering av flera beslutsprocesser (1994, kap. 6). 
Det betyder att potentiellt motstridiga intressen inte ställs mot varandra och 
att varje process har sin specifika typ av argumentation som bara är löst 
kopplad till de övriga. Argument och motiv äger inte samma giltighet i alla 
läger utan måste hanteras och förhandlas var för sig för att ärenden skall 
kunna drivas framåt. Det gör det svårt för parterna att få överblick över vad 
som sker och därmed att kunna påverka beslut. Nomineringen var en sådan 
komplex beslutsprocess där isärhållandet av de olika sammanhangen var en 
central del av mäklandet och en förutsättning för ett lyckat utfall. Kulturska-
pandet var beroende av en högst medvetet ojämn och begränsad insyn och 
informationsspridning som till sin karaktär var transnationell (jfr Garsten och 
Turtinen 2000:194 och där anförd litteratur). 

James Scott hävdar att stora projekt ofta misslyckas på grund av att de 
inte lyckas ta hänsyn till lokala villkor och lokal kunskap (1998:6). Att pla-
ner och projekt sällan implementeras lokalt på det sätt som var tänkt är ett 
välkänt faktum inom utvecklingsantropologisk forskning. En orsak är att de 
ansvariga gör sig förenklade bilder av en långt mer komplex verklighet 
(Buroway 2001:13, Gerholm 1985). Planerad social ordning är med nödvän-
dighet schematisk. För att storskaliga projekt skall kunna fungera krävs även 
informella processer, improvisation och hänsynstagande till lokala omstän-
digheter och lokalt kunnande, menar Scott (1998:kap 10). 

Fallet södra Öland är mot bakgrund av dessa resonemang intressant efter-
som den lokala komplexiteten så långt som det var möjligt beaktades.69 Läns-
styrelsens tjänstemän fick här en nyckelroll genom att de lyckades översätta 
konventionens tankar och syften till de lokala sammanhangen och samtidigt 
tillgodose Byråns, Kommitténs, Sekretariatets och expertorganens förvänt-
ningar och snäva blick. Relevanta och förenklade bilder skapades beroende 
på betraktare och sammanhang. Jordbrukarnas, kommunens och bevarandets 
olika förutsättningar och verksamheter beaktades så långt de var möjligt. 
                               
69 Av Åsa Nilsson Dahlströms (2003) avhandling att döma tycks nomineringen av Laponia ha 
varit mindre lyckad. Arbetet präglades av flera svårigheter. Naturvårdsverket planerade ur-
sprungligen att nominera en del av området som ett naturarv. Förslaget föll dock inte i god 
jord hos IUCN, varför området kom att vidgas betydligt. Den samiska kulturen fanns inte med 
utan lades till först i slutskedet. Området nominerades dessutom som en mixed site, d.v.s. som 
ett område med separata natur- och kulturvärden, och inte som ett kulturlandskap där natur 
och kultur hör samman. Det var uppenbarligen svårt att nationellt och internationellt länka 
samman olika intressen och perspektiv i nomineringen. Resultatet av processen framstår som 
en kompromiss. 
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I samhällsförändringens spår 
I nomineringen av Södra Ölands odlingslandskap gjordes världsarvet rele-
vant lokalt genom förhandlingar och värdeväxlingar. Världsarvskonventio-
nen var i slutet av denna förankringsprocess inte längre irrelevant, inte heller 
ett hot utan faktiskt en möjlighet. 

Barbara Kirshenblatt-Gimblett har påpekat att kulturarv och turism är två 
sidor av samma mynt (1998:132). Kulturarvsplatser blir destinationer i en 
alltmer global rekreationsgeografi. Detta stämmer, men nomineringen av 
Södra Ölands odlingslandskap antyder att denna utveckling sker i spåren av 
andra förändringar i samhället. Ofta tycks det faktiskt vara så att där verk-
samheter upphör att bära sig ekonomiskt och arbetstillfällen försvinner, där 
träder snart nog både arvs- och turistintressena till. Detta gäller för flera av 
världsarvsplatserna.70 Sådana förändringar utgör generellt sett en viktig jord-
mån för natur- och kulturarvet tillsammans med globalt florerande föreställ-
ningar om nyttan av en turism- och upplevelsebaserad ekonomi (jfr L Arons-
son 2002:6, Grundberg 2004, Hansen 1999, Harrison och Hitchcock 2005, 
Persson 1999). 

Södra Ölands odlingslandskap är ett exempel även om turism och beva-
randesträvanden har en längre historia. Den organiserade ölandsturismen har 
rötter i 1860-talet (Saltzman 2001:87). Kirshenblatt-Gimblett menar vidare 
att det bara är ”döende” eller ”döda och obrukbara” ting som får ett andra liv 
som kulturarv (1998:150, jfr Ronström 2001:88, 92 f). Detta gäller inte en-
bart museiföremål utan också platser (Gustafsson 2002:141 f). Vad vi ser i 
fallet Södra Ölands odlingslandskap är hur världsarvsnomineringen kom att 
införlivas i en redan långt gången omställning av den lokala ekonomin. Vad 
som var döende var jordbruket. Världsarvsutnämningen blev i realiteten en 
stödåtgärd som tillsammans med EU-stöd skulle bidra till att hålla vid liv en 
bygd som till följd av rationalisering, ökad europeisk och global handel och 
konkurrens hade svårt att klara sig. 
                               
70 Vid övriga svenska världsarv ser det olika ut. Falu koppargruva och Höga kusten är två fall 
där man arbetat aktivt med att dra nytta av världsarvsstatusen. I fallet Ängelsbergs järnbruk 
vill kommunen marknadsföra och använda världsarvet mer, vilket dock inte de privata ägarna 
av bruket är intresserade av. Kommunen saknar dessutom resurser för ändamålet (Bylander, 
Kvist och Mårtensson 2003, Fagerlund-Ödman och Wretling 2003). Att bruka kulturarvet som 
en samhällsresurs är ett statligt mål och tycks bli allt viktigare i kommunal- och regional 
politik. I de regionala tillväxtavtalen pekas kulturen ut som en viktig resurs för regioners 
utveckling. Idag intresserar sig även Världsbanken och Sida för natur- och kulturarvet med 
specifika utvecklingssyften. Det kan beskrivas som en internationell trend. Grundberg menar 
att kopplingen mellan kulturarv och utveckling betonats särskilt sedan mitten av 1990-talet 
(2001:5 f). Incitamentet finns i Unescos världskonferens Vår skapande mångfald som hölls i 
Stockholm 1995. Där etablerades synen att den ekonomiska utvecklingen är en del av männi-
skors kultur och att kultur är en förutsättning för ekonomisk utveckling. Denna föreställning 
är central inom EU, där kulturstöd används strategiskt för att utveckla eftersatta och perifera 
regioner. EU:s främsta medel för ändamålet är strukturfonderna. En attraktiv kulturmiljö 
framhålls som en framgångsfaktor för turismen och som en etableringsfaktor för boende och 
företagande. 
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Efter utnämningen slog sig de närmast involverade aktörerna inte till ro. 
De arbetade vidare för att göra bruk av Södra Ölands odlingslandskap. Vi 
skall i det följande se närmare på hur länsstyrelsen och kommunen sökt dra 
nytta av världsarvet, men också hur detta likt ”ringar på vattnet” knöts till 
allt fler aktörer och sammanhang. Även användningen av platsens status som 
världsarv ägde rum i skärningspunkten mellan politik, marknad och nätverk. 

Världsarv att vårda 
Både informationsmaterial och intervjuer visar att tjänstemännens bruk av 
världsarvet handlar om områdets skydd. Länsstyrelsen satte genast igång 
med att ta fram publikt material. Det allmänna intresset var stort, och många 
ville veta mer om världsarvet och platsen. En webbsida i flera språkversioner 
producerades. Det gällde att lättillgängligt förklara vad en världsarvsutnäm-
ning innebar och vad som karakteriserade just odlingslandskapet på södra 
Öland. Man tryckte skrifter, ledde studiebesök och höll föredrag, både om 
nomineringsarbetet och om själva området. 

Informationsarbetet handlar om bevarandets didaktiska aspekt. Skulle 
platsen kunna bevaras måste människor veta dess värde och känna den vörd-
nad och det moraliska ansvar som är så centralt i bevarandets retorik. 
Världsarvet måste göras begripligt, begärligt och hanterligt. 

Texter skapades genom att man sammanfattade och förenklade nomine-
ringens beskrivningar och argument. Radbyarna, den odlade jorden och de 
betade markerna fick var sin rubrik och förklarande text. Flygfotografier 
illustrerade hur gårdarna låg bredvid varandra i byarna, hur indelningen i 
inägojord och utmarker såg ut, och alvar- och sjömarkernas läge och utbred-
ning. På kartor utmärktes fornlämningar, väderkvarnar och byar, och mark-
typerna markerades med olika färger. Att områdets stora natur- och kultur-
värden sammanhängde med geologi, klimat samt markens användning och 
indelning var det grundläggande budskapet. 

En annan uppgift var att förklara platsens globala sammanhang. Kortfattat 
beskrevs att världsarvskonventionen handlar om internationellt samarbete 
och mänsklighetens gemensamma arv, och för att verkligen visa att Södra 
Öland tillhörde ett globalt toppskikt av kulturarv nämndes särskilt berömda 
platser. Andra svenska världsarv räknades visserligen upp, men som världs-
arv blev södra Öland inte begripligt i sitt lokala eller ens nationella samman-
hang. Effektivare var att jämställa det med välkända objekt som Grand Ca-
nyon, kinesiska muren och lutande tornet i Pisa.71 Även foton kunde hjälpa 
till att få fram det extraordinära. I en av broschyrerna för Öland fanns en 
vacker vy över Grand Canyon. Budskapet var att Södra Ölands värde 

                               
71 Att på detta sätt appellera till en förmodat vida spridd kunskap är ett grepp som jag sett i 
många texter och som jag själv använt för att göra konventionens tankar begripliga. 
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överskred lokala och nationella gränser, och att resultatet av den öländske 
bondens slit var lika mycket värt som detta världsberömda naturens mäster-
verk. 

På samma sätt som att se en utställning, vandra runt på ett friluftsmuseum 
eller i ett naturreservat, var besök på världsarvplatsen en del av pedagogiken. 
Att få upplevelser genom aktiviteter har sedan 1980-talet blivit ett allt vikti-
gare turistiskt motiv (O’Dell 1999b, 2005, Svensson 1998), men länsstyrel-
sens resurser begränsade ambitionerna till bildning genom information. 
Upplevelser fick besökarna göra på egen hand. Materialet vände sig inte 
heller till vem som helst, utan hade de självständiga natur- och kulturintres-
serade besökarna som målgrupp. Informationstavlor och parkeringsplatser 
utmärktes i broschyrerna med utflyktsmål. Platser och rutter var noggrant 
utvalda för att på bästa sätt undervisa den som ville lära känna området på 
egen hand. 

Sociologen Carol Duncan (1995) beskriver besökarnas ceremoniella 
vandringar genom utställningssalarna som ett av museets särskilda drag. På 
liknande sätt förväntades besökarna röra sig genom det öländska landskapet, 
betrakta det och stanna till vid typiska platser. Även av miljöhänsyn skulle 
vägvisningarna styra besökarnas rörelser i det känsliga landskapet. Visst 

I informationsmaterial är det vanligt att välkända platser nämns för att förklara en
annan plats status och värde. Bilden (något beskuren) är från broschyren Världsarv. 
Det historiska industrilandskapet kring Stora Kopparberg och Falun. Foto: Per 
Eriksson. 
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ville länsstyrelsen locka fler besökare till området, men det gällde också att 
ur denna synvinkel hantera den kraftigt ökade turism som förväntades följa 
med världsarvsstatusen.72 

Trots att det här rörde sig om ett till ytan stort landskap, följde man 
gängse antikvarisk och museal praktik. Platsen beskrevs i första hand som en 
arvsplats att bevara och besöka. Materialet presenterade en stereotypiserad 
bild av landskapet som helhet, och som alltså var ett resultat av nomine-
ringen. 

Innan jag går vidare till kommunens insatser underliggande agenda, vill 
jag diskutera ytterligare ett exempel: den s.k. ”kosseboken”. Kosseboken är 
den interna benämningen på en ”coffee-table book” som länsstyrelsen pro-
ducerat i samarbete med en skribent och en fotograf. Boken, officiellt betit-
lad Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap (Jansson och Gerdehag 2002) 
innehåller de vackra färgfotografier med beskrivande texter såsom genren 
påbjuder, men det intressanta är innehållet. Omslagsbilden visar hur två 
bönder driver ut sina kor till bete i sjömarkerna. I boken finns rikligt med 
foton av åker och äng, kossor, tröskande bönder och bönder i samspråk efter 
kvällsmjölkningen. Här finns också foton av och texter om landborgar och 
gravfält, men fokus i bild och text ligger på jordbruket. Baksidestexten lyder: 

Den öländska bonden har varit verksam i mer än 5000 år. Detta långa, oav-
brutna samspel mellan honom, hans kreatur och landskapet är unikt. Det var 
detta som gjorde att UNESCO:s världsarvskommitté förde upp södra Ölands 
odlingslandskap på världsarvslistan år 2000. /…/ De öländska bönderna står 
hela tiden i centrum. Det är de som i sitt dagliga liv på olika sätt är en förut-
sättning för odlingslandskapet. Världsarvsutnämningen tar fasta på denna 
kontinuitet som inte är liktydig med stillastående. Tvärtom har förändringar 
alltid skett och är förutsättningen för en framgångsrik fortsättning. Världs-
arvskommittén trycker särskilt på detta förhållande. Denna rikt illustrerade 
bok är en självklar introduktion till Världsarvet Södra Ölands Odlingsland-
skap (Jansson och Gerdehag 2002, omslagstext). 

 
Innehållet är värt att reflektera över eftersom det är ovanligt för genren. Bo-
ken är ett tydligt försök att lyfta fram bönderna för att på ett nytt och även 
lite oväntat sätt belysa brukandets betydelse för världsarvet. Den ska visser-
ligen i första hand ses som ett antikvariskt verktyg, men är det genom att 
göra gemensam sak med jordbrukarintressena på ön. Den har ett jordbruks-
politiskt budskap genom att den beskriver bonden som natur- och kultur-
miljövårdare och framhåller betydelsen av en fungerande jordbruksnäring. 
Argumentet, som ursprungligen formulerades i världsarvsansökan, åter-
kommer i andra skrifter. I foldern Södra Ölands odlingslandskap – ett le-
vande kulturarv sägs följande: 

                               
72 Inträdet på listan har inneburit fler besökare vid de svenska världsarven, och för många av 
dessa har världsarvsstatusen betydelse för valet av besöksmål (Magnusson 2002:4). 
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I Sverige har vi ofta lyft fram äldre tiders småskaliga jordbruk som en ekolo-
gisk och estetisk förebild. Vi har vant oss vid att se den moderna tidens ratio-
nalisering och teknikutveckling inom jordbruket som ett av de största hoten 
mot såväl naturvärden som kulturhistoriska värden i landskapet. Att se den 
moderna bondens sätt att bruka sina marker som en del i en lång historia av 
mänskligt landskapande i ständig utveckling känns därför ovant. Det är 
emellertid viktigt att man inte bara ser till det förflutna, utan att man också 
riktar blicken mot framtiden. Södra Öland är ett fungerande produktionsland-
skap, med bl.a. modern mjölproduktion, spannmåls- och grönsaksodling. Att 
lönsamheten i dessa agrara produktionsgrenar inte försämras, är en förutsätt-
ning för att det unika odlingslandskapet ska kunna bevaras och fortleva 
(Länsstyrelsen i Kalmar län uå:22). 

 
Den bild eller ”modell av” verkligheten man skapade blev samtidigt en ”mo-
dell för” verkligheten, för att tala med antropologen Clifford Geertz (1973: 
93, jfr Gerholm 1985:95). Att se tjänstemännens budskap som enbart riktat 
mot allmänhet och makthavare för att få gehör för det är alltför enkelt. Utan 
tvivel vände det sig även till jordbrukarna själva. Initiativet till nomineringen 
var inte deras, men de var delaktiga i projektet och därmed också i 
utmejslandet av deras egen identitet och historia (se Hansen 1999:104, Pers-
son 1999:85 för liknande exempel). Materialet ville bekräfta vad bönderna 
antogs ha lärt om sig själva. Att i vardagen ta natur- och kulturhänsyn be-
tydde att slå vakt om vilka de själva var (se vidare Bennett 1995:63, Foster 
1991:244). 

Kossebokens tillkomst underbygger resonemanget ovan om jordbrukets 
och jordbrukslandskapets döende. Vad som för ett halvt sekel sedan var en 
vanlig näring i Sverige, står idag inför en oviss framtid (Hansen 1999:91). 
Det är när detta inträffar som det blir möjligt att beskriva jordbruket som ett 
idylliserat arv och jordbrukaren som natur- och kulturmiljövårdare och en 
aktör inom besöksnäringen. 

Världsarv att sälja 
I en artikel om kulturarv och landsbygdsutveckling påpekar etnologen Kjell 
Hansen att det ökande intresset för turism i den perifera landsbygden hänger 
samman med att jord- och skogsbruksnäringar till följd av efterkrigstidens 
strukturomvandling inte längre kan ge ett hushåll full försörjning (Hansen 
1999:91). Andra näringar har blivit intressanta, däribland turism. En lyckad 
satsning på turism kräver dock tillräcklig attraktionskraft, och en vanlig 
strategi är att göra bygden till besökarnas fritidsmiljö (Hansen 1999:101). 
Hansen påpekar att skapande av lokalitet i form av en turistattraktion sker i 
relation till såväl historiserande som globaliserande processer. Platsen måste 
framstå som genuin, annorlunda och värd ett besök (Hansen 1999:98). 
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Omslag till boken Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap av Thorsten Jansson 
och Peter Gerdehag (2002). Foto: Thorsten Jansson. 

Hansens diskussion gäller bygderörelser, men den hjälper oss också att 
bättre förstå kommunens motiv att använda världsarvet. Kommunen har 
gjort flera satsningar för att göra det synligt, begriplig och tillgängligt för 
besökare. Landsbygdsproblematiken utgjorde även här förståelsehorisont, 
men det var främst av kommunal- och regionalpolitiska skäl som man öns-
kade göra södra Öland till ett besöksmål. Ökad turism var inte målet utan 
medlet för kommunen (jfr Hansen 1999:92, Persson 1999:69 f). 

De broschyrer, kartor och den information som kommunen tog fram kan 
vid ett första påseende te sig identiska med länsstyrelsens, men visar vid 
närmare granskning talande skillnader. I foldern Guide till Världsarvet 
Södra Öland är likheterna slående med ortsnamn, vägar, marktyper och sär-
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skilda sevärdheter. Men här finns också golfbana, gårdsbutik, picnic-platser, 
cykelvägar och vandringsleder, badplatser, campingplatser, vandrarhem och 
andra övernattningsplatser, även det instruktivt markerade på en karta. 

Att kommunen torgför området mer som ett geografiskt område att turista 
i än som ett intressant odlingslandskap märks också på de besöksmål som 
saknar en nära koppling till odlingslandskapet, t.ex. Capellagårdens hant-
verksskola, bokhandeln Stenhusa gård och Degerhamns hembygdsmuseum, 
det senare inriktat på industri, handel och sjöfart. Världsarvet har också nå-
got för barnen. I broschyrerna lockar kommunen med ”Humlans naturspa-
ning” vid Uppsala universitets ekologiska forskningsstation och med ”tidsre-
sor till järnålder och medeltid” vid Eketorps borg från 300-talet. På Eketorp 
kan man enligt broschyren ”prova tidsenliga kläder, delta i olika hantverk 
och klappa fåren”. 

Kommunen gjorde på tidstypiskt vis södra Öland till ett turistlandskap för 
bildning, upplevelser, njutning och tidsfördriv att åtrå (se O’Dell 1999a:14, 
2005). Det var en viss uppfattning om turistens behov och förväntningar som 
låg till grund för kommunens utbud och den bild av landskapet som visades 
fram (jfr L Aronsson 2002:17, Hansen 1999). På samma sätt som det finns 
matriser i form av mönster, händelser och rekvisita för hur en riktigt fin na-
turupplevelse skall vara och bedrivas (Saltzman 1999:230) existerar det ma-
triser för turistupplevelser. Här fanns något för alla intressen och åldrar, och 
inte minst: man kunde göra saker. 

Kulturarvsplatser blir till allt viktigare handelsvaror för att attrahera tu-
rister. Det kännetecknade för dessa är upplevelsen (Svensson 1999:107). 
Kännetecknande för utvecklingen av ett turistlandskap grundat på kulturarv 
och levande museer är att man kan pröva på förhållanden från förr, tillverka 
saker och delta i vardagsliv förr i tiden. Orsaksbakgrunden är samtidens in-
tresse för specifika historiska epoker, för ekologiska perspektiv, grön turism 
och naturliga produkter (Svensson 1999). Den öländska vardagsmiljön fram-
hölls som en säregen natur- och kulturupplevelse, men kompletterades alltså 
av en rad andra attraktioner. Många av aktiviteterna var inte alls nya, men 
knöts till världsarvet som var områdets speciella paraply. Genom detta kom 
världsarvet att byggas ut med ett brett innehåll. Södra Öland odlades som ett 
fullmatat rekreationsområde där naturen och kulturen utgjorde en typ av 
attraktion, bland många andra, och där besökaren kunde själv komponera sin 
vistelse. 

Kommunens användningssätt av världsarvet andades mer lokal stolthet än 
globalt ansvar, och formade sig till ett distinktionsspel på upplevelseturis-
mens marknad. Stor trängsel råder i dagens turistutbud (Löfgren 1999:45). 
Följaktligen kunde världsarvsstatusen användas för att sticka ut i mängden. 

Men trots allt erbjöd man ett ganska standardiserat besöksmål (jfr Gus-
tafsson 2002:160 om Visby). En orsak står att finna i önskemålet att sälja en 
vistelse med flyt och utan friktion. I marknadsföringen var det viktigt att 
göra platsen så attraktiv som möjligt men ändå tillräckligt förutsägbar, för att 
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inte bjuda på några ovälkomna överraskningar eller besvikelser. Den måste 
även framstå som möjlig att besöka. Detta är en sida av vad Barbara Kir-
shenblatt-Gimblett (1998) kallat för turistindustrins ”architecture of reassu-
rance”, dvs. sätt att skapa trygghet och förutsägbarhet. Dess andra sida är 
insatser för att underlätta den turistiska vistelsen på plats. Besökare kan inte 
släppas vind för våg utan vägledning och hjälpande strukturer (jfr L Arons-
son 2002:17). Satsningarna begränsade sig därför inte till informationsmate-
rial och marknadsföring. 

Turisterna måste även kunna hitta till Öland och dessutom kunna över-
natta. Tillsammans med samarbetspartners producerades en webbsida med 
information och boendebokning. Satsningen, som inbegrep hela Öland, hade 
möjliggjorts med ekonomiskt stöd från bl.a. EU:s program för regional ut-
veckling. Kommunen samarbetade med andra kommuner, turistorganisatio-
ner och Vägverket för att ta fram en ny vägvisningsplan där nya trafikmär-
ken för vägvisning till turistmål fanns med. En särskild skylt för världsarv 
existerar sedan år 2002, förutom tre andra: Turistområde, Turistväg och 
Landmärke. Inspirationen till dem kom från liknande skyltar i andra länder. 
Mörbylånga kommun var en av de första i landet att använda dem. Den som 
färdas med bil från Kalmar över Ölandsbron kan knappast missa den vita 
texten ”Världsarv”, på brun botten, som visar vägen mot världsarvet söder 
ut. Skyltarna leder turisterna längs utvalda vägar och till särskilda platser. De 
innebär en än tydligare märkning av södra Öland som ett utflyktsmål i turist- 
och rekreationsgeografin, och är ett sätt att ta ett än hårdare grepp om besö-
karna genom att styra deras uppmärksamhet och rörelser i landskapet. 

Att ”göra sig till ett besöksmål” har, påpekar Hansen, en politisk dimen-
sion i att den söker omdefiniera relationerna mellan bygden i fråga och om-
världen (1999:95 ff). Marginaliteten utmanas, utnyttjas och vänds till en 
fördel, specifika föreställningar och trender plockas upp, modifieras och görs 
till verktyg i kampen för att kunna bo kvar. 

Kommunen brottades med en liknande problematik och sökte en liknande 
lösning. I grunden handlade det om lokal och regional politik och utveckling 
på marknadsekonomiska premisser (jfr Grundberg 2000:38). Världsarvet 
gjordes till en marknadsvara vars vinster förväntades öka områdets ut-
komstmöjligheter, tillväxt och välstånd. Produkten måste då möta markna-

År 2002 infördes vägskyltarna Världsarv, Turistområde, Turistväg och Landmärke. 
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dens krav och tar formen av en kulturell produkt snarare än en materiell, 
därmed typisk för postmodern ekonomin (Urry 1995 efter Löfgren 1999:59). 

Kommunens ”varufiering” genomfördes målmedvetet och kreativt. Ett 
exempel är ett varumärkesprojekt där en eldsjäl i kommunen under två års 
tid arbetade med att marknadsföra världsarvet. Denna världsarvssamordnare 
blev en nyckelfigur med uppgift att vara en förmedlande länk mellan olika 
parter och initiera aktiviteter lokalt. Arbetet, som stöddes ekonomiskt av 
EU:s strukturfond, Regionförbundet och kommunen, syftade till att göra 
webbsidor, delta i olika nätverk och skapa just ett varumärke förutom att ta 
fram turistinformation (Barometern 2004-12-15). Projektet tog fram en lo-
gotyp att använda i marknadsföringssyfte, och en intresseförening bildades. 

Med Föreningen Ölands Världsarv ville kommunen stimulera företag, or-
ganisationer och andra intresserade att samarbeta i ansträngningarna att på 
olika sätt dra nytta av utmärkelsen. Medlemmarna var år 2006 en brokig 
skara om ca 70 intressenter. Bland dem fanns Eketorps borg, Ölands hem-
bygdsförbund, Ölands djur- och nöjespark, Elmbro Bil AB, Irenes massage-
terapi och Mörbylånga ambulans AB. Förutom utbildning av medlemmar om 
världsarvet har föreningen etablerat egna informationsplatser, och även ar-
rangerat mer lättsamma aktiviteter, vilket jag strax återkommer till. 

Världsarvsföreningens syfte var att gynna det lokala företagandet på ön, 
men tron på världsarvet som en resurs sträckte sig långt utöver det geogra-
fiska områdets gränser. Regionförbundet i Kalmar län och Sydsvenska Indu-
stri- och handelskammaren73 är två intressenter och samarbetspartners som 
2004 knöts till världsarvets samrådsgrupp. Gruppens syfte var att fungera 
som ett förvaltningsråd för världsarvet där visioner och strategier kunde 
formuleras, initiativ och aktiviteter samordnas och arbetsgrupper formas 
(Ölandsbladet 2004-11-02). Förändringen i gruppens sammansättning var en 
följd av att världsarvet alltmer uppfattats som en resurs också för regional-
politiska mål utifrån sociala och ekonomiska intressen. 

Med syftet att skapa en ”konkurrenskraftig region med ett gynnsammare 
företagande och en hållbar utveckling”, har Regionförbundet i handlingspro-
grammet K-märkt tillväxt lyft fram världsarvet som ett av länets många 
starka varumärken att dra nytta av inom upplevelseindustrin (Regionförbun-
det i Kalmar län 2003). I programmet samsas världsarvet med bl.a. Hults-
fredsfestivalen och Träbiennalen i Virserums konsthall. Detta odlande av 
regional särart var en av flera energiska satsningar inom ramen för en regi-
onalt övergripande handlingsplan. 

                               
73 Sydsvenska Industri- och Handelskammaren (2004-12-08) är en näringslivsorganisation för 
företag i Skåne, södra Halland, Blekinge, Kronobergs och Kalmar län. Organisationen agerar 
representativt mellanled mellan staten och näringslivet i syfte att tillvarata näringslivets in-
tressen. Regionförbundet i Kalmar län är ett samverkansorgan för kommunerna och lands-
tinget i länet. Regionförbundet handhar uppgifter av regional karaktär och söker tillvarata 
länets möjligheter och främja dess utveckling. § 1. Förbundsordning för Regionförbundet i 
Kalmar län fr.o.m. 2003 (Regionförbundet i Kalmar län 2005-02-02). 
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Här aktualiserades dessutom ett nytt sammanhang. Regionförbundets in-
tresse för världsarvet skall ses mot bakgrund av att samtliga regioner i landet 
hade fått Regeringens uppdrag att ta fram sådana utvecklingsplaner. I dessa 
skall näringslivets behov fokuseras samt behovet av hållbar utveckling, båda 
en del av den s.k. Lissabonstrategin och EU:s mål ”att skapa världens mest 
dynamiska ekonomi med fler och bättre arbetstillfällen och en högre grad av 
social sammanhållning” (Regionförbundet i Kalmar län 2003:6).74 Regioner 
konkurrerar idag med varandra (Ek 2005). I Kalmar län sattes därför målet 
högt: att bli ”Europas starkaste lärande region inom upplevelseindustrin och 
det småskaliga näringslivet med en stark samverkan mellan företagen i vår 
region och mellan universitet/högskola och det offentliga och företagen” 
(Regionförbundet i Kalmar län 2003:17). 

Världsarvet blev alltså ett redskap utifrån nya problembilder och politiska 
projekt med transnationell räckvidd. Än en gång plockades det upp och 
kopplades samman med andra globalt florerande begrepp och föreställ-
ningar, vilka även dessa anammats och anpassats för specifika ändamål.75 

Utmaningar och problematiska gränser 
Intresset för att använda världsarvet Södra Ölands odlingslandskap har under 
åren efter utnämningen spridits vidare till alltfler sammanhang, bl.a. till 
konst, vetenskap och natur- och kulturmiljövård. Listan kan göras lång. Vad 
jag närmast vill beskriva är några aspekter av vad som skett i spåren av 
världsarvsbruket. Södra Ölands odlingslandskap intåg i alltfler sammanhang 
har gjort det komplext och fragmenterat. Om man i nomineringsarbetet med 
gemensamma ansträngningar lyckades skapa tillräcklig enighet kring världs-
arvet, har det strategiskt orienterade bruket ibland lett till disharmoni och 
strider om vad det egentligen är och till för vem. 

Sätten att dra nytta av världsarvet visar prov på stor uppfinningsrikedom, 
och antalet intressenter har vuxit. Som utgångspunkt för vidare diskussion 

                               
74 Vid EU-toppmötet i Lissabon våren 2000 satte EU:s stats- och regeringschefer som mål att 
EU skall vara den mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomin i 
världen år 2010, byggd på social trygghet och hållbar utveckling. För att uppnå detta mål lade 
man upp den s.k. Lissabonstrategin, vilken omfattar åtgärder såsom att öka sysselsättningen, 
hålla nere inflationen, förbättra förutsättningar för en väl fungerande inre marknad, öka pro-
duktiviteten, ge hela samhället tillgång till Internet, minska sociala klyftor och införa ett 
ekologiskt perspektiv. 
75 Begreppet ”hållbar utveckling ”(sustainable development) är intimt förknippad med den s.k. 
Brundtlandrapporten från 1987 (McNeill 2000). Rapporten fick sitt namn efter den förra 
norska statsministen Gro Harlem Brundtland som ledde en internationell kommission med 
uppgift att föra fram förslag till hur människan skall förhålla sig till utveckling i en värld av 
miljöhot, ändliga resurser och fattigdom. Begreppet är både en diagnos och en lösning. Om 
stater, företag och individer tar såväl miljömässiga som sociala hänsyn antas utvecklingen 
kunna fortgå utan att ökad miljöförstöring och fattigdom. Någon helt enhetlig uppfattning 
kring begreppets innebörd finns emellertid inte, men det har fått stor genomslagskraft. 
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vill jag ge några exempel på Föreningen Ölands Världsarvs mer lättsamma 
aktiviteter. Under våren 2004 arrangerades ett världsarvsrally, med ett 
”Världsarvspaket för två personer på Grönhögen Golf” som första pris. Den 
5 maj samma år direktsändes i Sveriges Radio P4 Kalmar en tävling om 
bästa världsarvsbakelsen och bästa världsarvstårtan. Fem matkreatörer ställ-
de upp och i juryn ingick Mörbylånga kommuns samordnare i världsarvs-
frågor, två journalister, en företagare och en representant från Föreningen 
Ölands Världsarv. 

Enligt ett föreningsmeddelande bestod den segrande bakelsen i denna ra-
diounderhållningstävling av ”en mördegsbotten, vaniljkräm smaksatt med 
kanel, egen lemoncurd smaksatt med fläder, grädde, mörk choklad, krokant-
strössel och citronmeliss”. Tårtklassens vinnare blev kreationen ”Flisor på 
havtornsfält”. Denna kulinariska gestaltning av det öländska landskapet in-
nehöll en fyllning av ”havtornsaft, kesella, fruktos och vispgrädde. Ovanpå 
låg en spegel av havtornsaft och agar-agar dekorerad med havtornsbär och 
stående ’flisor’ av mörk choklad” (Föreningen Ölands Världsarv 2004-12-
02). 

Föreningen har också låtit en fotograf fritt fått skildra Öland på vykort. 
Motiven i färg utgörs av bland annat pumpor, sparris, vitlök, en stenyxa och 
en kroppkakeslev.76 Korten har försetts med texten ”Rekommenderas av 
Föreningen Ölands Världsarv”. Sådana aktiviteter och produkter var givetvis 
ett sätt att verka för föreningens och dess medlemmars intressen, men de 
illustrerar också hur töjbart världsarvsbegreppet var. Innebörden skiftade 
högst väsentligt beroende på syfte och sammanhang. 

Lotten Gustafsson har i en studie av medeltidsveckan på Gotland pekat på 
gotlänningars självklara sätt att i tal och lek relatera till öns medeltida stor-
hetstid som deras egen, kanske uttryckande en önskan att ta tillbaka historien 
från akademiker, tyskar och fastlänningar och återbörda den till ön 
(2002:63). En liknande möjlig tolkning av föreningens aktiviteter är att se 
dessa som en kritik mot natur- och kulturmiljövårdens mer ortodoxa syn. 
Föreningen tog sig åtminstone rätten att bruka världsarvet efter eget huvud, 
utan att förankra det i alla formella instanser. 

Länsstyrelsens tjänstemän intog en ambivalent hållning till världsarvsbru-
kets alltmer spretande betydelseproduktion. Å ena sidan var det positivt ef-
tersom det gagnade den allmänna kännedomen om världsarvet och kunde 
bringa nytta lokalt. Å andra sidan fanns en oro över att dessa aktiviteter inte 
tog sin utgångspunkt i vad världsarvet egentligen var, dess kärna. Världsar-
vet hade ett mycket bestämt innehåll och syfte: odlingslandskapets naturför-
hållanden och markanvändning. Utnyttjandet aktualiserade frågan om tolk-
ningsföreträde, vilket föranledde länsstyrelsen, som såg sig som världsarvets 

                               
76 Pumpan har på senare år kommit att förknippas med Öland, främst genom arrangemanget 
Ölands skördefest som sedan några år hålls varje höst. 
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rätta uttolkare, att inta positionen som gränsvakt (jfr Gustafsson 2002:kap. 
6). 

Lotten Gustafsson uppmärksammar en liknande oro på Gotland. I folk-
bildningssyfte och för att bevaka medeltidsveckans särställning bland lik-
nande evenemang, eftersträvades historisk korrekthet och tidstrogenhet, så-
väl i iscensättningarna av historiska händelser som i val av klädedräkter och 
produkter till försäljning (Gustafsson 2002:161). Medeltidsveckan utgjorde 
ett samarrangemang mellan museivärlden och turistmarknadens nöjesindu-
stri. Även här fanns kommunala intressen att marknadsföra evenemanget 
som kulturturism. Det fanns ett samförstånd om att alla hade något att vinna, 
men samarbetet innebar att gränsdragningen mellan bildning och underhåll-
ning, marknad och museum hotade att upplösas (Gustafsson 2002:154). Sett 
ur museimännens synvinkel var både korvförsäljare och turister välkomna 
förutsatt att de bröt mot medeltidsveckans egentliga syfte: att visa hur det var 
på medeltiden. I annat fall riskerade bildningen att gå om intet och mark-
nadskrafterna förvandla evenemanget till vilket kommersiellt jippo som 
helst. Ambitionerna att få allt så medeltidslikt som möjligt utmanades emel-
lertid ständigt, av medeltidsmarknadens försäljare vilka inte respekterade 
äkthetskravet på sina produkter, eller av festivaldeltagare som försökte ändra 
historiens gång i dramatiseringen av Valdemar Atterdags brandskattning av 
Visby. 

Världsarvet och Medeltidsveckan är två olika företeelser, men bryderierna 
var i båda fallen fotade i en gemensam problematik. Strider om tolkningsfö-
reträde uppstår lätt när natur- och kulturmiljövården, marknadsintressen, 
individer och grupper tar natur och kultur i besittning utifrån olika intressen 
(Svensson 1999:110). Länsstyrelsen uttryckte oro över förvanskade syften 
och vad man kan beskriva som en postmodern tömning av begreppsinnehåll. 
Däremot var den inte emot de kommunpolitiska och ekonomiska intressena 
och varufieringen som sådana. Den omsorg man i Visby ägnade medeltidens 
autentiska iscensättande, hade på Öland sin motsvarighet i en önskan om att 
information, aktiviteter och produkter gjorde världsarvet rättvisa. Det inne-
bar visserligen inte att det bara fanns en enda riktig version av världsarvet, 
men gestaltningarna borde ta fasta på världsarvets huvudtanke och respek-
tera bevarandet som dess grundsyfte. De strategiska bruken av världsarvet är 
ur bevarandesynpunkt att betrakta som en taktik i de Certeaus mening som 
generellt hotade att erodera detta syfte.  

Att förhållandet mellan de olika intressena och deras respektive nytta 
skulle vara symbiotiskt för tankarna till liknande föreställningar och kon-
stellationer på andra områden. På samma sätt som miljörörelsen vill få män-
niskor att handla ekologiskt för att skona miljön, gynna lokala producenter 
och därigenom bidra till ett mer hållbart samhälle, tycktes man här vilja få 
producenter och konsumenter att ta hänsyn till natur- och kulturarvet. Om 
bara människor tänkte och agerade rätt skulle ”ekosystemet” fungera på ett 
sådant sätt att det gav något åt alla parter. 
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Samarbetet kring Södra Öland innebar emellertid inte att bildningsidealet 
övergavs. Tvärtom. I tjänstemännens ögon var det hela i grundet ett pedago-
giskt problem (jfr Gustafsson (2002:155 ff). Många hade helt enkelt inte 
förstått vad världsarvet var, varför lösningen blev upplysning. Länsstyrelsens 
möjligheter att nå ut var dock mycket begränsade. Med världsarvsutnäm-
ningen följde inga resurser. Tid fick avsättas inom ramen för befintliga 
tjänster och särskilda medel sökas för informationsarbetet. Som ovan påtalat 
har många aktiviteter paradoxalt nog finansierats med EU-medel, även akti-
viteterna i kommunens regi. 

En organisatorisk orsak var att länsstyrelsen efter utnämningen förlorat 
det initiativ och starka inflytande man hade i nomineringsprocessen. Dess 
strategiska position hade försvagats. I förvaltningsskedet var länsstyrelsens 
huvudsakliga uppgift att vaka över området och dess skötsel, medan jord-
brukarna stod för markanvändningen och kommunen och andra aktörer stod 
för utvecklingen. Eftersom länsstyrelsen, liksom övriga involverade, även i 
fortsättningen var beroende av samarbete och goda relationer blev eventuella 
kritiska synpunkter svåra att framföra. Samarbetskonstruktionen var kom-
plex och ömtålig. 

Tjänstemännen själva såg de bristande ekonomiska resurserna och de 
känsliga relationerna som de största stötestenarna, men de sökte också för-
klaringar i världsarvet självt. Odlingslandskapet var så komplext, och helhe-
ten och orsakssambanden fann man svåra att förklara. En stor del av arbetet 
med att förankra nomineringen lokalt bestod just i att förklara vad det hela 
egentligen handlade om, och det behovet hade inte upphört efter världsarvs-
utnämningen. Jordbrukarna och kommunen var nog väl införstådda med 
världsarvets innehåll, men i övrigt var kunskapen föga spridd. 

Ett förhållande man brottades med var att landskapet inte motsvarade de 
dominerande uppfattningarna om kulturarvet. Att se modernt jordbruk som 
del av kulturarvet var inte självklart, särskilt inte för besökare från andra 
länder, där landskap i betydligt mindre grad än i Sverige uppfattas som del 
av kulturarvet (jfr Svensson 1999:115). Landskap var för många natur, inte 
kultur (jfr Saltzman 2001:20). 

Som jag förstår det fanns dessutom en tendens, inte minst bland experter, 
att plocka ”sin del”. Ornitologen intresserade sig främst för fåglarna och 
arkeologen för fornlämningarna. Motsättningarna mellan natur- och kultur-
miljövårdens perspektiv där natur och kultur är varandras motsatser gjorde 
sig också gällande. Att koppla samman naturen med kulturen var kontrover-
siellt. Att platsen betas och att detta gett upphov till den unika floran erkän-
des, men att det dessutom fanns en bonde med en gård bortsåg många ifrån. 

Tjänstemännen inbjöds ofta att tala om världsarvet. För att på ett åskådligt 
sätt förekomma oönskade tolkningar och tydligt klargöra vad Södra Ölands 
Odlingslandskap var, hade en av dem tillverkat ett eget pedagogiskt verktyg, 
ett vadderat tygstycke med applikationer. Det föreställde världsarvet, till-
räckligt stort för att synas på håll inför publik och lätt att bära med sig i en 
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tillhörande tygväska. Mot en botten i svart sammet framträdde södra Ölands 
konturer, dess åkerlappar i gult tyg, odlingar av jordgubbar och bruna bönor 
i rödmönstrat respektive brunmönstrat tyg. Åkerjorden var avsiktligt placerat 
i mitten eftersom det var vad världsarvet på Öland också handlade om, vilket 
ofta glömdes bort. Längst ner i högra hörnet fanns till och med en avstånds-
angivelse om fem km. Med hjälp av tygstycket kunde hon koda, karakteri-
sera och representera det öländska landskapet på önskvärt sätt. Det funge-
rade som ett utmärkt hjälpmedel för att begripliggöra världsarvet för en 
okunnig skara åhörare, särskilt om tiden var knapp. 

Tolkningarna och uppfattningarna varierade dock. Även inom länsstyrel-
sen förekom divergerande åsikter, bl.a. om de alltmer spretande intressena 
och vem som borde få del av världsarvet och på vilka villkor. Man kunde 
också göra gemensam sak med sina samarbetspartners när världsarvet ansågs 
alltför misstolkat. 

Ett sådant exempel är vad som i pressen kom att benämnas ”frimärksbrå-
ket”. Kontroversens upphov var olika uppfattningar om världsarvets namn. 
När Posten i sin serie med världsarv 
gav ut märkena med öländska motiv 
kallades häftet Ölands alvar. Namn-
valet hade Posten Frimärken gjort i 
samråd med en fotograf och författare, 
vars foton utgjort underlag för två av 
häftets fyra motiv. Fotografen hade i 
ett flertal sammanhang argumenterat 
för att det öländska världsarvet borde 
byta namn för att tydligare lyfta fram 
Alvaret, vilket han ansåg uttryckte 
världsarvets grundton. 

Samma person hade argumenterat 
för sin uppfattning i en insändare. Be-
nämningen på frimärkshäftet kriti-
serades av både länsstyrelsen och kom-
munen, vilka hade velat ha det offi-
ciella namnet. Posten och fotografen 
menade å sin sida att namnet var otym-
pligt och att Alvaret var något de 
flesta svenskar kände till. 

Det planerade samarbetet mellan 
Posten Frimärken och kommunen gick om intet. Fotografen, som intervjua-
des i lokaltidningen, menade att kommunen agerade oprofessionellt genom 
att ”dra en semantisk strid till sin yttersta absurditetsgräns”, och såg det hela 
som ”ett utslag av byråkratisk revirkamp” (Ölandsbladet 2003-03-06). När 
lokaltidningen skrev om saken blandade sig journalisten i debatten genom att 

Posten Frimärkens informationsblad 
Bulletinen, 2003 nr 2. På framsidan 
syns två av häftets fyra motiv. 
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i sin text hävda att kommunen här missade gratisreklam (Ölandsbladet 2003-
03-06). Samtidigt passade han på att ge Posten en känga med synpunkten att 
det vore ”kul om det fanns några postanstalter kvar ute i byarna (’ICA är väl 
ingen post heller…’) och att breven inte tar långa omvägar runt hela landet 
innan de landar hos adressaten efter ett par veckor eller så” (Ölandsbladet 
2003-03-22). Namnträtan blev alltså i sin tur en möjlighet att aktualisera en 
annan pågående debatt och kritisera Postens rationaliseringar med stängda 
postkontor som följd. Världsarvet erbjöd ett slagträ i flera olika samhällsde-
batter. 

Världsarvet gjordes emellertid inte bara till verktyg för protester och 
folkligt motstånd mot makthavare. Det orsakade även split och splittring 
bland invånarna på ön. I juni 2004 startades med ekonomiskt bidrag från 
Konstnärsnämnden ett lokalt omdiskuterat projekt, Mitt i – kunskap och ge-
staltning i Ölands världsarv. Projektet syftade till att med konstens hjälp och 
med vetenskaplig och lokal kunskap lyfta fram lokala miljöer och reflektera 
över världsarvet. Även i detta fanns en utvecklingstanke. Projektet skulle 
föra människor samman, leda till utvecklingsprojekt, och väcka frågeställ-
ningar som kanske t.o.m. kunde leda till nydanande forskning (Barometern 
2004-06-17). 

När dessa projektplaner blev kända i april 2004 väckte de både positiva 
och negativa reaktioner. Världsarvsföreningens ordförande talade om ovär-
derlig reklam för världsarvet, medan en representant för en bygdeförening 
ansåg det vara slöseri att slänga ut hundratusentals kronor på att ta dit konst-
närer, samtidigt som kvarnar, broar och annat höll på att rasa ihop mitt i 
världsarvet. Samma person ansåg det vara orättvist mot bakgrund av för-
fallet, samt allt frivilligt arbete som hembygds- och byggnadsföreningar lade 
ned och med tanke arbetslösheten i byggsektorn. Han gjorde också resurs-
fördelningen till en klassfråga när han menade att världsarvet främst tycktes 
vara till för finare folk (Ölandsbladet 2004-04-17). 

Ölandsbladets ledarskribent anslöt sig till den kritiska linjen och skrev 
under rubriken ”Vuxendagis på Alvaret” att världsarvet minsann inte be-
hövde någon konstnärlig utsmyckning eftersom det var sitt eget oöverträf-
fade konstverk. Han ansåg att skattepengarna borde gå till markägare och 
nya jobb för att restaurera Alvaret. Det var Alvaret som skulle hållas vid liv, 
”inte konstjippon ’av fint folk för ännu finare folk’, allt påhejat av någon 
undersysselsatt förening som i Världsarvet funnit en självrinnande bidrags-
kran” (Ölandsbladet 2004-04-04). 

Världsarvets innehåll och syfte varierade beroende på betraktare och situ-
ation. Gemensamt för alla som ville ha del av världsarvet var att det sågs 
som en resurs. Intressena spelade ömsom samman, ömsom konkurrerande de 
med varandra. Förhandlingarna handlade om makten över världsarvet, om 
vem som skulle få tillträde till det och på vilka villkor. Världsarvet hade 
blivit ett inslag i vardagen som berörde och som människor förhöll sig till. 
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En effekt var att det skapade gränser. Några hade större möjligheter att dra 
nytta av det, andra mindre, många ställdes utanför. 

Ett exempel på hur känsligt innanför- och utanförskapet kan vara är för-
hållandet att kommunen på informationstavlorna valt att inte markera världs-
arvsområdets officiella gräns. Den exakta administrativa avgränsningen som 
Unesco krävde blev efter utnämningen problematisk eftersom den visade 
vem som låg innanför respektive utanför världsarvet. Den fick alltså en ex-
kluderande betydelse, varför kommunen valde att tona ned den. Avsaknaden 
av en gränsmarkering skapade osäkerhet om var världsarvet började och 
slutade, men den stängde inte ute potentiella intressenter i närområdet. Och 
bland de bönder som i nomineringsskedet valde att stå utanför började vin-
den vända. En tid efter utnämningen fick länsstyrelsen försiktiga förfråg-
ningar om möjligheten av att ändra gränsen och utöka världsarvet. I 
backspegeln framstod världsarvet, även för några av dess mest ihärdiga be-
lackare, inte längre som något hotfullt utan som en möjlighet. 

 
▪ ▪ ▪ 

 
I det här kapitlet har jag visat hur Södra Ölands odlingslandskap blev till 
genom förhandlingar. Det öländska landskapet kom att ses i nytt ljus, men 
världsarvsplanerna förverkligades främst genom att låta flera versioner sam-
sas. Världsarvsplanerna hakade i andra intressen och gavs nya innebörder. I 
det efterföljande utnyttjandet av världsarvsstatusen var konventionens per-
spektiv än mer fjärran. 

Att globala fenomen ges en konkret och annorlunda innebörd i lokala 
sammanhang är ingen nyhet, inte heller att detta leder till att något nytt ska-
pas (se t.ex. Czarniawska 2002, Hannerz 1992, 1996, Thörn 2002:129 ff). 
Jag vill framhålla att världsarvet som bevarandeprojekt länkas samman med 
andra lokala sammanhang som är formade av andra strukturer och samman-
hang. Världsarvet såsom internationellt bevarandeinitiativ bärs upp av de 
många tolkningarna och användandet av det som ett verktyg i såväl centrum 
som periferi. I fallet Södra Ölands odlingslandskap kan vi se hur både tu-
ristintressena samt den härtill anknutna omställningen till en ekonomi base-
rad på upplevelser och rekreation, och jordbrukarnas verksamhet och politik, 
till viss del bars upp av den globala kulturarvsindustrin. Intressena spelade 
samman och blev till varandras villkor och förutsättningar. De olika agen-
dorna kunde alltså samexistera och utvecklas, tack vare att de aktivt hölls 
isär. 

I nästa kapitel sammanfattar jag avhandlingens viktigaste slutsatser och 
för diskussionen vidare kring frågan om konventionens förutsättningar. 
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6. Världsarvets jordmån 

Politik, marknad, nätverk 

ALL AT ONCE HERITAGE IS EVERYWHERE – in the news, in the mov-
ies, in the marketplace – in everything from galaxies to genes. It is the chief 
focus of patriotism and a prime lure of tourism. One can barely move without 
bumping into a heritage site. Every legacy is cherished. From ethnic roots to 
history theme parks, Hollywood to the Holocaust, the whole world is busy 
lauding – or lamenting – some past, be it fact or fiction (Lowenthal 1996:ix). 

 
Så skriver geografen och historikern David Lowenthal apropå dagens stora 
intresse för historia och kulturarv. Kulturarv väcker genklang och letar sig in 
i allt fler sammanhang. Det internationella samfundet utgör inget undantag. 
Intresset för Unescos världsarvskonvention är stort bland världens stater, 
natur- och kulturmiljövårdens institutioner, andra organisationer och en-
skilda. Sedan 1972 har skaran av länder som anslutit sig till konventionen 
vuxit stadigt. Efter kommittémötet i Cairns 2000, då Höga kusten och Södra 
Ölands odlingslandskap skrevs in på listan, har ytterligare 140 världsarv 
tillkommit. 

Tre av dessa ligger i Sverige. Falu koppargruva skrevs in 2002 som ett in-
dustriarv, och i juni 2003 blev en radiostation i halländska Grimeton, byggd 
på 1920-talet för transatlantiska radiosändningar, ett nytt teknikhistoriskt 
arv. Efter en samnominering från tio länder av Struves meridianbåge fick 
Sverige ytterligare ett världsarv.77 Detta vetenskapshistoriska arv består av 
265 mätpunkter som ligger på 30 kilometers avstånd från varandra längs en 
2820 lång stäcka som går från Hammerfest i Norge till Izmail vid Svarta 
havet. Det var under 1800-talet som den tysk-ryske astronomen Wilhelm von 
Struve beslöt att sätta upp dem för att kunna använda sig av triangelmätning 
för att bestämma den exakta formen och storleken på Jorden. I Sverige finns 
sju mätpunkter varav fyra är med på världsarvslistan. Nomineringsarbetet 
leddes av Finland, men initiativet kom ursprungligen från det internationella 
lantmäteriförbundet FIG. 

                               
77 Länderna är Norge, Sverige, Finland, Ryssland, Estland, Lettland, Litauen, Vitryssland, 
Moldavien och Ukraina. 
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Under Riksantikvarieämbetets höstmöte i november 2005 och det världs-
arvsseminarium som jag då närvarade vid, framkom att det kunde bli ännu 
fler svenska och nordiska världsarv i framtiden. Ett pågående projekt om 
hälsingegårdar kunde kanske leda till en nominering av ett sparsmakat urval 
av sådana. Det stundande firandet 2007 till minne av Carl von Linnés födelse 
300 år tidigare hade väckt tanken om en nominering av platser där den 
världsberömde vetenskapsmannen verkat. En samnominering av nordiska 
vattenkraftverk diskuterades, och även en utvidgning av det redan inskrivna 
Birka och Hovgården till att omfatta vikingatida platser även i andra länder. 

Världsarvskonventionen och intresset för denna är ett transnationellt fe-
nomen i tiden som leder uppmärksamheten mot det internationella samfun-
det och dess organisationer. Sett mot bakgrund av att natur- och kulturarvets 
identifikation och skydd, som tidigare ansetts vara avgränsat nationella och 
lokala angelägenheter, numera placeras på det internationella samfundets 
dagordning pekar på Unesco som en inflytelserik aktör. Unesco har möjlig-
het att i samarbete med stater och andra organisationer skapa verklighetsbil-
der, praktiker, objekt och subjektspositioner, och utifrån dessa få till stånd 
global organisering kring en definierad problematik. Vad som tidigare an-
setts vara ett snävt nationellt ansvar har gjorts till internationella angelägen-
heter. Vissa nationella ägodelar har gjorts till något som mänskligheten äger 
och ärver kollektivt. 

I avhandlingen har jag visat hur tanken om ett världsarv och en konven-
tion för detta vuxit fram inom det internationella samfundet. Jag har också 
analyserat de globala föreställningar, byråkratiska logiker och praktiker som 
konventionen vilar på och hur verksamheten bildar ett transnationellt reglerat 
och reglerande sammanhang som strukturerar vad som sker på olika platser. 

Min studie ansluter till den forskning om internationella organisationer 
som beskriver dessa som kulturproducenter och kulturförmedlare med kapa-
citet att genom vidsträckta nätverk och kanaler influera andra aktörer och 
utöva påtryckningar. Vad vi ser är en global institutionell struktur av infly-
telserika aktörer vars legitimitet och styrka bygger på vissa föreställningar, 
värderingar och principer. Individualism, universalism, självpåtagen aukto-
ritet, rationalisering och världsmedborgarskap har pekats ut som centrala 
kulturdrag som internationella organisationer både bygger sina verksamheter 
på och söker sprida vidare (Barnett och Finnemore 2004, Boli och Thomas 
1999b, Finnemore 1996). Unesco och världsarvet passar väl in på en sådan 
beskrivning, åtminstone när verksamhetens officiella bilder och procedurer 
beaktas, men jag har påvisat en samtidigt komplex och ofta motsägelsefull 
praktik, fylld av förhandlingar. 

Ett sätt att förstå förhandlingarna är mot bakgrund av att betänka svårig-
heterna att fylla världsarvet med ett innehåll. Att avgöra världsarvens status 
och att fastställa risker och hot och besluta om lämpliga åtgärder öppnar upp 
för åsikts- och meningsskiljaktigheter, trots eller kanske t.o.m. på grund av 
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alla utarbetade begrepp, kategorier, kriterier, procedurer och hävdvunna per-
spektiv. 

I kapitel 3 beskrev jag hur Sydafrikas nominering av Robben Island satte 
regelverkets tillämpning på prov, medan turerna kring kärnkraftverket i 
Loire-dalen och kring Höga kustens egentliga status handlade om gränserna 
för världsarvets innehåll. Kontroverserna kring Kakadu National Park visar 
med önskvärd tydlighet hur skilda uppfattningar existerade i förvaltning-
sarbetet. I kapitel 4 visade jag hur även personalen vid Sekretariatet hade sin 
egen syn på världsarvet och vad det borde innebära. 

Att göra bedömningar och fatta beslut kunde vara svårt, men svårighe-
terna i förhandlingarna skall också ses mot bakgrund av att bedömningar och 
beslut kunde få effekter på andra ärenden och sammanhang. Vad som gyn-
nade en part kunde vara till nackdel för en annan. I Kakadu National Park 
handlade det för expertorganen om deras trovärdighet och status, och om 
aboriginernas rättigheter. Kommittén brottades med konventionens anseende 
och betydelse, medan ekonomiska tillgångar och nationell suveränitet stod 
på spel för Australien. 

Incitamenten till engagemang och deltagande måste således sökas i att 
konventionen blev en arena även för sådana frågor. Det blev helt enkelt vik-
tigt att bevaka verksamheten och försöka driva den i önskad riktning. 

Å andra sidan skall betydelsen av engagemang och deltagandet i konven-
tionsarbetet inte överdrivas. Det finns exempel på motsatsen. Även om sta-
terna uppmuntrades att delta i byrå- och kommittémötena var det långt ifrån 
alla som gjorde det. Några var alltid närvarande och visade stort engage-
mang, medan andra aldrig kom till mötena. Exempelvis hade Kongo, svårt 
sargat av inhemska problem, under mitt fältarbete aldrig någon representant 
på plats, trots att landets samtliga platser var uppsatta på hotlistan. Andra 
länder deltog endast när de hade egna nomineringar på gång, när världsarv 
inom det egna landets gränser skulle diskuteras eller när någon principfråga 
fanns på dagordningen. 

För att förstå förhandlingarna är det nödvändigt att se dem som invävda i 
rader av andra intressen. En central aspekt är att konventionen och det 
positivt laddade världsarvsbegreppet erbjöd värdeväxlingar (jfr Ronström 
2001:94 ff). Världsarvet blev en arena och ett verktyg för internationell pre-
stige, personlig karriär, ursprungsbefolkningars rättigheter, nationellt om-
skapande, mellanstatliga samarbeten och konflikter, ja till och med krig-
föring. 

Mot bakgrund av de många intressena och förhandlingarna kan man fråga 
sig hur det internationella bevarande överhuvudtaget var möjligt och hur det 
faktiskt höll ihop. Klart står att Unescos världsarv inte enbart ska betraktas 
som ett uttryck för eliters identitetspolitik, även om detta är en relevant 
aspekt. Intresset för konventionen kan inte heller entydigt förklaras med 
framgångar som ett moraliskt och civilisatoriskt projekt, inte heller med ett 
homogent spridande och accepterande av det antikvariska perspektivet. Att 
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förklara framgången som ett resultat av äktenskapet mellan kulturarv och 
turism är otillräckligt. Snarare bör allt detta knytas samman och dessutom 
relateras till andra samhälleliga förhållanden och processer. 

Vill vi förstå dagens intresse för konventionen måste vi nog vända på frå-
gan. Att världsarvet blivit en framgång beror på att projektet ger utrymme åt 
komplexitet och förmår hantera denna (Turtinen 2004). Det är heterogent. 
Det internationella bevarandet skrivs in i en rad olika kontexter och nyttjas 
även för syften som kan vara konkurrerande och motsägelsefulla. Världs-
arvsplatsernas tillkomst och konventionens faktiskt ökande popularitet skall 
inte enbart tillskrivas lyckade antikvariska projekt, utan också konventionens 
potential som verktyg och som en möjlighetsskapande institution. Världs-
arvet är förvisso en yttring för en vida spridd och allmänt accepterad beva-
randeetik (Titchen 1995:1), men bakom och genom denna är det både en 
arena och ett verktyg för olika attraktiva ändamål. 

Med utgångspunkt i Regina Bendix argument att arvsskapandet försiggår 
i skärningspunkten mellan politik, marknad och nätverk (2000) har jag visat 
hur Unescos världsarv erbjuder sätt att göra politik och ekonomi. Den poli-
tiska aspekten skall då inte avgränsas alltför snävt. Världsarvet är ett 
bevarandeprojekt men rymmer i sig flera andra politiska strävanden. Även 
ekonomi skall förstås i vid bemärkelse eftersom det rör såväl karriärmöjlig-
heter som global uppmärksamhet och ekonomisk vinst (jfr Ronström 
2001:94 ff). 

Situationen är dock inte ny. Blickar vi tillbaka på 1600-talets svenska och 
europeiska arvsskapandet ser vi att bevarandepolitikens ekonomiska vinst 
bestod av den internationella status som uppvisandet av ett långt och ärorikt 
förflutet innebar (Beckman 1993b:63, Grundberg 2000:47).78 På det tidiga 
nationalstatsbyggets fält gav det kapital i bourdieusk mening (Bourdieu och 
Wacqant 1992:118-120). Senare kom nationalismens politiska strävanden att 
handla om att skapa ett disciplinerat folk för olika nationella intressen 
(Bennett 1995). Kulturarvet räddades undan urbaniseringens och industriali-
seringens förödande konsekvenser. 

Följer vi Bendix huvudspår och ser kulturarvet som en kapitalistisk pro-
dukt och undersöker hur arvsskapandet sker i skärningspunkten mellan poli-
tiska och marknadsrelaterade intressen, så ser vi att dessa aspekter lever 
kvar. Vi ser också att dagens arvsskapande sker i en globaliserad, utpräglat 
kapitalistisk och postindustriell ekonomi. Utvecklings- och marknadsintres-
sena och bevarandeintressena bråkar visserligen ofta med varandra, men i 
ökande grad samarbetar de också (jfr Svensson 1998:11). De drar nytta av 
varandra. De förra ser arvet som en resurs, och de senare ser samarbete som 
en möjlig väg att nå antikvariska mål. Kulturarv bevaras och används för 

                               
78 I Grundberg (2000:47-91) beskrivs utvecklingen av det offentliga bevarandet av kulturarv 
från sent 1500-tal till nutid. 
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pedagogiska syften, samtidigt som de görs till säljbara platser i en turism- 
och upplevelsebaserad ekonomi. 

I fallet Södra Ölands odlingslandskap har jag velat lyfta fram de många 
tolkningarna liksom de många förhoppningarna som knöts till världsarvspla-
nerna, och att dessa var nödvändiga för att platsen överhuvudtaget skulle 
kunna nomineras och bli ett världsarv. Världsarvens status som unika eller 
av yppersta klass på toppen av en global hierarki av natur- och kulturarv 
visade sig vara en attraktiv resurs. Världsarvet blev ett svar på lokala och 
regionala problem, t.o.m. europeiska problem. Världsarvet plockades upp 
som ett bland flera förekommande varumärken, att använda för tillväxt och 
utveckling i regionen och för sociala och ekonomiska mål i EU som helhet. 

Konventionen blev en lösning på flera problem, men även dessa var alltså 
i sig invävda i och formade av andra större strukturer och omvandlingar. I 
detta fall utgjorde landsbygdsproblematiken och det blödande jordbruket till 
följd av strukturrationaliseringen, den ekonomiska globaliseringen, omställ-
ningen till en turismekonomi tillsammans med bevarandeintressena världs-
arvets jordmån. 

Att förändringarna även kunde vara av annan art illustreras av flera 
svenska exempel. Tanken att nominera Karlskrona väcktes tidigt men kunde 
inte lanseras förrän efter det säkerhetspolitiska lägets förändring till följd av 
berlinmurens fall 1989 och omvandlingen av det forna östblocket. Radiosta-
tionen i Grimeton i Varbergs kommun blev p.g.a. av den tekniska utveck-
lingen omodern ganska snart efter sitt uppförande, men blev ett möjligt 
världsarv först sedan man i konventionsarbetet tagit till sig det växande in-
tresset för industri- och teknikhistoria. Grimeton som kulturarv motiverades 
även genom ett förändrat globalt tänkande, där världen som helhet och ökad 
mellanmänsklig interaktion betonades allt starkare. På sätt och vis är radio-
stationen ett minnemärke över globaliseringen självt. Detsamma gäller det 
vetenskapshistoriska världsarvet Struves meridianbåge. Förändrade perspek-
tiv och nya trender gav utrymme för taktik och låg till grund för tankarna på 
ett Linné-världsarv liksom på nordiska kraftverk. Just vetenskapshistoriska 
arv och världsarv som omspänner flera länder trodde Riksantikvarieämbetets 
internationella sekreterare att vi skulle komma att få se fler av på listan i 
framtiden. 

Skilda världar? 
Att människor inte så lätt låter sig styras av hegemoniers anspråk är ingen ny 
insikt. de Certeau har hävdat att de spanska kolonisatörernas framgångar 
med att påtvinga indianerna sin kultur paradoxalt nog berodde på att motta-
garna gav andra innebörder åt de ritualer och lagar som pådyvlades dem 
(1988:xiii). På samma sätt kan konventionens framgångar inte entydigt hän-
föras till att det internationella bevarandet skulle vara ett så konsekvent ge-
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nomfört politisk projekt. För att förstå dess ”framgångssaga” (i bemärkelsen 
antal medlemsstater, nomineringar och uppmärksammade hot mot platser) 
måste vi förstå den dynamik som finns i mångfalden av intressen och den 
kreativa användningen av världsarvet. 

I den tidigare forskning om internationella organisationer och internatio-
nellt policyskapande som jag förhåller mig till, är sådana aspekter inte 
ouppmärksammade, snarare outforskade. Exempelvis använder Meyer med 
kolleger (1997) begreppet ”särkoppling” (decoupling; alt. ”löskoppling” 
eller ”losskoppling”) för att beskriva hur de normer och modeller stater tar 
till sig sällan implementeras fullt ut. Förklaringen som de ger är att dessa 
utvecklats och florerar i internationella och transnationella miljöer och därför 
inte alltid är tillämpliga i nationella och lokala socio-historiska kontexter där 
de skall brukas (1997:154). Att resultatet blir ett ”isärhållande” påpekas, 
men utvecklas inte närmare. 

Michael Buroway har kritiserat Meyer och dennes kolleger för att inte till-
räckligt undersöka länken mellan normer eller modeller och den konkreta 
praktiken (2001:3, 24 not 22). Meyer är emellertid en av flera forskare som 
inom organisationsteoretisk forskning problematiserat särkopplingen och 
pekat på dess betydelser (se t.ex. Brunsson 1989, Jacobsson 1994:kap. 6, 
Levin 1996:101-106, Meyer och Scott 1983:25. Se även Mörth 2000 om hur 
Europeiska kommissionen hanterar sitt uppdrag och skilda intressen). 

Begreppets innebörd är att den formella strukturen eller officiella mål i 
organisationer görs mer eller mindre oberoende av de aktiviteter och det 
arbete som utförs. I en diskussion om projekt som organisationsform skriver 
forskaren i socialt arbete Claes Levin utifrån Meyer och Scott (1983) föl-
jande: 

Fördelen med ett sådant sätt att organisera arbetet är att det ger ett intryck av 
att den formella strukturen fungerar. Samtidigt som organisationen upprätt-
håller sin legitimitet kan arbetet varieras efter praktiska eller professionella 
hänsynstaganden. Organisationen utgör en rationell och formell struktur som 
materialiserar ett antal kulturella föreställningar och krav. /…/ Utåt förmedlas 
bilden av en rationell organisation, sysselsatt med att uppfylla de officiella 
och lagstadgade målen med hjälp av effektiva och anpassade teknologier 
(Levin 1996:102, 106). 

 
Begreppet begripliggör flera aspekter av verksamheten. En aspekt handlar 
om den harmonierade bild av konventionen och dess mål, som presenterades 
i intervjuer, rapporter från möten, Unescos informationsmaterial, officiella 
presentationer och broschyrer om enskilda världsarv. Att denna bild var en 
annan än den praktiska verksamhetens måste förstås mot bakrund av att kon-
ventionen var infogad i ett större sammanhang, där även externa krafter på 
olika sätt försökte ”disciplinera” aktörerna och forma verksamheten. De 
centrala aktörerna var tvungna att anpassa sig till omgivningens krav för att 
upprätthålla legitimiteten i förhållande till det omgivande samhället. Legi-
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timiteten byggde på byråkrati och de världskulturella normerna och vär-
deringarna, och bevarades genom att aktörerna framhöll konventionens 
officiella budskap, perspektiv och procedurer och tonade ner motsättningar, 
konflikter samt de många intressena och kreativa bruken.  

En andra aspekt av särkopplingen är hanteringen av verksamhetens mång-
faldiga intressen. De inte tonades inte bara ned kollektivt utåt, utan hölls isär 
internt mellan aktörerna. Särkopplingen skall alltså inte tydas som en enkel 
skillnad mellan ideal och praxis eller som en betydelselös diskrepans mellan 
vad folk sade och gjorde. Den var istället en del av praktiken. 

Trots att verksamheten var hårt styrd av formella regler saknades inte 
möjligheter att agera informellt. I förhållande till konventionens strategier 
kunde aktörerna agera taktiskt ”backstage”, exempelvis under kaffepauser 
och middagar utanför plenum. Men även ”frontstage”, under t.ex. mötesför-
handlingarna, gick det att genom intrycksstyrning styra ärenden i olika rikt-
ningar. 

En och samma handling kunde vara både taktik och strategi, och samma 
tillfälle på en och samma plats kunde vara både ”frontstage” och ”backstage” 
beroende på de sammanhang som aktörerna för tillfället befann sig i (jfr 
Hyltén-Cavallius 2005:39 f). Att exempelvis agera taktiskt under en mottag-
ning kunde för en delegation bättra på oddsen i ett eget ärende. Samtidigt 
kunde det vara ett sätt att framträda som suverän stat på statsbyggets inter-
nationella fält och skapa en attraktiv turistdestination. Här krävdes ett strate-
giskt och taktiskt agerande i enlighet med de olika sammanhangens förvänt-
ningar och logiker. Rum och plats, för att tala med de Certeau, skapades på 
en och samma gång. 

Taktik och strategi förekom emellertid inte bara under mötena eller i Sek-
retariatets vardag. På Öland fick länsstyrelsens tjänstemän en nyckelroll 
genom att översätta konventionen till den lokala kontexten och samtidigt 
anpassa sig till de centrala aktörernas blick. Relevanta och förenklade bilder 
skapades beroende på betraktare och sammanhang. Ett mäklande var nöd-
vändigt för att nomineringen skulle kunna förankras på Öland. 

Existensen av de många vitt skilda intressena är intressant med tanke på 
den forskning om internationella organisationer och internationellt policy-
skapande som hävdar att stater socialiseras till att acceptera vissa föreställ-
ningar, normer, värderingar och modeller. Det internationella samfundet 
beskrivs här som en påtryckande miljö, som leder till att problem och lös-
ningar, skyldigheter och rättigheter formuleras och sprids transnationellt. 

Mina erfarenheter talar inte emot resonemanget, men de ger en mer sam-
mansatt bild. Visst finns det skäl att tro att de som engagerar sig i verksam-
heten gör det på grund av att de tagit till sig budskap eller åtminstone ser sig 
föranlåtna att göra det, men andra intressen och kreativa bruk tycks vara lika 
viktiga. 

Min analys av konventionen illustrerar väl Scotts tanke om att den här ty-
pen av storskaliga institutioner bara fungerar när de är ”understyrda” av in-
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formellt liv (1998:136). Intressen och praktiker som inte är konforma med de 
officiella är en nödvändig försättning.79 Världsarvet är inget entydigt feno-
men utan ett mångtydigt sådant. Det är just de många sammanhangens när-
varo och hantering i relation till konventionens formella och informella spel-
regler, lokala kunskaper och kontextuella villkor som måste lyftas fram och 
granskas för att förstå såväl intresset för konventionen som världsarvsplat-
sernas tillkomst och bevarande – dvs. visa hur världsarvet utgjorde både hot 
och resurs i skärningspunkten mellan politik och marknad.80 

Verksamhetens omfattning beträffande involverade stater, organisationer, 
myndigheter, individer, platser och invävda sammanhang, ställd i relation till 
de fåtal nedslag i den som jag har gjort, manar dock till försiktighet vad 
gäller resultatens räckvidd. 

Fler intressen och sammanhang än dem jag beskrivit fanns. Konventionen 
var inflätad i en kamp om utrymme inom Unesco, vilket jag anade men själv 
inte undersökte närmare. Valdimar Hafstein har sagt att en viktig orsak till 
tillkomsten av Unescos konvention för det immateriella världsarvet var ett 
missnöje med den tidigare konventionens eurocentriska perspektiv och väst-
dominans (2004:1 ff). Under 1990-talet ägde det rum en omorientering av 
Unescos förhållningssätt till folklore, från ett västerländskt arkivaliskt para-
digm till ett östasiatiskt paradigm, som var knutet till japanska och kore-
anska bevarandeprogram för ”levande” kulturskatter. 2003 års konvention 
utgjorde en reaktion som utmanade hegemonin på kulturområdet och föränd-
rade maktbalansen i internationella kulturarvsfora. Den nya konventionen 
skapade utrymme för aktörer som ansåg sig missgynnade och syftade till 
ökat inflytande över Unescos kulturpolitik i stort. 

Eftersom jag studerat verksamheten från den internationella arenan som 
främsta utsiktspunkt har jag, med undantag för Södra Öland, liten kunskap 

                               
79 Etnologen Eva Fägerborg (1996) resonerar på ett liknande sätt i en studie om synen på 
kunskap och tänkande på en verkstadsindustri. Företagsledningens framgångar med att eta-
blera ett nytt tänkande förklaras med att både ledning och arbetare handlade utifrån pragma-
tiska intressen. Hon skriver: ”Båda parter hade intresse av detta tänkande: ledningen för att 
det skapade mer engagerade arbetare som gjorde företaget mer effektivt och lönsamt, arbetare 
för att jobbet blev intressantare och mer stimulerande. Intressena var inte desamma, men de 
kunde samsas” (Fägerborg 1996: 265). 
80 De båda statsvetarna Ulrika Mörth och Malena Britz (2004) framför liknande argument i en 
artikel om integrationsprocesser i EU. Integration kan enligt dem inte enbart förstås som 
resultat av överläggningar mellan regeringar eller av implementerade direktiv. För att förstå 
och analysera hur integrationsprocesser går till plockar de i analysen in organisationsteore-
tiska verktyg, däribland begreppen ”översättning” och ”organisatoriska fält”. Det organisato-
riska perspektivet gör det möjligt att även kunna inkludera andra aktörer än stater, såsom olika 
organisationer och företag, men också att betrakta t.ex. EU-kommissionen som en organisa-
tion. Organisationer tillhör alltid olika organisatoriska fält där det råder olika perspektiv på 
världen och på hur man bör agera. Ökat samarbete underlättar spridningen av idéer, men 
dessa översätts alltid till respektive fält. Integration är således inte en rätlinjig process. Integ-
ration förstås och analyseras bäst som organisatoriska processer. Se även Mörth (2003b). 
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om hur verksamheten gestaltar sig på olika världsarvsplatser, i nationella och 
regionala organ, och om andra förhållanden världen över. 

Även annan forskning visar dock stöd för betydelsen av världsarvet för 
turism och samhällsutveckling. Att använda natur och kultur är en generell 
trend. Sverige som i många andra länder har bruket av natur- och kulturarv 
blivit ett självklart nationellt mål (Grundberg 2000:6). Världsarvets status 
antas locka besökare och bidra till ekonomisk tillväxt. 

Tidigare studier av enskilda världsarv och länder visar att sådana intressen 
knutits till nomineringarna (se t.ex. Gustafsson 2002 och Ronström 2001 
angående Visby, Svensson 2005 om Robben Island, Seppänen 1999 om 
Lima). Turismforskaren Graeme Evans (2005) berättar i en antologi om tu-
rism och världsarv att Mexiko använt sina världsarv alltsedan de första 
platserna skrevs in i slutet av 1980-talet, både för att vidga utbudet av be-
söksmål till turister, från främst Nordamerika och Europa och för att skapa 
en version av mexikanskhet åt det egna folket. Där har kulturturismen har 
varit en del av landets ekonomiska utvecklingsstrategi.  

Samtidigt finns det skäl att inte överdriva betydelsen av världsarvsstatu-
sen för sådana intressen. I ett världsarv som Towern i metropolen London 
spelar denna liten roll (Bandarin 2005:v). Kulturgeografen van der Aa pekar 
på att bruket av statusen växlar beroende på geografiskt läge, typ av arv, 
ägarförhållanden och moraliska och religiösa motiv (2005:116 ff). Exempel-
vis anser man det vid koncentrationslägret Auschwitz-Birkenau vara opas-
sande att marknadsföra platsen (som dock redan är ett välkänt besöksmål). 

Direkt motstånd mot nomineringar har även förekommit. Som tidigare 
nämnts valde jordbrukarna i en socken på Öland att rösta nej till nomine-
ringen, detta med följden att området uteslöts. Ett liknande motstånd mötte 
nyligen planerna på en samnominering av ett våtmarksområde längs atlant-
kusten från Nederländerna över Tyskland till Danmark. Jordägare och miljö-
organisationer i den nederländska delen avvisade förslaget, eftersom de an-
såg det alltför oklart vad världsarvsutnämningen skulle föra med sig (van der 
Aa m.fl. 2005). De såg sin självständighet hotad och var rädda att de skulle 
drabbas av extra pålagor. Världsarvsutnämningen riskerade att kosta mer än 
den smakade, ansågs det. Kulturgeografen van der Aa hänvisar till andra 
liknande fall och ställer frågan om konventionen är på väg att mista sitt goda 
anseende. 

Turismforskaren David Harrison (2005) har beskrivit hur nomineringen 
av staden Levuka på en ö i Fidji gick i stöpet. Nomineringsplanerna var 
starkt kopplade till turistintressen i spåren av samhällsomvandlingar med 
lokal utarmning som följd. De stöddes ekonomiskt av det norska biståndsor-
ganet Norad och av Unesco som ett led i ambitionerna att förbättra listans 
representativitet. Det långt gångna arbetet fick dock ett abrupt slut efter det 
att allmänna val förändrat sammansättningen i det lokala styret. De nya re-
presentanterna gjorde helt enkelt andra prioriteringar. Ett försvårande för-
hållande var också lokalbefolkningens syn på kulturarv som något som är 
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bundet till platsen. Levukas värde som kulturarv var för dem inte, som i 
konventionens synsätt, knutet till byggnaderna som sådana utan till platsen, 
vilket innebär att staden t.o.m. skulle kunna rivas utan att kulturarvet för-
svann. Världsarvsplanerna hade därför svårt att få fäste. 

Ett intresse för konventionen och världsarvsstatusen är alltså ingen själv-
klarhet. Å andra sidan finns skäl att anta att både ointresse och okunskap 
paradoxalt nog ”gagnar” verksamheten, främst förvaltningsarbetet. Tecken 
på att verksamheter, internationellt och på nationell och lokal myndighets-
nivå, hölls åtskilda både från varandra och från vardagen på de enskilda 
världsarven framkom under mötet i Cairns, då den periodiska rapporteringen 
för världsarven i de arabiska länderna stod på dagordningen. Den konsult 
som getts uppdraget att redovisa alla uppgifter om världsarven i regionen 
hade en dyster bild att ge. Många platser bedömdes vara i så dåligt skick att 
de borde sättas på hotlistan. Kunskapen om konventionen och dess innebörd 
var i många fall antingen svag eller obefintlig. 

Det rörde sig alltså om ytterligare en variant av särkoppling. Vardagen på 
världsarven rullade på och problemen, sedda ur konventionens perspektiv, 
uppdagades inte förrän de genom rapporteringen nådde Sekretariatet, expert-
organen och Kommittén. Även där hade verksamheten dittills också rullat på 
som om inget hade hänt. När bristen på förankring och sakernas tillstånd 
blev kända fick sig den gängse uppfattningen om konventionen som ett till 
största delen lyckat bevarandeprojekt en ordentlig törn.81 

Tillbaka till frågeställningarna 
Utblickarna ovan är inte att betrakta som inskränkningar av denna undersök-
nings resultat och slutsatser. Däremot har jag velat klargöra vari just mitt 
bidrag består. På det sättet reser sig lättare nya forskningsfrågor. 82 Unescos 

                               
81 I en studie av ett kulturprojekt för att råda bot på social isolering och skapa samhällsen-
gagemang bland invånare på sex svenska orter påvisar etnologen Lena Gerholm (1985) ett lik-
nande förhållande. Den centrala ledningsgruppen betraktade projektet som framgångsrikt 
genomfört samtidigt som det lokalt inte hände något fundamentalt nytt. 
82 Betraktat som ett internationaliserat problem att hantera utgör världsarvet ett exempel bland 
andra, t.ex. hälsa, utbildning och jordbrukspolitik. På ett plan är världsarvet således utbytbart, 
men på ett annat är det det inte, eftersom det trots allt rör sig om internationaliseringen av ett 
specifikt område och om reglering i form av en konvention. Att relatera världsarvet till andra 
exempel vore därför intressant. Referenserna till sådana är få i avhandlingen medan koppling-
arna till forskning om kulturarv är fler. En orsak är att jag länge valde mellan att relatera 
världsarvet till antingen forskning om internationella organisationer och internationell politik 
eller forskning om kulturarv. Även min läsning av litteratur började i studier av de förra för att 
mer och mer gå över i studier av kulturarvspolitik – detta eftersom utflykten till Öland krävde 
det. I det senare stadiet var jag därför mest upptagen av att relatera världsarvet till sistnämnda 
forskning. Beslutet att sätta den internationella aspekten i första rummet togs sent i skrivandet. 
Mitt främsta mål är dessutom inte att utveckla någon generell teori i frågan utan att problema-
tisera viss forskning genom en undersökning av världsarvskonventionen som enskilt exempel. 
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världsarv väcker många olika sådana – även sådana av metodisk och kun-
skapsteoretisk art. Hur kan man bedriva kvalitativ forskning i en samman-
länkad värld? Vilka är kunskapssökandets möjligheter och begränsningar? 

Då jag sammanfogat perspektiv och analysverktyg från forskning om in-
ternationella organisationer, internationell politik, globalisering, transnatio-
nella processer, organisationsforskning och kulturarv har verksamheten upp-
visat större komplexitet och flera ouppmärksammade och, åtminstone för 
mig, oväntade förhållanden, särskilt i relation till de två förstnämnda om-
rådena. Jag vill här avsluta med att återvända till avhandlingens frågeställ-
ningar för några avslutande reflektioner. 

Frågan om vem som skapar världsarvet reser sig mot bakgrund av de 
många involverade aktörerna. Världsarven kan inte komma tillstånd utan 
Världsarvskommittén, expertorganen, Sekretariatet och de nationella myn-
digheterna. Men även om konventionens starkt reglerande kulturella sam-
manhang, dess matris för arvsskapande, dess globala retorik och moraliska 
imperativ är vad som gör världsarven möjliga, visar granskningen av en-
skilda platser att dessa faktiskt möjliggjorts av andra tolkningar och förvänt-
ningar. 

I fallet Södra Ölands odlingslandskap blev de i huvudsak lokalt oriente-
rade jordbrukarna medskapare, också i det globala räddningsprojektet i stort 
(jfr Herzfeld 2004:210 om hantverkare på Kreta). Utan lokal acceptans, vil-
ket regelverket kräver, från de inledningsvis trilskande bönderna och de in-
tresserade kommuntjänstemännen, hade det aldrig blivit något världsarv. Att 
se konventionen som driven enbart av en global elit vore att förenkla frågan 
om aktörsskap. 

Svaret på frågeställningen kompliceras ytterligare om vi beaktar de orga-
nisatoriska sammanhangen. Ett av dessa, i fallet Södra Öland, var EU-stöden 
till jordbruket och till utvecklingsarbetet. Som nämnts i kapitel 5 var det 
dessa som till viss del bekostade områdets skötsel även utvecklingen av det 
som ett besöksmål. Genom de lokala och regionala sammankopplingarna 
kom alltså EU att stå för detta världsarvs underhåll och bruk (samtidigt som 
världsarvet paradoxalt nog bidrog till EU-projektet). 

Frågan om vem som skapar världsarvet kan utredas och besvaras i termer 
av närhet och distans till verksamheten, men särskilt viktigt att beakta blir 
aktörers situationellt bestämda ageranden i skärningspunkten mellan de olika 
organisatoriska kontexter som hanteras och länkas samman. 

På samma sätt blir frågan om var världsarvet skapas problematisk. Efter-
som världsarvet inte utgör ett avskärmat homogent sammanhang skapas det 
på många platser, men även här blir det viktigt att även tänka i termer av 
närhet och distans och uppmärksamma situationella ageranden, för att kunna 
urskilja vilka platser som är mer centrala än andra. 

Frågorna om vem och var har även bäring på frågan om hur världsarvet 
görs allmänt känt. Som jag visat arbetade Unescos sekretariat, liksom Läns-
styrelsen i Kalmar län, och Föreningen Ölands Världsarv inom det etable-
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rade medieutbudet för att sprida budskap. Flera ”system för kulturproduk-
tion” kom därigenom att samverka (se Marcus 1995). Att världsarvet hade 
en stark attraktionskraft märktes av att det plockades upp i mängder av sam-
manhang. Det var ett otydligt begrepp som gavs innebörd i de kontexter det 
användes och som givet dess positiva konnotationer blev ett verktyg för 
olika syften. Trots att Unescos bevarandebudskap inte var det mest framträ-
dande i alla dessa sammanhang, eller ofta inte ens alls nämndes, vill jag dock 
hävda att världsarvet spreds och befästes som fenomen. 

Sant är att de många olika produkterna och aktiviteterna i sig inget säger 
om hur väl känd världsarvstanken var eller hur den uppfattades. Dessa torde 
ju också ha ganska begränsad räckvidd. Inspirerad av socialpsykologen 
Michael Billigs (1995) begrepp ”banal nationalism”, dvs. det mer vardagliga 
upprepandet och därmed befästandet av nationens gränser och innehåll i allt 
ifrån väderleksrapporter till sportevenemang, vill jag dock mena att de ofta 
förekommande hänvisningarna till världsarvet innebär en innötning, åt-
minstone av världsarvets existens. Det finns alltså skäl att anta att även dessa 
mångskiftande referenser är till gagn för världsarvet som globalt bevarande-
projekt. 

1998 arrangerades konstutställningen Vårt världsarv i Tensta. Ett 70-tal färgbilder i 
jätteformat med motiv från världsarvsplatser tryckta på tyg sattes upp på fasader
och väggar, på offentliga platser och i köpcentret. Guidade turer arrangerades,
studiecirklar hölls, och man ordnade en utflykt till världsarvet Drottningholm. Foto: 
författaren. 
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På liknande sätt kan också motsättningarna, kontroverserna och konflik-
terna inom och utanför verksamheten sägas bekräfta fenomenets existens. 
Visst blir världsarvet som företeelse mer fragmenterat, men strider verkar 
snarare stärkande än försvagande eftersom spridningen av det till alltfler 
sammanhang legitimerar såväl fenomenet i sig som striderna om det (se Di-
Maggio 1991:268). Sådana ingår i institutionaliseringsprocessen. 

Svaret på frågan om konventionens förutsättningar bör alltså inte enbart 
sökas i världsarvsadministrationen självt utan också utanför den. Vill vi för-
stå vad som gör det internationella bevarandet möjligt måste vi även upp-
märksamma hur det bärs upp av andra sammanhang och strukturer, varav 
somliga inte ens är en del av verksamheten. 

Slutord 
Att påpeka behovet av kontextuell kunskap kan verka trivialt, men sökandet 
efter sådan framstår i mina ögon som en verklig utmaning. Vad vet vi som 
etnologer om dagens sammanlänkade samhälle där varor, föremål, männi-
skor, budskap och föreställningar flödar, och där nya relationer, samman-
hang, strukturer och gränser upprättas, där gamla består eller omformas? 

Unescos världsarv har lett mig in på för etnologer föga bekanta områden: 
internationella organisationer, internationellt policyskapande, samarbete och 
aktiviteter över gränser som förbinder stater, organisationer, lokala platser 
och sammanhang. 

En sida av mitt intresse har varit att lyfta fram och undersöka de processer 
och institutioner som transnationellt formar dagens samhälle. Jag ser det som 
angeläget eftersom det då bli möjligt att med kunskap ta ställning till dem. 

Följdfrågan är hur man metodiskt kan gå till väga. Den här avhandlingen 
har varit ett försök att bedriva etnologisk forskning med de speciella för-
tjänster och begränsningar som mitt geografiskt vidsträckta multilokala fält-
arbete. I mitt fall har bredd fått gå före djup. Bredden har gett mig kunskaper 

Vid de världsarv jag besök har det i de flesta fall funnits skyltar som angett att plat-
serna är världsarv. Det vänstra fotot är från saltgruvan Wieliczka i Polen, det högra 
från cistercienserklostret Fontenay i Frankrike. Foto: författaren. 
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som en mer avgränsat och djuplodande analytisk ansats eller en makroana-
lytisk ansats inte kunnat förse mig med (jfr Freidberg 2001:365). Samtidigt 
är den bredd jag eftersträvat ändå bara ett begränsat utsnitt, och den väg jag 
valt är bara en av många möjliga. Det här dilemmat är generellt, men blir i 
mitt fall särskilt påtagligt. 

En tredje sida av min kunskapsproduktion handlar om ett förändrat sätt att 
tänka, och som är nog så viktig att framhålla för att den här avhandlingen 
skall kunna förstås. Etnologen Tom O’Dell menar i sin avhandling om ame-
rikaniseringen av Sverige att etnologer i högre utsträckning borde formulera 
sina forskningsfrågor i termer av relationer, eftersom det skulle ge helt nya 

2001 hamnade världsarvet på svenska frukostbord. Mejerifö-
retaget Arla hade då texter om de svenska världsarven på några
av sina produkter. Foto: Jonny Boström. 
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kunskaper (1997:228). Lars Kaijser (2004) efterlyser i en artikel om etnogra-
fiskt fältarbete en större känslighet för strukturella villkor och förhållanden, 
exempelvis organisatoriska, eftersom sådana faktiskt formar vad som sker i 
observations- och intervjusituationer men sällan framträder särskilt tydligt i 
dem. 

Jag är beredd att ta dem på orden. Under mitt fältarbete har jag gång på 
gång tvingats inse att vad som ägde rum på de nedslag jag gjorde i fältet 
formades av och bidrog till processer på andra platser och i andra samman-
hang. Det var genom att vara uppmärksam på relationer som min initiala 
okunskap kunde minskas om de globala och transnationella skeenden som 
pågick på fältarbetets samtliga nedslagsplatser – en okunskap som jag tror 
mig dela med andra etnologer. På samma sätt etnologer har för vana att se 
hur historien verkar i samtiden, blev det ett givet perspektiv för mig att även 
rumsligt förstå de villkor som formade vad som ägde rum lokalt. Ett huvud-
spår i avhandlingen har varit att undersöka hur lokala villkor formas i andra 
lokaliteter, i sin tur kopplade till andra större sammanhang och förändringar. 

Studiens övergripande kontext är globalisering, betraktad med Hannerz 
vida definition som ”en tätnande väv av alla slags relationer och beroende-
förhållanden” (2001:16). Att studera Unescos världsarv har för mig inneburit 
att studera hur globalisering görs. Jag håller gärna med antropologen Tho-
mas Hylland Eriksen som säger att det globalas invävdhet i det lokala kan 
verka självklar (2004:5). Att skilda sociala världar står i förbindelse med 
varandra är inget nytt, men just förbindelserna har ofta fått stå tillbaka till 
förmån för det lokala. 

Men även den som inte gör globaliseringsprocesserna i sig till föremål för 
forskning har anledning att ägna dessa uppmärksamhet. Jag är inte ensam 
om att anse att globaliseringen är alltför lätt att bortse från och associera till 
vissa slags aktörer, företeelser och processer, när den i själva verket existerar 
bland oss alla, här och nu (se t.ex. Eriksen 2004:5, Hannerz 2001:16, Herz-
feld 2004:2, Löfgren 1996:165 ff, Thörn 2002:27). Intresset finns inom et-
nologiämnet idag, men ytterligare kunskaper behövs. Utan sådana kan det 
vara svårt att faktiskt förstå vad som är för handen i de intervjuer och obser-
vationer vi som etnologer genomför. 
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Summary 

UNESCO’s World Heritage – On the Preconditions of 
International Policy 

Aims and starting points 
The UNESCO World Heritage Convention (1972) is an international law for 
the protection of natural and cultural heritage sites. Since its adoption, the 
Convention has been subject to growing interest among the world’s states. 
To date, no less than 180 states have ratified it. 

The Convention maintains that specific places in the world are the com-
mon heritage of humankind and deserve international attention and protec-
tion. At present, the number of World Heritage properties amounts to 830 in 
138 countries. Sites are identified through a formal nomination procedure. 
States Parties to the Convention nominate sites within their territories for 
inclusion on the World Heritage List. All nominations are evaluated by ex-
perts83 before an international committee takes the final decision whether to 
inscribe. Sites identified as World Heritage properties are monitored and 
protected by UNESCO in collaboration with States Parties and organisations 
within the field of heritage protection and preservation. Other important 
tasks of the Convention are information, education, and revisions of the im-
plementation of its policies and guidelines. 

In this thesis, I propose the World Heritage Convention as an example of 
policy making that illustrates the influential role of international organisa-
tions today. In accordance with previous research within sociology and po-
litical science, my aim is to show that organisations like UNESCO frame 
problems as global, provide solutions, and organise the actions of states, 
organisations and individuals. 

I also take the discussion further by exemplifying how this is done and by 
casting light on the preconditions for international policy making. 
UNESCO’s World Heritage Convention both illustrates and challenges neo-
institutional perspectives on international organisations as influential actors 
                               
83 Three organisations within cultural and natural heritage protection are affiliated as advisory 
expert bodies: the International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) for cultural 
heritage, the World Conservation Union (IUCN) for natural heritage, and the International 
Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property (ICCROM) for 
advice on restoration techniques and for training. 
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that frame the interests and actions of other actors. When scrutinising the 
Convention in operation, certain circumstances and conditions appear equ-
ally important. As will be described, states, organisations, and individuals 
use the Convention for a multitude of purposes including international pre-
stige, career advancement, publicity, identity, development, tourism – even 
war. This indicates that the success of the Convention can be explained to 
result only partially from the general acceptance of its global rhetoric and 
morally vested perspective and of the need for states to gain legitimacy thro-
ugh international engagements. 

The purpose of this study is to analyse the construction of the UNESCO 
World Heritage Convention, its transnational constitution. I look at how the 
Convention emerges in and between locales through bureaucratic and diplo-
matic procedures which consist of contestations and negotiations character-
ised by intersecting, often conflictual, political and economic interests. Such 
a purpose calls for an approach that traces and explores the interests, trans-
national engagements, and interpretations of the Convention by states, or-
ganisations, corporations, and individuals. Because of the transnational na-
ture of my topic, I have conducted “translocal fieldwork” (Hannerz 2001). I 
have attended UNESCO meetings in France (Paris), Morocco (Marrakech), 
and Australia (Cairns). Fieldwork has also been carried out at UNESCO 
headquarters in Paris. My focus is on the international arena, but I have also 
made a case study of the Agricultural Landscape of Southern Öland, a Swe-
dish World Heritage site placed on the List in November 2000. Additional 
materials consist of interviews, documents and media. 

To make sense of international policy making, I analyse the Convention’s 
bureaucratic apparatus in detail. I argue, in line with Barnett and Finnemore 
(2004), that international organisations are bureaucracies which exercise 
power in the world through their ability to make impersonal rules whose 
effect is not only to regulate but also to constitute and construct the social 
world; furthermore, deconstructing and analysing a bureaucracy is necessary 
to understand the behaviour and actions of its actors. Together with diplo-
macy, the discourses of the bureaucracy construct formal and informal rules 
which stakeholders must learn. To successfully engage in the Convention, 
mastering the discourse and abiding by the rules of the game are necessities 
for any actor– irrespective of intent, methodology, or political ideology. 

The main analytical focus in this thesis is on the negotiations (in a wide 
sense) between actors, which are an effect of intersecting, often conflicting, 
political and economic interests. Identifying and protecting World Heritage 
sites often entails conflict, competition and contestation internationally, na-
tionally and locally because of the struggle over meanings within neo-liberal 
global re-structuring; moreover, UNESCO’s World Heritage Convention is 
often taken up for purposes other than official ones. To analyse how actors 
pursue their interests, this thesis uses Goffmann’s (1988) concepts of “front-
stage” and “backstage” and de Certeau’s (1988) concepts of “strategy” and 
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“tactics”. In brief, frontstage is the space before an audience where a per-
formance or ritual takes place. The backstage, on the other hand, is where 
performers relax and prepare for the performance at hand while concealed 
from the audience. Strategies are practices that give sovereign independence 
and autonomy to actors in relation to other actors. Tactics are practices that 
make use of gaps within a strategic system to generate novel and inventive 
outcomes. Tactics, then, are uses, manipulations and escapes from within a 
system. 

The presence of the many contending and sometimes contradictory inter-
ests raises the question of explaining the success of the Convention and the-
reby the preconditions for international policy making by international orga-
nisations. I present the hypothesis that rather than by its official aims, the 
Convention is spurred by informal life (cf. Scott 1998), from strategic practi-
ces and tactics located “backstage”. 

On a more general level, this thesis is a study of globalisation. My aim is 
to contribute to an understanding of how some contemporary societies are 
formed and transformed by international organisations engaged in transna-
tional interactions with states, organisations, corporations, and individuals. 

Outline and Contents 
Introductory Chapter. In the introductory chapter, the background, aims, 
theory and previous research, as well as method, are presented. 
Chapter Two. The second chapter describes the history of the Convention. I 
put forward the view that the preservation of humankind’s common heritage 
has been constructed as a “problem” to be dealt with by the international 
community. What was once considered a national task has become “interna-
tionalised” (Goldmann 1999, 2001). 

By analysing the Convention’s institutional system of procedures for the 
identifying and monitoring of World Heritage sites, I explain the nomination 
procedure. As a “global matrix,” this procedure operates according to bu-
reaucratic logic (Handelman 1998), hence making the sites identifiable as 
“World Heritage.” Composed of procedures, definitions, categories, and 
criteria, this discursive grammar, transnationally diffused and applied, makes 
possible the reinterpretation and reorganisation of geographically dispersed 
sites as part of humankind’s heritage from the point of view of “the world as 
one single place” (Robertson 1992). 

The World Heritage Convention involves categorising and assessing natu-
ral and cultural heritage sites worldwide which results in the distilling of the 
unique, outstanding, invaluable, and indispensable “wonders of the world”. 
Thus, new value is added to selected sites by global systematisation, stan-
dardisation and listing – a value exchangeable to other fields, e.g. tourism 
(cf. Kirshenblatt-Gimblett 1998, Ronström 2001). The effects of these new 
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values, however, may be deleterious and/or counter to some of the other 
meanings embedded in the heritage site, such as sacredness. 

In chapter two, I present the procedures and techniques for monitoring 
sites, as well as the means for producing and disseminating information and 
education. Global media is crucial for making World Heritage intelligible 
and known to the general public. Products are important as “places” to be 
visually consumed, or, following Bennett (1995), as “spaces of representa-
tion” where the globally dispersed are re-presented and co-ordinated into 
identifiable entities through techniques of framing and display. 

In this chapter, I argue that the Convention is designed as a disciplinary 
and “civilising” instrument. World Heritage entails the construction of hu-
mankind as a moral and imagined political community in Anderson’s term 
(1993). As a cosmopolitan political project, the Convention is part of what 
Falk calls “the overall project of citizenship.” Falk defines this project as a 
response “to the overriding challenge to create a political community that 
doesn’t yet exist, premised upon global or species solidarity, co-evolution 
and co-responsibility, a matter of perceiving a common destiny, yet simulta-
neously a celebration of diverse and plural entry-points expressive of spe-
cific history, tradition, values, dreams” (1994:139). 

Chapter two concludes with a description of some aspects of the devel-
opment of the Convention since 1972. The aim here is to describe 
UNESCO’s efforts to obtain “a more balanced and representative World 
Heritage list.” This basically means restricting nominations from well-repre-
sented states and categories of heritage on the list in favour of those percei-
ved as less represented. This proves to be a political issue, clearly illustrating 
the general theme of the rest of the thesis: practice is complex and characte-
rised by diverging interpretations, meanings, and interests due to intersecting 
political and economic contexts. 

Chapter Three. The third chapter brings the analysis to a more concrete 
level: UNESCO meetings. Statutory meetings are held regularly at head-
quarters in Paris and in other cities in the world. The World Heritage Com-
mittee, which is responsible for the implementation of the Convention, meets 
once a year to decide on nominations to the list, the state of conservation of 
inscribed sites, requests for international assistance, revisions of the proce-
dures and the like. The Committee’s work is prepared by a smaller executive 
body, the World Heritage Bureau. 

In chapter three I present the argument that attending Committee and Bu-
reau meetings and learning their formal and informal rules is necessary for 
actors who wish to influence discussions and decisions. Knowing the formal 
rules of procedure, as well as learning the specialized language of discourse 
to partake in discussions, to frame and represent arguments, and to behave 
diplomatically, is crucial. Participants who also master the informal rules, 
i.e. lobbying and networking before the meetings and during coffee breaks, 
cocktail parties, and other backstage venues, are in a better position to obtain 
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a desired outcome; thus, local knowledge or the “know how” (“mētis”; Scott 
1998) to act strategically and tactically, both frontstage and backstage, is the 
key to success. 

To illustrate such manoeuvres I draw on two examples, one from Sweden, 
the other from Australia. The Swedish Government’s nomination in 1998 of 
a natural site, The High Coast, was initially questioned by one of the expert 
bodies that assumed evaluation and recommendation. Uncertainties discus-
sed during the 1999 Bureau meeting were successfully met by producing and 
presenting at a following meeting additional material concerning expected 
logics and perspectives. Informal discussion occurred between the Swedish 
delegation and delegates of the Bureau and Committee that then had an im-
pact on subsequent discussions and decisions. Consequently, in 2000 the site 
was inscribed on the list. 

By the same token, the Australian Government succeeded in holding its 
ground against the criticisms of the expert bodies and the international com-
munity regarding the allowing of uranium mining on an aboriginal sacred 
site near the World Heritage site, Kakadu National Park. The advisory 
body’s expertise, for example, was contested by the Australian government’s 
experts, whose scientific views were presented to the Committee. 

These aforementioned political aspects became apparent to me only after 
having attended the meetings myself. They were not easily discerned in offi-
cial information or through meeting minutes, documents, and other formal 
papers, which were my first encounter with the Convention. Such materials, 
as well as interviews, often give an ideal picture for the purpose of legiti-
macy. Controversies and conflicts that have occurred are downplayed, and 
lobbying and networking are not mentioned; only official purposes and pro-
cedures appear frontstage. 

Chapter Four. The fourth chapter reveals that the Convention’s Secreta-
riat had more influence than officially proclaimed. According to bureaucratic 
procedure, the personnel should administrate in an impersonal and objective 
way, yet the task nevertheless included ideas and notions of complete and 
incomplete nomination files, threats to sites, suggestions for appropriate 
actions, and other multivalent contexts. As a result, the interpretations of the 
administrative personnel often clashed with those of the states and advisory 
bodies, causing more or less strained relations to be handled with caution; 
moreover, administrators often used their position tactically to direct the 
implementation of the Convention. The administrative routines, for instance, 
could be implied in ways that served their interpretation of the Convention 
and their perception of how it should be practiced, while officially, in 
frontstage, the personnel appeared neutral. Dissention, however, existed 
within the Secretariat. Informal discussions took place and alliances were 
built between individuals who shared views on priorities. Each unit establi-
shed their own centrality. My fieldwork at headquarters also revealed yet 
another reason to engage in the Convention: personal career goals. 
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Chapter Five. The purpose of chapter five is to grasp aspects at the natio-
nal/local level. The case study of the nomination of The Agricultural Lands-
cape of Southern Öland, for example, reveals a conflictual intersection of 
antiquarian, agricultural, developmental and commercial interests. 

According to the nomination and the UNESCO decision, the World He-
ritage values of this site are grounded on the fact that the land has been inha-
bited and used for millennia. The site is made up of arable land, grazing 
lands, linear villages, ancient fortresses, and bodies of water. People have 
tilled the land and left their mark on this unique cultural and natural land-
scape with clearly visible traces from different ages. Its unique flora and 
fauna is the result of climatic conditions and grounds marked by thousands 
of years of grazing. The core values of this site result from humankind’s 
interaction with nature. Southern Öland is a continuous living landscape 
where farming and stock-raising have been central and continue to be cen-
tral. 

For the Swedish authorities responsible for Southern Öland’s nomination, 
the inscription of the site was a success. Part of the explanation stems from 
the fact that the nomination reflected dominant perceptions and perspectives 
within UNESCO and the community of heritage experts and that it was pre-
pared and handled by people with such knowledge. What also should be 
noted, however, is that the successful designation of this site was dependent 
on local circumstances and conditions, which in turn were embedded in 
other larger structures and changes. As previously discussed by Saltzman 
(1999, 2001, 2002), the nomination harboured plans for regional develop-
ment, job openings, and increasing income from tourism. The local authori-
ties were faced with loss of jobs and people leaving the island. World Heri-
tage listing was seen as a remedy, fitting well with the local economy’s 
change from agriculture and fishing to tourism. 

The local farmers who owned most of the territory, however, met the no-
mination plans of the Swedish authorities with suspicion. They were afraid 
that World Heritage listing would involve restrictions that would undermine 
modern agriculture. After several meetings and discussion with the authori-
ties, the farmers gradually accepted the nomination, but their reason had 
little to do with the morally vested antiquarian perspective: they wanted to 
secure their position. The key to success among the farmers was an inter-
pretation of the motive for a nomination that better fit their interests. Since 
Southern Öland is a cultural landscape dependent on continued land-use, 
listing was considered a guarantee to continued agriculture. 

Chapter five also describes local development after the listing of the site. 
Local actors continued making use of the World Heritage status to their re-
spective ends. The County administration “cultivated” the area as a heritage 
site to preserve, while the municipality marketed it as a tourist destination; 
however, the initial successful concurrence of interests occasionally turned 
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into dissention due to differing opinions of the appropriate meaning and use 
of the World Heritage designation. 

Concluding chapter. In the last chapter, I summarise the main conclusions 
of my thesis and discuss the preconditions for the Convention. 

Conclusion 
It should come as no surprise that people escape their rulers’ attempts to 
govern through various strategies and tactics. de Certeau points out that the 
Spanish colonizers’ “success” in imposing their culture in Latin America lay 
with the tactics of the indigenous people who made of it “something quite 
different from what their conquerors had in mind; they subverted them not 
by rejecting or altering them, but by using them with respect to ends and 
references foreign to the system they had no choice but to accept” 
(1988:xiii). 

Correspondingly, the success of the World Heritage Convention (in terms 
of state signatories and sites) cannot be explained simply as a successful 
safeguarding project due to a general acceptance of its morale. This thesis 
illustrates how states, organisations, and individuals at all levels make use of 
the Convention for a multitude of purposes other than its official aim. These 
backstage purposes include international prestige, career advancement, pub-
licity, identity, economic development, tourism and war. The value of inter-
national attention and recognition translates to other competitive fields. The 
expansion and increasing popularity of the Convention arises from its ca-
pacity to harbour and manage formal and informal, and frontstage and back-
stage, complexity. 

My analysis illustrates Scott’s thesis that large scale institutions only 
function successfully when they are undergirded by rich informal life 
(1998:136). Interests and practices outside of official aims and formal proce-
dures, those which are backstage, are prerequisites for success. The formal 
and the informal are, however, often “decoupled” (Brunsson 1989, Jacobs-
son 1994, Levin 1996, Meyer and Scott 1983), i.e. kept apart for the purpose 
of legitimacy; this thesis traces the seams of that decoupling to reveal their 
intersections. 

The concurrence of interests and the multivalent contexts that emerge are 
intriguing in relation to previous research on international organisations and 
international policy making that claims that states, organisations and indi-
viduals are socialised to accept values, norms and models for social organi-
sation (Boli and Thomas 1999, Finnemore 1996, Meyer et al. 1997). The in-
ternational community is a strong normative environment, consisting of re-
gulatory discourses. My data does not contest this argument, but presents a 
more complex picture. There is reason to believe that states, organisations 
and individuals engage in the Convention for its officially proclaimed pur-
pose, but this does not exclude other interests. These interests are formed by 
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intersecting political and economic contexts amid global trends occurring in 
the wake of neo-liberal structural change. Within this normative nexus, mea-
nings are struggled over and negotiated. Such aspects are noticed in previous 
research on international organisations and international policy but remain 
insufficiently explored. 

UNESCO’s World Heritage Convention is, however, only one example of 
international policy among others. Because of the select handful of areas I 
analyse, the scope of this thesis is limited; nevertheless, my results suggest 
that further explorations in international policy may need to be attentive to 
the presence and interplay of many, often contending and contradictory, 
interests and contexts and to how these are handled according to formal and 
informal rules, local knowledge, circumstances, and preconditions. The keys 
to a more nuanced understanding of the preconditions of international policy 
are to be found in analyses of its multiple practices, in the informal strategies 
and tactics that constitute its official discourse. 
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Bilaga 

Unescos världsarvslista 2006 
Världsarven (830 stycken i 138 länder) är ordnade efter landsnamn (eng-
elska). Årtalen anger när de skrevs in på listan och i förekommande fall ut-
vidgades. Världsarv märkta med N är naturarv (162 st.), M är både natur- 
och kulturarv (24 st.), övriga är kulturarv (644 st.). Asterisk (*) anger att 
platsen är en s.k. ”transboundary property”, dvs. sträcker sig över två eller 
flera statsgränser. 

 
 

Afghanistan 
Minaret and Archaeological Remains of 

Jam (2002) 
Cultural Landscape and Archaeological 

Remains of the Bamiyan Valley (2003) 
 
Albania 
Butrint (1992, 1999) 
Museum-City of Gjirokastra (2005) 
 
Algeria 
Al Qal'a of Beni Hammad (1980) 
Djémila (1982) 
M'Zab Valley (1982) 
Tassili n'Ajjer (1982) M 
Timgad (1982) 
Tipasa (1982) 
Kasbah of Algiers (1992) 
 
Andorra 
Madriu-Perafita-Claror Valley (2004, 

2006) 
 
Argentina 
Los Glaciares (1981) N 
Jesuit Missions of the Guaranis: San 

Ignacio Mini, Santa Ana, Nuestra 
Señora de Loreto and Santa Maria 
Mayor (Argentina), Ruins of Sao 
Miguel das Missoes (Brazil) (1983, 
1984) * 

Iguazu National Park (1984) N 
Cueva de las Manos, Río Pinturas (1999) 

Península Valdés (1999) 
Ischigualasto / Talampaya Natural Parks 

(2000) N 
Jesuit Block and Estancias of Córdoba 

(2000) 
Quebrada de Humahuaca (2003) 
 
Armenia 
Monasteries of Haghpat and Sanahin 

(1996, 2000) 
Cathedral and Churches of Echmiatsin 

and the Archaeological Site of Zvartnots 
(2000) 

Monastery of Geghard and the Upper 
Azat Valley (2000) 

 
Australia 
Great Barrier Reef (1981) N 
Kakadu National Park (1981, 1987, 1992) 

M 
Willandra Lakes Region (1981) M 
Lord Howe Island Group (1982) N 
Tasmanian Wilderness (1982, 1989) 
Central Eastern Rainforest Reserves 

(Australia) (1986, 1994) N 
Uluru-Kata Tjuta National Park (1987, 

1994) M 
Wet Tropics of Queensland (1988) N 
Shark Bay, Western Australia (1991) N 
Fraser Island (1992) N 
Australian Fossil Mammal Sites (River-

sleigh / Naracoorte) (1994) N 
Heard and McDonald Islands (1997) N 
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Macquarie Island (1997) N 
Greater Blue Mountains Area (2000) N 
Purnululu National Park (2003) N 
Royal Exhibition Building and Carlton 

Gardens (2004) 
 
Austria 
Historic Centre of the City of Salzburg 

(1996) 
Palace and Gardens of Schönbrunn 

(1996) 
Hallstatt-Dachstein Salzkammergut 

Cultural Landscape (1997) 
Semmering Railway (1998) 
City of Graz - Historic Centre (1999) 
Wachau Cultural Landscape (2000) 
Fertö / Neusiedlersee Cultural Landscape 

(2001) * 
Historic Centre of Vienna (2001) 
 
Azerbaijan 
Walled City of Baku with the Shirvan-

shah's Palace and Maiden Tower (2000) 
 
Bahrain 
Qal’at al-Bahrain – Ancient Harbour and 

Capital of Dilmun (2005) 
 
Bangladesh 
Historic Mosque City of Bagerhat (1985) 
Ruins of the Buddhist Vihara at Paharpur 

(1985) 
The Sundarbans (1997) N 
 
Belarus 
Belovezhskaya Pushcha / Białowieża 

Forest (1979, 1992) N * 
Mir Castle Complex (2000) 
Architectural, Residential and Cultural 

Complex of the Radziwill Family at 
Nesvizh (2005) 

Struve Geodetic Arc (2005) * 
 
Belgium 
Flemish Béguinages (1998) 
La Grand-Place, Brussels (1998) 
The Four Lifts on the Canal du Centre 

and their Environs, La Louvière and Le 
Roeulx (Hainault) (1998) 

Belfries of Belgium and France (1999, 
2005) * 

Historic Centre of Brugge (2000) 
Major Town Houses of the Architect 

Victor Horta (Brussels) (2000) 

Neolithic Flint Mines at Spiennes (Mons) 
(2000) 

Notre-Dame Cathedral in Tournai (2000) 
Plantin-Moretus House-Workshops-Mu-

seum Complex (2005) 
 
Belize 
Belize Barrier Reef Reserve System 

(1996) N 
 
Benin 
Royal Palaces of Abomey (1985) 
 
Bolivia 
City of Potosí (1987)  
Jesuit Missions of the Chiquitos (1990) 
Historic City of Sucre (1991) 
Fuerte de Samaipata (1998) 
Noel Kempff Mercado National Park 

(2000) N 
Tiwanaku: Spiritual and Political Centre 

of the Tiwanaku Culture (2000) 
 
Bosnia and Herzegovina 
Old Bridge Area of the Old City of 

Mostar (2005) 
 
Botswana 
Tsodilo (2001) 
 
Brazil 
Historic Town of Ouro Preto (1980) 
Historic Centre of the Town of Olinda 

(1982) 
Jesuit Missions of the Guaranis: San 

Ignacio Mini, Santa Ana, Nuestra 
Señora de Loreto and Santa Maria 
Mayor (Argentina), Ruins of Sao 
Miguel das Missoes (Brazil) (1983, 
1984) * 

Historic Centre of Salvador de Bahia 
(1985) 

Sanctuary of Bom Jesus do Congonhas 
(1985) 

Iguaçu National Park (1986) N 
Brasilia (1987) 
Serra da Capivara National Park (1991) 
Historic Centre of São Luís (1997) 
Atlantic Forest South-East Reserves 

(1999) N 
Discovery Coast Atlantic Forest Reserves 

(1999) N 
Historic Centre of the Town of 

Diamantina (1999) 
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Central Amazon Conservation Complex 
(2000, 2003) N 

Pantanal Conservation Area (2000) N 
Brazilian Atlantic Islands: Fernando de 

Noronha and Atol das Rocas Reserves 
(2001) N 

Cerrado Protected Areas: Chapada dos 
Veadeiros and Emas National Parks 
(2001) N 

Historic Centre of the Town of Goiás 
(2001) 

 
Bulgaria 
Boyana Church (1979) 
Madara Rider (1979) 
Rock-Hewn Churches of Ivanovo (1979) 
Thracian Tomb of Kazanlak (1979) 
Ancient City of Nessebar (1983) 
Pirin National Park (1983) N 
Rila Monastery (1983) 
Srebarna Nature Reserve (1983) N 
Thracian Tomb of Sveshtari (1985) 
 
Cambodia 
Angkor (1992) 
 
Cameroon 
Dja Faunal Reserve (1987) N 
 
Canada 
L’Anse aux Meadows National Historic 

Site (1978) 
Nahanni National Park (1978) N 
Dinosaur Provincial Park (1979) N 
Kluane / Wrangell-St Elias / Glacier Bay 

/ Tatshenshini-Alsek (1979, 1992, 1994) 
N * 

Head-Smashed-In Buffalo Jump (1981) 
SGang Gwaay (1981) 
Wood Buffalo National Park (1983) N 
Canadian Rocky Mountain Parks (1984, 

1990) N 
Historic District of Old Québec (1985) 
Gros Morne National Park (1987) N 
Old Town Lunenburg (1995) 
Waterton Glacier International Peace 

Park (1995) N 
Miguasha National Park (1999) N 
 
Central African Republic 
Manovo-Gounda St Floris National Park 

(1988) N 
 
Chile 
Rapa Nui National Park (1995) 

Churches of Chiloé (2000) 
Historic Quarter of the Seaport City of 

Valparaíso (2003) 
Humberstone and Santa Laura Saltpeter 

Works (2005) 
Sewell Mining Town (2006) 
 
China 
Imperial Palaces of the Ming and Qing 

Dynasties in Beijing and Shenyang 
(1987, 2004) 

Mausoleum of the First Qin Emperor 
(1987) 

Mogao Caves (1987) 
Mount Taishan (1987) M 
Peking Man Site at Zhoukoudian (1987) 
The Great Wall (1987) 
Mount Huangshan (1990) M 
Huanglong Scenic and Historic Interest 

Area (1992) N 
Jiuzhaigou Valley Scenic and Historic 

Interest Area (1992) N 
Wulingyuan Scenic and Historic Interest 

Area (1992) N 
Ancient Building Complex in the 

Wudang Mountains (1994) 
Historic Ensemble of the Potala Palace, 

Lhasa (1994, 2000, 2001) 
Mountain Resort and its Outlying 

Temples, Chengde (1994) 
Temple and Cemetery of Confucius and 

the Kong Family Mansion in Qufu 
(1994) 

Lushan National Park (1996) 
Mount Emei Scenic Area, including 

Leshan Giant Buddha Scenic Area 
(1996) M 

Ancient City of Ping Yao (1997) 
Classical Gardens of Suzhou (1997, 

2000) 
Old Town of Lijiang (1997) 
Summer Palace, an Imperial Garden in 

Beijing (1998) 
Temple of Heaven: an Imperial 

Sacrificial Altar in Beijing (1998) 
Dazu Rock Carvings (1999) 
Mount Wuyi (1999) M 
Ancient Villages in Southern Anhui – 

Xidi and Hongcun (2000) 
Imperial Tombs of the Ming and Qing 

Dynasties (2000, 2003, 2004) 
Longmen Grottoes (2000) 
Mount Qingcheng and the Dujiangyan 

Irrigation System (2000) 
Yungang Grottoes (2001) 
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Three Parallel Rivers of Yunnan 
Protected Areas (2003) N 

Capital Cities and Tombs of the Ancient 
Koguryo Kingdom (2004) 

Historic Centre of Macao (2005) 
Sichuan Giant Panda Sanctuaries (2006) 

N 
Yin Xu (2006) 
 
Colombia 
Port, Fortresses and Group of 

Monuments, Cartagena (1984) 
Los Katíos National Park (1994) N 
Historic Centre of Santa Cruz de 

Mompox (1995) 
National Archeological Park of 

Tierradentro (1995) 
San Agustín Archeological Park (1995) 
Malpelo Fauna and Flora Sanctuary 

(2006) N 
 
Costa Rica 
Talamanca Range-La Amistad Reserves / 

La Amistad National Park (1983, 1990) 
N * 

Cocos Island National Park (1997, 2002) 
N 

Area de Conservación Guanacaste (1999, 
2004) N 

 
Côte d'Ivoire 
Mount Nimba Strict Nature Reserve 

(1981, 1982) N * 
Taï National Park (1982) N 
Comoé National Park (1983) N 
 
Croatia 
Historical Complex of Split with the 

Palace of Diocletian (1979) 
Old City of Dubrovnik (1979, 1994) 
Plitvice Lakes National Park (1979, 2000) 

N 
Episcopal Complex of the Euphrasian 

Basilica in the Historic Centre of Poreč 
(1997) 

Historic City of Trogir (1997) 
The Cathedral of St James in Šibenik 

(2000) 
 
Cuba 
Old Havana and its Fortifications (1982) 
Trinidad and the Valley de los Ingenios 

(1988) 
San Pedro de la Roca Castle, Santiago de 

Cuba (1997) 

Desembarco del Granma National Park 
(1999) N 

Viñales Valley (1999) 
Archaeological Landscape of the First 

Coffee Plantations in the South-East of 
Cuba (2000) 

Alejandro de Humboldt National Park 
(2001) N 

Urban Historic Centre of Cienfuegos 
(2005) 

 
Cyprus 
Paphos (1980) 
Painted Churches in the Troodos Region 

(1985, 2001) 
Choirokoitia (1998) 
 
Czech Republic 
Historic Centre of Český Krumlov (1992) 
Historic Centre of Prague (1992) 
Historic Centre of Telč (1992) 
Pilgrimage Church of St John of 

Nepomuk at Zelená Hora (1994) 
Kutná Hora: Historical Town Centre with 

the Church of St Barbara and the Cathe-
dral of Our Lady at Sedlec (1995) 

Lednice-Valtice Cultural Landscape 
(1996) 

Gardens and Castle at Kroměříž (1998) 
Holašovice Historical Village 

Reservation (1998) 
Litomyšl Castle (1999) 
Holy Trinity Column in Olomouc (2000) 
Tugendhat Villa in Brno (2001) 
Jewish Quarter and St Procopius' Basilica 

in Třebíč (2003) 
 
Democratic People's Republic of Korea 
Complex of Koguryo Tombs (2004) 
 
Democratic Republic of the Congo 
Virunga National Park (1979) N 
Garamba National Park (1980) N 
Kahuzi-Biega National Park (1980) N 
Salonga National Park (1984) N 
Okapi Wildlife Reserve (1996) N 
 
Denmark 
Jelling Mounds, Runic Stones and Church 

(1994) 
Roskilde Cathedral (1995) 
Kronborg Castle (2000) 
Ilulissat Icefjord (2004) N 
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Dominica 
Morne Trois Pitons National Park (1997) 
 
Dominican Republic 
Colonial City of Santo Domingo (1990) 
 
Ecuador 
City of Quito (1978) 
Galápagos Islands (1978, 2001) N 
Sangay National Park (1983) N 
Historic Centre of Santa Ana de los Ríos 

de Cuenca (1999) 
 
Egypt 
Abu Mena (1979) 
Ancient Thebes with its Necropolis 

(1979) 
Islamic Cairo (1979) 
Memphis and its Necropolis – the 

Pyramid Fields from Giza to Dahshur 
(1979) 

Nubian Monuments from Abu Simbel to 
Philae (1979) 

Saint Catherine Area (2002) 
Wadi Al-Hitan (Whale Valley) (2005) N 
 
El Salvador 
Joya de Ceren Archaeological Site (1993) 
 
Estonia 
Historic Centre (Old Town) of Tallinn 

(1997) 
Struve Geodetic Arc (2005) * 
 
Ethiopia 
Rock-Hewn Churches, Lalibela (1978) 
Simien National Park (1978) N 
Fasil Ghebbi, Gondar Region (1979) 
Aksum (1980) 
Lower Valley of the Awash (1980) 
Lower Valley of the Omo (1980) 
Tiya (1980) 
Harar Jugol, the Fortified Historic Town 

(2006) 
 
Finland 
Fortress of Suomenlinna (1991) 
Old Rauma (1991) 
Petäjävesi Old Church (1994) 
Verla Groundwood and Board Mill (1996 
Bronze Age Burial Site of 

Sammallahdenmäki (1999) 
Kvarken Archipelago / High Coast (2000, 

2006) N 
Struve Geodetic Arc (2005) * 

Formerly Serbia and Montenegro 
Natural and Culturo-Historical Region of 

Kotor (1979) 
Durmitor National Park (1980) N 
 
France 
Chartres Cathedral (1979) 
Mont-Saint-Michel and its Bay (1979) 
Palace and Park of Versailles (1979) 
Prehistoric Sites and Decorated Caves of 

the Vézère Valley (1979) 
Vézelay, Church and Hill (1979) 
Amiens Cathedral (1981) 
Arles, Roman and Romanesque Monu-

ments (1981) 
Cistercian Abbey of Fontenay (1981) 
Palace and Park of Fontainebleau (1981) 
Roman Theatre and its Surroundings and 

the "Triumphal Arch" of Orange (1981)  
Royal Saltworks of Arc-et-Senans (1982)  
Abbey Church of Saint-Savin sur 

Gartempe (1983)  
Gulf of Porto: Calanche of Piana, Gulf of 

Girolata, Scandola Reserve (1983) 
Place Stanislas, Place de la Carrière and 

Place d'Alliance in Nancy (1983) N 
Pont du Gard (Roman Aqueduct) (1985) 
Strasbourg – Grande île (1988) 
Cathedral of Notre-Dame, Former Abbey 

of Saint-Remi and Palace of Tau, Reims 
(1991) 

Paris, Banks of the Seine (1991) 
Bourges Cathedral (1992) 
Historic Centre of Avignon: Papal Palace, 

Episcopal Ensemble and Avignon 
Bridge (1995) 

Canal du Midi (1996 
Historic Fortified City of Carcassonne 

(1997)  
Pyrénées - Mont Perdu (1997, 1999) M * 
Historic Site of Lyons (1998) 
Routes of Santiago de Compostela in 

France (1998) 
Belfries of Belgium and France (1999, 

2005) * 
Jurisdiction of Saint-Emilion (1999) 
The Loire Valley between Sully-sur-Loire 

and Chalonnes (2000) 
Provins, Town of Medieval Fairs (2001) 
Le Havre, the City Rebuilt by Auguste 

Perret (2005) 
 
Gambia 
James Island and Related Sites (2003) 
Stone Circles of Senegambia (2006) 
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Georgia 
Bagrati Cathedral and Gelati Monastery 

(1994) 
Historical Monuments of Mtskheta 

(1994) 
Upper Svaneti (1996) 
 
Germany 
Aachen Cathedral (1978) 
Speyer Cathedral (1981) 
Würzburg Residence with the Court 

Gardens and Residence Square (1981) 
Pilgrimage Church of Wies (1983) 
Castles of Augustusburg and Falkenlust 

at Brühl (1984) 
St Mary's Cathedral and St Michael's 

Church at Hildesheim (1985) 
Roman Monuments, Cathedral of St Peter 

and Church of Our Lady in Trier (1986) 
Frontiers of the Roman Empire (1987, 

2005) * 
Hanseatic City of Lübeck (1987) 
Palaces and Parks of Potsdam and Berlin 

(1990, 1992, 1999) 
Abbey and Altenmünster of Lorsch 

(1991) 
Mines of Rammelsberg and Historic 

Town of Goslar (1992) 
Maulbronn Monastery Complex (1993) 
Town of Bamberg (1993) 
Collegiate Church, Castle, and Old Town 

of Quedlinburg (1994) 
Völklingen Ironworks (1994) 
Messel Pit Fossil Site (1995) N 
Bauhaus and its Sites in Weimar and 

Dessau (1996) 
Cologne Cathedral (1996) 
Luther Memorials in Eisleben and 

Wittenberg (1996) 
Classical Weimar (1998) 
Museumsinsel (Museum Island), Berlin 

(1999) 
Wartburg Castle (1999) 
Garden Kingdom of Dessau-Wörlitz 

(2000) 
Monastic Island of Reichenau (2000) 
Zollverein Coal Mine Industrial Complex 

in Essen (2001) 
Historic Centres of Stralsund and Wismar 

(2002) 
Upper Middle Rhine Valley (2002) 
Dresden Elbe Valley (2004) 
Muskauer Park / Park Muzakowski 

(2004) * 

Town Hall and Roland on the 
Marketplace of Bremen (2004) 

Old town of Regensburg with Stadtamhof 
(2006) 

 
Ghana 
Forts and Castles, Volta, Greater Accra, 

Central and Western Regions (1979) 
Asante Traditional Buildings (1980) 
 
Greece 
Temple of Apollo Epicurius at Bassae 

(1986) 
Acropolis, Athens (1987) 
Archaeological Site of Delphi (1987) 
Archaeological Site of Epidaurus (1988) 
Medieval City of Rhodes (1988) 
Meteora (1988) M 
Mount Athos (1988) M 
Paleochristian and Byzantine Monuments 

of Thessalonika (1988) 
Archaeological Site of Olympia (1989) 
Mystras (1989) 
Delos (1990) 
Monasteries of Daphni, Hossios Luckas 

and Nea Moni of Chios (1990) 
Pythagoreion and Heraion of Samos 

(1992) 
Archaeological Site of Vergina (1996) 
Archaeological Sites of Mycenae and 

Tiryns (1999) 
Historic Centre (Chorá) with the 

Monastery of Saint John "the 
Theologian" and the Cave of the 
Apocalypse on the Island of Pátmos 
(1999) 

 
Guatemala 
Antigua Guatemala (1979) 
Tikal National Park (1979) M 
Archaeological Park and Ruins of 

Quirigua (1981) 
 
Guinea 
Mount Nimba Strict Nature Reserve 

(1981, 1982) N * 
 
Haiti 
National History Park – Citadel, Sans 

Souci, Ramiers (1982) 
 
Holy See 
Historic Centre of Rome, the Properties 

of the Holy See in that City Enjoying 
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Extraterritorial Rights and San Paolo 
Fuori le Mura (1980, 1990) * 

Vatican City (1984) 
 
Honduras 
Maya Site of Copan (1980) 
Río Plátano Biosphere Reserve (1982) N 
 
Hungary 
Budapest, including the Banks of the 

Danube, the Buda Castle Quarter and 
Andrássy Avenue (1987, 2002) 

Old Village of Hollókö and its Surround-
ings (1987) 

Caves of Aggtelek Karst and Slovak 
Karst (1995, 2000) N * 

Millenary Benedictine Abbey of Pannon-
halma and its Natural Environment 
(1996) 

Hortobágy National Park - the Puszta 
(1999) 

Early Christian Necropolis of Pécs 
(Sopianae) (2000) 

Fertö / Neusiedlersee Cultural Landscape 
(2001) * 

Tokaj Wine Region Historic Cultural 
Landscape (2002) 

 
Iceland 
Þingvellir National Park (2004) 
 
India 
Agra Fort (1983) 
Ajanta Caves (1983) 
Ellora Caves (1983) 
Taj Mahal (1983) 
Group of Monuments at Mahabalipuram 

(1984) 
Sun Temple, Konârak (1984) 
Kaziranga National Park (1985) N 
Keoladeo National Park (1985) N 
Manas Wildlife Sanctuary (1985) N 
Churches and Convents of Goa (1986) 
Fatehpur Sikri (1986) 
Group of Monuments at Hampi (1986) 
Khajuraho Group of Monuments (1986) 
Elephanta Caves (1987) 
Great Living Chola Temples (1987, 2004) 
Group of Monuments at Pattadakal 

(1987) 
Sundarbans National Park (1987) N 
Nanda Devi and Valley of Flowers Na-

tional Parks (1988, 2005) N 
Buddhist Monuments at Sanchi (1989) 
Humayun's Tomb, Delhi (1993) 

Qutb Minar and its Monuments, Delhi 
(1993) 

Mountain Railways of India (1999, 2005) 
Mahabodhi Temple Complex at Bodh 

Gaya (2002) 
Rock Shelters of Bhimbetka (2003) 
Champaner-Pavagadh Archaeological 

Park (2004) 
Chhatrapati Shivaji Terminus (formerly 

Victoria Terminus) (2004) 
 
Indonesia 
Borobudur Temple Compounds (1991) 
Komodo National Park (1991) N 
Prambanan Temple Compounds (1991) 
Ujung Kulon National Park (1991) N 
Sangiran Early Man Site (1996) 
Lorentz National Park (1999) N 
Tropical Rainforest Heritage of Sumatra 

(2004) N 
 
Iran (Islamic Republic of) 
Meidan Emam, Esfahan (1979) 
Persepolis (1979) 
Tchogha Zanbil (1979) 
Takht-e Soleyman (2003) 
Bam and its Cultural Landscape (2004) 
Pasargadae (2004) 
Soltaniyeh (2005) 
Bisotun (2006)  
 
Iraq 
Hatra (1985) 
Ashur (Qal'at Sherqat) (2003) 
 
Ireland 
Archaeological Ensemble of the Bend of 

the Boyne (1993) 
Skellig Michael (1996) 
 
Israel 
Masada (2001) 
Old City of Acre (2001) 
White City of Tel-Aviv - the Modern 

Movement (2003) 
Biblical Tels - Megiddo, Hazor, Beer 

Sheba (2005) 
Incense Route - Desert Cities in the 

Negev (2005) 
 
Italy 
Rock Drawings in Valcamonica (1979) 
Church and Dominican Convent of Santa 

Maria delle Grazie with "The Last Sup-
per" by Leonardo da Vinci (1980) 
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Historic Centre of Rome, the Properties 
of the Holy See in that City Enjoying 
Extraterritorial Rights and San Paolo 
Fuori le Mura (1980, 1990) * 

Historic Centre of Florence (1982) 
Piazza del Duomo, Pisa (1987) 
Venice and its Lagoon (1987) 
Historic Centre of San Gimignano (1990) 
I Sassi di Matera (1993) 
City of Vicenza and the Palladian Villas 

of the Veneto (1994, 1996) 
Crespi d'Adda (1995) 
Ferrara, City of the Renaissance, and its 

Po Delta (1995, 1999) 
Historic Centre of Naples (1995) 
Historic Centre of Siena (1995) 
Castel del Monte (1996) 
Early Christian Monuments of Ravenna 

(1996) 
Historic Centre of the City of Pienza 

(1996) 
The Trulli of Alberobello (1996) 
18th-Century Royal Palace at Caserta 

with the Park, the Aqueduct of 
Vanvitelli, and the San Leucio Complex 
(1997) 

Archaeological Area of Agrigento (1997) 
Archaeological Areas of Pompei, 

Herculaneum and Torre Annunziata 
(1997) 

Botanical Garden (Orto Botanico), Padua 
(1997) 

Cathedral, Torre Civica and Piazza 
Grande, Modena (1997) 

Costiera Amalfitana (1997) 
Portovenere, Cinque Terre, and the 

Islands (Palmaria, Tino and Tinetto) 
(1997) 

Residences of the Royal House of Savoy 
(1997) 

Su Nuraxi di Barumini (1997) 
Villa Romana del Casale (1997) 
Archaeological Area and the Patriarchal 

Basilica of Aquileia (1998) 
Cilento and Vallo di Diano National Park 

with the Archeological sites of Paestum 
and Velia, and the Certosa di Padula 
(1998) 

Historic Centre of Urbino (1998) 
Villa Adriana (Tivoli) (1999) 
Assisi, the Basilica of San Francesco and 

Other Franciscan Sites (2000)  
City of Verona (2000) 
Isole Eolie (Aeolian Islands) (2000) N 
Villa d'Este, Tivoli (2001) 

Late Baroque Towns of the Val di Noto 
(South-Eastern Sicily) (2002) 

Sacri Monti of Piedmont and Lombardy 
(2003) 

Etruscan Necropolises of Cerveteri and 
Tarquinia (2004) 

Val d'Orcia (2004) 
Syracuse and the Rocky Necropolis of 

Pantalica (2005) 
Genoa: Le Strade Nuove and the system 

of the Palazzi dei Rolli (2006) 
 
Japan 
Buddhist Monuments in the Horyu-ji 

Area (1993) 
Himeji-jo (1993) 
Shirakami-Sanchi (1993) N 
Yakushima (1993) N 
Historic Monuments of Ancient Kyoto 

(Kyoto, Uji and Otsu Cities) (1994) 
Historic Villages of Shirakawa-go and 

Gokayama (1995) 
Hiroshima Peace Memorial (Genbaku 

Dome) (1996) 
Itsukushima Shinto Shrine (1996) 
Historic Monuments of Ancient Nara 

(1998) 
Shrines and Temples of Nikko (1999) 
Gusuku Sites and Related Properties of 

the Kingdom of Ryukyu (2000) 
Sacred Sites and Pilgrimage Routes in the 

Kii Mountain Range (2004) 
Shiretoko (2005) N 
 
Jerusalem (Site proposed by Jordan) 
Old City of Jerusalem and its Walls 

(1981) 
 
Jordan 
Petra (1985) 
Quseir Amra (1985) 
Um er-Rasas (Kastrom Mefa'a) (2004) 
 
Kazakhstan 
Mausoleum of Khoja Ahmed Yasawi 

(2003) 
Petroglyphs within the Archaeological 

Landscape of Tamgaly (2004) 
 
Kenya 
Lake Turkana National Parks (1997, 

2001) N 
Mount Kenya National Park/Natural 

Forest (1997) N 
Lamu Old Town (2001) 
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Lao People's Democratic Republic 
Town of Luang Prabang (1995) 
Vat Phou and Associated Ancient Settle-

ments within the Champasak Cultural 
Landscape (2001) 

 
Latvia 
Historic Centre of Riga (1997) 
Struve Geodetic Arc (2005) * 
 
Lebanon 
Anjar (1984) 
Baalbek (1984) 
Byblos (1984) 
Tyre (1984) 
Ouadi Qadisha (the Holy Valley) and the 

Forest of the Cedars of God (Horsh Arz 
el-Rab) (1998) 

 
Libyan Arab Jamahiriya 
Archaeological Site of Cyrene (1982) 
Archaeological Site of Leptis Magna 

(1982) 
Archaeological Site of Sabratha (1982) 
Rock-Art Sites of Tadrart Acacus (1985) 
Old Town of Ghadamès (1986) 
 
Lithuania 
Vilnius Historic Centre (1994) 
Curonian Spit (2000) * 
Kernavė Archaeological Site (Cultural 

Reserve of Kernavė) (2004) 
Struve Geodetic Arc (2005) * 
 
Luxembourg 
City of Luxembourg: its Old Quarters and 

Fortifications (1994) 
 
Madagascar 
Tsingy de Bemaraha Strict Nature 

Reserve (1990) N 
Royal Hill of Ambohimanga (2001) 
 
Malawi 
Lake Malawi National Park (1984) N 
Chongoni Rock Art Area (2006) 
 
Malaysia 
Gunung Mulu National Park (2000) N 
Kinabalu Park (2000) N 
 
Mali 
Old Towns of Djenné (1988) 
Timbuktu (1988) 

Cliff of Bandiagara (Land of the Dogons) 
(1989) M 

Tomb of Askia (2004) 
 
Malta 
City of Valletta (1980) 
Hal Saflieni Hypogeum (1980) 
Megalithic Temples of Malta (1980, 

1992) 
 
Mauritania 
Banc d'Arguin National Park (1989) N 
Ancient Ksour of Ouadane, Chinguetti, 

Tichitt and Oualata (1996) 
 
Mauritius 
Aapravasi Ghat (2006) 
 
Mexico 
Historic Centre of Mexico City and Xo-

chimilco (1987) 
Historic Centre of Oaxaca and Archaeo-

logical Site of Monte Albán (1987) 
Historic Centre of Puebla (1987) 
Pre-Hispanic City and National Park of 

Palenque (1987) 
Pre-Hispanic City of Teotihuacan (1987) 
Sian Ka'an (1987) N 
Historic Town of Guanajuato and 

Adjacent Mines (1988) 
Pre-Hispanic City of Chichen-Itza (1988) 
Historic Centre of Morelia (1991) 
El Tajin, Pre-Hispanic City (1992) 
Historic Centre of Zacatecas (1993) 
Rock Paintings of the Sierra de San Fran-

cisco (1993) 
Whale Sanctuary of El Vizcaino (1993) N 
Earliest 16th-Century Monasteries on the 

Slopes of Popocatepetl (1994) 
Historic Monuments Zone of Querétaro 

(1996) 
Pre-Hispanic Town of Uxmal (1996) 
Hospicio Cabañas, Guadalajara (1997) 
Archeological Zone of Paquimé, Casas 

Grandes (1998) 
Historic Monuments Zone of Tlacotalpan 

(1998) 
Archaeological Monuments Zone of 

Xochicalco (1999) 
Historic Fortified Town of Campeche 

(1999) 
Ancient Maya City of Calakmul, Cam-

peche (2002) 
Franciscan Missions in the Sierra Gorda 

of Querétaro (2003) 
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Luis Barragán House and Studio (2004) 
Islands and Protected Areas of the Gulf of 

California (2005) N 
Agave Landscape and Ancient Industrial 

Facilities of Tequila (2006) 
 
Mongolia 
Uvs Nuur Basin (2003) N * 
Orkhon Valley Cultural Landscape 

(2004) 
 
Morocco 
Medina of Fez (1981) 
Medina of Marrakesh (1985) 
Ksar of Ait-Ben-Haddou (1987) 
Historic City of Meknes (1996) 
Archaeological Site of Volubilis (1997) 
Medina of Tétouan (formerly known as 

Titawin) (1997) 
Medina of Essaouira (formerly Mogador) 

(2001) 
Portuguese City of Mazagan (El Jadida) 

(2004) 
 
Mozambique 
Island of Mozambique (1991) 
 
Nepal 
Kathmandu Valley (1979, 2006) 
Sagarmatha National Park (1979) N 
Royal Chitwan National Park (1984) N 
Lumbini, the Birthplace of the Lord 

Buddha (1997) 
 
Netherlands 
Schokland and Surroundings (1995) 
Defence Line of Amsterdam (1996) 
Historic Area of Willemstad, Inner City 

and Harbour, Netherlands Antilles 
(1997) 

Mill Network at Kinderdijk-Elshout 
(1997) 

Ir.D.F. Woudagemaal (D.F. Wouda 
Steam Pumping Station) (1998) 

Droogmakerij de Beemster (Beemster 
Polder) (1999) 

Rietveld Schröderhuis (Rietveld Schröder 
House) (2000) 

 
New Zealand 
Te Wahipounamu – South West New 

Zealand (1990) N 
Tongariro National Park (1990, 1993) M 
New Zealand Sub-Antarctic Islands 

(1998) N 

Nicaragua 
Ruins of León Viejo (2000) 
 
Niger 
Air and Ténéré Natural Reserves (1991) 

N 
W National Park of Niger (1996) N 
 
Nigeria 
Sukur Cultural Landscape (1999) 
Osun-Osogbo Sacred Grove (2005) 
 
Norway 
Bryggen (1979) 
Urnes Stave Church (1979) 
Røros Mining Town (1980) 
Rock Art of Alta (1985) 
Vegaøyan -- The Vega Archipelago 

(2004) 
Struve Geodetic Arc (2005) * 
West Norwegian Fjords – Geirangerfjord 

and Nærøyfjord (2005) N 
 
Oman 
Bahla Fort (1987) 
Archaeological Sites of Bat, Al-Khutm 

and Al-Ayn (1988) 
Arabian Oryx Sanctuary (1994) N 
Land of Frankincense (2000) 
Aflaj Irrigation Systems of Oman (2006) 
 
Pakistan 
Archaeological Ruins at Moenjodaro 

(1980) 
Buddhist Ruins of Takht-i-Bahi and 

Neighbouring City Remains at Sahr-i-
Bahlol (1980) 

Taxila (1980) 
Fort and Shalamar Gardens in Lahore 

(1981) 
Historical Monuments of Thatta (1981) 
Rohtas Fort (1997) 
 
Panama 
Fortifications on the Caribbean Side of 

Panama: Portobelo-San Lorenzo (1980) 
Darien National Park (1981) N 
Talamanca Range-La Amistad Reserves / 

La Amistad National Park (1983, 1990) 
N * 

Archaeological Site of Panamá Viejo and 
Historic District of Panamá (1997, 
2003) 

Coiba National Park and its Special Zone 
of Marine Protection (2005) N 
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Paraguay 
Jesuit Missions of La Santísima Trinidad 

de Paraná and Jesús de Tavarangue 
(1993) 

 
Peru 
City of Cuzco (1983) 
Historic Sanctuary of Machu Picchu 

(1983) M 
Chavin (Archaeological Site) (1985 
Huascarán National Park (1985) N 
Chan Chan Archaelogical Zone (1986) 
Manú National Park (1987) N 
Historic Centre of Lima (1988, 1991) 
Río Abiseo National Park (1990, 1992) M 
Lines and Geoglyphs of Nasca and 

Pampas de Jumana (1994) 
Historical Centre of the City of Arequipa 

(2000) 
 
Philippines 
Baroque Churches of the Philippines 

(1993) 
Tubbataha Reef Marine Park (1993) N 
Rice Terraces of the Philippine 

Cordilleras (1995) 
Historic Town of Vigan (1999) 
Puerto-Princesa Subterranean River 

National Park (1999) N 
 
Poland 
Cracow's Historic Centre (1978) 
Wieliczka Salt Mine (1978) 
Auschwitz Concentration Camp (1979) 
Belovezhskaya Pushcha / Białowieża 

Forest (1979, 1992) N * 
Historic Centre of Warsaw (1980) 
Old City of Zamość (1992) 
Castle of the Teutonic Order in Malbork 

(1997) 
Medieval Town of Toruń (1997) 
Kalwaria Zebrzydowska: the Mannerist 

Architectural and Park Landscape Com-
plex and Pilgrimage Park (1999) 

Churches of Peace in Jawor and Swidnica 
(2001) 

Wooden Churches of Southern Little 
Poland (2003) 

Muskauer Park / Park Muzakowski 
(2004) * 

Centennial Hall in Wroclaw (2006) 
 
Portugal 
Central Zone of the Town of Angra do 

Heroismo in the Azores (1983) 

Convent of Christ in Tomar (1983) 
Monastery of Batalha (1983) 
Monastery of the Hieronymites and 

Tower of Belém in Lisbon (1983) 
Historic Centre of Évora (1986) 
Monastery of Alcobaça (1989) 
Cultural Landscape of Sintra (1995) 
Historic Centre of Oporto (1996) 
Prehistoric Rock-Art Sites in the Côa 

Valley (1998) 
Laurisilva of Madeira (1999) N 
Alto Douro Wine Region (2001) 
Historic Centre of Guimarães (2001) 
Landscape of the Pico Island Vineyard 

Culture (2004) 
 
Republic of Korea 
Haeinsa Temple Janggyeong Panjeon, the 

Depositories for the Tripitaka Koreana 
Woodblocks (1995) 

Jongmyo Shrine (1995) 
Seokguram Grotto and Bulguksa Temple 

(1995) 
Changdeokgung Palace Complex (1997) 
Hwaseong Fortress (1997) 
Gochang, Hwasun, and Ganghwa Dolmen 

Sites (2000) 
Gyeongju Historic Areas (2000) 
 
Republic of Moldova 
Struve Geodetic Arc (2005) * 
 
Romania 
Danube Delta (1991) N 
Churches of Moldavia (1993) 
Monastery of Horezu (1993) 
Villages with Fortified Churches in Tran-

sylvania (1993, 1999) 
Dacian Fortresses of the Orastie 

Mountains (1999) 
Historic Centre of Sighişoara (1999) 
Wooden Churches of Maramureş (1999) 
 
Russian Federation 
Historic Centre of Saint Petersburg and 

Related Groups of Monuments (1990) 
Kizhi Pogost (1990) 
Kremlin and Red Square, Moscow (1990) 
Cultural and Historic Ensemble of the 

Solovetsky Islands (1992) 
Historic Monuments of Novgorod and 

Surroundings (1992) 
White Monuments of Vladimir and 

Suzdal (1992) 
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Architectural Ensemble of the Trinity 
Sergius Lavra in Sergiev Posad (1993) 

Church of the Ascension, Kolomenskoye 
(1994) 

Virgin Komi Forests (1995) N 
Lake Baikal (1996) N 
Volcanoes of Kamchatka (1996, 2001) N 
Golden Mountains of Altai (1998) N 
Western Caucasus (1999) N 
Curonian Spit (2000) * 
Ensemble of the Ferrapontov Monastery 

(2000) 
Historic and Architectural Complex of 

the Kazan Kremlin (2000) 
Central Sikhote-Alin (2001) N 
Citadel, Ancient City and Fortress Build-

ings of Derbent (2003) 
Uvs Nuur Basin (2003) * 
Ensemble of the Novodevichy Convent 

(2004) 
Natural System of Wrangel Island 

Reserve (2004) N 
Historical Centre of the City of Yaroslavl 

(2005)  
Struve Geodetic Arc (2005) * 
 
Saint Kitts and Nevis 
Brimstone Hill Fortress National Park 

(1999) 
 
Saint Lucia 
Pitons Management Area (2004) N 
 
Senegal 
Island of Gorée (1978) 
Djoudj National Bird Sanctuary (1981) N 
Niokolo-Koba National Park (1981) N 
Island of Saint-Louis (2000) 
Stone Circles of Senegambia (2006) 
 
Serbia 
Stari Ras and Sopoćani (1979) 
Studenica Monastery (1986) 
Medieval Monuments in Kosovo (2004, 

2006) 
 
Seychelles 
Aldabra Atoll (1982) 
Vallée de Mai Nature Reserve (1983) 
 
Slovakia 
Historic Town of Banská Štiavnica and 

the Technical Monuments in its Vicinity 
(1993) 

Spišský Hrad and its Associated Cultural 
Monuments (1993) 

Vlkolínec (1993)  
Caves of Aggtelek Karst and Slovak 

Karst (1995, 2000) N * 
Bardejov Town Conservation Reserve 

(2000) 
 
Slovenia 
Škocjan Caves (1986) N 
 
Solomon Islands 
East Rennell (1998) N 
 
South Africa 
Fossil Hominid Sites of Sterkfontein, 

Swartkrans, Kromdraai, and Environs 
(1999, 2005)  

Greater St Lucia Wetland Park (1999) N 
Robben Island (1999) 
uKhahlamba / Drakensberg Park (2000) 

M 
Mapungubwe Cultural Landscape (2003) 
Cape Floral Region Protected Areas 

(2004) N 
Vredefort Dome (2005) N 
 
Spain 
Alhambra, Generalife and Albayzín, 

Granada (1984, 1994) 
Burgos Cathedral (1984) 
Historic Centre of Cordoba (1984, 1994) 
Monastery and Site of the Escurial, 

Madrid (1984) 
Works of Antoni Gaudí (1984, 2005) 
Altamira Cave (1985) 
Monuments of Oviedo and the Kingdom 

of the Asturias (1985, 1998) 
Old Town of Ávila with its Extra-Muros 

Churches (1985) 
Old Town of Segovia and its Aqueduct 

(1985) 
Santiago de Compostela (Old Town) 

(1985) 
Garajonay National Park (1986) N 
Historic City of Toledo (1986) 
Mudejar Architecture of Aragon (1986, 

2001) 
Old Town of Cáceres (1986) 
Cathedral, Alcázar and Archivo de Indias 

in Seville (1987) 
Old City of Salamanca (1988) 
Poblet Monastery (1991) 
Archaeological Ensemble of Mérida 

(1993) 
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Route of Santiago de Compostela (1993) 
Royal Monastery of Santa María de 

Guadalupe (1993) 
Doñana National Park (1994) N 
Historic Walled Town of Cuenca (1996) 
La Lonja de la Seda de Valencia (1996) 
Las Médulas (1997) 
Palau de la Música Catalana and Hospital 

de Sant Pau, Barcelona (1997) 
Pyrénées - Mont Perdu (1997, 1999) M * 
San Millán Yuso and Suso Monasteries 

(1997) 
Rock Art of the Mediterranean Basin on 

the Iberian Peninsula (1998) 
University and Historic Precinct of Alcalá 

de Henares (1998) 
Ibiza, Biodiversity and Culture (1999) M 
San Cristóbal de La Laguna (1999) 
Archaeological Ensemble of Tárraco 

(2000) 
Archaeological Site of Atapuerca (2000) 
Catalan Romanesque Churches of the 

Vall de Boí (2000) 
Palmeral of Elche (2000) 
Roman Walls of Lugo (2000) 
Aranjuez Cultural Landscape (2001) 
Renaissance Monumental Ensembles of 

Úbeda and Baeza (2003) 
Vizcaya Bridge (2006) 
 
Sri Lanka 
Ancient City of Polonnaruwa (1982) 
Ancient City of Sigiriya (1982) 
Sacred City of Anuradhapura (1982) 
Old Town of Galle and its Fortifications 

(1988) 
Sacred City of Kandy (1988) 
Sinharaja Forest Reserve (1988) N 
Golden Temple of Dambulla (1991) 
 
Sudan 
Gebel Barkal and the Sites of the Napatan 

Region (2003) 
 
Suriname 
Central Suriname Nature Reserve (2000) 

N 
Historic Inner City of Paramaribo (2002) 
 
Sweden 
Royal Domain of Drottningholm (1991) 
Birka and Hovgården (1993) 
Engelsberg Ironworks (1993) 
Rock Carvings in Tanum (1994) 
Skogskyrkogården (1994) 

Hanseatic Town of Visby (1995) 
Church Village of Gammelstad, Luleå 

(1996) 
Laponian Area (1996) M 
Naval Port of Karlskrona (1998) 
Agricultural Landscape of Southern 

Öland (2000) 
Kvarken Archipelago / High Coast (2000, 

2006) N 
Mining Area of the Great Copper 

Mountain in Falun (2001) 
Varberg Radio Station (2004) 
Struve Geodetic Arc (2005) * 
 
Switzerland 
Benedictine Convent of St John at 

Müstair (1983) 
Convent of St Gall (1983) 
Old City of Berne (1983) 
Three Castles, Defensive Wall and Ram-

parts of the Market-Town of Bellinzone 
(2000) 

Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn (2001) N 
Monte San Giorgio (2003) N 
 
Syrian Arab Republic 
Ancient City of Damascus (1979) 
Ancient City of Bosra (1980) 
Site of Palmyra (1980) 
Ancient City of Aleppo (1986) 
Crac des Chevaliers and Qal’at Salah El-

Din (2006) 
 
Thailand 
Historic City of Ayutthaya (1991) 
Historic Town of Sukhotai and 

Associated Historic Towns (1991) 
Thungyai-Huai Kha Khaeng Wildlife 

Sanctuaries (1991) N 
Ban Chiang Archaeological Site (1992) 
Dong Phayayen-Khao Yai Forest 

Complex (2005) N 
 
the Former Yugoslav Republic of 

Macedonia 
Natural and Cultural Heritage of the 

Ohrid region (1979, 1980) M 
 
Togo 
Koutammakou, the Land of the Batam-

mariba (2004) 
 
Tunisia 
Amphitheatre of El Jem (1979) 
Medina of Tunis (1979) 
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Site of Carthage (1979) 
Ichkeul National Park (1980) N 
Punic Town of Kerkuane and its 

Necropolis (1985, 1986) 
Kairouan (1988) 
Medina of Sousse (1988) 
Dougga/Thugga (1997) 
 
Turkey 
Göreme National Park and the Rock Sites 

of Cappadocia (1985) M 
Great Mosque and Hospital of Divriği 

(1985) 
Historic Areas of Istanbul (1985) 
Hattusha: the Hittite Capital (1986) 
Nemrut Dağ (1987) 
Hierapolis-Pamukkale (1988) M 
Xanthos-Letoon (1988) 
City of Safranbolu (1994) 
Archaeological Site of Troy (1998) 
 
Turkmenistan 
State Historical and Cultural Park 

"Ancient Merv" (1999) 
Kunya-Urgench (2005) 
 
Uganda 
Bwindi Impenetrable National Park 

(1994) N 
Rwenzori Mountains National Park 

(1994) N 
Tombs of Buganda Kings at Kasubi 

(2001) 
 
Ukraine 
Kiev: Saint-Sophia Cathedral and Related 

Monastic Buildings, Kiev-Pechersk 
Lavra (1990) 

L'viv – the Ensemble of the Historic 
Centre (1998) 

Struve Geodetic Arc (2005) * 
 
United Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland 
Castles and Town Walls of King Edward 

in Gwynedd (1986) 
Durham Castle and Cathedral (1986) 
Giant's Causeway and Causeway Coast 

(1986) N 
Ironbridge Gorge (1986) 
St Kilda (1986, 2004, 2005) M 
Stonehenge, Avebury and Associated 

Sites (1986) 
Studley Royal Park including the Ruins 

of Fountains Abbey (1986) 

Blenheim Palace (1987) 
City of Bath (1987) 
Frontiers of the Roman Empire (1987, 

2005) * 
Westminster Palace, Westminster Abbey 

and Saint Margaret's Church (1987) 
Canterbury Cathedral, St Augustine's 

Abbey, and St Martin's Church (1988) 
Henderson Island (1988) N 
Tower of London (1988) 
Gough and Inaccessible Islands (1995, 

2004) N 
Old and New Towns of Edinburgh (1995) 
Maritime Greenwich (1997) 
Heart of Neolithic Orkney (1999) 
Blaenavon Industrial Landscape (2000) 
Historic Town of St George and Related 

Fortifications, Bermuda (2000) 
Derwent Valley Mills (2001) 
Dorset and East Devon Coast (2001) N 
New Lanark (2001) 
Saltaire (2001) 
Royal Botanic Gardens, Kew (2003) 
Liverpool – Maritime Mercantile City 

(2004) 
Cornwall and West Devon Mining Land-

scape (2006) 
 
United Republic of Tanzania 
Ngorongoro Conservation Area (1979) N 
Ruins of Kilwa Kisiwani and Ruins of 

Songo Mnara (1981) 
Serengeti National Park (1981) N 
Selous Game Reserve (1982) N 
Kilimanjaro National Park (1987) N 
Stone Town of Zanzibar (2000) 
Kondoa Rock Art Sites (2006) 
 
United States of America 
Mesa Verde National Park (1978) 
Yellowstone National Park (1978) N 
Everglades National Park (1979) N 
Grand Canyon National Park (1979) N 
Independence Hall (1979) 
Kluane / Wrangell-St Elias / Glacier Bay 

/ Tatshenshini-Alsek (1979, 1992, 1994) 
N * 

Redwood National Park (1980) N 
Mammoth Cave National Park (1981) N 
Olympic National Park (1981) N 
Cahokia Mounds State Historic Site 

(1982) 
La Fortaleza and San Juan National His-

toric Site in Puerto Rico (1983) 
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Great Smoky Mountains National Park 
(1983) N 

Statue of Liberty (1984) 
Yosemite National Park (1984) N 
Chaco Culture (1987) 
Hawaii Volcanoes National Park (1987) 

N 
Monticello and the University of Virginia 

in Charlottesville (1987) 
Pueblo de Taos (1992) 
Carlsbad Caverns National Park (1995) N 
Waterton Glacier International Peace 

Park (1995) N * 
 
Uruguay 
Historic Quarter of the City of Colonia 

del Sacramento (1995) 
 
Uzbekistan 
Itchan Kala (1990) 
Historic Centre of Bukhara (1993) 
Historic Centre of Shakhrisyabz (2000) 
Samarkand – Crossroads of Cultures 

(2001) 
 
Venezuela 
Coro and its Port (1993) 
Canaima National Park (1994) N 
Ciudad Universitaria de Caracas (2000) 
 
Viet Nam 
Complex of Hué Monuments (1993) 
Ha Long Bay (1994, 2000) N 
Hoi An Ancient Town (1999) 
My Son Sanctuary (1999) 
Phong Nha-Ke Bang National Park 

(2003) N 
 
Yemen 
Old Walled City of Shibam (1982) 
Old City of Sana'a (1986) 
Historic Town of Zabid (1993) 
 
Zambia 
Mosi-oa-Tunya / Victoria Falls (1989) N 

* 
 
Zimbabwe 
Mana Pools National Park, Sapi and 

Chewore Safari Areas (1984) N 
Great Zimbabwe National Monument 

(1986) 
Khami Ruins National Monument (1986) 
Mosi-oa-Tunya / Victoria Falls (1989) N 

* 

Matobo Hills (2003) 
 
 
Källa: Unesco 2006-08-01. 
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