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Abstract 
Images of Places- Visual Culture's Importance of a Place's Identity 

I have examined three different sites that strongly differ from each other. These sites are Malexander, 

a small village in the south of Östergötland, and the parlor of Örebro, Olaigatan. I personally have a 

strong connection to these two sites. The third site is Tuscany in Italy. I have visited this place only 

in my imagination and through other people's photos. During ten days in april 2017, I traveled to 

Tuscany for the first time in my life to see how my estimated picture of the site was compared to 

reality. As a whole, my work is about how these sites are described by the visual culture of rhetoric 

and discourse, and how others regard the sites. In today's society, many different ranking lists 

flourish, which means that winners and losers are appointed. How does this affect the people who 

happen to live in the "scrapheap'’ in comparison to ''the expanding fields’’? And how can knowledge 

of this lead to a more contemporary and urgent schooling? Urban and rural space, for instance what  

identities that exist within and between them? Or how people relate to them?  

Abstrakt 

Denna studie handlar om hur platser beskrivs genom den berättande retoriken och den 

visuella kulturen. Detta gör jag genom att titta på specifika diskurser om platsers 

identitet och lägga dem intill andra diskurser med gemensamma nämnare och 

därigenom få fatt på det för givet tagna. Jag har utgått från tre olika platser som både 

liknar och skiljer sig från varandra beroende på i vilken diskurs de befinner sig. Dessa 

platser är Malexander i Östergötland, Olaigatan i Örebro och tre olika platser i Toscana. 

Studiens syfte är att bidra till ökad kunskap om hur den visuella kulturens olika bilder 

och retorik formar platsers identitet och därigenom även människors identitet. Den 

syftar till att ge förståelse om platsidentiteters tillblivelse specifikt. Studien syftar 

därmed till att beskriva eventuella mönster och variationer i uppbyggnaden och 

underhållet av en plats, liksom framtidsbilden av den. Studien utgår från visuell och 

performativ etnografi som sammanförs i en rad olika metoder som intervjuer, både 

semistrukturerade och personliga, undersökande gestaltningsmetoder och deltagande 

observationer med fotografering. Undersökningen antar ett sociokulturella och ett 

poststrukturaliskt perspektiv. Diskursteori används både som metod och teori. 

Frågeställningarna är:  

Hur bidrar den visuella kulturen till formandet av platsers identitet? 

 

       Hur bidrar landsbygdsdiskursen, statusdiskursen och uppdelningsdiskursen till          

formandet av platsers identitet?  
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1. Inledning  

 

Denna studie handlar om hur platser beskrivs genom den berättande retoriken och den 

visuella kulturen. Detta gör jag genom att titta på specifika diskurser om platsers identitet 

och lägga dem intill andra diskurser med gemensamma nämnare och därigenom få fatt på 

det för givet tagna. Jag har utgått från tre olika platser som både liknar och skiljer sig från 

varandra beroende på i vilken diskurs de befinner sig. Dessa platser är Malexander i 

Östergötland, Olaigatan i Örebro och tre olika platser i Toscana. De två första platserna har 

jag själv en stark koppling till. Den tredje platsen har jag besökt mycket i min fantasi, 

genom andras bilder av platsen. I april 2017 fick jag möjlighet att själv åka till Toscana för 

att se, uppleva och delta i det Toscanska vardagslivet under elva dagar. På första sidan finns 

dessa tre platser gestaltade på olika sätt i den visuella kulturen. Det översta fotot är ett 

fotografi över Malexander, taget från en utsiktsplats. Det mellersta fotot är över Olaigatan i 

Örebro, hämtat från Google maps, street view. Den understa bilden är en bild av Toscana, 

hämtad från locket av en pastasåsburk som är inköpt i Sverige och producerad i Turkiet. 

Efterhand som studien har pågått har behovet av att sätta in dessa tre platser i en nationell 

diskurs av Sverige, Italien och Norge uppstått. Nodalpunkten landsbygd framträdde ur det 

empiriska materialet och en förskjutning av fokus gjordes till relationen mellan landsbygd 

och stad. Presentationen och re-presentationen av rural och urban yta. I Sverige florerar en 

uppsjö av olika rankningslistor kopplade till platser. Det verkar finnas mycket kreativitet för 

att finna nya områden att ranka, vilket bygger på att några ska ligga i topp och några i 

botten. Jag fokuserar på vad beskrivningar av dessa platser kan göra med platsidentiteten 

och den sociala hållbarheten. Kunskap om detta kan bidra till förståelsen av det informella 

lärandet som även kan bli ett formellt lärande om platsers identitetstillblivelse. Studien är 

gjord genom de ”dubbla perspektiven”, akademiskt forskande i kombination med visuellt 

gestaltande undersökningar. 

Bilder och text integreras genom hela uppsatsen. Bilderna och orden bidrar till en gemensam 

kommunikation. Bilderna ska inte ses som illustrationer till texten. Istället kompletterar bild 

och text varandra för att tydliggöra och öka förståelse för studien som visuell kulturstudie. I 

denna mening utgör bilder empiriskt material och är kunskapsgenererande. 
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1.1 Introduktion 

 

Platser är inte bara en spegling inom människan utan människan är också en spegling av sin 

plats, enligt mitt sätt att förstå detta kunskapsområde. 

Alla har vi minnen och känslor kopplade till alla möjliga sorters platser, barndomshem, 

skolor, trädgårdar, byar, städer, semesterplatser. Dessa platser får sin identitet genom 

individens egna känsloupplevelser i samförstånd med vad andra tycker och tänker om 

platsen. Dessa intryck och uttryck gestaltas genom ett ständigt flöde av bilder som bidrar till 

vår visuella kultur. I denna undersökning intresserar jag mig för platsers identitetstillblivelse 

genom att studera äldre, pågående och framåtblickande retorik och diskurser inom vilka 

platser skapas. De tre platser som jag utgår från, Malexander, Örebro och Toscana har 

format mig på olika sätt och för mig är de mest förknippade med positiva upplevelser. 

Däremot finns det andra som exempelvis främst förknippar Malexander med polismord. I 

följande citat påvisas platser som nästan ingen förknippar med något positivt: 

Platser har identiteter, precis som människor. Till viss del är en plats identitet given på grund 

av dess belägenhet i naturen. En del platser ger upphov till otrevliga känslor, exempelvis 

Tjernobyl. Andra platser kan ge upphov till negativa känslor för en del, men positiva för andra. 

En plats identitet påverkas dels av förhållandena på platsen och hur de förändras, dels genom 

marknadsföring ’image managment’. Bilder skapas som stärker tillhörigheten och utmanar 

människors uppfattning om platsen.1 

Det finns osynliga måttstockar för vad som anses fult och fint, värdefullt och skräpigt, 

närande och tärande. Vi blir mer eller mindre lydiga medskapare i arbetet och i maktspelet 

med att upprätthålla en plats identitet. ”I mötet med platser skapas och utvecklas den egna 

identiteten. Det är genom det lärande som uppstår när individen och platsen möts som 

människan formas, som individ och social varelse.”2 Genom undervisning finns möjligheten 

att öka medvetenheten om platsers identitetstillblivelse och därmed att öka förståelsen över 

sin egen och andras tillblivelse. Jag har studerat Filosofen Michael Foucaults teorier om 

makt, jag tittar på hur människan informellt skolas att se på platser, hur vi disciplineras att 

förhålla oss till platser på ett produktivt och marknadsmässigt sätt och därmed är 

medskapare av var makten ska få blomstra. Mer eller mindre omedvetet låter vi oss styras av 

visuella arenors upplägg, som exempelvis Hemnets, resemagasins, turistbroschyrers och 

                                                           
1  Sanderoth, I., Werner, M. & Båth, S. (2009) Plats - identitet - lärande: närområdesstudier i skolan, Lund: 
Studentlitteratur. s. 54. 

2 Lieberg, M. De Laval, S.(2010). Den lärande staden. s. 83. 
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kartböckers klyschor och påståenden. ”Andra människor är viktiga för att forma 

platsidentitet hos individen – vad andra människor gör, säger och tänker om vad som är bra 

eller dåligt. /…/ platsidentitet är alltså en komplex struktur som karakteriseras av en mängd 

attityder, värderingar.”3  

1.1.1 Representationsbilder 

Att re-presentera är att presentera något eller några i brist på direktkontakt. En politiker, en 

uniform eller en flagga kan var och en i sitt lilla format representera flera miljoner av 

någonting ”samma” inom en specifik diskurs. När jag ska besöka en plats för första gången 

tar jag ofta hjälp av olika former av representationsbilder som kan påskina neutrala och 

objektiva avsändare och producenter. Det kan exempelvis vara kartor, GPS, Google maps – 

street view4, läroböcker och andra informationsmaterial. Vidare finns det mer subjektiva 

representationsbilder och berättelser i exempelvis turistbroschyrer, vykort, hemsidor. Den 

representativa bilden av en plats påverkar och berör de som bor, vistas, besöker eller 

uttrycker något om platsen. Alla berörs och påverkas av den konstruerade och föränderliga 

diskursen som innesluter platsens identitet. ”Maps, photographs, and other representations 

help us to begin to know a city, but eventually the aim is to learn the place, not the map”.5  

Historiskt sett har kartbilder alltid gestaltas uppifrån, i fågelperspektiv. Det som har skiljt 

kartor åt har varit olika skalor, framtagningstekniker och vilket urval av verklighet som 

visuellt har återgetts. Kartbilderna varierar från att visa semiotiska symboler och tecken6 till 

fotografiska avbildningar av landsbygd och urbana natur - och kulturlandskap. Exempel på 

detta kan vara orienteringskartor och GIS.7 Innan digitaliseringen producerades och 

konsumerades kartor på papper, idag används oftare digitala kartor. Det har inneburit att 

kartbildens perspektiv inte längre enbart och självklart ses uppifrån. Med ett enkelt 

knapptryck går det att ändra från satellit till street view. I många digitala spel - och 

ritprogram8 bygger den visuella upplevelsen på att det snabbt och enkelt går att ändra hur 

bilden ser ut och upplevs i olika perspektiv. I ena sekunden kan hela staden ses i 

fågelperspektiv för att i nästa ses in i minsta detalj i t ex grodperspektiv. Tekniken utvecklas 

ständigt och att titta på google maps kan år 2017 gå lika snabbt och ge en liknande känsla av 

att högupplösligt förflyttas genom platser i en påkostad film. Förr hade några få 

tolkningsföreträde på den visuella arenan genom att t ex skapa vykort. Alla dessa 

                                                           
3 Eriksson, Y. (red) (2014). Barn tecknar världen – att förstå och tolka barns bilder. s. 112. 
4 Google maps – Street view – med dubbla sorters kartbilder från dels satellitkamera och dels grafik som kan ställas in i 
olika perspektiv. 
5 Pyyry, N. (2016) Learning with the city via enchantment: photo-walks as 
creative encounters, s. 108. 
6 Vetenskap om hur kommunikation sker med hjälp av olika tecken som symboler, koder och underförstådd mening i 
visuella uttryck. 
7 Geografiska informationssystem (GIS) data som är lägesbestämd och genom olika program kan man presentera data, 
analysera data och studera förändringar av olika förhållanden. 
8 Exempelvis Google Sketch up, Auto CAD Revitt, Mine Craft. 
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pappersvykort, som nu för en tynande tillvaro. Nuförtiden kan vi göra egna varianter på 

”vykort” och själva välja urval av bilder och skicka dem via exempelvis sociala medier. Det 

är på ett sätt mer demokratiskt. Men även det egna urvalet följer ofta efterhärmning. Ett 

exempel är sändarens fötter fotograferade från en solsäng på semestern. Förr var urvalet av 

sändare betydligt snävare med bara några enstaka fotografer och konstnärer som fick sin 

beställningsblick sedd. Det var dessutom ett snävare urval av motiv. Vykorten förställde 

företrädesvis offentliga byggnader, behagliga naturbilder och några enstaka kungligheter. 

Lokala dagstidningsredaktioner med både egna fotografer och reportrar fanns lika självklart 

utspridda över landet som lokalpoliser, affärer, skolor och provinsialläkare. Många hade 

tillgång till både egen analog stillbildskamera och filmkamera men kvantiteten blev 

begränsad då priset för varje enskild stillbild kostade förhållandevis mycket jämfört med 

idag. Vi hinner under en livstid både att bo på och resa till fler platser än de flesta i 

generationerna före oss hade möjlighet till. Idag har många fler möjlighet att både göra 

bilder av platser och presentera dem i andra syften än att göra det för ”sitt levebröd”. 

Fortfarande finns yrkeskårer som i viss mån har monopol och tolkningsföreträde av bilder på 

platser, t ex lantmäteriet. Ingrid Sanderoth skildrar sin syn på samtiden: 

Idag är vi översköljda av bilder, stillbilder i läroböcker och tidningar, rörliga i tv och mobiler. 

Många producerar själva bilder, inte minst med mobilkamera. En bild säger mer än 1000 ord, 

sägs det. Men i vilken avsikt togs den aktuella bilden? Av vem? Varför är den publicerad? – 

För att visa hur eländigt det är i ett visst miljonprogramområde eller hur vackert det är i ett 

visst villaområde? I det senare fallet för att någon vill sälja hus där. Det sägs ibland att bilden 

är objektiv. Men redan genom att välja just det huset och inte grannhuset, just den brantaste 

delen av berget och inte den flacka, just gatumusikanten som försöker få ihop lite pengar men 

inte den vackra kvinnan som hoppar in i en flott bil har fotografen i allra högsta grad varit 

subjektiv. Om syftet vet vi som ser bilden intet.9 

Kunskapen om källkritik har ökat i skolan men den rör sig oftast om att kontrollera texter 

och påståenden från mer än ett ställe. Mycket har hänt i pedagogiken i fråga om makt, 

ansvar och delaktighet för eleven i sina egna studier. I både Lgr11 och Gy11 skrivs 

betydelsen av källkritik fram mer än i tidigare läroplaner. I läroplanen för grundskolan står 

”Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och 

förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ.”10  På motsvarande sätt står det 

i läroplanen för gymnasieskolan att ”Eleverna ska träna sig att tänka kritiskt, att granska 

                                                           

9 Sanderoth, I., Werner, M. & Båth, S. (2009) Plats - identitet - lärande: närområdesstudier i skolan, Lund: 
Studentlitteratur. s, 213. 

10  Skolverket, (2011) Läroplan för grundskolan 2011, Lgr11. s. 9. 
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fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ.”11 Däremot 

ifrågasattes eller analyserades inte en så vedertagen praxis som en atlas, under vare sig min 

eller författaren Mikael Niemis skoltid. I citatet nedan ger han sin bild av sitt förhållande till 

de reproducerande bilderna i form av kartor i sin barndoms skolatlas. Jag väljer att förstärka 

känslan av att som elev inte kunna ta makt över sitt eget lärande genom detta citat från hans 

skönlitterära text: 

Som Pajalabo låg man i lä, det slogs fast från början. I kartboken kom Skåne först, tryckt i 

extra stor skala, fullständigt nerlusat med röda streck som betydde landsvägar och svarta 

prickar som betydde samhällen. Därefter kom de andra landskapen i normal skala, allt längre 

norrut ju längre man bläddrade. Och allra sist kom Norra Norrland, tryckt i extra liten skala för 

att få plats, och ändå fanns där knappt några streck eller prickar alls. Nästan allra högst upp på 

kartan låg Pajala, omgivet av brun tundra, och det var där vi bodde. Bläddrade man tillbaka 

såg man att Skåne var lika stort till ytan som hela Norra Norrland, fastän grönfärgat av 

helvetes jordbruksmark. Det tog många år innan jag genomskådade skalsystemet och insåg att 

Skåne, hela vårt sydligaste landskap från kant till kant, skulle få plats mellan Haparanda och 

Boden. Vi fick lära oss Kinnekulle, höjd 306 meter över havet. Men inte ett ord om 

Käymävaara, höjd 348. Vi fick rabbla Viskan, Ätran, Spyan och Gallan eller vad de nu hette, 

fyra kolossala floder som avvattnade det sydsvenska höglandet. Många år senare såg jag dem 

med egna ögon. Jag blev tvungen att stanna bilen, kliva ur och gnugga mina ögon. Diken. Små 

skogsåar som knappt ens skulle dugit till bäckflottning.12 

Cathrine Björck beskriver bildbegreppen som påverkar hur vi ser och uppfattar platser. ”Den 

visuella kulturen påverkar vår bild av världen och vår identitetsuppfattning. De objekt vi 

skapar bidrar till vår världsbild och hur vi skapar oss själva. De bilder vi ser är inte direkta 

avbildningar av världen utan de sätt de visas på och det sätt vi ser dem påverkar hur vi 

uppfattar världen. Det brukar talas om som vision och visuality.”13 

1.1.2 Min lärarbakgrund 

Jag har varit verksam som lärare sedan 1991. Efter min lärarexamen på Konstfack började 

jag tjänstgöra som Bild, slöjd och svensklärare i Malexanders byskola F-6 och på Boxholms 

högstadium. Efter tio år började jag som Bildlärare på Platengymnasiets Estetiska program i 

Motala. Under alla dessa år och från 12 års ålder bodde jag i Malexander med tron på att jag 

skulle göra det livet ut. Därefter kom dödsstöten för ett fortsatt åretruntboende, skolan lades 

ner och det var många mil på slingrande vägar till närmaste skola. Alla barnfamiljer flyttade 

den sommaren när skolan lades ner. Vi tvingades mot vår vilja, att flytta från Malexander 

                                                           
11 Skolverket, (2011) Läroplan för gymnasieskolan 2011, Gy 11. s. 7. 
12 Niemi, Mikael (2000) Populärmusik från Vittula. Stockholm: Norstedts. S, 47 f. 
13 Björck, C. (2014). "Klicka där!": En studie om bildundervisning med datorer. (Diss). Stockholm: Institutionen för etnologi, 
religionshistoria och genusvetenskap, Stockholms universitet. s. 41. 
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och frågan blev, vart vi då skulle flytta. Det blev Örebro och jag flyttade från att vara 

gymnasielärare i Motala till att bli samma sorts gymnasielärare, fast på Karolinska 

gymnasieskolan på Olaigatan i Örebro. Efter några år började jag att undervisa i Arkitektur 

och hållbart samhällsbyggande på Teknikprogrammet i Örebro. Jag har så länge jag kan 

minnas varit intresserad av platser som konstruktioner av identitet. Redan när jag gjorde mitt 

första examensarbete 1991 på Konstfack handlade det om platsen Malexander. Jag gjorde 

film, intervjuade de äldsta i byn, inventerade byns arkiv och byggde skalenliga modeller i trä 

av hus i byn. Sedan ett år tillbaka undervisar jag på Mälardalens Högskola i Västerås och 

Eskilstuna, på Lärarprogrammen, i pedagogik med inriktning Bild. 

1.2 Bakgrund 

 

Jag söker kunskap och förståelse om hur vår visuella kultur skapar normativa bilder, av 

platser och dess identitet. Vilka bilder tas, ratas och vilka visas? Vilka bilder känns rätt att ta 

och hur visas status. Jag frågar mig om jag kommer att hitta bilder som överraskar mig och 

vad det i så fall är i dem som överraskar mig. Hur gör jag och andra sitt urval? Vilka har 

historiskt sett haft tolkningsföreträde att gestalta identiteten av en plats? Jag kommer att 

undersöka genom vilka tekniker och kategorier som gestaltningarna har gjorts och görs. Det 

ligger mycket värderingar i tillblivelsen av platsers fortlöpande identitetsskapande: 

”Kategorier är inte nollställda ur moralisk synvinkel – med dem följer maktordningar, 

värden, hierarkier.”14 

Människan har alltid haft kopplingar till sin omgivande miljö i form av skydd och mat. 

Oavsett om människan har varit nomad eller bofast har det legat i överlevnadens intresse att 

orientera sig i sin närmiljö. En människas identitet utvecklas i samarbete med omgivningen. 

För att förstå sin närmiljö ur många perspektiv, har ämnen och namnen på dessa ständigt 

avlöst varandra i utbildningar. Ingrid Sanderoth beskriver att ”Studier i och av närområdet är 

inte ett nytt inslag i skolan. Begreppen lokalsamhälle, närmiljö, hembygd och närområde 

finns i de flesta läro-och kursplaner samt i förarbeten till dessa alltifrån 

Undervisningsplanen för rikets folkskolor 1919 till dagens aktuella planer.”15 I takt med en 

utvecklad bild-text-och teknikframställning och globalisering har ringarna för ”närmiljön” 

vidgats.  

Som nation har vi gått ifrån att nästan alla i Sverige varit bofasta på landet till att nästan alla 

                                                           
14 Börjesson, M. (2003). Diskurser och konstruktioner. s. 38. 
15 Sanderoth, I., Werner, M. & Båth, S. (2009) s. 20. 
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numera är det i staden. Vid medeltidens slut bodde mindre än 4 procent av befolkningen i 

städer, av Sveriges sju miljoner invånare 1950 bodde 65 procent i städerna. År 1975 hade 

inflyttningen medfört att närmare 90 procent bodde i städer. Idag är siffran över 95 

procent.16 I Sverige år 2017, definieras platser med färre än 200 invånare som landsbygd. 

Jordbruksverket delar upp Sveriges olika kommuner enligt en tillväxtanalysmodell.17 I den 

modellen finns fyra olika kategorier som tillskriver orter dess identitet som antingen 

storstadsområde, stadsområden, landsbygd eller gles landsbygd (i folkmun glesbygd). 

Genom uppdelning och sortering av platsers tillhörighet i de olika kategorierna sker även en 

indelning av individer genom deras platstillhörighet i Sverige 2017. Denna uppdelning av 

landet går stick i stäv med den rådande synen att alla ska inkluderas, i klassrummet, på 

arbetsmarknaden, oavsett kön, religiös eller sexuell identitet. Jag erfar att platser istället har 

blivit mer uppdelade och synonymt med det nya klassamhället. Förr bodde nästan alla i och 

runt samma by och nästan alla barn gick i samma byskola. En del barn fick möjlighet att 

studera vidare på annan ort men återkom vid lov till samma plats som de som inte studerade 

vid fanns. Det var inte platsen i sig som delade upp befolkningen, utan vad folk gjorde och 

ingick i för familj. Vad som anses som en bra respektive dålig plats förstärks genom en 

uppsjö av rankningslistor. Det kan vara allt från inkomst, betyg, arbetslöshet, sjukdom, 

rökning, brott till platsens värdeökning sedd i procentökning av bostadspriser, hämtade från 

Statistiska centralbyrån. Ekonomiprofessor Kjell A Nordström fick stor uppmärksamhet i 

media efter att i januari 2017 uttalat sig på följande sätt på en ekonomisk rikskonferens i 

Stockholm: 

 
’Kapitalismen är en maskin som gör en enda sak. Den sorterar saker i två högar: de effektiva 

och de ineffektiva. Och digitaliseringen har gjort att maskinen blivit extremt snabb på att 

sortera bort de ineffektiva. Vi står inför den snabbaste urbaniseringen i historien: 

Storstockholm växer till nästan 5 miljoner.   Oavsett om vi gillar det eller inte, kommer 

urbaniseringen att tillta.’ Nordström uppskattar att Stockholm kommer att växa till nästan fem 

miljoner invånare fram till 2050.     ’Redan idag växer Stockholm med 7-9 procent per år, och 

den här tillväxten är hållbar, så den kommer att fortsätta. Medan Storstockholm växer så det 

knakar, kommer stora delar av Sverige ödeläggas ekonomiskt. Vi kallar detta för skräpyta. Det 

är till exempel Värmland och Gotland som är typiska fall av skräpyta. Där finns ingen 

ekonomisk aktivitet, inga universitet, ingen underhållning, ingen shopping, ingenting, bara 

                                                           
16 Björk, C. Nordling, L. Reppen, L. (2012) Så byggdes staden. Svensk byggtjänst. s. 16-26. 
17 Statens jordbruksverk (Jordbruksverket) är en svensk statlig förvaltningsmyndighet inom jordbruksområdet och därtill 

knuten landsbygdsutveckling med uppgift att arbeta för en hållbar utveckling, ett gott djurskydd, ett dynamiskt och 
konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet och en livsmedelsproduktion till nytta för konsumenterna.[1] Myndigheten 
sorterar sedan 1 januari 2014 under Näringsdepartementet. 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rvaltningsmyndighet
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jordbruk
https://sv.wikipedia.org/wiki/Statens_jordbruksverk#cite_note-1
https://sv.wikipedia.org/wiki/N%C3%A4ringsdepartementet
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träd’ sade Nordström. Sedan la han in dödsstöten för den svenska landsbygden. 

’Och om du åker dit, kommer du att hitta tre alkoholister, några barn, och ett par 

knäppgökar. Det är det som återstår, alla andra har stuckit. Och du finner dem i ställen som 

stortorget i Avesta.’    ’Jag säger inte att det är bra. Men jag säger inte att det är dåligt heller. 

Det enda jag säger är: vänj er vid detta.’18 

 

Begreppet skräpytor fick snabbt en stark genomslagskraft. Hashtagen #skräpytor används 

exempelvis av instagramanvändare. Ett annat äldre och allmängiltigt uttryck om platser 

utanför storstadsområden är ”mitt ute i ingenstans”.  

 

 

 

                                                           
18 Veckans affärer. (2017). Artikeln: Framtidsspaning. Stockholm växer snabbare än Kina – skräpytor som Värmland 
kommer att tömmas på folk. 
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Storstaden förknippas och beskrivs ofta som en förebild för utveckling, tillväxt och makt. 

Landskapsarkitekten Johan Folkesson beskriver i en debattartikel hur han ser på 

storstadsområdenas urbaniseringsidentitet genom tolkningsföreträde, makt och fördomar: 

 

Urbaniseringens framgångar har resulterat i en urban norm där staden och dess invånare tillåts 

representera och definiera samhällsutvecklingen. Mindre orter, glesbygd och landsbygd 

förknippas istället med tradition, familj, religion och avstannande processer. /…/ Landsbygden 

blir unik och exotisk vilket förstärks när planeringen av dessa platser utgår ifrån den urbana 

människans efterfrågan på rekreation, turism eller kultur. Om storstadens exotifiering av 

landsbygden ges tolkningsföreträde riskerar därför de som bor och verkar på dessa orter att bli 

underrepresenterade i sitt eget landskap.19 

1.2.1 Lärande och plats 

 

Allkonstnären Tage Danielsson myntade ”Om man inte ser tillbaka och inte framåt, så gäller 

det att se upp! Upp på fasaderna i närmiljön och globalt. Ordet fasad kommer från latinets 

facies som betyder ansikte. Fasader kan vara byggnaders konkreta stil, material och färg 

men också ett identitetsskapande uttryck. För alla är det av stor vikt att ha rötter, 

sammanhang, en hemkänsla och identitet. Förflyttningar drabbar eller ses som nya 

möjligheter för många människor. ”Det finns en omfattande migration dels inom Sverige, 

det vill säga att vi inte längre bor på samma ställe som våra föräldrar eller farföräldrar, och 

dels mellan Sverige och andra länder.”20 Förutom de naturliga förutsättningarna för en plats 

identitet är främst de kulturella konstruktionerna av en plats i ständig rörelse och formar 

dess identitet. Den allt mer globala ”hembygden” och olika nätsidor kan erbjuda kontroll 

och även ett urval på hur vi vill framställa oss själva och vår kontext (platser). ”I det 

mångkulturella samhälle, som Sverige nu utgör, ställs emellertid nya krav på hur just 

hembygd definieras, och används i undervisningen.”21 Björk citerar medieforskaren Jostein 

Gripsrud i sin studie ’Klicka där!’: 

…kollektiv och personlig identitet där vår syn på oss själva är beroende av den bild media 

skapar av världen. Medierna ger oss en bild av världen omkring oss och bidrar därmed till hur 

vi definierar vilka vi är. När vi använder och tar till oss olika typer av media skapar vi en 

uppfattning om omvärlden, och vår identitet skapar vi utifrån denna uppfattning.22 

                                                           
19 Folkesson, J.(2017) Gör upp med fördomarna! Tidskriften Stad. s. 39 
20 Ibid, s. 40. 
21 Ibid, s. 26. 
22 Björck, C. (2014). "Klicka där!": En studie om bildundervisning med datorer. s. 23. 
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Även Sanderoth uttrycker att platser dessutom kan vara en viktig del i individers 

identitetsutveckling23. Yvonne Eriksson menar på ett liknande sätt att vissa betraktar vårt förhållande 

till platser som lika betydelsefullt som förhållandet till andra människor.”24 Hon menar att 

platsidentitet är en ”komplex struktur som karakteriseras av en mängd attityder, värderingar, tankar, 

innebörder och beteenden som syftar till speciella känslor och tillhör speciella platser”.25 När det 

gäller lärande handlar det även om att välja metoder som gynnar uppkomsten av engagemang, som 

Noora Pyyry beskriver det: 

I have sketched this learning as an embodied experience of being enchanted, of being moved 

by something. This experience is always somehow affectual. Moments of enchanment are 

accidental, but they can sometimes be produced with artistic methods. I have introduced photo-

walking as one potential way to produce these moments.26 

Jan van Boeckel visar pedagogiska tillämpningsexempel som utgår ifrån att ”Process begins 

with a close orientation to the location: sitting, watching, smelling, walking – in other words 

a holistic exploration of the place”.27 En del av den kunskap som fås genom skolan är 

fortfarande serverad utan en reflexiv förpackning. Exempelvis en massproducerad och ej 

ifrågasatt skolatlas. Karen Barad menar att förståelsen för hur diskurser producerar material 

är viktig. Exempelvis är förståelsen för hur skolmaterial och läroböcker produceras viktig. 

” If performativity is linked not only to the formation of the subject but also to the production 

of the matter of bodies, /…/ ”materialization” /…/ then it is all the more important that we 

understand the nature of this production. /…/ understanding of precisely how discursive 

practices produce material bodies”.28 

Bosse Bergstedt uttrycker det som att: ”Pedagogiken grundas bland annat på tanken att 

människan genom sitt lärande kan befria sig från gamla föreställningar och därmed se 

världen på ett nytt sätt. Kunskap skulle leda till förståelse, förmåga att uttrycka sig, förmåga 

att påverka och i slutändan förmågan till att ta makt över sin egen livssituation,”29   

                                                           

23 Sanderoth, I., Werner, M. & Båth, S. (2009) Plats - identitet - lärande: Lund: Studentlitteratur. s, 213.? 

24 Eriksson, Y. (red) (2014). Barn tecknar världen – att förstå och tolka barns bilder. s. 112. 
25 Ibid, s. 112. 
26  Pyyry, N. (2016) Learning with the city via enchantment: photo-walks as 
creative encounters, s. 112. 
27 van Boeckel, Jan (2007) Forget your Botany: Developing Children’s Sensibility to Nature through Arts- based 
Environmental Education, s. 137. 
28 Barad, K. (2008) Posthumanist Performativity: Toward an understanding of how matter comes to matter. In (eds.) S. 
Alaimo & S. Hekman (eds.), Material Feminisms. s, 808. 

29 Bergstedt B, Herbert A (2011) Pedagogik för förändring – frihet, jämlikhet, demokrati. Lund: Studentlitteratur. s. 5. 
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De kan undersökas som mål i ämnet Bild i grundskolan och ämnena Bild och Arkitektur i 

gymnasieskolan, där bild -och miljöanalys är centrala delar och som medel och verktyg till målet kan 

ämnen som historia, samhällskunskap, geografi och naturvetenskap ingå i den estetiska lärprocessen. 

”Kunskap som eleven tillägnar sig genom aktivt sökande i sina egna konkreta miljöer får en djupare 

förankring. Arbete tillsammans med andra skapar tillfällen till dialog, där eleven får utforska, testa, 

pröva och kritiskt granska sina och andras idéer.”30 

 

1.4 Syfte 

Mot ovanstående bakgrund är studiens syfte att bidra till ökad kunskap om hur den visuella 

kulturens olika bilder och retorik formar platsers identitet och därigenom även människors 

identitet. Den syftar till att ge förståelse om platsidentiteters tillblivelse specifikt. 

Studien syftar därmed till att beskriva eventuella mönster och variationer i uppbyggnaden 

och underhållet av en plats liksom framtidsbilden av den. Studien ska bidra med ökad 

förståelsen för hur vi mer eller mindre omedvetet både själva producerar, och styrs av andras 

konstruerade bilder av platsbaserade identiteter. Vivien Burr menar att när vi människor 

började kommunicera med varandra om olika platser började också platserna konstrueras 

”When people talk to each other, the world gets constructed.”31 Detta är kunskaper och 

förståelser som i förlängningen med stor fördel kan studeras genom estetiska lärpocesser i 

skolanStudien syftar till att få egna erfarenheter och kunskaper som sedan kan gynna ett 

kollektivt lärande, som i undervisningssammanhang sedan utgår från en kollektiv plats, med 

varje elevs unika upplevelse, erfarenhet och förförståelse som utgångspunkt.  

”The work of art opens one´s eyes to see something ordinary and everyday in a new way”.32  

12 procent av befolkningen var utrikesfödda i början av 2000-talet.”33 Att då benämna 

närmiljön med hembygd kan kännas lite påklistrat eller gammalmodigt. Vi behöver tänka 

nytt kring ämnet ”hembygd” i skolan år 2017 för att öka förståelsen för platsers identitet. 

Mitt syfte med gestaltningen på Vårutställningen var att besökarna skulle aktivera sig och 

förstärka känslan av att bli just sorterad och därmed fundera på vad detta kan göra med 

platsens identitet och också sin egen identitet (se vidare under Gestaltning sidorna 22-25). 

                                                           
30 Sanderoth, I., Werner, M. & Båth, S. (2009). s.16. 
31 Burr, V. (2015). Social Constructionism. S. 11. 
32 van Boeckel, J (2007) Forget your Botany: Developing Children’s Sensibility to Nature through Arts- based 
Environmental Education, s, 137. 
 
33 Björk, C. Nordling, L. Reppen, L. (2012) Så byggdes staden. Svensk byggtjänst. s. 16-26. 
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1. 5 Frågeställning 

 

Hur bidrar den visuella kulturen till formandet av platsers identitet? 

 

       Hur bidrar landsbygdsdiskursen, statusdiskursen och uppdelningsdiskursen till          

formandet av platsers identitet?  

2 Empiri 

 
Platserna; Örebros ”finrum” med Olaigatan och Slottet, byn Malexander i södra 

Östergötland och Toscana i Italien (utgick från västkusten, Vada, vidare till platsen 

Montopoli mellan Pisa och Florens och en plats 1 mil öster om Florens vid namn Torre A 

Cona). 

Bilder av ovan nämnda platser, i olika form som tv-program, dels programserien ”Ernst i 

Toscana” TV4 och dels programserien ”Uti Bögda” SVT1, som skildrar landsbygd. 

Fotografier, reklam och information hämtade från foldrar, hemsidor, kartor, digitala 

internetsidor, bloggar, researrangörers reklam och andra uttryck som tillsammans skapar 

tillblivelsen av en plats performativa identitet. 

Dessa bilder är gjorda av mig och andra, i nu - och dåtid placerade i kontexterna läromedel, 

reklam, dryck-och matförpackningar, vykort, semesterbilder. Texter om och från platserna 

placerade i diskurserna reklam, information, kommunslogans, media och skönlitteratur. En 

folder som gavs ut av befolkningen i byn Malexander år 2002. Flera liknande bilder inom 

samma diskurs adderas med material från andra diskurser fast med gemensamma 

beröringspunkter. 

Två intervjuer, tre samtal och tre deltagande observationer med människor som bor eller har 

en annan stark vardaglig koppling till studiens tre platser.  

Egen konstnärlig gestaltning i undersökningssyfte av platserna och bilderna av platserna. 

3 Urval och avgränsning 

 
Mitt urval gällande såväl platserna som informanterna är ett strategiskt kriterieurval. För att 

undersöka de diskurser som produceras genom det visuella skapandet av platserna, har jag 

valt tre platser som skiljer sig väsentligt från varandra på de flesta områden. Valet av just 
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dessa tre platserna beror på att jag har bott i Örebro i tio år och återkommande har vistats på 

platsen genom hela mitt liv. Liknande skäl ligger bakom valet av Malexander. Där har jag 

bott från 12 års ålder fram till 40 års ålder. Dessa platser skiljer sig åt genom att Malexander 

är en liten kyrkby i glesbygd där den mesta service och skola är nedlagt. På sommaren fylls 

dock samhället med många turister och sommargäster. Örebro är en expansiv stad med 

mycket nybyggnation, nyetableringar och en kraftigt ökad folkmängd. Som kontrast till 

dessa platser valde jag en plats som jag själv aldrig hade varit på innan studien, mer än i min 

fantasi, och som där skapats och formats av andras reproducerande bilder och beskrivningar. 

Vad ”såg” jag innan jag åkte, under tiden jag var i Toscana, och efteråt? En bit in i studien 

uppkom även behovet av att lägga till Norges landsbygdssyn, främst för att både Italiens och 

Norges ”landsbygdspolitik” liknar varandras och skiljer sig från Sveriges. 

4 Metod 

Studien utgår från visuell och performativ etnografi som utmynnar i och sammanförs i en 

rad olika metoder. Genom att använda etnografin som undersökningsmetod har studiens 

insamlade material kunnat sättas in i empirins kontext. 

Intervjuer, både semistrukturerade och personliga (fikametoden)34 som vardagliga samtal 

genomfördes genom strategiska kriterieurval.35 

Konstnärliga och undersökande gestaltningsmetoder (se punkt 4.2) 

Deltagande observationer med fältanteckningar och fotografering/film.  

Genom att jag har varit på två av de tre olika platserna under långa perioder har jag haft 

möjlighet att växla säsong, tempo, rytm och den visuella in- och utzoomningsgraden. Det 

vill säga att jag har växlat fokus från platsens hela stadsrum eller landskap in till enskilda 

kvarter, byggnader och vidare ännu närmare in på portar, entréer, dess olika delar och 

utsmyckningar liksom andra detaljer. Jag observerade tidsanda genom material likt kroppens 

olika beståndsdelar med organ, celler och molekyler. 

                                                           
34 Mindre planerad och styrd än den semistrukturerade intervjumetoden i syfte att få fram informantens egna riktning         
och berättelse. Jag inleder och lyssnar sen, ställer följdfrågor till det som kommer upp.   
35 Denscombe, M. (2009) Forskningshandboken. Lund, Studentlitteratur. s. 234 f. 
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 If performativity is linked not only to the formation of the subject but also to the production of 

the matter of bodies, /…/ ”materialization” /…/ then it is all the more important that we 

understand the nature of this production, forestalling an understanding of precisely how 

discursive practices produce material bodies.36 

Jag har under mina 26 år som lärare undervisat i bild-, reklam- och filmanalys. Nu vill jag 

göra tillägget analys av platsers identitetstillblivelse. Både för att praktisera i min fortsatta 

lärargärning och att inspirera kollegor och vidare forskning. För att kunna göra detta 

kommer jag att själv undersöka olika platser genom min egen och andras blick, etnografiskt, 

teoretiskt och gestaltande. Eftersom undersökningen görs med ett dubbelt perspektiv, både 

konstnärligt och vetenskapligt, ska hela processens genomförande och resultat visas genom 

de dubbla perspektiven. Samt utveckla metoder för analys av platsers identitet, som fungerar 

didaktiskt och lättöverskådligt i undervisning. 

Jag har följt Merrimans tips om att ta återkommande fotopromenader för att se ”The 

collective, simultaneous  enaction of mobile rhytms constellates around particular places at 

particular times, for instances, with the typical /…/ ”rush hours”, ”37 Även Jon H. Riegers 

inspirerar med metoden ”re–photography for documenting”.38 Det vill säga en metod där jag 

har undersökt bildpar eller bildserier av samma plats. Det kan vara både mina egna nytagna 

foton eller andras, som i sin tur både kan vara nytagna eller riktigt gamla och framplockade 

ur ett arkiv. Dessa bilder undersöks genom vinklingen, bildpositionen och olika perspektiv 

på samma motiv.  Det visuella materialet utgör en stor del av empirin och ingår som centrala 

delar genom hela processen i studien.  

Integrates photography into the total research process, from initial methods through analysis to 

the final ethnography. It requires that photographic and other visual materials be situated in the 

processes of their production, including making the researcher a visible contributor to that 

production.39 

                                                           
36 Barad, K. (2008) Posthumanist Performativity: Toward an understanding of how matter comes to matter. In (eds.) S.      

Alaimo & S. Hekman (eds.), Material Feminisms. s, 808. 

37 Merriman, P. & Cresswell, T. (red.) (2011). Geographies of mobilities: practices, spaces, subjects. Burlington, VT: 
Ashgate Pub. Co. s.192. 

38 Ibid. Merriman, P. & Cresswell, T. (red.) (2011). Geographies of mobilities: practices, spaces, subjects. Burlington, VT: 
Ashgate Pub. Co. s.192. 

39 Ibid s. 135. 
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 Det visuella materialet integreras i texten och får på samma sätt som texten en referens, så 

att transparens skapas i fråga om det är jag själv eller någon annan som är fotograf. I de fall 

där det inte är jag själv som tagit bilderna återges information om upphovsman, kontextens 

arena och publiceringsår, i möjligaste mån i fotnot och i källförteckningen. ”A longitudinal 

variant of systematic observation, known as ’repeat photography’, is very much focused on 

keeping the recording parameters (angle of view, camera distance, framing) constant over 

time to record.”40. Jon H. Rieger använder sig av metoden för att ”Re–photography for 

documenting social change.”41  Hans syfte är att utveckla insikterna om en social förändring, 

kopplad till samma plats och hur ett samhälle på relativt kort tid har gått från levande stad 

till spökstad. När nästan allt är nedlagt, var och hur träffas människorna femton år senare, 

när de naturliga mötesplatserna är nerlagda?  Detta förhållande stämmer väl in på 

Malexander. Samma metod används för att undersöka det motsatta förhållandet som råder på 

Olaigatan i Örebro city och det lilla samhället Montopoli i Toscana. Till de traditionella 

etnografiska metoderna läggs etnografi som är baserad på visuellt producerad empiri. 

Studien analyserar den visuella och retoriska empirin så som foldrar, digitala internetsidor 

och andra uttryck som tillsammans skapar tillblivelsen av en plats identitet. Det finns ett 

värde i att titta på flera liknande bilder inom samma diskurs.42 Därefter adderas sedan annat 

material från andra diskurser med gemensamma beröringspunkter. Genom att välja fler bild- 

eller textexempel ur samma diskurs kan analysmetoden tydliggöra vad som tas för givet och 

inte. Illusioner och förväntningar konstruerar sociala skillnader. Genom att undersöka 

många äldre stadsarkivbilder, av samma plats men från olika tider försöker jag även att 

föreställa mig svunna tiders rytm på platsen. Hur gaturummet har fördelats mellan 

exempelvis fotgängare, cyklister, fordon, uteserveringar och växtlighet. Hur trafikseparering 

byggts in och påverkat flöde, möte och rytm. ”And the intimate rhythms produced in the 

interaction between passengers and vehicles inhere in the individual timetables through 

which people build up a relationship with place(s) over a span of time”.43 Monica Sand, 

                                                           
40 Margolis, E. & Pauwels, L. (Ed.) (2011) The SAGE handbook of Visual Research Methods. Los Angeles, London, New 
Delhi, Singapore, Washington DC: SAGE. s. 14. 

41 Ibid, Merriman, P. & Cresswell, T. (red.) (2011). Geographies of mobilities: practices, spaces, subjects. Burlington, VT: 
Ashgate Pub. Co. s.132. 

  

42 Cole, D.R. (2013) Traffic Jams. Analysing everyday life througt the Immanent Materialism of Deleuze & Guattari. BABEL. 
Working Group. Punctum books, Brooklyn, NY. s. 19 ff. 
 

43 Ibid, s, 192. 
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forskare på Arkdes beskriver rytm och rörelse: ”Infrastruktur som broar och koreografi 

organiserar system av kroppar i förbestämda filer eller banor av rörelser”.44 Hon frågar sig 

”Finns det i själva verket likheter mellan stadsplanering och koreografi?” 45 

4.1 Intervjuer 
Intervjuer, både semistrukturerade46 och vardagliga samtal. Intervjuerna har gjorts med 

människor som bor eller har en annan stark vardaglig koppling till platsen. När Örebros 

”finrum”47 skildras genom informanterna har ett strategiskt kriterieurval använts.48 Dessa 

informanter är boende på Olaigatan och den intervjun är en parintervju. Paret är Ann-Sofie 

Arnström och Per Sundelius. Båda har gett sitt samtycke och godkänt att deras namn är 

offentliga.  

I Malexander i södra Östergötland gjordes många intervjuer med såväl bofasta, fritidsboende 

som nyanlända. Av utrymmesskäl väljer jag dock att fokusera och lyfta fram platsen genom 

diskursanalys av en folder som producerats där samt vad som uttrycks i den sociala 

praktiken genom bilder och texter av platsen från facebook. 

I Toscana i Italien blev det under gynnsamma språkförhållanden spontanta intervjuer och 

vardagliga samtal med informanter som jag inte hade någon förberedande kontakt med eller 

kände innan avresa. Undantaget var Valerio i Montopoli, som jag indirekt kände till genom 

min dotter. 

                 

4.2 Gestaltning som undersökande metod 

I den undersökande gestaltningsprocessen utgick jag ifrån motsatsförhållanden genom att 

applicera två motsatser inom samma diskurs i varandra. I början av det självständiga arbetet 

utgick jag från de vedertagna bilderna av exteriör från platserna i form av kartor. Jag 

applicerade sedan en vedertagen bild av interiör i form av en ritning och planlösning över en 

ordinär lägenhet. Kartan av platsen och den ovan lagda planlösningen bildade därmed en ny 

identitetshybridsbild. Området runt Slottet och Olaigatan kallas av örebroarna för 

”finrummet”. Vidare tänkte jag mig de restaurangtäta stråken som kök och matsal. Den 

delen av Olaigatan som näst intill bara består av bostäder skulle representera sovrum. En 

                                                           
44 Sand, M. (2008) Konsten att gunga: experiment som aktiverar mellanrum. s, 9. 
45 Ibid. s, 1. 
46 Denscombe, M. (2009) Forskningshandboken. Lund, Studentlitteratur. s. 234 f. 
47 Örebros finrum är ett smeknamn på citykärnan där Olaigatan, Slottet och Slottsparken ingår. 
48 Denscombe, M. (2009) Forskningshandboken. Lund, Studentlitteratur. s. 234 f. 
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hall hade inte heller varit svår att placera men så när jag kom till det där med wc tog den 

idén stopp. Jag frågade mig då vilket område som jag skulle utse till det. Men det inledande 

undersökandet genom gestaltning som metod var inte förgäves. Till viss del behöll jag 

begreppet planlösning och vidareutvecklade den idén till att omfatta hela Sverige istället. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1 Reliefmodell över skalenligt Sverige bestående av guld respektive skräp 

Jag tog fasta på det aktuella begreppet ”skräpytor” som fått sådan genomslagskraft i media. 

Skräpytor i kombination med kartor och planlösningar gjorde att min gestaltning gick vidare 

till byggandet av en modell över Sverige, i skalan 1:900 000. Landet Sverige fick bestå av 

en enda stor öppen planlösning, förutom de guldfärgade finrummen Stockholm, Göteborg, 

Malmö och ett par storstadsområden till, som Västerås – Örebro och Linköping – 

Norrköping. Öland, Gotland, Värmland, Lappland och alla andra så kallade skräpytor 

gestaltades med jord. De ”marknadsmässiga vinnarnas” område försågs med symboliskt 

”guld”. Hela Norge är också insprayat med guld för att gestalta de olika nationella 

landsbygdsdiskurserna. Jag byggde en 15 cm hög kant runt Sverigemodellen i foamboard 

(arkitektkartong) i 10 mm tjocklek. Som stomme, stadga och golv byggde jag ett podium av 

spånskiva. Detta podium målades vitt och försågs med modellen över Sverige och Norge. 

Nere i vänstra hörnet, under Norge, placerades en parafras av ABBAs hit ”The winner takes 

it all” från 1970-talet som en fingervisning att låttitlen kan tolkas på olika sätt (se hela 

parafrasen av alla verserna i bilaga 1). I Sverige kan det tolkas som att vinnarna tar allt, de 

som inte bor i skräpytorna. I Norge kan det tolkas som att inkluderingen (som sker på ett 
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liknande sett i Italien) gör att de blir vinnare tack vare att de tar med alla ytor. I den 1, 76 m 

avlånga lådan fyllde jag på med isolerande plast, lecakulor, jord och guldplatserna. Runt 

finrummen sprayades väggarna med guld. På skräpytornas väggar sprayades mörkbrun 

”smuts”färg. För att gestalta den stora skillnaden i människors identitet, förutsättningar och 

villkor, trots samma geografiska och geologiska läge, fick hela Norge också vara med i 

modellen. 

4.2.2 Välkommen till Sveriges sopsorteringsstation! 

Genom den performativa sorteringen (enligt Jordbruksverkets kategorisering från 

storstadsområde till gles landsbygd) fick besökare identifiera sig med en av de fyra 

alternativen, beroende på var de bor.  De kunde välja att källsortera den plats som 

representerar sin del av Sverige i någon av de olika kategorierna och identitetsskapande 

begreppen som Jordbruksverket nyligen tagit fram; storstadsområde, stadsområden, 

landsbygd eller gles landsbygd. Jag ville kommunicera att besökarna skulle aktivera sig och 

förstärka känslan av att bli just sorterad och därmed fundera på vad detta kan göra med 

platsens identitet och också sin egen identitet. På en stor kartbild av Sverige kunde 

besökarna välja färg på en knappnål och placera den på den plats som man bor på. Det fanns 

fyra olika färger på nålarna att välja på. Var och en symboliserade de fyra kategorierna som 

Jordbruksverket har fått i uppdrag att dela in landet Sverige i. Bredvid kartnålarna stod fyra 

kärl med pennor, för att besökarna skulle kunna skriva i den annorlunda gästboken som låg 

framme på det uppdelade bordet. Bordet var ett planteringsbord som till hälften sprayades 

med guld och till hälften med samma bruna ”smuts”färg som användes till Öland och 

Gotland. Den vänstra gulddelen försågs med guldtygsdrapering och den högra smuts och 

skräpdelen försågs med trasiga tyger i blått och grönt. Kärlen var miniatyrsoptunnor i de 

olika färgerna guld för storstadsområde, gul för stad, blå för landsbygd och grön för gles 

landsbygd.  
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Nålarna var i samma färg som sorteringskärlen och pennorna gick från guld till gula 

tuschpennor, vidare till bläckpennor och de som bor i gles landsbygd fick blyertspennor.  

Besökarna ombads att skriva sin plats med respektive färgpenna i gästboken. På väggen 

bredvid den tvådimensionella Sverigekartan stod tre stora citat. ”Det ser ut som det alltid har 

gjort, det är stabilt.” och under det P. Sundelius, Olaigatan, Örebro. Nästa citat: ”det ser ut 

som det alltid har gjort, det saknas utveckling.” och där under stod Uti Bögda SVT1. Det 

nedersta citatet: ”Här är det som om det är bonden som är konstnären.” under det Ernst i 

Toscana TV4. 

4.2.3 Visitkort och webb - pressbild  

 

 

 

 

 

Kartbilden med den röda förbudssymbolen mot att slänga skräp, fick representera mitt 

masterprojekt i Vårutställningens webbkatalog. Bilden har jag valt ut i syfte att med en enda 

bild försöka sammanfatta hela mitt Masterprojekt. Det är ingen lätt uppgift som bilden har 

fått av mig. Den gavs ett uppdrag att vara en form av ett visuell abstract. Bildens semiotik 

med sina tecken och symboler kan denotativt och konnotativt uppfattas som att centrum och 

storstadsområden inte får och inte ska identifieras som och få tillblivelsen skräp.   
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På golvet mellan de båda staplarna placerade jag en skolatlas, där alla ”skräpytssidor” hade 

rivits ur, knölats ihop som skräp och blivit slängda i en skräphög. Kvar på golvet låg den 

urglesade kartboken med de fem överlevande och ”vinnande” områdena i Sverige och de 

efterföljande sidorna av Europa och världen. Dessa sidor ligger kvar orörda, platta och 

välstrukna. I de gestaltande uttrycken har jag velat vara multimodal genom valet av 

uppdelade färger i orden och installationen. Citat hämtade från artikeln om Kjell A 

Nordströms uttryck sorterades i en vit och en svart stapel. Under och runt den svarta stapeln 

var min intention att det skulle upplevas utstickande skräpigt för att vara en utställning. 

Jag ville att besökarna på vårutställningen skulle känna in min undersökning bättre genom 

att själva få aktivera sig och agera performativt genom att sortera in sina boplatser och ge ett 

litet personligt avtryck.  

4.3 Etik  

Jag har informerat alla deltagare om syftet med min undersökning samt frågat om deras 

tillstånd i enlighet med ”Vetenskapsrådets forskningsetiska principer och fyra huvudkrav, 

Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet.”49 I de 

fall deras namn står med har jag fått deras medgivande. Alla bilder är mina egna utom när 

jag anger var jag har sett dem. Dessa bilder är redan offentliga. 

4.4  Reflexivitet 

Genom att återkomma till både Olaigatan och Malexander under lång tid och låta 

fotopromenaderna ta den tid jag hade behov av, har jag också hunnit att känna och tänka 

efter. I Montopoli i Toscana stannade jag i fem dygn av resans totalt tio dygn och kunde ta 

del av både vardag och påskfirande. Pyyry betonar att: ”Sense is the catalyst for thinking. 

When matter and sense are understood as intertwined, sensing happens with everything that 

takes place in an event. The purpose of the photo-walks was to give space for sensing 

withthe city by focusing on the creative act of photography”.50       

Jag förhåller mig till dessa tre platser genom att vara där, uppleva, betrakta och känna av 

den, delta i och observera vardagen. 

                                                           

49 ”Anvisningar för examensarbeten i Konstfacks lärarutbildning” (2015) Kompendium, Konstfack: Institutionen för 
bildpedagogik. s. 14. 

50 Pyyry, N. (2016) Learning with the city via enchantment: photo-walks as 
creative encounters, s, 112. 
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Jag har reflekterat kring upphovsrätt och bildens ägare (materialet och fotografen). En annan 

sak som jag har reflekterat kring är min förförståelse av två av de tre platserna som ingår i 

studien. Jag har bott och verkat i många år, både i Malexander och på Olaigatan i Örebro. 

Visst hade jag till en början farhågor om lämpligheten i att jag var en mångårig ”insider” på 

så för mig välbekanta platser och att jag kanske skulle framstå som en duktigare eller mer 

”objektiv” etnograf i Toscana. Men min intention har aldrig varit att framstå som objektiv i 

förhållande till någon sorts nollpunkt som inte existerar. Jag fick stöd för att min erfarenhet 

kan vara en styrka när jag läste om auto/etnografi. Wolff-Michael Roth menar att det är 

komplext att vara en gränsvandrare och kunna skifta från att vara förtrogen med mycket 

kännedom från insidan om platserna som ska studeras, samtidigt som blicken som etnograf 

kan se platserna utifrån: 

Crisscross between the boundaries of being home and away, of being insider and outsider, of 

being personal and cultural selves. There is nothing more difficult than this back and forth 

between ways of living. /.../ However, it is at those crossroads, at the bottom of these difficult 

paradoxes, I believe, that we have a chance at understanding.51 

Även Kristen Ali Eglinton reflekterar över sin förförståelse av den plats (New York) som 

han ska studera. ”Because I grew up in New York and lived in New York City for many 

years, I was pushed to consider my own status as possible insider – the local knowledges I 

understood and what this meant in terms of my relationships.”52 Reflektionerna landar på 

liknande sätt för mig i att ”there are no value-free or neutral choices in the research process” 

som Eglinton uttrycker det.53 

Jag har under det självständiga arbetet våren 2017 samlat på mig mycket empiriskt material 

från de tre platserna som ingår i undersökningen. Jag har ur det materialet plockat ut 

representativa exempel. Jag binder ihop det med min tolkning utifrån vald analysmetod. På 

det sättet är min intention att dokumentera analysens väg från diskursiva data till slutsatser i 

slutdiskussionen.54 

 

                                                           

51 Roth, W-M. (Ed.) (2005). Auto/biography and auto/ethnography. s. 415 f.  

52 Eglinton, K.A. (2013). Youth Identities, Localities, and Visual Material Culture [Elektronisk resurs] : Making Selves,            
Making Worlds. Dordrecht: Springer Netherlands. s. 12. 
53 Ibid. s.12. 
54 Winther Jorgensen, M. och Phillips, L. (2000) Diskursanalys som teori och metod, Lund: Studentlitteratur.s. 123. 
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5 Teori och tolkningsram 

Mina egna reflektioner mynnar ut i skapandet av en metod att undervisa om platsers 

identitetstillblivelse. Jag vill kunna använda den i min egen undervisning och 

förhoppningsvis också inspirera kollegor att använda den. Lärande om platsers tillblivelse 

ses genom ett sociokulturellt perspektiv, vilket är en teori som inkluderar personer, platser 

och kulturer. Jag delar Eglintons uppfattning att detta perspektiv gör det möjligt att se 

människor som aktiva producenter av platser. Den sociokulturella teorin och perspektivet 

ger en fördjupad och förstärkt förståelse av samspelet mellan dessa agenters roll.55  Samt att 

” people simultaneously produced and employed in the construction of their own place-

based identities.” 56  Studien ska även ses genom ett poststrukturaliskt perspektiv. Ulla Lind 

uttrycker tankegången på följande sätt: 

 Det som betonas är hur mening skapar, och skapas som representationer och diskurser inom 

olika språk-och kommunikationsformer. Men dessa representationer ses inte som registreringar 

eller avbilder av en ’yttre verklighet’, utan som ständigt nya tecken och symbolsystem som 

uppträder som visuella, verbala och textuella signifikanter som ständigt producerar och 

repeterar föreställningar om verklighet.57 

Jag intresserar mig för platsernas konstruerade representationer genom diskurser. Dessa är i 

ständig rörelse och bygger på flytande signifikanter, det vill säga element vars betydelse inte 

är fixerad i en specifik diskurs utan kan få olika, nya betydelser. Mats Börjesson ger sin bild 

av vad diskurser kan synliggöra: 

Realistiska och empiricistiska vetenskapstraditioner ser representationen som en produkt av 

det faktiska objektet, medan konstruktionisten ser objektet som en produkt av 

representationen. Att studera diskurser och sociala konstruktioner innebär, uttryckt på 

ytterligare ett annat sätt, att fundera över det som sägs, hur det sägs och hur det annars skulle 

ha kunnat sägas. Diskurser är talordningar och logiker som bestämmer gränserna för vad som 

är socialt och kulturellt accepterat som ’sant’, ’trovärdigt’, ’förnuftigt’.58  

Även Helene Illeris förklarar sociala konstruktioner på ett liknande sätt: ”A key issue in 

visual culture studies is to be found in the scrupulous problematization of positivist 

                                                           

55 Eglinton, K.A. (2013). Youth Identities, Localities, and Visual Material Culture [Elektronisk resurs] : Making Selves, 
Making Worlds. Dordrecht: Springer Netherlands. s. 83. 

56 Ibid. s.63. 
57 Lind, U. (2010) Blickens ordning. Diss. Stockholms Universitet. s. 17. 
58 Börjesson, M. (2003). Diskurser och konstruktioner. s. 21. 
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assumptions: those of the act of seeing as a ‘natural’ and ‘objective’ access to the world 

around us, in favour of understanding vision as influenced by a number of historically and 

socially constructed ‘practices’, ‘strategies’ or ‘screens’ that influence what and how we 

see.” 59 

Diskurser har en bred plats och funktion i samhället, genom diskursteori studerar och 

analyserar jag foldrars och internet (hem)sidors gruppformationer närmare och dess 

kollektiva identitet genom representationer i text och bild.60 Genom diskurspsykologi 

analyserar och granskar jag foldrars och hemsidors retorik.61 Även detta sett genom såväl 

språk som bild.  

Jag använder Faircloughs tredimensionella 

modell för diskursanalys.62  Det är en 

ständigt pågående hegemoni inom alla 

Faircloughs tre lager med det visuella och 

text, vidare till  

 

 

 

 

produktionen och konsumtionen i den diskursiva praktiken, för att slutligen landa i den  

sociala praktiken.63 

Genom denna analytiska ram ser jag först på textens och bildens egenskaper. Därefter 

undersöks hur texten har producerats och konsumerats vilket utgör den diskursiva praktiken. 

                                                           
59 Illeris, H. (2008). Museum education and ‘the desiring eye’ Educations of vision in new educational settings in art 
museums.  s. 3 f. 

60 Winther Jorgensen, M. och Phillips, L. (2000) Diskursanalys som teori och metod, Lund: Studentlitteratur.s.51 ff. 

61 Ibid, s.108 ff. 
62 Ibid, s.72 ff. 
63 Ibid, s.74 f. 
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Den delen av analysen fokuserar på hur producenter skapar och konsumenter tolkar i redan 

existerande diskurser och genrer. Till sist hur den diskursiva praktiken re-producerar 

diskursordningen och hur det påverkar och skapar tillblivelsen av den sociala praktiken.64 

5.2 Teoretiska nyckelbegrepp 
Det finns många teoretiska nyckelbegrepp som kan rymmas inom ett teoriområde. Några av 

nyckelbegreppen i denna studie är performativitet, subjektposition, diskursteori, 

diskurspsykologi, diskursanalys och bildbaserad forskning. 

Performativitet 

Performativitet kan kort beskrivas som omförhandlingar i en ständigt pågående och utbytbar 

rörelse. Hellman betonar hur begreppet performativitet omvandlar sociala praktiker till 

konstruktioner av social identitet. ”Med andra ord är inte kön, etnicitet och andra kategorier 

något som existerar som en objektiv verklighet, utan något som iscensätts och skapas.”65 

Lind visar i ” Visual and performative ethnography” hur man kan öppna upp ett nytt tillstånd 

av lärande med hjälp av erfarenhetsbaserad performativitet som kan omförhandla platser. 

Exempelvis när en lantlig miljö och bondgård med hjälp av utforskande och kreativa blickar 

kan öppna upp för en superfashionabel miljö till en egenskapad klädkatalog, för en grupp 

barn.66  

Subjektposition 

Samma människa eller plats kan skifta subjektpositioner många gånger. Ibland med bara 

några sekunders mellanrum, ibland med många år. Anette Göthlund beskriver identiteten 

som bestående av tre olika lager; den inre subjektiva identiteten, den yttre mer objektiva 

identiteten som i viss mån är fysisk och mätbar och så den tredje, som intresserar mig i den 

här studien, den intersubjektiva, delade identiteten.67 Den handlar om våra sociokulturella 

positioner, hur vi identifieras av andra in i olika kategorier.68 Genom identitetsmarkörer69 

kan symboler re-presentera andras föreställning om någons identitet eller en plats identitet. 

En viss plats förknippas med tillväxt, pengar, framtidstro och en närande livsstil medan en 

annan förknippas med en tärande. Dessa förväntade livsstilar appliceras lätt på platsens 

                                                           
64 Winther Jorgensen, M. och Phillips, L. (2000) Diskursanalys som teori och metod. s. 74 f. 
65 Hellman, A. (2014). Intermesson i medieundervisningen. Gtb Universitet. s. 50. 
66 Lind U. (2015) Visual and performative ethnography – negotiating pedagogy in visual arts education and cultural 
practices. s, 182 ff. 
 
67 Göthlund, A. (1997). Bilder av tonårsflickor, om estetik och identitetsarbete. s. 58. 
68 Ibid. s. 58. 
69 Carlsson, A. och Koppfeldt, T. (2008) Visuell retorik. Liber. s. 154 f. 
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befolkning som en homogen identitet. I Sverige ser och upplever många som kategoriserats 

in i landsbygdskommuner eller kommuner i gles landsbygd att det sker en förskjutning, från 

ett blandat klassamhälle på en plats till att platsen utgör människornas ”klass” oavsett 

sysselsättning eller faktisk inkomst (se vidare i 8.2). Annika Hellman beskriver hur ” 

begreppet subjektposition är kopplat till diskurser och syftar på hur diskurser innehåller 

vissa regleringar, möjligheter och begränsningar kring vad som får sägas och göras inom en 

viss diskurs. Diskursen talar om hur man förhåller sig i olika sociala sammanhang.”70  

Diskursteori 

Tankegången inom diskursteori ”är att sociala fenomen så att säga aldrig är färdiga eller 

totala. Betydelsen kan aldrig slutgiltigt fixeras, vilket ger plats för ständig social strid om 

definitioner av samhälle och identitet – en strid vars utfall får sociala konsekvenser. 

Diskursanalytikerns uppgift är att studera strävan att etablera entydighet i det sociala på alla 

nivåer.”71 Diskursteori, diskurspsykologi och diskursanalys kan användas var och en för sig 

själv eller genom att kombinera flera. Jag fokuserar mest på diskursanalys i den här studien 

men ser diskurspsykologin som ett viktigt komplement för att få fram en så komplex bild 

som möjligt. Det som framkommer ur diskursanalysen påverkar diskurspsykologin och som 

sammanflätat socialt konstruerar identiteter. 

Diskurspsykologi 

När jag fått fram det semiotiska budskapet72 genom diskursanalys frågar jag mig vidare vad 

som sägs om det som inte berörs inom diskursen. Vad utesluts? Vad säger det om oss som 

inte ingår i den diskursens ekvivalenskedja. En ekvivalenskedja bygger vidare på en 

nodalpunkt (kärna) med saker som förknippas med nodalpunkten, exempelvis hur något 

eller någon är just där. ”Både diskursteorin och diskurspsykologin uppfattar identitet som 

något relationellt konstituerat: man är något genom att skilja sig från något annat”.73 

Diskursanalys 

Diskursanalys är en analysmetod vid användningen av kvalitativ empiri. Genom den 

undersöks empirins betydelse, hur bilderna, texterna och informanterna använder sitt 

innehåll till att skapa och upprätthålla sin och en viss syn på ”verkligheten”. Burr menar att i 

                                                           
70 Hellman, A. (2014). Intermesson i medieundervisningen. Gtb Universitet. s. 46. 
71 Winther Jorgensen, M. och Phillips, L. (2000) Diskursanalys som teori och metod, Lund: Studentlitteratur.s. 31. 
72 Vetenskap om hur kommunikation sker med hjälp av olika tecken som symboler, koder och underförstådd mening i 
visuella uttryck. 
73 Winther Jorgensen, M. och Phillips, L. (2000) Diskursanalys som teori och metod.  s. 166. 
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den stunden vi människor började kommunicera med varandra om olika platser började 

också platserna konstrueras ”When people talk to each other, the world gets constructed.”74 

och att ”Vårt sätt att uppfatta världen skapas och upprätthålls i sociala processer. Kunskap 

frambringas i social interaktion där man bygger upp gemensamma sanningar och kämpar om 

vad som är sant och falskt.”75  

 
Jag analyserar särskilt hur ”myter kan komma att framstå som objektivt sanna och andra ses 

som omöjliga,”76 Winther Jorgensen refererar till Laclau77 när hon förklarar hur myter kan 

analyseras som flytande signifikanter, hur de tillskrivs olika innehåll av olika aktörer i strid 

om att göra just den egna bilden av samhället gällande.78 Samma signifikanter som berör 

begreppet landsbygd, tillskrivs olika innehåll i Sverige respektive Italien och Norge. Se 

vidare 8. 6 och får i det ena fallet ekvivalenskedjan av det negativa och i de två andra fallen 

av det positiva. 

 

Bildbaserad forskning 

De visuella materialet används som data/empiri i sig själva, som källor till information och 

hur bilderna framställs och vad de berättar av egen kraft. Bilder av platser kan dessutom vid 

första anblicken ses som att vara samma sak, exempelvis landsbygd men platserna kan 

konstrueras olika i den sociala praktiken.79 

1.3 Tidigare forskning  

1.3.1 Uppdelat Sverige 

Jag har valt att ta del av tidigare forskning där just retoriken och bilderna från ett uppdelat 

Sverige har studerats. Jag fastnade särskilt för två olika undersökningar på Jordbruksverkets 

hemsida. Den ena är skriven av Landsbygdsstrategerna Christel Gustafsson, Gunnar Nygren 

och Kajsa Althén vid Journalistikstudier vid Södertörns Högskola. Jag återger här det som 

direkt berör maktfördelning och en pågående uppdelning av landet Sverige. Jag intresserar 

mig särskilt för diskursen uppdelning, kategorisering och rankning. Det betyder dock att det 

                                                           
74 Burr, V. (2015). Social Constructionism. S. 11. 
75 Winther Jorgensen, M. och Phillips, L. (2000) Diskursanalys som teori och metod. s. 16. 
76 Ibid. s. 47. 
77 De politiska teoretikerna Ernesto Laclau och Chantel Mouffe skrev 1985 teoribygget om diskursteori i verket Hegemony 
and socialist strategy. 
78 Winther Jorgensen, M. och Phillips, L. (2000) Diskursanalys som teori och metod. s. 47. 

79 Rose, G. (2012).Visual Methodologies. 3rd Edition. s. 213 ff. 
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som ”självklart” ska delas upp i Sverige inte behöver göras i exempelvis Norge eller Italien. 

Den ena rapporten heter ”Landsbygd i medieskugga– nedmonteringen av den lokala 

journalistiken och bilden av landsbygden”. Den tittar på konsekvenserna av kraftigt 

neddragen lokal journalistik, både för lokalbefolkningen och hela det nyhetsekologiska 

systemet. De menar att den minskade bevakningen riskerar att påverka den lokala identiteten 

eftersom människor inte får insyn till de gemensamma referensramar som de lokala 

medierna bidrar till, vilket i sin tur kan minska intresset för att engagera sig i lokala frågor. 

De ger exempel på att inrikesnyheter, politik och nyheter, är producerade av DN:s egen 

redaktion i Stockholm. Det är i blåljusnotiserna som DN använder sig av TT:s lokala 

material och nyheter. 

 
Platsen och människorna blir osynliga. Sammanfattningsvis bidrar utvecklingen av 

medielandskapet till en större uppdelning av landet. Det blir de orter och de människor som 

syns som räknas. Landsbygden hamnar både i en politisk och demokratisk skugga. 80 

 

I en annan rapport ”Ett urbant tolkningsföreträde? En studie av hur landsbygd skapas i 

nationell policy” beskriver Malin Rönnblom att i efterdyningarna av valet 2014 har 

uttrycket ”ett delat land återkommit med förnyad styrka. Även efter valet 2010 talade 

valanalytikerna om ökande skillnader i vad medborgarna röstade på, beroende på om de 

bodde i norr eller i söder, på landet eller i staden.”81 

1.3.2 Hållbart samhälle 

Karin Bradley skrev doktorsavhandlingen ”Just Environment: Politicising sustainable urban 

development” 2009. Hon forskade på dimensioner av rättvisa och politik i en hållbar 

stadsutveckling genom att undersöka inkluderande och exkluderande effekter av diskursiv 

makt. Den symboliska hållbarheten i ett miljövänligt boende och vardaglig livsstil i socialt 

olika stadsdelar som Stockholmsförorten Tensta och Stockholms innerstad. Svenskhetens 

syn och koppling till miljöansvar jämfört med den engelska. I England undersökte hon på 

motsvarande sätt områden i Sheffield.82 

Även Anna Hult har forskat om synen på hållbara städer i doktorsavhandlingen ”Unpacking 

swedish sustainability: The promotion and circulation of sustainable urbanism”. Hon lyfter 

                                                           
80 Gustafsson, C, Nygren, G. Rapporten landsbygdsstrategi, Journalistik, Södertörns högskola. Journalistik, Institutionen 

för kommunikation, medier och IT. Publicerad 4 april 2014. 

 
81 Rönnblom, M. rapporten ”Ett urbant tolkningsföreträde? En studie av hur landsbygd skapas i nationell policy”,  Umeå 
centrum för genusstudier, Umeå universitet. Publicerad 20 september 2014. 
82 Bradley, K. (2009). Just Environments: Politicising sustainable urban development. (Diss) KTH, Stockholm. 
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fram den sociala och miljömässiga hållbarheten med hjälp av kritisk geografi och politisk 

ekologi. Avhandlingen ställer frågan: för vem och av vem är det urbana rummet hållbart? 

Hon menar att det svenska arbetet med hållbar stadsutveckling har hyllats och ofta lyfts fram 

som förebild även utanför Sverige. Den svenska berättelsen om den svenska urbana 

hållbarhetsföreställningen ses som ett ideal som förstärker och legitimerar en repetitiv 

stadsplaneringspraktik. Specifikt byggda stadsmiljöer i form av Hammarby Sjöstad i 

Stockholm och Västra Hamnen i Malmö är exempel på områden med högteknologiska 

miljötekniska system. Hon menar att områden som dessa ofta blir ”segregerade enklaver 

som bebos av miljömedvetna över-eller medelklasskonsumenter”83 

 

Maria Hellström Reimer, Malmö Högskola har under åren 2006-2009 forskat om hur den 

rörliga bildens föreställningar påverkar utformningen och utvecklingen av det gemensamma 

urbana rummet.  I forskningen ”CINE-SCAPE – Intermediary urbanism and the filmic 

imaginary” menar Maria att den rörliga bilden är avgörande för förståelse, förmedling och 

förändring av vår omgivning i planering och utformning av ett alltmer komplext stadsrum. 

Hon lyfter fram att demokratin påverkas som representativ praxis i ett offentligt rum, som 

inte längre enbart är fysiskt utan även fiktivt.84 

6.  Platserna 

6.1 Malexander 

Malexander är en by som lever ett dubbelliv. Den har urbaniserats hårt och räknas idag som 

glesbygd, eller mer korrekt som ”gles landsbygd” enligt Jordbruksverket.  Samtidigt 

exploderar antalet människor som vistas där under juni- augusti, med flera hundra procent. 

En spännvidd från knappt 100 invånare, blir till flera tusen under sommarmånaderna. Byn 

har kommit att bli en turistort. Med sina många fina badvikar längs klarvattensjön Sommen 

kan jag dra paralleller med Mike Crangs beskrivning av den gängse bilden av Kefalonia i 

den grekiska övärlden. ”Kefalonia offers, it seems, a strong case for the association of film 

and tourism.”85  På båda platserna finns en bild av ett sommarparadis. Platsen Malexander 

har fram till år 1999 haft identitet av att vara vackert, av en del som inte själva varit bosatta 

där, med tillägget: ”under sommaren”. Förutom synen på olika årstiders olika grader av 

skönhet har alla varit rörande överens om att det varit en idyll. Så PANG! Över en dag 

                                                           
83 Hult, A. (2017). Unpacking swedish sustainability: The promotion and circulation of sustainable urbanism. (Diss). KTH, 
Stockholm. 
84 Hellstöm Reimer, M. CINE-SCAPE – Intermediary urbanism and the filmic imaginary. Forskningsprojekt Malmö Högskola 
2006-2009. 
85 Merriman, P. & Cresswell, T. (Eds.) (2011). Geographies of mobilities: practices, spaces, subjects. Kap. 13 
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ändras platsens identitet och blir rikskänd (troligtvis känd även utanför Sveriges gränser). 

Två poliser mördas en solig majdag 1999, mitt inne i den lilla byidyllen. Två av de följande 

bilderna är hämtade från den öppna facebooksidan Malexander, där platsens identitet 

diskuteras. Tidningsurklippet är ett av oerhört många. Just detta urklipp valde jag att ta med 

här för att det belyser att även om åren går, i detta fall exakt tio år efter att morden ägde rum, 

så lämnar tillblivelsen av platsers identitet avlagringar. 

 

 

 

 

 

Ett av inläggen handlar om att det finns så mycket vackert i Malexander som borde vara 

symboler för byn, istället för denna tragiska plats. Östergötland i bilder svarar tillbaka att det 

är tanken med nästkommande dagars publicering av bilder från platsen Malexander. Detta 

vägavsnitt kan vara ett av Sveriges mest kända. Detta foto är taget och publicerat av 

Östergötland i bilder som är ett företag som tar bilder i kategorin naturlandskap.86 I viss mån 

fotograferas arkitektur, det är aldrig människor närvarande på bilderna. Dessa bilder florerar 

och gillas på bla Facebook och Instragram. Det går att köpa bilderna som affischer och 

vykort. 

 

 

                                                           
86 www.ostergotlandibilder.com/fototavlor, 2017-04-01 

http://www.ostergotlandibilder.com/


 
 

 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveriges Radio, P4 Östergötland skriver att TV4 avslöjat säsongens nya bönder i tv-serien 

”Bonde söker fru” den 5 april 2017. En av årets bönder är Therese Tengmark från 

Malexander. Delningarna och reaktionerna kom snabbt från ortsbefolkningen och i ett av 

inläggen står det: ”Härligt att Malexander kommer förknippas med kärlek.” Många av 

inläggen på den offentliga Malexandersidan på Facebook upptas av associationer av platsen. 

Östergötland i bilder skriver ”Tror att vi fortfarande är rätt många som associerar namnet 

Malexander med det som hände där under en sommardag-99. En av ambitionerna med att 

publicera foton ifrån denna plats var att visa bilder av ett samhälle som är så mycket mer.”87 

Medvetenheten om platsen Malexanders nya identitet avspeglar sig i kommentarer som 

dessa ”Det finns så mycket vackert i Malexander (pelargrottorna, södra Sand, Kyrkan, 

Axsjön bl. a.) som borde vara symboler för byn, istället är det denna tragiska plats som vi 

blir påminda om. En otroligt vacker bild, hur som helst! Östergötland i bilder svarar: ”Min 

tanke med att publicera bilder från Malexander är att visa att samhället är så mycket mer. 

Just därför kommer det att de närmsta dagarna publiceras fotografier ifrån några av de 

platser du nämner.”88 

6.2 Toscana 
Mellan den 8 och 18 april 2017 fick jag möjligheten att åka till Toscana. Innan jag åkte dit 

förberedde jag mig genom att bygga upp min bild av hur det skulle se ut och vara där 

ytterligare. Jag tittade på tusentals bilder ämnade att representera platsen. De gav ett 

samstämmigt intryck och interpellerade på mig att här är vackert, vi är stolta över hur det ser 

                                                           
87 Avsändare Östergötland i bilder på den offentliga Malexandersidan på Facebook, publicerad 2016-08-15. 
88 Tråd på Malexandersidan, Facebook, mellan C. Forsman och Östergötland i bilder. 
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ut, kom hit du också! Bilder på landskapet från landsbygden från resemagasins och 

resebyråers webbsidor var i klar majoritet oavsett avsändare. Därefter samsades bilder på 

mat, vin, domkyrkan i Florens och det lutande tornet i Pisa. Följande text är från den 

specialiserade webbsidan In-italia: 

Toscana är allt du drömmer om, och ännu mer 

Bilderna ljuger inte: Toscana är precis så vackert som det ser ut i smakfulla magasin, tidningar 

och flera filmer samt de stora böckerna. En semester i Toscana ger dig verkligen allt på en 

gång, om du så kommer för maten och vinerna, kulturen och historien eller den varierande 

naturen med höga berg och böljande vinmarker. Toscana har allt som en konstälskare, den 

historiskt intresserade och livsnjutaren kan tänka sig! Var annars i världen finner man så 

mycket av allt det som sätter lite krydda på tillvaron? Praktfulla viner, ett utsökt kök, konst 

vart än man vänder sig, praktfulla historiska byggnader överallt och alltsammans inom de 

vackraste tänkbara ramarna, det toscanska landskapet. 

Naturupplevelser 

De flestas idé om Toscana är skapad på bakgrund av de bilder man sett från detta område. Här 

har landskapet varit kultiverat i flera årtusende, vilket har satt en tydlig och mycket vacker 

prägel på området: Överallt möter ögat harmoni, välbefinnande och pittoresk skönhet.89

Det här var ett typiskt stycke insäljande retorik för platsen Toscana från In -italia. De har till 

syfte att sälja resor till Italien och driver även en blogg. Följande bilder, som jag studerade 

noggrant innan avresan, är hämtade från deras hemsida: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
89 In-italia, 2017-04-01 
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Bilderna föreställer soliga och böljande landskap. De ger en samstämmig bild av en åtrovärd 

idyll. Cypresser, vallmo och annan växtlighet står i förgrunden, de följande lagre i 

bakgrunden visar en lång utsikt över ett frodigt landskap. Följande text intresserar mig 

därför att diskursen åretruntboende på landsbygden går så emot vad jag såg när jag var där. 

Jag uppfattade att städerna liknade varandra och med min svenska landsbygds-och 

glesbygdsblick tyckte jag att det var fantastiskt att alla platserna jag besökte lyckats behålla 

både sin gamla charm och åretruntboende. 

Semester vid stränderna i Toscana 

Stränderna är på flera håll fina sandstränder medan städerna skiljer sig mycket från varandra. 

Från den "stora gamla damen" Viareggio med sina art nouveau hotell till den lilla lyxorten 

Forte dei Marmi, till de lite mer folkkära badorterna som Tirrenia och Marina di Pisa. Enstaka 

mindre städer som Castiglioncello och den trevliga staden San Vincenzo har lyckats behålla 

sin gamla charm och prägel då här bor människor året runt.90 

Det svenska uppdelandet av orter och samhällen såg jag inte på någon av platserna jag 

besökte i Toscana. Det närmaste jag kunde identifiera som något uppdelat var i den 

italienska matkulturens sammansättning. Där Sverige hyllar att äta mat från hela kostcirkeln 

samtidigt på en tallrik äter de en sort i taget. Pasta för sig utan kött och kött utan pasta, ris 

eller potatis. När vi handlar i enorma ”snabb”köpsaffärer som Ica MAXI och Coop, handlar 

de av en rad specialister på samma gata. Roligt nog finns en matvarukedja i Italien som även 

den heter COOP. Men några likheter finns knappast.  Matskribenten Louise Laurenius 

skriver om Italiens matkultur i tidningen Mat och vin: 

Pasta och risotto är inte tillbehör till kött. En italiensk meny är indelad i olika delar – antipasti, 

primi, secondi och man äter inte kompletta rätter där kolhydraterna serveras tillsammans med 

proteinet, utan man delar upp det: primi = pastarätter eller risotto; secondi = fisk, kött eller 

fågel.91 

 
Italien identifieras i många fall med god mat och vinkvalitet. Att formge en matförpackning 

med en bild av Toscana är säljande. Det kan vara en bild av Italien i allmänhet och Toscanas 

böljande kullar och slingrade vägar kantade av cypresser i synnerhet. Hemma i Sverige fick 

                                                           
90 in-italia, 2017-04-01. 
91 Laurenius. L. 2017 b från tidningen blogg som även Mat och vin 2017-02-23. 

https://www.in-italia.se/italien/toscana/viareggio/
https://www.in-italia.se/italien/toscana/forte-dei-marmi/
https://www.in-italia.se/italien/toscana/forte-dei-marmi/
https://www.in-italia.se/italien/toscana/tirrenia/
https://www.in-italia.se/italien/toscana/marina-di-pisa/
https://www.in-italia.se/italien/toscana/castiglioncello/
https://www.in-italia.se/italien/toscana/san-vincenzo/
http://blogg.in-italia.se/author/louise/
http://blogg.in-italia.se/mat-och-vin/
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jag syn på en glasburk i en butik, som innehöll pastasås från Turkiet, medan förpackningen 

gav en bild av det typiska Toscana. Förpackningen med passerade tomater är däremot 

tillverkad i Italien men där verkar landet i sig räcka som garanti för god kvalité och att det 

bara står Italien i innehållsdeklarationen. Förpackningens bilder behöver inte utnyttja och 

rida på bilden av Toscana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilden av Toscana finns även på en mängd vinetiketter. Vinproducenterna och 

vinboksförfattarna Britt och Per Karlsson inleder sin bok om vin från Toscana med bilder av 

det Toscanska landskapet, ekfat, vinflaskor med bast och text som ”landskapet må ha 

beskrivits otaliga gånger, det är lika vackert för det. Medeltida slott uppe på sina höjder 

blickar ner över cypresser, vinrankor och olivträd.”92 De fortsätter att förklara att ”vingårdar 

är en stor del av det Toscanska landskapet och att vinrankor stormtrivs på kullarna där 

jorden är mager men solexponeringen ypperlig”93 

 

 
 
 
 

6.2  Samtal med ortsbefolkningen 

Det finns ingen garanti för att den italienska befolkningen ska prata engelska på samma 

självklara sätt som den svenska. Språkkunskaperna hänger inte ihop med vare sig ålder, plats 

eller näringsutövande. Den unga tjejen i bagarboden i Montopoli kan till exempel inte 

engelska medans den äldre mannen i lanthandeln i Vada kan det. Det är han som inleder vårt 

samtal redan innan jag och mina döttrar har hunnit gå in i hans affär och håller på att låsa 

våra cyklar. Han säger att vi absolut inte behöver låsa dem. Det behövs verkligen inte här. 

Väl inne i affären är det han som frågar ut mig och inte tvärtom. När vi passerat 

                                                           
92 Karlsson, B. Karlsson, P. (2016) Toscana. Vinerna, Distrikten, Producenterna. s. 7. 
93 Ibid. s. 7. 
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artighetsfraser och inköp kommer han in på och beklagar det hemska terrordåd som nyligen 

i Stockholm.94 Ingen annan nämner det som inträffade i Sverige förrän sista dagen när vi tar 

taxi mellan tågstationen och flygplatsen i Pisa. Taxichauffören, som liknade handlaren i 

Vada både genom att inleda konversationen och att göra det på engelska, vill väldigt gärna 

höra detaljer om händelsen och hur det politiska läget är just nu. När vi bor på Vingården 

Torre A Cona tar jag tillfället i akt att prata med den engelsktalande värdinnan och allt i allo-

kvinnan som både är receptionist, anordnar vinprovning och guidar runt i vintillverkningen 

på gården. Hon berättar att platsen med slottet och slottsparken (se bilaga 2) har mycket 

gamla anor.  

 

 

 

 

 

 

 

 Centrumdelen av slottet som fortfarande står på samma plats och i stort sett är intakt, är från 

1200-talet. I början av 1700-talet byggdes det ut och ritades av samma franska arkitekt som 

ritade barockslottet Versailles utanför Paris. Trädgården eller snarare parken som omger 

slottet går i samma stil. Efter några dagars besök på vingården, fortsatte resan till Montopoli. 

Även denna plats (fler bilder i bilaga 3) som ligger mellan Florens och Pisa har anor från 

minst medeltiden. Min  

 

 

 

 

 

                                                           
94 Ett terrordåd inträffade på Drottninggatan i Stockholm, 2017-04-07. Det var dagen innan jag och mina döttrar flög till 
Pisa i Toscana. 
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dotter arbetade här under ett halvår för fyra år sedan. Vi återvänder till familjen som både 

har ridskola, egen vin- och olivtillverkning samt uthyrning av hus och lägenheter. Vi bjuds 

in som gäster och får bo gratis i en egen lägenhet väg i vägg med sonen Valerio i familjen. 

Huset som består av fem lägenheter ligger direkt vid den gamla slingrande bygatan utan 

trottoarer. Detta gör att jag enkelt kan ta del av Valerios vardag. En del dagar pratar vi 

mycket andra dagar hälsar jag på i ridskolan som ligger 100 meter ner för en backe från 

huset. Från min lägenhet ser och hör jag vardagslivet från ridskolan. Valerio i Montopoli har 

bott på samma ställe i hela sitt liv och han säger själv att han trivs ypperligt: 

- Det är helt perfekt att bo här. Det ligger bra till. Det tar bara 30 minuter till havet eller 

till skidåkning och slalom. Till Florens tar det också bara 30 minuter. Men dit åker jag 

helst inte så ofta. Människor är annorlunda i stan än här. Jag kan bara vara en dag i 

Florens eller Pisa, sen har jag fått nog. Det är så mycket trafik och få öppna landskap. 

Det är här jag har mitt open space.  

Jag fortsätter att fråga honom varför han tror att så många turister hittar hit.  

- De reser oftast först till Pisa eller Florens. På vägen mellan städerna upptäcker de denna 

ort som nästan ligger mittemellan. Det är billigt att bo här. 

Vi reser hem från denna plats som påminner mycket om Malexander, så som det en gång i 

tiden har varit. Det finns en uppsjö av service och närhet längs med bygatan. På en liten yta 

motsvarande en smal slingrande gata på ca en km, ryms nästan allt som förväntas finna si 

större städer i Sverige; många olika affärer, restauranger, postkontor, banker, polisstation, 

frisörer, skolor, dagis, parker med mera. Personer som vi inte känner hälsar på oss på 

landsbygdsvis som det förväntas att göra på landsbygden oavsett grad av bekantskap. 95  

6.3 Olaigatan i Örebro 
Olaigatan är en av Örebros äldsta gator som går längs med Svartån genom city. Örebro är en 

stad med invånare och det fylls hela tiden på med fler. Ett mått på tillväxt och nybyggnation 

är den nya siluettbilden av staden med oräkneliga byggkranar. Bostadsköerna är långa och 

bostadspriserna stiger. Staden förtätas. Den västra sidan av Olaigatan börjar med 

centralstationen och resecentrum, vidare in genom Järntorget, förbi Slottet och mittemot det 

ligger gymnasieskolan Karolinska läroverket, som är en av Sveriges äldsta skolor. I 

                                                           
95 Kulturen påbjuder att man hälsar på varandra oberoende av hur väl man känner varandra. Den signalerar närhet och 
den som inte hälsar tas lätt för att vara tillfällig gäst som inte anammat kulturen eller möjligen som blyg eller ohövlig.   
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flerfamiljshusens bottenvåningar ryms kultur och restauranger. Olaigatan fortsätter fram till 

Stora holmen, där Universitetssjukhuset och friluftsmuseet Wadköping ligger. I den östra 

delen ligger de anrika fabrikörsvillorna där följande intervju äger rum med de boende 

informanterna Per och Annso. Per har dessutom tjänstgjort under 13 år på Karolinska 

läroverket som rektor och Ann-Sofie har varit elev under både högstadie-och gymnasietiden. 

I intervjun utgick jag inledningsvis från följande till informanterna: 

1. Hur lång relation har ni till Olaigatan? 

2. Berätta om hur ni upplever Olaigatan! 

      3.   Vad vill ni lyfta fram? 

      4.   Vad har ni för idéer om förändringar? 

 

6.3.2 Parintervju Olaigatan 

När jag frågade hur de upplever Olaigatan svarade Per att ”det känns lugnt, de bygger ju inte 

så mycket runt omkring här. Det ser ut som det alltid har gjort, det är stabilt. Det känns 

tryggt och säkert, jag är inte så rädd för att bli överfallen. Här följer ett kort utdrag från den 

nästan två timmar långa intervjun: 

 
1 Per      - När man bodde i Vivalla fick man en respons. Jaahaa……sa folk då.  

                   Hur kan man göra det? Till och med var NA (Nerikes Allehanda, dagstidning i Närke) 

                   hemma hos oss och undrade hur en rektor kunde bo i Vivalla. Det var tema för  

                   artikeln tror jag. Sen när man säger att man bor på Olaigatan…Jaha! 

                   (härmar som en teaterröst med positiv förvåning i rösten)  

                  säger de då. Det är som en helt annan approach då. Det känns som att bo i något  

                  sorts reservat.  Folk har föreställningar om Olaigatan, det märker jag.                       

2 Annso      -Det per säger nu blev tydligt i och med att vi bodde i Vivalla. Det reagerade jag           

också på. Men Annso, man flyttar från Vivalla, inte till, för vi bytte lägenhet inom   

Vivalla. Andra sa: Man kan inte flytta inom Vivalla man flyttar från Vivalla. 

                    Jasså, bor ni på Olaigatan! (mycket uppåt i rösten) Hur fick ni det? (nyfiket) Å då         

är det liksom den känslan. 

3 Per            -Det förutsetts att det är bostadsrätt vi bor i också. 

4 Annso       -Ja just det. Alla blir väldigt förvånade när det är hyresrätt. Jättekonstigt. 

5 Per            -Man blir nyfiken på vad vi betalar i hyra också.  

6 Annso         -Ja just det. De frågar om hyran, det gjorde de inte i Vivalla, ha ha (skrattar 

liksom förvånat) reportaget i NA var 2009 tror jag. Det var på framsidan till och 

med och      Per satt vid köksbordet i Vivalla. Vi sa att vi trivs bra i Vivalla och vi 
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har bra grannar. Det är oroligt och jobbigt att bo där och det är bara utländska 

familjer. Vi känner ingen oro att bo här. Även om man var vanlig svensk, stack 

man ut. Det var en artikel om att det inte bara var slagsmål och knark. 

7 Per             -Det var ett lovvärt syfte (menar NA:s syfte med artikeln) 

8 Annso        -Vår lägenhet var bara vind på den tiden när fabrikörerna bodde här. Örebro är 

ju en industristad. Förra sekelskiftet byggde och bodde de rika fabrikörerna här. 

Vår vind blev inredd senare, kanske på 50-talet. Det här var ett fint område med 

riktigt rika.    

9 Per             -Vi kör sällan bil, det är också en bieffekt av att bo här. Det är nära till stationen 

vilket gör att det känns nära till utlandet. Vi har parkeringen vid huset som ingår 

i bostadens trädgård. På gatan utanför, den här delen av Olaigatan är det mycket 

billigare parkeringsavgift än på resten av gatan. 

Fråga 3: Vad vill ni lyfta fram om Olaigatan? 

10 Annso       -Det är ju jättenära och bekvämt till kultur och affärer, jättenära till teatern och 

till slottet. Alltså det är ju vackra omgivningar också. Karro (Karolinska 

läroverket, gy-skola), Hälls (konditori), Roxy (biograf) och alla affärer och så är det 

ju nära till stadsparken som är helt fantastisk. Å så är det ju nära till Wadköping 

(friluftsmuseum intill stadsparken, gamla stan). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Träden i de stora trädgårdarna 

bakom fabrikörsvillorna har 

hunnit bli de största i stan. Ett 

tecken på att de fått stå ostörda 

under flera sekler. Stabilt eller 

avstannad utveckling? 
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7 Bearbetning och analys 

 

I denna studie analyserar jag den visuella kulturens föreställningar som finns av platsen. När 

jag har granskat dem närmare har jag sett att platserna även ingår i nationella föreställningar. 

Jag fortsatte därför även att studera hur de nationella föreställningarna får fotfäste och vilka 

konsekvenser det kan få för platserna och människorna som vistas där. 

7.1 Diskursanalys av platsbeskrivningar, närhet 

Toscana: 

På motsvarande sätt som Valerio lyfter den Italienska mäklarfirman Right move overseas, 

fram Montopolis närhet till allt vad man kan önska sig: 

This territory has been continuously inhabited since the Etruscan time: almost all villages of 

the surrounding hills, already existed in ancient times. Supermarkets, the railway station and 

other useful main shops and services can be easily reached at about 2 km from the house. 

Several sport and activities can be practised in the surrounding area: hiking, bird watching, 

fisihing, biking, horse riding, trekking, golf , tennis and also shopping. 

Distances: Pisa 40 km, Firenze 50 km, Coast 40 km, Lucca 40 km. The property is in the heart 

of classic Tuscany and only 20 minutes from Vinci, the birthplace of the famous Leonardo. 

The rocky coves and sandy beaches at Tirrenia are 25 km away.96 

Svensk landsbygd: 

Centerns ekonomiska talesperson Emil Källström säger att det måste göras mer för att hela 

Sverige ska leva och föreslår att Sverige tar efter Norges sätt att skriva av studielån för dem 

som bosätter sig i glesbygd: 

Vi ser att vissa landsbygdskommuner har svårt att locka till sig utbildad personal. Samtidigt 

vet vi att det många som hyser en dröm om att bo lite mer lantligt. Då tror vi att det här skulle 

kunna bli ett incitament för att faktiskt ta steget, säger han.97 

 
I ett reportage på svt.se står följande: 

Samtidigt som delar av den svenska glesbygden håller på att dö ut så är situationen helt          

annorlunda i Norge. I vårt västra grannland har man anpassat politiken så att folk bor kvar,   

även i små glesbygdskommuner. Strömsund i Sverige och Lierne i Norge är två 

grannkommuner där förutsättningarna ser helt olika ut. 98 

 

                                                           
96 Italienska mäklarbyrån; Right move overseas. 2017-04-25 

 
97 Aftonbladet.se. Flytta till glesbygd – bli av med studielån. Publicerad 2017-04-22 
98 Svt.1 nyheter/svensk glesbygd dör medan norsk blomstrar. Publicerad 2016-09-26. 
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Samtidigt pågår det debattinlägg på aftonbladet.se som uttrycker att ”Humoravdelningen på 

SVT måste vara den kulturinstitution som mest ihärdigt sprider förakt mot globaliseringens 

förlorare, det vill säga kroppsarbetare, outbildade och folk på landsbygden.” De radar upp 

fem serier som illustrerar mönstret. Vidare beskrivs en företagare i serien Uti bögda. Hon 

driver Bed and Breakfast på landsbygden. 

 

Hon har tre vuxna söner varav en är välordnad, han bor mycket riktigt inte heller kvar. De 

andra sönerna, som går med tungan utanför mun, är två hemmavarande idioter på en landsbygd 

där alla är dårar.  Bilmekanikern, som ser ut som en neandertalare, gifter sig med sin kusin. 

Alla tycks inavlade. Alla super som svin. Alla är feta och fula. Traktens nyanlända som ska 

lära sig svenska, pratar bättre än ortsbefolkningen. I bygden skapar nymodigheten ramaskri. 

Varje avsnitt inleds med att en välklädd storstadsbo på genomresa chockas av någon av alla 

fåntrattar som flockas på landsbygden.99 

 

Börjesson menar att i diskursanalys handlar det om hur starkt något påstås, och med vilken 

grad av säkerhet som verklighetsbeskrivningar ikläds.100 Humorprogram består av humor 

och av humor förväntas man skratta. Alla som någon gång har tagit mod till sig och sagt 

ifrån vid mobbning har nog hört klyschan ”men det var ju bara på skoj”. Med buskis och 

humor som skyddsmantel fortsätter de kategoriserande identitetsmarkörerna att producera 

identitetsstereotyper, på liknande sätt som reklam kan fortsätta att producera 

könsstereotyper. 

  

7.2 Diskursanalys av kommunslogans med tema storlek 

Av Sveriges 290 kommuner har 245 kommuner valt att ha en kommunslogan.101 Ibland byts 

de ut och en del kommuner har nu hunnit identifierat sig med två, tre slogans, eller sitt 

plats(varu)märke. Det är helt frivilligt att utse en slogan men eftersom de flesta kommuner 

har anammat det verkar de fylla en funktion. På detta område går det att vara flexibel, 

ombytlig, slagkraftig, kreativ och retorisk till skillnad från kommuners vapensköldar, som 

ska se likadan år efter år, oavsett vad kommunen identifieras med. Vapensköldens uppdrag 

idag är främst att vara anrik och symbolisera att platsen har funnits länge. Till detta kommer 

landskapsblommor, landskapsdjur, riktnummer och dialekter, som markörer för 

 

                                                           
99SVT1, svtplay, Uti Bögda. 2017-04-24  
100 Börjesson, M. (2003). Diskurser och konstruktioner. s. 96 f. 
101 http://kommunslogans.forts.se/kommun-a-o/ 

http://kommunslogans.forts.se/kommun-a-o/
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skillnader av tillhörighet. Påfallande många av Sveriges kommuner är upptagna av den 

svenska diskursens uppdelning av kategorier i förhållande till storlek. Här följer sex exempel 

på slogans, där jag har kursiverat de retoriska orden som jag har analyserat som symtom på 

Sveriges pågående och uppdelande kategoridiskurs: 

Borås – storstadens utbud och småstadens närhet 

Gnesta – mindre men med större ideér 

Nora – så liten stad, så mycket smak 

Uppsala – tillväxt varje dag sedan 1286 

Vadstena – storhet i det lilla 

Ödeshög – den lilla kommunen men de stora möjligheterna  

Täby går tvärs över alla kategorier och liknar Montopoli: - Staden på landet 

7.2.1 Analys av kommunslogans 

 

Ovan redovisade texter produceras inom kommuner och texten konsumeras både innanför 

och utanför kommunen i den diskursiva praktiken. I den sociala praktiken bidrar 

kommunslogans till en gemensam identitetsmarkör för de som tillhör kommunen och för att 

kommunicera utåt till turister, besökare och presumtiva invånare. Många kommuner är mer 

eller mindre medskapare och förvaltare till att svensk uppdelningsdiskurs består. 

7.3 Diskursanalys av folder utgiven i Malexander 

Jag har analyserat en folder som gavs ut av invånarna i byn Malexander år 2002. Det var 

fyra föräldrar som satte ihop den, varav min man och jag var två av dem. Många fler var 

delaktiga i textens innehåll och hela byn var engagerad och godkände den. Byns företagare 

Boxholms 

manliga Stenbock Montopolis möss 
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sponsrade dessutom tryckkostnaden. Det var ett gemensamt projekt som syftade till att vi 

skulle producera och distribuera en folder som skulle locka fler att bli invånare i byn och 

därmed göra oss och framtiden till ett stabilare, långsiktigare, starkare och tryggare VI. 

Kampen handlade om att få känna framtidshopp. Genom diskursteori analyserade jag 

folderns gruppformationer och dess kollektiva identitet genom representationer i texten och 

bilderna. Diskurspsykologin använde jag för att analysera folderns retorik i bilderna och 

texten. Vi hjälptes åt att placera ut flera hundra exemplar av foldern på strategiska platser för 

att uppnå en så god konsumtion av foldern som möjligt. Ytterligare flera hundra exemplar 

delades ut till föräldrar i två grannkommuner. Analysen avslutades med den sociala praktik 

som begreppet landsbygd står för och hur performativt detta begrepp är. för en del framstod 

vi kanske som idéelt kämpande hjältar som ville få fler att upptäcka en idyll. För andra 

kanske vi framstod som offer i en landsbygd. Bilder av platser kan vid första anblicken ses 

som att vara samma sak, men platserna kan konstrueras olika i den sociala praktiken.102 

Även Atkinson betonar att illusioner och förväntningar konstruerar sociala skillnader ”what 

is the illusion structuring the reality”103 

                                                           

102 Rose, G. (2012).Visual Methodologies. 3rd Edition. s. 213 ff. 

103 Atkinson, D. (2011). Art, Equality and Learning. Pedagogies against the state. s. 101. 
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8 Tolkning och resultat 

8.1 Platsidentitet i mat- och dryckeskulturen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varuetiketterna är som byggnaders fasader, ansiktet utåt. Denna lilla pappersbit har fått det 

stora uppdraget att locka, sälja in, imponera, interagera och identifiera. De flesta vinetiketter 

jag har kommit i kontakt med från Toscana gestaltas antingen med en realistisk teckning 

över mangårdsbyggnaden/slottet där vinet har producerats eller en bild av Toscana med dess 

kullar, cypresser och gulputsade hus på höjder. Detsamma gäller tomatsåsen som jag hittade 

i en mataffär i Sverige. Produkten är enligt innehållsdeklarationen gjord i Turkiet och 

således inte i Italien, men Italien i allmänhet och bilden av Toscana i synnerhet förknippas 

med god och statusfylld matkvalité. Jag kan förstå att bilden av mat- och vinkvaliten 

används eftersom det råder ett gynnsamt växtklimat, närproduktion och att såväl små- som 

storskalighet, modernt och anrikt kunnande får mötas och tillsammans bilda hög status. När 

det kommer till djur och antibiotikaanvändning falnar dock min bild av den goda 

matproduktionen. Följande bild finns bland många andra i ett sammanhang där det ljuva 

livet, La Dolce Vita gestaltas.  Målsättningen är att sälja resor till Toscana:104 

 

                                                           
104 Scandorama, resebyrå. 2017-04-27. 
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Jag tvekar tyvärr att äta kött producerat från just Italien, även från Spanien och Tyskland, ja 

till och med från Danmark, som på följande två bilder från LRF Östergötland,105 ändå 

presenteras som relativt harmlös i jämförelse med Spanien och Italien. 

 

 

När bilden till vänster, med ostarna publicerades blev bilden så ifrågasatt att LRF redan 

dagen därpå presenterade och spred en ny, mer pedagogisk bild.106 Den bilden visade istället 

sprutor i förhållande till respektive lands djurhållning och med förtydligandet att ”mjölk från 

kor som får antibiotika inte får användas till mjölk och ost ”.107 Att landskapsbilder från 

landsbygden och småorter används som marknadskraft gör att tillblivelsen av bilden av  

dessa platser blir förknippad med status. Genom etiketternas identitetsmarkörer symboliserar 

och re-presenterar de föreställningen om platsens identitet. Etiketter på ölflaskor och burkar 

tillverkade i småorter som Arboga och Mariestad från Sverige har istället versaler som 

marknadskraft. Efter en inventering av systembolagen i Örebro fanns en öletikett med 

platsen som identitetsmarkör, från Gotlands bryggeri. I en av alla rankningslistor som 

                                                           
105 LRF, Östergötland. Upphovside till bilden; Marie Lönneskog. Publicerad första gången 24 november 2016. LRF= 
Lantbrukarnas Riksförbund. 
106 LRF, Östergötland, publicerad första gången 24 respektive 25 november 2016. 

107 Ibid 
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florerar utsågs öl bryggt i Örebro som landets bästa. Inte nog med det, ”De brygger världens 

bästa öl – i Örebro” hävdar den största öldatabasen ratebeer.com.108 Även dessa etiketter 

saknar bild från ursprung eller omgivning. Det kunde ha varit någon av de kända 

byggnaderna som Slottet, Svampen eller Gustavsvik till exempel. Det utesluts i den svenska 

diskursen och layouten består istället av arbete med font, typsnitt, (se bilaga 4). I den 

diskursiva praktiken utesluts bilder av ursprung och landsbygd. I den sociala praktiken 

framstår bilderna av platserna som mindre viktigare än texten på platsen. 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 Vinkulturens vara eller icke vara som platsidentitet 

Italien har länge legat i täten för både kvalitet och kvantitet av vin. I synnerhet gäller det 

rödvin. Men på 1970-talet blev den världsberömda och platstypiska bastinklädda vinflaskan 

för folklig och sjönk i status. Idag fungerar bastflaskan mest som souvenir och 

nostalgikult.109 Nästan alla gårdar producerar sitt eget vin till husbehov, så även hos våra 

värdar i Montopoli. Vinet är en vardagsdryck samtidigt som den innebär kulturell status. 

Mikael Niemi ger en annan bild av vin från 1960-talets Pajala när han beskriver en släktings 

bröllopsmiddag där karlarna pustade ut av lättnad när det serverades sådant som man kände 

igen. Risken fanns ju annars att pålitliga och förnuftiga släktmedlemmar kunde komma att få 

”stolliga idéer om vad som dög och var fint nog, och börja servera gräs som benämndes 

sallad och såser som smakade tvål och lägga för många gafflar vid tallriken och servera en 

dryck kallad vin, så sur och besk att läpparna skrumpnade så man kunnat ge vad som helst 

för ett glas kärnmjölk.”110  

                                                           
108 http://www.expressen.se/nyheter/de-brygger-varldens-basta-ol---i-orebro/ 
109 Karlsson, B. Karlsson, P. (2016) Toscana. Vinerna, Distrikten, Producenterna. s. 26. 
110  Niemi, M (2000). Populärmusik från Vittula. Stockholm. s, 107. 
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I Svt1:s komediserie Uti Bögda111 ges ytterligare en bild av mötet mellan vin och boende på 

landsbygd. Den ”ohjälpligt töntiga, obildade och hemmavarande sonen”112 får ikläda sig den 

konstruerade rollen i just detta möte i en scen i avsnitt 4, där det av stadsgästerna bjuds på 

rödvin till maten. Modern, sönerna och gästerna från stan sitter runt köksbordet och det är 

bara sönerna från landet som inte uppskattar vinet: 

 

 

 

 

 

 

8.3 Produktion och Kvantitet 
Synen på produktion och kvantitet och nationella förutsättningar skiljer sig stort mellan de 

tre länderna. Där Italien och Norge uppmuntrar mångfald och olikheterna tillåts existera sida 

vid sida, tittar man mer på kvalitet än kvantitet än i jämförelse med Sverige. Ändå fås 

effekten av mer kvantitet än om det var det som var det primära. Det är tack vare den stora 

mångfalden som Italien fortfarande har den största vinproduktionen med bibehållet anseende 

och Norge har en levande landsbygd med utspridd produktion. Det finns nationell styrning 

av Italiensk vinproduktion i form av både regler och lagar, men de har inte focus på hur stor 

volym som produceras för att det ska ses som lönsamt. Focus ligger istället på 

druvsammansättning, lagringstid, lägsta alkoholhalt, beskärning och planteringstäthet. 

Vinerna genomgår provsmakning och kemisk analys innan försäljning.113 Vinet förses med 

DOC eller DOCG,114 vilket garanterar kvaliten. EU förordar att vin med känt ursprung ska 

märkas med DOP, men det bortser Italienarna från och flaskor från Italien som säljs på 

Systembolaget kan se ut så här: 

Variationerna är stora och producenterna betonar gärna skillnaderna 

Alla är stolta över sin speciella del, olikheter och kontraster. 

                                                           
111 SVT1, svtplay, Uti Bögda. 2017-04-24 
112 SVT1, svtplay, Uti Bögda. 2017-04-24  
svt.1 nyheter/svensk glesbygd dör medan norsk blomstrar. Publicerad 2016-09-26. 
113 Karlsson, B. Karlsson, P. (2016) Toscana. Vinerna, Distrikten, Producenterna. s. 26. 
114 DOC = Denominazione di Origine Controllata. G = Garantita. 
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Retoriskt används olikheter som något positivt, precis som det gör på många områden i 

Sverige, exempelvis pride, regnbåge, multikulturellt, inkludera olikheter i klassrummet men 

inte platser. ”I Toscana finns kontraster. Här hittar vi familjer som producerat vin sedan 

1400-talet. Här finns nya, designade vinkällare och den nyaste tekniken. Moderna metoder 

blandas med gammal, nedärvd kunskap. Precis som det ska vara i ett dynamiskt 

vindistrikt.”115 skriver vinproducenterna Karlsson, bosatta i Frankrike. 

Nästan samma synsätt på småskalighet och landsbygdspolitik finns i Norge, och även där 

finns en högst levande och fungerande landsbygd. Där får kommunerna styra över sina 

naturtillgångar. Finns det exempelvis vattenkraftsdammar hamnar intäkterna i kommunen 

istället för till staten och kraftbolagen. Där finns inte synen att dessa kommuner är tärande 

och behöver glesbygdsbidrag för att överleva. Sverige går en annan väg för tillväxt, 

småskaligt jordbruk och produktion offras till förmån för storskalighet med liknande 

volymer. Redaktören Eriksson skriver i tidningen Småbrukaren att sedan 1960-talet har 

strukturrationaliseringar fortsatt till varje pris. Allt måste bli större. Större areal på färre 

producenter, större maskiner och större djurbesättningar. ”Du måste bli större och 

effektivare för att överleva som lantbrukare”.116 Lyckas inte lantbrukare och andra 

producenter ta mer lån och rationalisera mer för att få vinst är det ditt eget fel som 

entreprenör. Skulden läggs på individnivå istället för att titta på den nationella styrningen 

och organisationen. Italien har ett helt annat system som istället bygger på både små- och 

storskalighet. Olikheterna inkluderas och existerar sida vid sida och genom mångfalden och 

tillblivelsen av dess status har Italien fortfarande den största vinproduktionen med bibehållet 

anseende. 

8.4 Re-produktion av hög status 

I TV4:s programserie ”Ernst i Toscana” bygger Ernst Kirchsteiger en förvaring på höjden 

där han staplar några terrakottakrukor ovanpå varandra. De självlåser sig och balanseras upp 

genom att han placerar dem på snedden runt ett armeringsjärn eller bambustav. I 

Blomsterlandets vårkatalog för 2017117, återfinns på sidan 25, en närmast exakt konstruktion  

och bild av krukförvaring som den i tv-programmet med Ernst K, men det står inget om vare 

sig Ernst eller Toscana i den. 

 

 

                                                           
115  Karlsson, B. Karlsson, P. Toscana. Vinerna, Distrikten, Producenterna. s, 9 
116 Eriksson, M. redaktör för tidningen Småbrukaren, publicerad på landetsfria.se 2017-05-04 
117 Blomsterlandet, Butikskedja i Sverige. 2017-04-25 
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När jag var på vingården Torre a Cona hade jag den stora turen att där fanns två olika 

traditionella pappersvykort att köpa. Deras urval av bilder och framställan av platsen, skiljde 

sig från mina och hur jag valde att visa min ”verklighet” och upplevelse av platsen. Dessa 

två bilder blev mina ”vykort” som jag skickade till mina Facebook och Instagramvänner: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De väljer att visa status genom en helbild av slottet. Det är stort och mäktigt. Receptionisten 

och värden på platsen betonar också med stolthet i rösten att det är den franske skaparen av 

Versailles, som även är det här slottets arkitekt. Det andra vykortet är taget med ett relativt 

lågt och nära perspektiv på ett fält av vindruvsrader. I bakgrunden på en höjd tronar 

cypresser och slottet. Mellan vinstockarna och slottet växer olivträd. Gårdens tre näringar är 
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turism, vin och olivolja. Själva motiven är inte överraskande men valet av perspektiv och 

motiv skiljer sig ändå från mina ”vykort”. Jag uppskattar den hänförande utsikten med de 

böljande kullarna, att våren står i blom, både i träd och gräsmatta. Jag vill visa att det är 

ostört och lugnt. Mina bilder av omgivningens vinrankor och slottet ser ut så här:        

 

 

 

 

 

 

 

8.5 Status och positiv framtidsanda 

I Italien visas gärna och ofta landsbygden upp i den visuella kulturen. Det är påtagligt att 

bilden av landsbygd förknippas med stolthet, status och framtidshopp. Bilder på detta finns 

exempelvis som tidigare visats på vinetiketter och förpackningar. När vi landar på Arlanda 

eller Skavsta flygplats möts vi av bilder med porträtt på kända personer eller tekniska 

innovationer. På Pisas flygplats möttes vi av bilder på landsbygden. 

 

 

 

 

Entrén på Pisa flygplats Marknadsvärde 
Kapitalismens 
epicentrumsymbol i 

kontrast till skräpytornas 
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8.6 Avstannad och underutvecklad 

Genom diskursanalysen har jag sett att landsbygd och gles landsbygd i Sverige tillskrivs en 

rad negativa identitetsmarkörer i en ekvivalenskedja. Betydelsen från det retoriska i texten 

och det visuella frammanar en bild av underutvecklade, bidragsberoende, lata, tröga, allmänt 

oattraktiva landsortsbor utan smak. Dessa generaliserande nidbilder och symboler som 

knappast ger en nyanserad bild är intressanta i sig men ännu mer intressant tycker jag det 

blir när jag samtidigt tittar på vad den ger för bild av dem som inte tillhör dessa platsers 

tillblivelse. Där blir tillblivelsen av föreställningarna en annan. Det är istället en diskurs som 

innehåller andra och positiva ekvivalenskedjor som beskriver; de smarta, välklädda, 

högutbildade arbetsmyrorna som genererar bidrag till den eftersatta glesbygden. En kontrast 

till dem, de där andra med personliga tillkortakommanden, inte vi. 

Det kan ske nästan omärkligt för det otränade ögat att se den komplexa tillblivelsen av 

samtliga identitetslager; den inre subjektiva identiteten, den yttre mer objektiva identiteten 

och den tredje, den intersubjektiva, delade och av andra pålagda identiteten, när den smyger 

sig in. Ett exempel är i en krönika i Aftonbladet med namnet ”Vem bryr sig om Tobias 

förutom hans mamma?” av ledarskribenten Fredrik Virtanen. Han uttrycker sin oro för killar 

som i jämförelse med tjejer ”har tappat sin status i det moderna och avindustrialiserade 

samhället” och hänvisar till Ungdomsbarometern 2016. Där rankas de fem vanligaste 

identiteterna för unga svenska tjejer respektive killar:118  

 

Tjejer:                                                         Killar: 

1. Feminist                                                 1. Gamer 

2. Antirasist                                                2. Sportfantast 

3. Hundmänniska                                       3. Prylnörd 

4. Miljövän                                                 4. Datornörd 

5. Storstadsmänniska                               5. Träningsfreak 

Virtanen fortsätter att uttrycka sin oro genom att ta upp hur ”flickorna svishat förbi pojkarna, 

särskilt i gamla bruksorter, småstäder och förorter.”119 

tips på framtida fördjupad forskning, hållbara förändringsprocesser, social utveckling och 

urban och rural integration 

                                                           
118 Virtanen, F. Krönika i Aftonbladet, publicerad 2017-04-28. 
119 Ibid 
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9 Slutdiskussion 

9.1 Platsens identitet       

  
Jag har med den här studien visat att den visuella kulturens bilder och retorik har en stor 

betydelse för tillblivelsen, upprätthållandet och framtidsbilden för en plats identitet. En 

plats, oavsett storlek, status och tid, har en identitet. Denna identitet gör något med 

människan. Platsen påverkar och identifierar livet och människorna som vistas på platsen. 

Detta gäller både på kort och lång sikt. Mikael Niemi beskriver dessutom hur platsens 

identitet lämnar ett arv. I hans fall även genom generationers identitet: 

Det var en uppväxt av brist. Inte en materiell sådan, där hade vi så vi klarade oss, utan 

en identitetsmässig. Vi var inga. Våra föräldrar var inga. Våra föräldrar hade betytt 

noll och intet för den svenska historien. Våra efternamn kunde inte stavas, än mindre 

uttalas av det fåtal lärarvikarier som sökte sig upp från det riktiga Sverige. Ingen av 

oss tordes skriva till ’upp till tretton’ eftersom Ulf Elfving skulle tro vi var finnar. 

Våra hembyar var för små för att synas på kartorna.120 

Trots närheten och likheterna länderna emellan, globalt sett, identifieras exempelvis 

ländernas landsbygd så olika. Bilden av landsbygd får olika betydelse beroende på i vilken 

diskurs landsbygden ingår. Vad som visas fram som status och vad som ratas bort i ett 

möjligt urval av bilder. Genom denna studie har jag poängterat att motsvarande ytor med 

liknande kriterier på olika platser kan få så olika identiteter. Jag tänker på landsbygd i 

Toscana och Norge och det aktuella begreppet skräpytor i Sverige.121  Liknande naturliga, 

geografiska eller geologiska plats- och markförutsättningar får olika tillblivelser genom att 

bilderna av dessa platser skapas i olika föreställningar och retorik i den visuella kulturen. 

Där Sverige kategoriserar, sorterar och ivrigt uppfinner en uppsjö av rankningslistor som 

bygger på att några ska pekas ut som de understa och sämsta för att samtidigt kunna kora de 

översta och bästa, ser länder som Italien och Norge en ”naturlig” motpol i form av 

gemenskap och sammanhållning. Ett VI som bygger på inkluderande mångfald av platser. I 

Sverige skapas ett VI och DEM som bygger på ett kategoriserande av platser. Människor på 

de kategoriserade platserna intar olika subjektspositioner och det är främst den 

intersubjektiva, delade identiteten122 som belysts i den här studien. Den handlar om våra 

sociokulturella positioner, hur vi identifieras av andra in i olika kategorier och därmed 

                                                           
120 Ibid. s. 49. 
121 Artikel i Veckans affärer. Framtidsspaning. Stockholm växer snabbare än Kina – skräpytor som Värmland kommer att 
tömmas på folk 
122 Göthlund, A. (1997). Bilder av tonårsflickor, om estetik och identitetsarbete. s. 58. 
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tillskrivs olika värden eller status.123 Genom identitetsmarkörer124 kan symboler re-

presentera andras föreställning om någons identitet eller en plats identitet. En viss plats 

förknippas med tillväxt, pengar, framtidstro och en närande livsstil medan en annan 

förknippas med en tärande. Dessa förväntade livsstilar appliceras lätt på platsens befolkning 

som en homogen identitet där några får en vinnande, positiv och framtidsoptimistisk 

identitet och för att kunna spegla den framgången utses kontrasterna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2 Lärande om platsers identitet  
Den visuella kulturen ökar snabbt och kraftigt. Alla behöver därför en ännu mer utvecklad 

visuell läskunnighet. Förståelsen för det vi ser blir tillgängligt med kunskap om platsers 

identitet. På liknande sätt som exempelvis film, reklam eller konstbilder analyseras i 

undervisningen idag, kan bilder av platser lika självklart analyseras. För den sociala 

hållbarhetens skull, på individ-samhälls- och global identitetsnivå. Att som elev och 

demokratiskt fostrad medborgare kunna förstå och att få vara med och påverka dessa 

diskurser, att få delta i kampen om betydelsen och signifikanser, är i mina ögon, ett 

maktmedel. Tillgången till nutidens visuella kommunikationskunskaper kan ses som vad 

dåtidens motsvarande kommunikationskunskaper i latin var. Kunskap är makt! 

 

                                                           
123 Ibid. s. 58. 
124 Carlsson, A. och Koppfeldt, T. (2008) Visuell retorik. Liber. s. 154 f. 

uppdelat Sverige 
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Bilaga 

Bilaga 1. 

Parafras på ”The winner takes it all” 

Från ABBAs 70-tals hit. I guldfärg och tidstypiskt typsnitt eller font som det numera är 

vanligare att det benämns. Del av min gestaltning från podiet med Sverige – Norge 

skulpturen. 

 

I want to talk 

About things we've gone through 

Though it's hurting me 

Soon it's history 

 

I've played all my cards 

And that's what you've done too 

More has to be say 

 More ace to play 

 

The winner takes it all 

The loser's standing small 

Beside the victory 

That's the destiny 

 

http://www.ostergotlandibilder.com/
http://www.rightmoveoverseas.se/fastighet-till-salu/fastighet-59329357.html
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I was in this arms 

Thinking I belonged there 

I figured it made sense 

Building me a fence 

 

Building me a home 

Thinking I'd be strong there 

But I was a fool 

Playing by the rules 

 

Somewhere deep inside 

You must know I miss that 

But what can I say 

 Must “rules” be obeyed? 

                                            The winner takes it all 

Like in Norway and Italy 

 

Bilaga 2.                                                  
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