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Gotland och Visby har starka 
berättelser och dominerande 
bilder, och därför ett bra exempel 
att tänka med.



https://www.gotland.se/37732

”Analys av Gotlands varumärke – Gotlands image

Varumärket Gotland är mycket välkänt, starkt och 

omtyckt i Mälardalen och på Sydostkusten men har en 

något svagare position på västkusten och i norra Sverige. 

Bilden är begränsad till att det är en härlig ö att besöka 

sommartid för semester, sol, bad och härliga upplevelser. 

Det finns få associationer som relaterar till boendeort, 

näringsliv/företag, utbildning, idrott eller starka personligheter 

förutom Ingmar Bergman. Utomlands är varumärket relativt 

känt i Norden och norra Tyskland med positiva associationer, 

men för övrigt okänt och svårtillgängligt. Utifrån önskemålet 

att attrahera fler besökare och nya målgrupper utanför 

högsäsongen, fler invånare och fler företag så är den 

övergripande utmaningen att varumärket är för smalt och 

domineras av sommar- och semesterön Gotland.”



GOTLAND
/…/ HISTORIA
Gotland var i början av medeltiden 
delvis självständigt, men det räknades till 
Sverige. Visby var på 1200-talet och 
1300-talet en rik stad som ingick i 
Hansan. Det var en tysk 
handelsorganisation som styrde handeln 
på Östersjön. År 1361 erövrades och 
plundrades Visby av den danske kungen 
Valdemar Atterdag. Stadens storhetstid 
var nu slut. Gotland var sedan danskt till 
1645, då ön återigen blev svensk.
Läs mer om Hansan. Nationalencyklopedin, Gotland. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/gotland (hämtad 2019-10-14) 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/hansan


Nationalencyklopedin, Visby. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/visby (hämtad 2019-10-14) 

VISBY
Visby är Gotlands största ort och ligger vid öns västra kust. 
Många av invånarna i staden arbetar med turism, på 
sjukhuset och på högskolan eller på statliga företag och 
myndigheter.
Under medeltiden var Visby en internationell storstad som 
var med i Hansan. Svenska, tyska och danska handelsmän 
handlade med områdena kring Östersjön. Under 1200-talet 
byggde man höga hus av kalksten som stod tätt, och runt 
dem anlades en stadsmur som kallas Visby ringmur. Den är 
norra Europas bäst bevarade stadsmur.
Visby erövrades av Danmark 1361 och blev en svensk stad 
1645. De gamla delarna av Visby har utsetts till världsarv av 
UNESCO.
Läs även om Gotland och Hansan.

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/världsarv
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/gotland
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/hansan


Fokus på medeltid

Fokus på Visby (innerstad)

Är detta bra eller dåligt och kan vi 
göra något åt det?



MINDSCAPES

Något mentalt förankrat i fysiska gestaltningar, 
igenkännbart och delat av fler.

Bilden av Gotland och Visby är inte bara visuell, utan något 
komplext som konstrueras genom alla våra sinnen, genom 
egna upplevelser och minnen, genom bilder och 
berättelser, drömmar, samtal och medierade budskap.

Före-bild

Gränsen mellan verklighet och fiktion är diffus.

Vi vill få våra mindscapes och före-bilder bekräftade.

2009

(Kommer bilderna eller 
berättelserna först?)



KULTURARV

Något utvalt, utpekat av
särskilda aktörer i 
specifika syften, 
tillskrivet nya värden 
och förflyttat in i ett
nytt sammanhang.

Kulturarvspolitik, Campus Gotland



KULTUR + ARV

Kulturarv förutsätter att det 
finns arvingar. Kulturarv tillhör 
någon.

Lästips: Anne Eriksen, 
jfr RAÄ rapport 2016 där kulturarv = kultur s. 5.



KULTURARV
Något utvalt, utpekat av
särskilda aktörer i 
specifika syften, 
tillskrivet nya värden 
och förflyttat in i ett
nytt sammanhang.

KULTURARVSPOLITIK
Maktaspekt

Kulturarvsstatus får följder och skapar hierarkier i samhället.  

Kulturarv tillskrivs olika värden, vilket gör att 
de hamnar på olika nivåer i hierarkierna. 
Något som påverkar detta är vilka aktörerna 
är, deras syften och hur mycket eller vilken 
typ av makt de innehar.



KULTURARV SOM PROCESS, 
KULTURARV FÖRÄNDRAS



http://whc.unesco.org/en/list/



Världsarvet Visbys ”fyra ben”:
Ringmuren, kyrkoruinerna, packhusen, 
det medeltida gatunätet

För snävt?

Världsarvet Visbys årsringar



Världsarv
2 borttagna (Dresden Elbe Valley 2009, 
Oman, Arabian Oryx Sanctuary 2007)

Fråga till världsarvssamordnare Elene 
Negussie i Visby på möte om Botan
som en del av världsarvet, arrangerat av 
Botans vänförening:

-Skulle världsarvet Hansestaden Visby 
vara i fara om Botan förändrades och 
blev en park istället för en botanisk 
trädgård?
-Nej



Visualitet:

”refers to the way in which
vision is constructed in 
various ways: ’how we see, 
how we are able, allowed, 
or made to see, and how we
see this seeing and the 
unseeing therein.”

Gillian Rose 2003, refererar till Foster, Hal 1988:ix 



”Ingen fotograf fångar bara det som 
’finns där’ – hon eller han har alltid en 
mer eller mindre medveten eller 
genomtänkt idé om hur bilden ska se ut 
när den komponeras.”    

Karin Becker

Vad händer sedan med bilden?



Vi ser och tolkar bilder på olika sätt 
beroende på vilka vi är och vilken 
kontext som gäller.
Hur vi tolkar har att göra med 
kulturella konventioner som är 
realistiska för oss för att vi har lärt oss 
att uppfatta dem så. Tolkningen styrs 
av normer som kan delas av vad man
kan kalla värdegemenskaper. Det 
innebär att bilder kan tolkas på olika 
sätt men inte hur som helst.  



Bildtolkning:

Denotation – konnotation

Punctum – studium (Roland Barthes)



SEENDEKOMPETES OCH 
BETRAKTARMAKT

Genrer



Berättelser

Narrativitet

Storytelling

Oral history



VEM HAR RÄTT ATT BERÄTTA?

I 50 år har hon guidat besökare genom Visby
Helagotland.se 

Ex. Tina Enghoff
Grada Kilomba



Hållbarhet

Brundtlandrapporten

Social (kulturell), 
ekonomisk och 
miljömässig 
hållbarhet

Our Common Future, 
rapport utarbetad av 
FN:s Världskommission 
för miljö och utveckling 
1987 under ordförandeskap 
av Gro Harlem Brundtland.





Unesco och de globala utvecklingsmålen

Unescos ska stödja världens 
länder att uppnå de globala 
målen, och arbetar framför allt 
med 9 av agendamålen där 
mål 4, inkluderande och jämlik 
utbildning för alla, står i centrum.

https://www.unesco.se/aktuellt/globala-utv-
mal/



Det repetitivas kraft

Visby – ruinernas och rosornas stad 

Visby – ruinernas och rosornas stad 

Visby – ruinernas och rosornas stad 



Kulturarvshierarkier

Foto: Campus Gotland

Foto: Carina Johansson



Kulturarvshierarkier

Helagotland.se

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=6375929

Tonsättarcentrums verksamhetsledare Sten Melin visar 
skyttevärn i Visby som kan bli ljudkonst. Foto: Ulrika Uusitalo
Fernholm/Sveriges Radio 

Bild: Per Leino | Berit Ångman Svedjemo vid de utplacerade figurerna i ”Noaks ark”.



Kulturarvshierarkier



Kulturarvhierarkier

”Vi på muren” av Sven X:et Erixson, här som väv gjord av 
Barbro Nilssons ateljé



Visbys fram- och baksidor

Foto: Stockholms Byggmästareföreningen i Almedalen 2018

Foto: Carina Johansson



Människor på bild

Foton: Carina Johansson



Foto: Sveriges radio

Foto: Kaganbuss

Foto: 
Svenska 
kyrkan

Dominerande gotländskt mindscape

Foto: Sköna hem



Foto: Fiveprime

Foto: Region Gotland

Mindre vanligt gotländskt mindscape

www.stugknuten.com



Uppgift – vandring i Visby

VAD ÄR VISBY FÖR PLATS?

Vilka berättelser och ”bilder” dominerar?
Hur fungerar ert seende och bortseende?
Tänk på att använda alla era sinnen, inte bara den dominerande synen.
Vad blir Visby för plats då vi även använder hörsel, känsel, lukt och smak?
Vad är det i stadsmiljön som kommunicerar?

Följs åt i små grupper, exempelvis om ca 5 personer
Ta med en karta och märk ut den väg ni går.
Fotografera några för er viktiga vyer med mobilkamera.

Innan ni äter lunch: 
Sänd en bild på er karta som visar vägen gruppen gått.
Välj också ut den bild som gruppen anser vara den mest representativa vyn bland era bilder av Visby.
Skicka de två bilderna (kartan och vyn) till: carina.johansson@etnologi.uu.se

. 

mailto:carina.johansson@etnologi.uu.se


Vad är det som kommunicerar 
och får oss att förstå vad det 
är för plats vi upplever genom att 
se, höra, lukta, smaka och känna? 
Vad är det för små ”tecken” som 
skapar en tolkningsram att 
jämföra med dominerande bilder 
och berättelser?

Förändras våra mindscapes och 
kan vi hitta andra berättelser och 
bildmotiv att lyfta fram, för att 
nyansera och omtolka? Kan de 
skapa mer hållbarhet?


