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Titel 

Kunskap vid Strömmen 

En textanalys av kommunalt material om Industrilandskapet i Norrköping  

 
 
 
 
Sammanfattning 

Genom analys av text och bildmaterial från Norrköpings kommun, varav främst turistbroschyrer är syftet med detta 
arbete att finna och förtydliga den diskurs kommunen sprider om Industrilandskapet. För detta ändamål har 
uppsatsen två frågeställningar; hur beskrivs Industrilandskapet i text och bild i reklam/turistmaterial samt hur 
beskrivs Industrilandskapets betydelse för Norrköping/regionen. För att kunna utveckla den kritiska diskursanalysen 
använder jag mig av två stödteorier, nyregionalism och Jane Jacobs teorier om stadsplanering. Genom en 
bildinventering samt en bildanalys av två representativa bilder framstår det tydligt att det Industrilandskap som 
beskrivs i bild är öde, och avbildas främst nattetid. 
 
Textanalysen delas upp under fem teman, vattnet, bebyggelsen, Industrilandskapet i regionen, Industrilandskapet i 
staden/verksamheten i området samt historien. Industrilandskapet är enligt turistmaterialet synonymt med de gamla 
k-märkta byggnaderna och ”stadens livsnerv” –Strömmen. Enligt andra delar av det empiriska materialet är 
industrilandskapet större, men det är å andra sidan texter med en annan målgrupp. Industrilandskapet används tydligt 
för att marknadsföra den Fjärde storstadsregionen och jämförs återkommande med Mjärdevi science park i 
Linköping. Industrilandskapet i Norrköping har idag en helt annan verksamhet, från vapen och textilindustrier till 
dagens kunskapsintensiva verksamhet med Campus Norrköping i spetsen.   
 
Nyckelord: Industrilandskapet, kritisk diskursanalys, nyregionalism, Strömmen,  
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 Inledning 

Presentation 
Denna uppsats är skriven inom ramen för projektarbete (10 poäng) under år tre på Samhälls- och 
Kulturanalysprogrammet vid Linköpings universitet. 
 
Som student vid det relativt nya Campus Norrköping vistas jag dagligen i det som kallas 
Industrilandskapet. De gamla textilfabrikerna från 1900-talets början, belägna i centrala 
Norrköping inhyser numera bland annat studenter av olika slag, och vi tar stolt denna vackra 
miljö i besittning under våra studietimmar. För Norrköpings kommun, och även i ett vidare 
regionalt perspektiv, lyfts Industrilandskapet fram i marknadsföringen, då ofta som det levande 
Industrilandskapet. Som infödd norrköpingsbo har jag fått se Industrilandskapet åter vakna till liv. 
Själv minns jag dock inte de gamla industrierna annat än genom lokaltidningens historiska 
tillbakablickar Stolta stad. 
 
Via en kritisk diskursanalys av ett flertal texter om Industrilandskapet och i viss mån även 
bildanalyser på material från Norrköping kommun vill jag finna och förtydliga kommunens bild 
av det gamla textilindustriområdet kring Strömmen. En diskurs kan beskrivas som det sätt vi talar 
om en viss sak, exempelvis den politiska eller medicinska diskuren. Ofta säger man att 
missförstånd beror på att vi inte befinner oss i samma diskurs. Inledande vill jag också påpeka att 
en karta över Industrilandskapet samt de två bilder som närmare analyserats återfinns som 
bilagor. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta arbete är att belysa den diskurs kring Industrilandskapet som kommunen sprider 
i text och bild. För att uppfylla mitt syfte har jag satt upp följande frågeställningar: 
 

o Hur beskrivs Industrilandskapet i text och bild i reklam- turistmaterial? 
o Hur framställs Industrilandskapets betydelse för Norrköping/regionen? 

 
För att besvara ovanstående två frågor utför jag en kritisk diskursanalys på ett flertal texter, med 
början i en informationstext om Industrilandskapet, från 1992. Samrådshandlingen fördjupad 
översiktsplan för Industrilandskapet från år 2000 är den text som i tid ligger närmst de turistfoldrar 
vilka är fokus i min analys. Bildanalysen utför jag endast på aktuellt material, detta för att jag 
anser det vara den nuvarande förmedlingen som är av intresse. 

Industriernas Norrköping 
Norrköping har historiskt varit en framträdande industristad. Med en tidig anslutning till 
järnvägsnätet och Motala ströms kraftresurser har här funnits goda möjligheter för industriell 
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utveckling. Redan 1627 kom Louis De Geer till Norrköping från Amsterdam och fick då av 
svenska kronan monopol på kanongjutningen. De Geer beskrivs som sin tids mest framgångsrika 
företagare och har spelat en avgörande roll för Norrköping. Området kring Motala ström i 
Norrköping har sedan medeltiden utnyttjats för vattnets kraftiga fallhöjd. Den typ av industri 
som gjort staden känd är textilindustrin som grundlades i mitten av 1600-talet och dessa lokaler 
förlades i stor utsträckning vid Strömmens strand. Vid 1800-talets slut och industrialismens intåg 
med ny teknik uppfördes nya industribyggnader i centrala Norrköping för textilfabrikerna. Dessa 
solida och fönsterrika konstruktioner fyllde sitt syfte fram till textilerans slut i början av 1970-talet 

Från industriområde till industrilandskap 
Vid 1970-talet var det långt ifrån en självklarhet att det gamla industriområdet vid Strömmen var 
något att bevara. Annika Alzéns avhandling Fabriken som kulturarv behandlar frågan om 
Industrilandskapets bevarande. Som annat som hör industrialismen till kom inflytandet från 
England. Där började man redan på 1950-talet fundera på de gamla industriernas kulturella värde. 
I Sverige dröjde liknande tankar fram till 1970-talet. Alzén påpekar dock att engagemanget i 
Sverige hade ett annat fokus då industri och kultur uppfattades som diametrala motsatser. Först 
då det industriella samhället avvecklats fick bilden av industrin en mer komplex sammansättning 
och industriernas kulturvärde uppmärksammades. Länge hade arbetarnas historia ansetts vara 
något vi alla borde glömma. Framåtandan var stor vilket Alzén beskriver; 

Deras [socialdemokraternas] sikte var inställt på framtiden. Industrins artefakter kom att 
betraktas som en påminnelse om en period i industrisamhällets och arbetarnas historia som 
borde glömmas bort. Den erinrade om arbetslöshet, om dåliga arbetsförhållanden med långa 
och tunga arbetspass, om förtryck och förnedring av en hel klass, om dåliga 
bostadsförhållanden och fattigdom.1

Trots denna något pessimistiska syn på historien kom den nya postindustriella eran att skapa viss 
distans till 1800-talets industrisamhälle. Trots att Norrköpings industrier minskat sedan 1950-talet 
tog det tid att ens ta upp frågan om bevarande. Då många svenska städer drabbades av 
rivningshysteri på femtio- och sextiotalen, däribland Norrköping, blev Industrilandskapet 
stående, allt mer öde. Kanske var det rivningen av stadens gamla låga hus som senare väckte 
frågan om bevarande av det som återstod. I 1955 års generalplan (dåtidens översiktsplan) avsattes 
ett område kring Motala ström för industrier. Detta område är i stort sett det som senare kom att 
kallas Industrilandskapet. Då industrierna försvann var det inte möjligt att riva eller lämna 
lokalerna till annan verksamhet just med hänvisning till denna generalplan. 
 
För att något ska tas upp som kulturarv i våra sinnen krävs enligt Alzén opinion på tre plan. Ett 
politiskt erkännande, vilket leder till reglering, en allmän opinion vilket visar sig i debatter och 
sammanslutningar, till sist krävs det professionellt erkännande i form av formell utbildning på 
området eller uttalanden av exempelvis antikvarier.2 Alzéns avhandling behandlar industrin som 
                                                 
1 Annika Alzén Fabriken som kulturarv (Brutus Östlings Bokförlag, Stockhom/Stehag, 1996) s.14 
2 Ibid. s. 16 
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kulturarv i en vid mening där byggnader så väl som maskiner, yrkeskunskaper och även de sociala 
sammanhangen ingår. Jag fokuserar på hennes tankar kring byggnader. Det finns olika former av 
bevarande av byggnader, så som musealt bevarande och restaurering. Norrköpings gamla 
industriområde har efter en fördjupad inventering, vilken jag återkommer till senare i detta 
avsnitt, främst bevarats genom återanvändning. Detta innebär att byggnaderna fått nya funktioner 
och i många fall återstår endast skalet av de tidigare fabrikerna.3 Vägen mot det industrilandskap 
som i dag inhyser ett universitet, en symfoniorkester och flera museer har varit både lång och 
krokig. 
 
I slutet av sjuttiotalet beslutade Norrköpings kommun att inventera byggnaderna i 
industriområdet kring Strömmen och 1979 tillsattas en kommitté med detta syfte. 1980 var 
inventeringen av områdets västra del färdig och fyra år senare framlades utredningen som 
behandlar den östra delen. Inventeringen motiverades bland annat av ett uttalande av en 
professor i arkitektur, Göran Lindahl, vilket återges i utredningskommitténs förslag:  

Norrköpings massa av gammal outnyttjad industribebyggelse, samlad mitt i centrum utgör ett 
av de egendomligaste stadsbyggnadsproblem någon svensk stad har att bemästra. Vad ska ske 
med detta område, som dessutom tillväxer, den säkert inte avlägsna stund, då Holmens 
pappersbruk bryter upp från sin fullproppade tomt? Att bostadshus kommer att byggas över 
större delen av området är väl troligt, liksom arbetet börjar där det nu övergivna 
Bummulsväfveriet ligger. Men sedan: vad är det för ruinlandskap Norrköping har att vänta sig? 
Eller finns det några möjligheter till återanvändning av detta i många fall tekniskt gedigna 
husbestånd? Problemet är värt att begrunda också av kulturhistoriska skäl: till och med i de 
gamla engelska textilstäderna torde det vara svårt att uppdriva en sådan förtätad och ännu väl 
bevarad miljö från storindustrins genombrottstid.4

Det gamla industriområdet hade tidigare klassats som ”märklig miljö” av kulturkommittén i ett 
förslag. Detta förslag hade dock inte omfattat samtliga byggnader utan endast de med direkt 
kontakt med Motala ström. Som en parentes vill jag påpeka att begreppet märklig miljö 
återkommer i ett flertal texter utan att det ges någon närmare förklaring.  
 
Inventeringen som gjordes var grundlig och gav tydliga direktiv för vilka hus som borde rivas och 
vilka som krävde renoveringar av skiftande grad. Kommittén delade in bebyggelsen i olika 
grupper, vilka skiftar något mellan de två utredningarna. Uppdelningen går dock från omistliga 
byggnader via eventuella rivningar som då ska ersättas med passande ny bebyggelse till att peka ut 
hus som av säkerhetsskäl bör rivas. Industrilandskapet uppmärksammades också i 
stadsförnyelsekampanjen 1980-81, bland annat i texten Industrilandskapet vid Strömmen i Norrköping, 
återanvändning av ett unikt industriområde. Här fastslås att området på grund av sitt stora 
byggnadsbestånd inte är möjligt att bli ett musealt reservat, utan det som bör ske är 
återanvändande av de hus som bevaras. För att även i fortsättningen ha ett unikt område påpekas 
det även här att kompletteringsbebyggelse behövs.  
 
                                                 
3 Annika Alzén Fabriken som kulturarv (Brutus Östlings Bokförlag, Stockholm/Stehag, 1996) s. 18 
4 Industrilandskapet i Norrköping (västra delen) utredningskommitténs förslag 1980 (Norrköping, 1981) s. 6 
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I stadsförnyelsekampanjen går det att spåra en fruktan för utstötning av resurssvaga grupper i 
området. Det poängteras att då förnyelsen är slutförd ska området vara tillgängligt för alla 
grupper. 
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Teori 

Teori om staden och stadsplanering 
Trots att denna uppsats behandlar Industrilandskapet på en abstrakt nivå genom diskursanalysen 
önskar jag koppla kommunens texter till den hårda verkligheten. Genom denna förbindelse 
hoppas jag kunna ge en fläckvis glimt av den sociala praktik som omger texterna i mitt material. 
Då Industrilandskapet är ett område som de senaste 25 åren genomgått stora förändringar anser 
jag det vara av intresse att se hur denna process fortskridit. När det gäller stadsplanering och 
betydelsen av rummets användning, säkerhet och mångfald är Jane Jacobs The Death and Life of 
Great American Cities från 1961 trots sin ålder dominerande inom området stadsplanering. Trots 
att denna bok, likt titeln säger, behandlar storstäder (NewYork är ett återkommande exempel i 
boken) anser jag att Jacobs tankar återkommer i stadsplanering även i mindre skala och därför går 
att applicera på Industrilandskapets planering och användning. Jacobs talar om skillnader mellan 
förorter, mindre städer (towns) och större städer (cities) och en tydlig definition på en stor stad är 
enligt Jacobs alla främlingar. Genom att förorter oftast bevistas enbart av sina invånare medan 
centrum med sin kommers besöks av stadens alla medborgare skapas ett centralt rum där de 
flesta är främlingar inför varandra, genom detta görs, i mina ögon, Jacobs tankar aktuella även för 
mindre städer. Av de olika delar av staden som Jacobs tar upp har jag fokuserat på mångfalden. 
Den mångfald hon talar om är komplex, på så vis att vi bör se delarna i helheten. En bild som 
utgår från delarna, istället för tvärtom är enligt Jacobs: 

[…] about as useful as the picture assembled by the blind men who felt the elephant and 
pooled their findings. The elephant lumberd on, oblivious to the notion that he was a leaf, a 
snake, a wall, tree trunks and a rope all somehow stuck together. Cities, being our own 
artefacts, enjoy less defense against solemn nonsense. 5  

Enligt Jacobs finns det fyra krav för att uppnå idealisk mångfald i ett område. Det är av största 
vikt att alla de fyra uppfylls för att skapa effektiva ekonomiska koncentrationer. Genom att ett 
område har flera primära funktioner som gör att människor rör sig utomhus på olika tider 
uppfylls det första kravet. Det andra kravet är väldigt fysiskt och säger att kvarteren ska vara 
korta, för att skapa många möjligheter att svänga. Områdets bebyggelse ska variera, både i ålder 
och standard. Till sist krävs en betydande koncentration av människor, oavsett deras syfte med 
sin närvaro, vilket även inkluderar boende.6 Observera att det som uppnås i och med dessa krav 
är ett ideal, ett drömsenario och inte kan anses möjligt att uppfylla i varje del av staden. 
Utöver ekonomiska fördelar för området uppnår i och med Jacobs krav det hon kallar ett 
självövervakande område. Då några bor, andra jobbar och yttligare några äter och shoppar i 
samma område hjälps de åt att bevaka de funktioner området som berör dem och på så vis ökar 
enligt Jacobs säkerheten för alla. 

                                                 
5 Jane Jacobs The Death and Life of Great American Cities (vintage books, New York, 1992) [1961] s. 144 
6 Ibid. s. 150 f. 
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Den nya regionalismen 
Norrköping är en del av det som kallas den Fjärde storstadsregionen, vilken är ett samarbete 
mellan städerna Norrköping och Linköping. På hemsidan beskrivs den enligt följande:  

Fjärde Storstadsregionen är ett konkurrenskraftigt och attraktivt alternativ till landets tre 
traditionella storstadsområden Stockholm, Göteborg och Malmö. Regionen konkurrerar med 
övriga storstadsregioner om kompetent arbetskraft, företagsetableringar och investeringar.7

Sedan mitten av åttiotalet, då det europeiska samarbetet intensifierades har en ny typ av 
regionalism växt fram, vilken har sin grund i globaliseringen. Det råder delade meningar om hur 
denna nya typ av regionalism ska definieras. Jörgen Gren presenterar i sin bok Den perfekta 
regionen? ett flertal förslag. Den definition, eller uppdelning, som Gren själv föredrar är Noralv 
Veggelands. Veggeland presenterar tre möjliga skepnader på en region; 
Administrativ, oftast i relation till en decentraliseringsprocess, bland annat Frankrike i början av åttiotalet. 
Kulturell, en stark kulturell eller historisk identitet, exempelvis Baskien. 
Funktionell, samling kring ett gemensamt intresse, såsom Öresundsregionen.8

 
Den fjärde storstadsregionen faller tydligt in under den sistnämnda skepnaden. Som en 
funktionell region är det möjligt att samarbetet upplöses då man nått sitt mål, eller att regionen 
utökas till att bli en administrativ region.9 Jag använder mig, likt Gren av denna uppdelning, 
främst för att dessa begrepp återkommer i fjärde storstadsregionens egen nulägesbeskrivning.  

Fjärde storstadsregionen är således en funktionell region. Den erbjuder den grundservice som 
krävs av en sammanhållen region i form av rimliga pendlingsavstånd, fungerande bostads- och 
arbetsmarknad, butiksutbud och samhällsservice.10  

Ett problem är att staten inte behandlar Fjärde storstadsregionen som en region 
administrativt. Inte i några statliga uppställningar talas om Linköpings- Norrköpingsregionen 
utan om två separata regioner.11

Jörgen Gren lägger fram flera faktorer som skiljer den gamla regionalismen från den nya. Jag 
kommer i min analys att se till två av dessa. Den första är det som Gren kallar regionerna i 
centrum. Regionernas reaktion på statens förändrade roll (i och med EU) har varit att inta en 
stakare roll inom ekonomisk utveckling i området/regionen. Exempelvis startas, på många platser 
i Europa, tillväxtkontor eller näringslivssekretariat vilka arbetar med regionens interna utveckling, 
till exempel genom lobbying.12 Gren skriver att regionerna försöker agera som spjutspetsar för 
ekonomisk utveckling. Den Fjärde storstadsregionen är ett exempel på en region som vill hävda 
sig i det nya Europa.  
 

                                                 
7 www.fjardestorstadsregionen.se 
8 Jörgen Gren Den perfekta regionen? (Studentlitteratur, Lund, 2002) s. 15 
9 Ibid. s. 15 
10 www.fjardestorstadsregionen.se nulägesbeskrivning (hämtad 050412) s. 5 
11 Ibid. s. 5 
12 Ibid. s. 33 
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När det gäller nya regionala identiteter hävdar Gren att dessa ställer krav på åtskillnad från 
nationen genom till exempel skolväsende och skattepolitik.13 Det jag vill visa med begreppet är 
att trots en historisk klassåtskillnad mellan städerna och en något mer nutida rivalitet finns en 
önskan om att knyta städerna samman, bland annat genom Linköpings universitets campus i 
Norrköping. På flera sätt önskas rivaliteten ersättas av samhörighet. Ett led i detta har varit en 
massiv reklamkampanj, bland annat i TV.  

Metod 

Kritisk diskursanalys 
Valet av metod för denna uppsats är det som Winter Jørgensen och Phillips med flera kallar 
kritisk diskursanalys.14 Diskursanalysen vilar på en socialkonstruktionistisk grund vilket innebär 
att dess utgångspunkt är att jaget, samhällstrukturer och kunskap är produkter av interaktion.15 
Ytterligare en anledning att använda Faircloughs teoribygge är att detta är ämnat för empiriska 
studier om språkbruket i vardagen, vilket kan anses passa mitt empiriska material. 
 
Winter Jørgensen och Phillips beskriver i Diskursanalys som teori och metod diskuranalysen som en 
paketlösning.16 Det är en analysmetod som inte går att skilja från sin teorigrund och är därmed 
inte öppen för integration med vilka teorier som helst. Att utöka diskursanalysen teoretiskt 
uppmuntras, med förbehållet att de bakomliggande filosofiska tankarna är kompatibla med 
tilläggsteorin. Jag har i mitt metodologiska sökande valt att i första hand använda mig av Winter 
Jørgensen och Phillips tolkning av Faircloughs kritiska diskursanalys. Detta främst för att få en 
enhetlig begreppsbild då de påpekar att hans metod/teori utvecklats över tid och begreppen 
förändrat innebörd mellan böcker. Fairclough förespråkar ett tvärvetenskapligt perspektiv där 
textanalysen kombineras med en social analys för att finna och förtydliga banden mellan texten 
och processer i samhället. Detta samband visar han genom en tredimensionell modell bestående 
av text, diskursiv praktik och social praktik. En analys av text kan inte undgå den diskursiva eller 
sociala praktiken, eller vice versa. Trots detta måste vi minnas att text och diskursiv praktik 
åtskiljs analytiskt då de fungerar som olika dimensioner. Den diskursiva praktiken fungerar som 
medium mellan text och social praktik. I arbetet med denna uppsats har jag dock hållit mig till 
den rena texten trots att Fairclough nog skulle önska annat. Enligt Fairclough finns det diskursiva 
och även ickediskursiva praktiker, vilket skiljer hans teori från exempelvis Laclau och Mouffe 
vilka hävdar att allting är diskurs.17 För att jag i mitt analytiska arbete ska få en mer omfattande 

                                                 
13 www.fjardestorstadsregionen.se nulägesbeskrivning (hämtad 050412)  s. 83 
14 Marianne Winter Jørgensen, Louise Phillips Diskursanalys som teori och metod (Studentlitteratur, Lund, 2000) s. 66 f 
15 Ibid. s. 11 
16 Ibid. s. 10 
17 Ernesto Laclau och Chantal Mouffe Hegemony and Social Strategy: Towards a radical democratic politics (Verso, London, 
2001) s. 7 
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teoretisk grund utökar jag Faircloughs kritiska diskursanalys med bildanalys, vilken jag 
återkommer till i nästa kapitel. 

Begrepp inom Faircloughs kritiska diskursanalys 
Begreppet diskurs används ofta då man talar om språkanvändning. Inom diskursanalysen, som 
vilar på tankar om sociala konstruktioner, är en diskurs ett sätt att beskriva 
världen/verkligheten.18 Då människor interagerar med varandra uppstår kommunikativa 
händelser, kallade diskursordningar. I Analysing Discourse beskriver Fairclough en diskursordning 
som ”a particular combination of genres, discourses and styles which constitutes the discoursal aspect 
of a network social practices”. 19 I diskursordningen reproduceras stilar och diskurser men de kan 
även förändras, förändring skapas genom nya ord och betydelsers intåg i en diskurs. Inom en 
diskurs ges ramar för en viss kommunikation, exempelvis en diskurs för turistmaterial där vissa 
ord, begrepp och retoriska knep återkommer och har en för diskursen bestämd betydelse. 
Genom den struktur och praktik som erbjuds inom en viss diskursordning finns föreskrifter för 
vad som kan uttryckas inom just denna ordning. I turistbroschyrerna om Industrilandskapets 
historia beskrivs textilarbetarnas vardag som ett svenssonliv. Verkligheten var nog närmare misär 
men det är inte möjligt att beskriva den så inom ramen för reklamdiskursen. Enligt Fairclough 
bygger varje text på en annan och vi börjar aldrig om från början. Detta kallas intertextualitet. 
Det kan vara ord och fraser som återkommer eller en författare i ämnet som någon hänvisar till i 
en senare text. Jag kommer i textanalysen se om det går att ana intertextualiteten mellan de olika 
texterna i materialet. Intertextualiteten går att följa genom så kallade intertextuella kedjor. 
 
En kritisk diskusanalys enligt Faircloughs modell sker i de tre nivåer/dimensioner jag beskrivit 
ovan. Till en början bör man se till den diskursiva praktiken, hur och för vem produceras och 
konsumeras texten? Går det att finna intertextuella kedjor i materialet? Vilken eller vilka 
diskursordningar gör sig synliga? Då flera diskurordningar blandas i text benämner Fairclough 
detta interdiskursivitet.20 En noggrann analys av texten med hjälp av tydligt definierade verktyg 
ska stödja och motivera min tolkning. Exempel på verktyg för analys av texten är grammatik, 
metaforer och ordval. 
 
Det grammatiska verktyget innehåller olika element; modalitet benämner talarens relation med 
sitt påstående, den kan vara objektiv (Stockholm är en storstad) eller subjektiv (jag tycker att det 
är varmt). Modalitet kan framträda i varierande grad av övertygelse, sanning och tvång.21  
Transitivitet redogör för hur händelser förbinds (eller inte) med subjekt och objekt. Ett tydligt 
exempel på bristande transitivitet är rubriken ”kvinna våldtogs” vilken implicerar att denna 

                                                 
18 Norman Fairclough Analysing Discourse (Routledge, London, 2003) s. 214 f 
19 Ibid. s. 220 
20 Ibid. s. 218 
21 Ibid. s. 219 
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händelse helt saknar handlande part/subjekt, vilket också kallas nominalisering. Ytterligare ett 
begrepp Fairclough avvänder är kollokation, eller ordföljd. Kollokationen är ett sätt att benämna 
återkommande ordmönster.22 I det empiriska material som denna uppsats bygger på återfinns 
kollokationen ”märklig miljö”. 
 
Då texten analyserats i sig självt och satts i sin diskursiva praktik går det att plantera dessa 
analyser i ett vidare perspektiv, den sociala praktiken. Det blir nu möjligt att beskriva relationen 
mellan diskursen och det samhälle den ingår i. I detta steg av analysen är även icke-diskursiva 
strukturer och förbindelser som exempelvis ekonomi viktiga för att se de villkor på vilka den 
aktuella diskursordningen bygger23. Detta är en beskrivning av den kritiska diskursanalysen enligt 
Faircloughs modell. I mitt arbete håller jag mig dock till att främst analysera texten i sig själv. 
Anledningen till detta är att jag inte har tillgång till det material som skulle krävas för en 
genomgående analys i alla tre dimensioner. 

Bildanalys 
I mitt bildanalytiska arbete använder jag mig av ett tvärsnitt av sätt att betrakta bilder. Skälet till 
detta är att jag finner två olika sätt att se på bilderna intressant, estetiskt och semiotiskt. Att något 
är estetiskt kännetecknas bland annat av att det väcker en känsla hos betraktaren, frikopplad från 
verkligheten, men främst präglas det estetiska av att mottagaren/betraktaren underkastar sig 
betraktelsen under en längre tid.24 Vilket jag tolkar som att en estetisk upplevelse lever kvar i 
betraktaren, detta enligt Monroe Beardsley, vilken återges av de tre författarna Waern, Pettersson 
och Svensson i Bild och föreställning. Estetiken är emotionell och intuitiv, en bild appellerar till oss 
och styr vår uppmärksamhet. Utöver det estetiska finns det andra perspektiv att betrakta en bild 
ur, beroende på ens vetenskapliga intentioner, så som semiotiken, vilken söker efter mening i 
bilden. 
 
Genom semiotisk analys ser man till bildens innehåll, detta sker i två olika nivåer, det som syns på 
bilden, eller grundbetydelsen, denotation, samt de värden och idéer som presenteras genom 
bilden, kallat konnotation. Konnotationen beskriver kulturella innebörder vilka knutits till en 
bild, det vill säga association. I min bildanalys är det just det senare jag har intresserat mig för 
även om motivet i sig är basen för konnotationen. Vid betraktandet av ett fotografi eller en bild 
finner man ofta symboler. Symboler är något som måste tolkas utifrån sitt sammanhang, då 
symbolens betydelse varierar beroende på den kontext de befinner sig i. En bild som har tydlig 
likhet med det den representerar är en ikon. För att bestämma om något är en ikon eller en 

                                                 
22 Norman Fairclough Analysing Discourse (Routledge, London, 2003)  s. 213 
23 Winter Jørgensen, Phillips s. 90 
24 Yvonne, Waern, Rune Pettersson, Gary Svensson, Bild och föreställning –om visuell retorik (Studentlitteratur, Lund, 
2004) s. 22 
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symbol måste man dock alltid känna till bildens sammanhang.25 Just behovet av sammanhang 
skiljer ikoner och symboler från den rent innehållsmässiga denotationen.  
 
Waern, Pettersson och Svensson skriver att man alltid bör analysera bilder utifrån tre aspekter i 
det semiotiska arbetet. Först ser vi till vad bilden representerar, det vill säga denotationen, för att 
sedan övergå till att se till banden mellan kameran och motivet i relation till betraktaren, 
exempelvis om en bild erbjuder oss att se hela sammanhanget. Den tredje funktionen behandlar 
bilden i sitt sammanhang snarare än i sig själv.26 Det bildanalytiska arbetet har tydliga likheter 
med diskursanalysens tre dimensioner, sett till först bilden (texten) i sig själv, bilden i relation till 
den enskilde betraktaren (diskursiv praktik) och till sist bilden i sitt sammanhang (den sociala 
praktiken). Då bilderna i mitt material befinner sig i en viss kontext, det vill säga turistmaterial har 
jag tillgång till bildernas sammanhang dock är det svårt att inom ramen för detta projekt se till 
den mellersta dimensionen. Jag kommer i avsnittet ”Bildanalys” att göra vissa ansatser att 
analysera relationen bild – betraktare. I denna del av min uppsats är det dock bilden i sig själv 
som står i fokus. 

Presentation av det empiriska materialet 
Det material som denna studie bygger på är offentligt material från kommunen. Trots att alla 
texter är offentliga i denna mening skiljer sig syftet åt mellan exempelvis kommunens 
samrådshandling översiktsplan för Industrilandskapet och den glattiga turistbroschyren Norrköping´s 
Industrial Landscape. 
 
1992 gav Norrköpings kommun ut Industrilandskapet i Norrköping –ett stycke levande kulturhistoria. 
Denna text är inte utformad som en turistfolder och den finns tillgänglig på biblioteket och 
omfattar 15 sidor. I denna beskrivs Industrilandskapet under rubriker som vattnet och kraften, 
byggnaderna och levande miljöer. 
 
Då det är just kommunens texter om Industrilandskapet jag valt att titta på är den fördjupade 
översiktsplanen över Industrilandskapet från år 2000 en viktig del av mitt analysmaterial Denna 
översiktsplan är inte antagen utan är en så kallad samrådshandling med syfte att skapa diskussion 
mellan kommuninvånare, fastighetsägare, intresseföreningar, länsstyrelsen och andra kommuner, 
bland annat vid den lagstadgade utställning som planers till sommaren 2005. varje kommun är 
skyldig att ha en översiktsplan för kommunen i sin helhet. Denna kan fördjupas, som i fallet med 
Norrköpings industrilandskap för att behandla komplexa förhållanden som behöver ses i ett 
sammanhang.  
Jag anser trots att den fördjupade översiktsplanen inte är antagen, eller kanske just därför, att det 
är en mycket bra text för mitt analytiska arbete då det är kommunens originalskrift innan 
                                                 
25 Waern, Pettersson, Svensson s. 24  
26 Ibid. s. 51 
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fastighetsägare och kommuninvånare kommit till tals. I denna ganska omfattande publikation har 
jag valt att främst titta på det inledande avsnittet som har rubrikerna vision, grundläggande synsätt, 
riksintresset, stadsbildmässiga värden, de stora strömrummen samt områdets beroende av sin regionala omgivning. 
 
Norrköpings kommun ger ut åtskilliga turistbroschyrer. Jag har valt att använda mig av fyra 
stycken som berör Industrilandskapet. Detta urval gjordes på turistbyrån då det var dessa texter 
som fanns tillgängliga. Den enda folder som enbart handlar om Industrilandskapet är på engelska 
och heter Norrköping´s Industrial Landscape. Det skrivna omfattar två sidor text och ett uppslag 
med en karta över Industrilandskapet där de olika byggnaderna presenteras. Utöver denna 
småskrift består turistmaterialet av tre broschyrer som alla handlar om staden/kommunen som 
helhet. Minst är norrköping, som på ett uppslag tar upp gröna rum, näringslivet i staden, det 
centralt belägna Campuset samt kulturlivet. Den något större och flerspråkiga (svenska, tyska, 
engelska) Upptäck Norrköping, mycket för många, något för alla är en utpräglad turistbroschyr som 
förutom norrköping stad presentar andra turistmål i kommunen. Den tredje av 
norrköpingsfoldrarna är på engelska och fokuserar på näringslivet i kommunen. Här uttalar sig ett 
flertal framgångsrika norrköpingsbor (Pernilla Wiberg, Fredrik Lundberg m fl). 
 
Utöver detta tryckta material är kommunens och turistbyråns hemsidor en del av mitt 
analysunderlag. Här har jag likt ovan gjort ett urval vilket begränsar sig till de sidor som har en 
koppling till Industrilandskapet, till exempel konsert- och kongresshallen Louis De Geer, som 
ligger i Industrilandskapet. Bortsett från den text som finnes vid sökning på ”Industrilandskapet” 
fokuserar jag främst på bilderna på hemsidan. 
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Analys 
I detta avsnitt följer min analys av det empiriska materialet, med början i dess bilder. Inledande 
beskriver jag min urvalsprocess, vilken skedde genom en inventering av bilderna i materialet. De 
bilder som föreställer, eller har koppling till, Industrilandskapet är sedan en del av den bildanalys 
som följer. Bildanalysen bygger på fyra olika teman vilka jag anser tydligt symboliserar den bild 
kommunen förmedlar genom bilderna. För att förtydliga följer en fördjupad analys av två bilder 
vilka jag uppfattar som representativa för bilderna av Industrilandskapet. 
 
Textanalysen följer på bildanalysen och även den bygger på teman. Utifrån bebyggelsen, vattnet, 
Industrilandskapet i staden/verksamheten i området, Industrilandskapet i regionen samt historien 
analyseras texterna i materialet, avslutningsvis finns ett kortare resonemang om den omgivande 
diskursordningens betydelse.  

Bildinventering 
De delarna av mitt empiriska material jag valt att inventera bildmässigt är de fyra turistfoldrarna 
samt delar av Norrköpings kommuns hemsida, vilket inkluderar turistbyrån, destination 
Norrköping. Alla broschyrer utgivna av Norrköpings kommun har på höger kant av framsidan en 
bild av forsande vatten. Detta är ett exempel på en bild som inte föreställer Industrilandskapet 
men har koppling till det. Jag presenterar nu bildmaterialet i varje broschyr för sig för att sedan 
sammanfatta tillsammans med hemsidans underlag. 
 
Den minsta norrköpingsfoldern norrköping innehåller totalt sju bilder varav två föreställer eller har 
koppling till Industrilandskapet, den ena av dessa är det forsande vattnet på framsidan. Upptäck 
Norrköping, mycket för många, något för alla rymmer alltigenom 74 bilder. Varav fjorton återger 
Industrilandskapet eller har en tydlig förbindelse med området. Utöver dessa fjorton bilder 
föreställer elva stycken artister, evenemang eller liknande som jag genom min förförståelse kan se 
med stor sannolikhet tagit plats i Industrilandskapet. Jag anser att syftet med dessa bilder inte är 
det samma som med de andra fjorton och har av den anledningen valt att inte inkludera dem i  
gruppen bilder av Industrilandskapet. Den större engelskspråkiga foldern Norrköping innehåller 83 
bilder på 24 sidor. Många av dessa (22 stycken) är porträtt av de norrköpingsbor som kommer till 
tals. Antalet bilder som föreställer eller har koppling till Industrilandskapet är nästan lika många, 
21 stycken. Den enda broschyr som enbart handlar om Industrilandskapet har inuti tretton bilder. 
Endast en av dessa föreställer något annat än just Industrilandskapet. Kommunens hemsida 
(förstasida) har (2005-03-30) sex bilder. Höst upp till höger i form av en logo återfinns det 
forsande vattnet, i en ruta något längre ner där länkar till universitet dyker upp finns ytterligare en 
intressant bild vilken föreställer ett upplyst industrilandskap nattetid. På denna sida finns också 
med rubriken ”student i Norrköping” en bild av kåkenhus entré, vilket är den byggnad i 
Industrilandskapet som ofta får stå symbol för universitet. Då jag klickar på ”läs mer” finner jag 
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en mycket informativ länksamling till bland andra studentbo, Linköpings universitet TCO: s 
tidning studentliv med flera. Denna sida pryds av en bild vilken föreställer forsar i Motala ström. 
Endast i bakgrunden återfinns universitetsbyggnader. En av länkarna på sidan går till Nya 
Norrköping, vilket är ett samarbete mellan kommunen och näringslivet. Nya Norrköpings 
förstasida förgylls av ett bildspel vilket inleds med ett vattenfall i Industrilandskapet i motljus. 
Totalt har jag genom sökord som turism, Industrilandskapet, näringsliv och studentliv funnit 
fjorton bilder på Industrilandskapet  

Bildanalys 
Norrköpings industrilandskap kan visas upp på olika sätt i form av bilder, beroende på vad som 
vill framföras. Då jag tittat på de totalt 63 bilderna av Industrilandskapet i mitt material har jag 
fastnat för fyra teman vilka jag anser vara intressanta med tanke på sin symbolik i förhållande till 
Industrilandskapets urbanitet. 

1. kväll/natt 
2. närvaro/frånvaro av människor 
3. vatten (Motala ström) 
4. ljus i form av ”stad i ljus” 

 
Jag anser att just denna uppdelning bör ge en bild av Industrilandskapets framställning i bild med 
bas i det levande/urbana. Dessa teman eller signifikanter är som sagt valda utifrån sin symbolik, 
vilken jag återkommer till i min analys. För att ge en enkel överblick använder jag mig av procent 
i stället för antal då jag relaterar till det totala antalet bilder. 
 
Vattnen är den signifikant som oftast förekommer, detta sker på 43 av de 63 bilderna (68 %) där 
vatten uppträder i en betydande skala. Nästan hälften (46 %) av mitt bildmaterial återger 
Industrilandskapet i mörker, det vill säga under kvälls- eller nattetid. Under dygnets mörka 
timmar finns möjligheter för kreativ ljussättning av vatten och fasader. 38 % av det totala antalet 
bilder innefattar sådana illustrationer. Avslutningsvis är det endast 24 % av fotografierna som 
innehåller människor. De fåtal som förekommer är dock relativt aktiva (fikar, skrattar, joggar). 
 
Att ljussätta ett område kan ha som syfte att öka säkerheten för dem som rör sig i de aktuella 
kvarteren och detta uppges vara en av anledningarna till stadens många lampor.27 De upplysta 
fasaderna som syns på många av bilderna skapar estetiska rum i Industrilandskapet. Ett område 
som uppfattas som levande har ofta stora mängder av människor i rörelse och ett utbrett utbud 
av kommersiella rörelser. I bildmaterialet av Industrilandskapet är det endast en knapp fjärdedel 
av bilderna som avbildar människor. Även platser för aktivitet (universitetet, Louis De 
Geerhallen) avbildas utan energi. Vad betyder då dessa bilder för förmedlingen av bilden av 

                                                 
27 http://www.norrkoping.se/stadsmiljo/stadiljus.xml (hämtad 05-05-18) 
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Industrilandskapet? Ovan har jag presenterat bilderna utifrån deras direkta innehåll, det vill säga 
denotation. Jag återkommer till denna nedan då jag presenterar två av bilderna närmare. 

Bild 1 (se bilaga 1) 
Den bild som på kommunens hemsida används för att presentera Industrilandskapet föreställer 
en bit av det västra industriområdet tagen ur ett fågelperspektiv. Till höger syns delar av en gul 
gavel samt ett tegelhus, till vänster en stor tegelbyggnad med ett borgliknande torn. Mellan dessa 
byggnader flyter Strömmen, till vänster stilla till höger forsande mellan stenar och buskar, för att 
rinna vidare in under en bro. I bakgrunden visar sig Norrköpings innerstads siluett. Bilden är 
tagen i nattens mörker, men saknar för den delen inte ljus. Det lyser i de flesta fönster i 
byggnaden till vänster och även ur de takfönster som syns till höger i förgrunden. Fasaden på det 
stora tegelhuset lyses upp och belyser även det forsande vattnet. I bakgrunden höjer sig 
rådhustornet, även det kraftigt upplyst. På bilden finns inga människor eller bilar. Bilden är 
utifrån de fyra signifikanter jag funnit väldigt representativ för mitt bildmaterial och samma bild 
återkommer även i en av broschyrerna, något beskuren och med kraftigt ökad ljusstyrka. 
Byggnaderna på bilden är massiva och dessa gedigna konstruktioner är det som vittnar om deras 
industrihistoria. Att bilden föreställer Industrilandskapet är inte tydligt, särskilt inte om den rycks 
ur sitt sammanhang, snarare skulle den kunna ses som en vy över Norrköping. Det centrala i 
bilden är vattnet och vatten är livsviktigt men i en gammal industristad som Norrköping är vatten 
i rörelse en tydlig symbol för kraft. Det blir här tydligt redan vid första sökningen på 
Industrilandskapet att vattnet är viktigt. Trots att det inte förekommer några människor på bilden 
är det tydligt att det förkommer aktivitet i de byggnader som syns tack vare de upplysta fönstrena 
vilka kan sägas vara en ikon för aktivitet. 

Bild 2 (se bilaga 2) 
I den engelskspråkiga foldern norrköping återfinns under rubriken Little Big City en bild av det så 
kallade dragsområdet. Vatten är det mest framträdande av i bilden och i den blanka dammen som 
dominerar speglas en gul fasad från vänster och en tegelfront från höger. Genom vattnet går 
strukturer som avgränsar dammen från en lägre forsande vattennivå. I det nedre högra hörnet 
återfinns ett promenadstråk utmed vattnet tillsammans med grönskande träd. På detta 
promenadstråk finns en ensam joggare. 
 
Vattnet dominerar som sagt bilden, dock är de vattenmassor som framträder här stilla och blanka. 
Det förekommer dock vissa konstruktioner som konnotativt kan associeras till vattenkraft. Till 
skillnad från det forsande vattnet i den förra bilden speglas här både byggnader, träd och himlen i 
den blanka dammen. Bortsett från joggaren förekommer ingen aktivitet på bilden. De 
konstruktioner som syns i vattnet tillsammans med de massiva byggnaderna kan lätt associeras till 
industri. Att området som syns på bilden idag har andra funktioner är inte märkbart.  Av den 
anledningen är min tolkning av bilden att joggaren i hörnet visar på öppenhet, att området är 
tillgängligt för allmänheten.  
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Sammanfattning av bildanalysen 
Vattnet står i centrum för Industrilandskapet, detta är tydligt efter att ha tittat närmare på de 
bilder som förekommer i materialet. Jag ser detta som att Motala ström fortfarande är nerven i 
Norrköpings gamla industriområde, trots att vattenkraften inte spelar samma roll som förr. 
Områdets bebyggelse symboliseras av den gula putsen och fönsterrika fasader. Det blir tydligt att 
det är bebyggelsen och vattnet som är det unika som kommunen vill förmedla. Att det inte 
figurerar människor i särskilt stor utsträckning på bilderna i materialet är ett faktum. Anledningen 
till detta kan vara varierande. Om bilderna inte är arrangerade kan det vara så att området saknar 
människor i rörelse under kvällar och nätter. Bilder över Strömmen och fasader mot vattnet 
saknar ofta ytor för människor att vistas på. Närvaron av ljus i olika former fungerar i många 
bilder som symbol för aktivitet. 
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Textanalys 
Trots att alla de texter som ingår i mitt material har kommunen som upphovsman skiljer de sig en 
hel del åt beroende på uppsåt, författare och ålder. I min analys har jag sökt efter ett antal teman, 
eller kategorier och jag kommer först i min sammanfattande analys återkomma till eventuella 
skillnader beroende på ovanstående faktorer.  

Bebyggelsen 
Industrilandskapet i Norrköping består av gamla industribyggnader från förra sekelskiftet. Jag 
kommer i detta stycke redogöra för hur kommunen, i det empiriska materialet, förhåller sig till 
bebyggelsen i Industrilandskapet.  
 
När det gäller Industrilandskapet återkommer en ordföljd i alla texter i mitt material –den unika 
miljön. Detta innefattar helheten i Industrilandskapet, men bebyggelsen i synnerhet. Även i 
texten Industrilandskapet vid Strömmen i Norrköping från stadsförnyelsekampanjen 1980 står det 
skrivet att ”Det är allmänt omvittnat att Industrilandskapet är helt unikt i sin sort”.28 Att 
Industrilandskapet är unikt är på intet sätt osant, dock brukar variation vara att föredra i texter 
och just detta har fått mig att reagera på dessa likartade formuleringar. Jag vill hävda att ”den 
unika miljön” är ett exempel på en kollokation som återkommer genom intertextualiteten i 
texterna.  
 
När det talas om byggnaderna i Industrilandskapet återkommer ord som solida, hållbara och äkta. 
Med tanke på att de flesta av husen i området stått sedan 1900-talets början kan detta ses som ett 
sätt att försäkra läsaren om dess fortsatta hållfasthet. I översiktsplanen används denna 
beskrivning även som förebild för fortsatta byggnationer i området. Inledande i översiktsplanen 
beskrivs bebyggelsen även som homogen.29 Detta återkommer i min sammanfattande avslutning.  
 
På kommunens turistbyrås hemsida, ”destination Norrköping”, benämns Industrilandskapet som 
ett tidshistoriskt dokument av hög klass. Texten i sin helhet gör anspråk på expertkunskap och 
genom att ge läsaren en mycket komprimerad historielektion uppfattas texten som sann i sin 
helhet. Området presenteras kronologiskt, från 1600-talets vapentillverkning till dagens 5000 
studenter. Genom det tidsmässiga hoppet i är det lätt att tro att områdets bebyggelse har stått 
sedan 1600-talet. 

Norrköpings Industrilandskap är ett tidshistoriskt dokument fullt i klass med medeltidens Visby ringmur 
och stormaktstidens Gamla Stan i Stockholm. Under 1600-talet blev Norrköping Sveriges viktigaste 
industristad. 
 
Louis De Geer drev bl a ett mässingsbruk här i början av 1600-talet och han startade en rad olika 
industrier i Norrköping. Det var mycket tack vare honom och andra invandrande fabrikörer, som 

                                                 
28 Sven Tynelius Industrilandskapet vid Strömmen i Norrköping, återanvändning av ett unikt industriområde s. 5 
29 Översiktsplan för Industrilandskapet (samrådshandling 2000-11-14) s. 3 



 17

industrin i Norrköping tog fart på 1600-talet. Få europeiska städer kan erbjuda ett så välbevarat 
industrilandskap som Norrköping. Den industriella utvecklingen pågick fram till mitten av 1900-talet.  
Kvarnar och smedjor följdes av främst pappers- och textilfabriker. Yllespinnerier och bomullsfabriker 
växte upp längs Motala Ström och vid mitten av 1800-talet tillverkades 80 % av Sveriges textilier här. De 
magnifika fabriksbyggnaderna blev ett bevis på stadens industriella välfärd. I dag har industribyggnaderna 
förlorat sin ursprungliga funktion; den sista vävstolen tystnade i mitten av 1970-talet. I stället satsar man 
på att bevara området och byggnaderna har fyllts med annat innehåll. Det kulturminnespräglade 
landskapet sjuder av liv. Holmens gamla pappersbruk bytte skepnad 1994 och här finns i dag Louis De 
Geer Konsert och Kongress. Här har Norrköpings Symfoniorkester en förstklassig hemvist. I den gamla 
bomullsfabriken, som Carl Milles kallade för Sveriges vackraste industribyggnad och som i folkmun kallas 
”Strykjärnet”, ligger i dag det nyskapande Arbetets Museum. Här levandegörs arbetets, dess historia och 
framtid. Vill man följa stadens historia rekommenderas ett besök på Norrköpings Stadsmuseum. Läs mer 
under ”museer”. Campus Norrköping har tagit en del av fabrikerna i besittning och här studerar i dag 5 
000 studenter. 30

Att läsaren vet vem De Geer samt Carl Milles är tas för givet och är exempel på användning av 
intertextuella kedjor. Milles uttalandet om Strykbrädet är en del i en intertextuell kedja i form av 
en hänvisning till en tidigare utsaga. Intertextualiteten är en del av den diskursiva praktiken.31 Han 
används också som expert och hans uttalande om Strykjärnet ges stor betydelse.  
 
Sedan industrierna försvunnit från området har andra saker tagit vid. Att detta varit ett 
framåt/uppåtsträvande visar sig genom ordval som att man satsar och nu kan finna nyskapande 
verksamhet i området. Enligt texten från destination.norrkoping.se har detta skett likt en naturkraft 
och uttrycks med låg eller obefintlig transivitet, ”byggnaderna har fyllts med ett annat innehåll”, 
”Holmens gamla pappersbruk bytte skepnad”, ”[…] strykjärnet ligger idag det nyskapande 
Arbetets Museum”. Den tydliga agent som framträder i kontrast till ovanstående är studenterna 
som genom Campus Norrköping ”tagit en del av fabrikerna i besittning”. Industrilandskapet 
beskrivs även i estetiska termer med ”magnifika byggnader” och symfoniorkesterns ”förstklassiga 
hemvist”. När det kommer till frågan om Industrilandskapet som kulturminne beskrivs det som 
ett kulturminnespräglat landskap. Genom detta ord åker texten snålskjuts på 
kulturminnesmärkning, utan att området erhållit denna status. I den något äldre texten 
Industrilandskapet i Norrköping –ett stycke levande kulturhistoria från 1992 beskrivs Industrilandskapets 
bebyggelse målande. Beskrivningen ges legitimitet genom att åberopa en icke namngiven 
sekundär källa: 

Industrilandskapet har beskrivits som en dalgång genom Norrköpings centrum. De stora 
byggnaderna intill vattnet kan liknas vid en dalgångs sidor och det strömmande vattnet dess 
botten.32  

En målande beskrivning av Industrilandskapet som är ett exempel på en intertextuell koppling då 
texten hävdas vara en upprepning. Jag vill hävda att i exemplet ovan ges textens avsändare 
trovärdighet genom intertextualiteten, dock framgår det inte vem som beskrivit 
Industrilandskapet i samma termer tidigare. 
 

                                                 
30 http://www.destination.norrkoping.se/inc/exp_pop_print.asp?ArtikelD=189806&Cate… (hämtad 05-01-19) 
31 Winter Jørgensen, Phillips s. 85 
32 Industrilandskapet i Norrköping –ett stycke levande kulturhistoria 
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Byggnaderna i Industrilandskapet har idag helt andra funktioner än då de uppställdes. Jag har i 
ovanstående avsnitt visat på att beskrivningen av den förändring som skett i stort saknar 
handlande subjekt. Bebyggelsen i Industrilandskapet beskrivs över lag som stabil, hållbar, solid 
och äkta. Detta ordval kopplat till byggnadernas ålder kan tolkas som att det byggdes bättre hus 
förr och att Industrilandskapet är ett arkitektoniskt föredöme.  

Vattnet 
Genom Norrköping och det centrala Industrilandskapet rinner Motala ström. Detta vattendrag 
har spelat en stor roll genom stadens historia vilket framkommer i de texter jag tagit del av. 
Under denna rubrik återfinns en fördjupad analys av vattnet/Strömmens uttalade betydelse för 
Industrilandskapet.  

Vattenkraften började nyttjas redan under den tidiga medeltiden. Timrade rännor ledde det 
levande vattnet till vattenhjul som drev kvarnar.33   

Så inleds avsnittet vattnet och kraften i foldern Industrilandskapet i Norrköping –ett stycke levande 
kulturhistoria. Med dessa två meningar görs Strömmens betydelse för staden tydlig. Att referera så 
långt tillbaka i tiden kan också öka legitimiteten i påståendet. I slutet av samma folder återknyts 
till vattenkraften: 

Strömmens vatten utnyttjas allt jämt som kraftkälla. Flera mindre kraftverk ersätts idag av ett 
större, dit vatten leds genom en tunnel vid sidan om strömfårans forsar och fall.34

Utnyttjandet av stadens vattenkraft sker i det dolda. Jag uppfattar att det dock är viktigt för 
avsändaren att påvisa att det fortfarande finns forsar och fall i strömfåran. Anledningen till detta 
är den enorma betydelse Strömmen har för framställningen av Norrköping både i text och bild. 
Även på kommunens hemsida står vattnet i fokus. Inledande talas om Motala ström som gav 
Norrköping liv och kraft, inledande för att sedan återkomma i textens sista stycke: 

Vattenkraft drev de många kvarnar som byggdes här från och med medeltiden. Inne i staden 
har Strömmen en fallhöjd på 18 meter, så det fanns mycket kraft att utvinna. Strömmen var 
livgivande också på ett annat sätt – i dess vatten fångades lax och annan fisk.35

Vattenkraften tas tillvara än i dag. Och än i dag kan den som vill fånga lax och annan fisk i 
Strömmens virvlar.36

Norrköping Kopplingen som görs i de två ovanstående exemplen är tydligt retorisk, då 
avslutningen knyter an till inledningen. Att det är just vattnet och dess kraft och liv som får vara 
en del av detta retoriska knep är bara ytterligare ett tecken på vattnets oerhörda betydelse. 
 

                                                 
33 Industrilandskapet i Norrköping –ett stycke levande kulturhistoria 
34 Ibid. 
35 http://www.norrkoping.se/norrkoping/industri/index_del1.html (hämtad 2005-04-18) 
36 Ibid. (hämtad 2005-04-18) 
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Norrköpings kommuns grundläggande synsätt på Industrilandskapet presenteras i 
översiktsplanen. En av de delar av området som tas upp är vattnet. Att Strömmen inleder detta 
avsnitt förklaras 

Strömmen genom ger staden dess särprägel och för Industrilandskapet har den utgjort själva 
förutsättningen. Stadens historia är nära förknippad med Strömmen, som är en viktig del av 
stadens själ.37

Strömmen som en del av stadens själ syftar till att det inte riktigt går att ta på den gränslösa 
andemeningen vattnet har för staden och dess invånare. Fortsättningsvis talas det om 
vattenmassor, forsar, magnifika vattenfall och strömrummens vattenspel, vilka alla anspelar på 
vatten som levande och rörligt. I detta stycke sätter författaren ord på det som ligger i 
bakgrunden i många av texterna, Strömmen som en del av stadens själ. Ett exempel på 
Strömmens betydelse återfinns i upptäck Norrköping, mycket för många, något för alla: 

Motala ström är Norrköpings blod och hjärta. Förr fabrikernas livsnerv, idag en källa för 
aktivitet eller stillsamt strosande.38   

I detta citat används mer fysiska/medicinska metaforer i orden blod och hjärta. I kroppen är 
hjärtat centrum och förutsättningen för liv, samma betydelse ges här åt Motala ström. Läser man 
stycket från början till slut och ser till metaforer som används (blod, hjärta, livsnerv och källa) 
anspelar de alla på liv, källan är den enda av dessa vi inte återfinner i kroppen. Vattnet som flyter 
genom Norrköping är enligt mitt material både hårt och mjukt. Genom sin styrka i turbiner och 
vattenhjul ger den kraft åt staden och med den rekreationsmöjlighet som vattnet ger skapas 
”mjuka” värden, värden för själen. 

Industrilandskapets betydelse i staden/verksamheten i området 
I det material jag har analyserat framkommer att Industrilandskapet och dess verksamhet i dag 
spelar en tydlig roll för Norrköping. Jag vill här presentera ett urval av de formuleringar om 
områdets betydelse vilka jag funnit intressanta.  
 
Den inledande meningen under rubriken kommunikationer hävdar att ”i en aktiv, befolkad och 
levande stadsdel kan man lätt röra sig”. Detta medför att Industrilandskapet tillskrivs dessa epitet 
indirekt och enligt Jacobs så beskrivs ett självövervakande område där alla invånare hjälps åt att 
skydda varandra, kvarterets bebyggelse och verksamheter.39   

Områdets betydelse för Norrköping och regionen kommer att förstärkas”, även området som 
turistattraktion” […] kommer att bli allt mer betydelsefull i takt med att området kompletteras 
och återanvänds.40  

                                                 
37 Översiktsplan för Industrilandskapet (samrådshandling 200-11-14) s. 5 
38 Upptäck Norrköping, mycket för många, något för alla s. 7 
39 Jacobs s. 127 
40 Översiktsplan för Industrilandskapet (samrådshandling 200-11-14) s. 3 
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Fortsatta investeringar i området beskrivs som ett måste genom denna typ av objektiva modalitet 
som används. I samma avsnitt introduceras också begreppet ”kunskapsintensiv verksamhet” som 
då ställs i motsats till historiens storindustriella varuproduktion. Genom denna förändring i 
kommunens markanvändning tillsammans med det faktum att kommunen fäster stor vikt vid 
universitets etablering och utveckling, dras slutsatsen  

Tillkomsten av allmänna kulturinstitutioner inom området har öket områdets attraktionskraft. 
Framför allt blir Industrilandskapet en stor tillgång för norrköpingsborna själva. Det blir en 
storslagen och konsekvent genomförd stadsförnyelse, som stärker självkänslan och bidrar till 
en positiv syn på Norrköpings framtida utveckling.41  

I ovanstående meningar kan det vara svårt att utläsa vad av det som nämns som är gjort och vad 
som väntar. Tydligt är dock att Industrilandskapet spelar en betydande roll för stadens utveckling.  
Den samrådshandling som sammanställdes år 2000 (översiktsplanen) inleds med att beskriva 
kommunens vision för Industrilandskapet: 

Industrilandskapet skall utvecklas till en tät, dynamisk och attraktiv del av centrala Norrköping, 
där högre utbildning och framgångsrikt företagande kombineras med att den unika miljön tas 
till vara.42  

Att ha en vision om något är stort och ordet används ofta för att tala om något ouppnåeligt, ett 
ideal. Jag hävdar att visioner och ideal är vanliga begrepp i politiska sammanhang. Genom att tala 
om en vision kan kommunen beskriva en önskvärd utopi och få det att framstå som ett säkert 
väntande scenario. Detta genom att tydligt beskriva vägen fram till det industrilandskap man 
önskar se. Den vision som presenteras är enligt majoriteten av mitt material (turistbroschyrer) 
redan uppnådd, så vari visionen ligger är oklart. Översiktsplanen presenterar givetvis fler förslag 
som gäller bland annat miljö och trafik. I Norrköping´s Industrial Landscape beskrivs 
Industrilandskapets betydelse för staden som central; 

Norrköping is a small big city with all of the contrasts, excitement and dynamism one 
associates with a city. The centre of all this power is the Industrial Landscape and its cultural 
memorials.43

Här ser vi hur det som i översiktsplanen beskrivs som en vision är något som redan finns att 
beskåda. Trots att industriområdet huvudsakligen ska vara ett verksamhetsområde vill 
kommunen att det även ska finnas bostäder och kommersiella verksamheter.44 Under rubriken 
”omgivande stadsbygd” i översiktsplanen framkommer det hur dessa bostäder och kommersiella 
verksamheter ska in i området. 

Innerstaden utbreder sig kontinuerligt med Strömmen som enda begränsande men samtidigt 
berikande hinder. De närmaste omgivningarna (”gränsgatorna”) karaktäriseras av blandkvarter 

                                                 
41 Översiktsplan för Industrilandskapet (samrådshandling 200-11-14)  s. 4 
42 Ibid. s. 3 
43 Norrköping´s Industrial Landscape 
44 Översiktsplan för Industrilandskapet (samrådshandling 200-11-14) s. 3 
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med stort inslag av bostäder och ett brokigt utbud av lokaler i gatuplanen. Nära 
Industrilandskapet finns här en rad serviceföretag, restauranger kaféer och småbutiker.45  

Om ovanstående citat kopplas till de fyra kriterier Jacobs satt upp för att uppnå effektiva 
ekonomiska situationer uppfattar jag en tydlig spricka. Industrilandskapet ska enligt kommunen 
ingå som en del i ett större område för att skapa rörelse, mångfald och koncentration av 
människor. De västra delarna av Industrilandskapet är dock i stort sett utan bostäder, och kan 
inte anses vara en införlivad del i den omgivande bebyggelsen. Trots de solida byggnaderna och 
forsande vattenmassorna vill man, enligt översiktsplanen, med hjälp av kommersiell verksamhet 
skapa ett ”intryck av urban mångfald”.46 Detta är, enligt min tolkning, inte det samma som att 
vilja skapa urban mångfald, utan en vilja att upprätta en ridå av urbanitet i landskapet. Här är det 
dock viktigt att se till diskursanalysens filosofiska grund, socialkonstruktionismen. Som Jenkins 
skrivit: There is no such thing as just a symbol.47 Med detta menar han att även en symbol är, 
genom vår tolkning, värdeladdad och verklig. Om kommunen anser sig skapa ett intryck eller en 
föreställning i människors medvetande, har man även skapat en verklighet. När det kommer till 
den västra delen av Industrilandskapet tolkar jag uttalandet om urban mångfald som att 
aktiviteten, folket och livet i området ska tränga in från omgivande kvarter. Det är dock stor 
skillnad på den typ av kunskapsintensiv verksamhet som finns i Industrilandskapet och den typ 
av mindre resursstark aktivitet som kommunen misstänker kommer att vara tvungen att flytta 
som nämns ett par sidor senare: 

Vissa verksamheter, som idag verkar med låg personaltäthet eller på en lägre kunskapsnivå, kan 
förväntas lämna området i takt med att lägeskostnaderna stiger.48  

Foldern Norrköping´s Industrial Landscape är en text helt på engelska. Varför kommunen valt 
att lägga pengar på en sådan broschyr kan det finnas flera svar på. Inledande vill jag dock påpeka 
att samma folder finns på svenska, dock var den inte tillgänglig vid tiden för mitt 
materialinsamlande. Något som särskiljer denna broschyr från de andra i mitt material är att en 
del av texten har en tydlig avsändare, det är Bo Sundberg på TP fastighetskonsult som i mycket 
positiva ordalag uttalar sig om Industrilandskapet på första uppslaget. Han sätter ord på de 
känslor mycket av materialet vill att vi som läsare ska uppfyllas av, stolthet och kärlek till detta 
unika område i centrala Norrköping. 

I’m in love with the Industrial Landscape. As a building consultant, I’ve travelled all over this 
country. Nowhere else have I seen a city of this size with such characteristics. Something with 
such potential. I’m proud therefore, to invite new guests on a tour of the very special buildings 
which today have been filled with new content.49   

Genom den expertkunskap han åberopar, i och med sin titel och att han rest över hela Sverige, 
ger han tyngd åt den text som följer trots att denna inte är skriven av Sundberg. Vid närmare 
                                                 
45 Översiktsplan för Industrilandskapet (samrådshandling 200-11-14). s. 6 
46 Ibid. s. 6 
47 Richard Jenkins Social identity, (Routledge, London 1996) s. 111 
48 Översiktsplan för Industrilandskapet (samrådshandling 200-11-14) s. 9 
49 Norrköping´s Industrial Landscape Norrköpings Kommun 
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läsning inser man snart att Sundberg inte enbart talar om Industrilandskapet, utan om 
Norrköping i allmänhet. Jag uppfattar att han, med hjälp av Industrilandskapet och dess innehåll, 
vill sälja in Norrköping. Genom att låta en stadsprofil uttala sig i texten ges en öppning för 
subjektiv modalitet. Samma knep återkommer i foldern Norrköping där bland andra skidåkerskan 
Pernilla Wiberg, Rune Joelsson från SMHI och Stefan Åkerwall från SAS talar till läsaren om 
Norrköpings fördelar inom logistik, kultur och kunskap.50  
 
Industrilandskapet beskrivs i de texter jag analyserat som ett centrum för Norrköpings kultur och 
kunskapsverksamhet. Främst används Industrilandskapet i marknadsföringen av staden. 
Kommunen vill också att Industrilandskapet ska ha ett brett utbud av service. När det gäller 
mångfalden i området saknas det dock tydliga avgränsningar av Industrilandskapet. Nu inkluderas 
gränsgatorna för att på så sätt låta Industrilandskapet ta del av de företag som finns strax utanför.  

Industrilandskapet i regionen 
Som en del av den fjärde storstadsregionen med satsningar på kunskapsintensiv verksamhet 
återkommer Industrilandskapet i talet om regionen och regionen i talet om Industrilandskapet. 
Jag vill här belysa relationen mellan regionen och Industrilandskapet i ljuset av kommunens 
utsagor.  
 
Kommunens/regionens satsning på just kunskapsintensiv verksamhet är framträdande i mitt 
material och i översiktsplanen ställs den flertalet gånger emot de gamla industrierna. Andra 
motsatser som återkommer är att förr var området stängt för de som inte arbetade, nu är det en 
öppen och mångfasetterad stadsdel.51 Då området beskrivs eller omtalas i regionala termer är det 
ett ord som återkommer, kunskap eller engelskans knowledge. I den engelska texten om 
Industrilandskapet innehåller tre av fem rubriker ordet knowledge (the spider in the knowledge 
web, a hub for knowledge companies, a growing centre of knowledge).52 Detta är ett av flera 
exempel på den helomvändning som gjorts i områdets verksamhet. I de nyare texterna är det just 
kunskapen som är central och universitetet tillsammans med ProNova science park blir synonymt 
med Industrilandskapet. Exempel på detta är: 

Hela landskapet förvandlas till en kultur- och kunskapsmiljö – och ett universitetscampus. Och 
är det något som fungerar som generator i förändringsprocessen, så är det universitetet.53

Universitetet, som är en del av Linköpings universitet, är ett uttryck för satsningen på en stark 
östgötaregion. De framväxande kunskapsintensiva företagen inom Industrilandskapet är på 
samma sett [sic] delaktiga i ett allt starkare regionalt näringsliv.54  

                                                 
50 Norrköping 
51 Översiktsplan för Industrilandskapet (samrådshandling 200-11-14) s. 5 
52 Norrköping´s Industrial Landscape 
53 norrköping 
54 Översiktsplan för Industrilandskapet (samrådshandling 200-11-14) s. 6 
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Det är tydligt vad det är som knyter Linköping och Norrköping samman i den nya regionen –
universitetet. Linköpings universitets etablering i Industrilandskapet i Norrköping lyfts gång på 
gång fram i texterna som ett avgörande för staden och regionen. Sett till Grens tankar om nya 
regionala identiteter så kan universitetet fylla en identitetsskapande funktion för sina studenter 
samt andra universitetsanknutna. De som läser/arbetar vid campus Norrköping tillhör ju 
Linköpings universitet och för dessa är ”samarbete” mellan städerna naturligt. Den Fjärde 
storstadsregionen är avgränsad till att innefatta kunskapsintensiv verksamhet och de 
kommuninvånare som inte är en del av denna aktivitet, uppfattar jag, inte heller omfattas av den 
regionala identiteten.   

Historien 
Grunden för dagens industrilandskap lades av invandrade industriherrar i början av 1600-talet. 
Som Alzén skrivit i sin avhandling tog det en tid för de styrande i landet att kunna se på industrin 
som ett kulturarv. Jag förevisar nedan ett representativt urval av mitt material som talar om 
Industrilandskapet i historien, samt texter som direkt uppmanar oss att förhålla oss till områdets 
historia. Industrilandskapets historia beskrivs i översiktsplanen i termer som anspelar på känslor 
(patos). 

Det är viktigt att historien kan kännas och uppfattas. Inlevelse och respekt bör karaktärisera 
förhållningssättet vid återanvändning och nybyggande.55

I detta avsnitt får de gamla byggnaderna agera förebilder för fortsatt utveckling i området. 
Genom att tala om för läsaren att besökare i området bör känna vissa saker tas det för givet att 
minnen av arbetarhistorien idag uppfattas som positiva. Detta är något som Annika Alzén tagit 
upp i sin avhandling då hon säger att folkhemssverige skämdes över sina arbetares historia. I och 
med att Norrköpings industrilandskap började betraktas som ett kulturminne har denna bild 
förändrats. Frågan som kvarstår är; är det hela historien vi ska minnas, eller endast utvalda delar? 
Industrilandskapet bär på en stor del av Norrköpings historia om man får tro de texter jag 
studerat. I turistfoldern upptäck Norrköping, mycket för många, något för alla står det skrivet; 

Norrköping var pappers- och textilindustrins stad. Här skapades enorma förmögenheter. Som 
delvis spenderades på byggen ledda av Europas främsta arkitekter. Samtidigt som den 
genomsnittliga norrköpingsbon levde ett liv som folk gör mest.56   

Ovanstående korta stycke är väldigt uppstyckat i korta meningar vilket uppfattas som informativt. 
Detta är ett exempel på en frisering av historien där pappers- och textilarbetarna indirekt uppges 
ha levt ett drägligt liv. De enorma förmögenheterna kom ju också staden tillgodo i och med nya 
fabrikslokaler vilka idag är det vi kallar Industrilandskapet. 
 
I foldern Norrköping är dock historien något annorlunda: 

                                                 
55  Översiktsplan för Industrilandskapet (samrådshandling 200-11-14)  s. 5 
56 Upptäck Norrköping, mycket för många, något för alla s. 3 
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Norrköping´s most recent golden age coincided with that of the textile industry, when the city 
was rivalled only by textile capitals as Manchester. Here, to, great fortunes were amassed. And 
were spent on building, under the guidance of Europe’s  leading architects. Here too culture 
flourished. And the social gulf widened. The standard of housing in Norrköping was among 
the nation’s lowest. The slums gave rise to a special breed of quick-tongued, quick-witted 
urbanites.57

Inledande är detta citat mycket likt det förra. I denna engelska text erkänns dock misären hos 
arbetarna i och med slummen och den låga bostadsstandarden. Arbetarnas dåliga förhållanden 
har dock enligt texten gett norrköpingsborna ett positivt arv. 
 
Norrköpings historia framställs selektivt och endast på engelska erkänns den misär som rådde 
bland stadens textilarbetare. En tolkning av detta är att vi svenskar inte vill höra talas om vårt 
lands sämre historia., särskilt inte i en turistbroschyr. Turister från andra länder kan å andra sidan 
vara intresserade av historien kring Industrilandskapet. Detta är bara ett förslag, en vidare analys 
är dock inte möjlig inom ramen för denna uppsats.  
 
Över lag så framhäver kommunen i sitt material Norrköping som Sveriges Manchester. 
Textilindustrin som var förlagd i Industrilandskapet är den del av historien som lyfts fram. Som 
jag påvisat ovan så är det bebyggelsen och industriherrarnas historia som är intressant och 
byggnadernas historia bör vi som ett citat säger, kunna känna.  

Den omgivande diskursordningens betydelse 
Texterna i mitt empiriska material har som sagt olika upphovsmän inom kommunen, olika syften 
och varierar också i ålder vilket har gett upphov till vissa skillnader texterna emellan. 
Industrilandskapet i Norrköping –ett stycke levande kulturhistoria från 1992 kommer från kommunens 
informationsavdelning. Det som skiljer ut just denna text är att bostadsbolag som påverkat 
Industrilandskapets utveckling nämns vid namn. I den avslutande sammanfattningen kan man 
läsa: 

Industrilandskapet är av riksintresse. Norrköpings kommun och lokalt verksamma byggnads- 
och fastighetsföretag har lyckats finna användningsområden som gör det möjligt att bevara 
byggnaderna som utgör monument över Sveriges tidiga industriella historia.58

Fokus i denna text ligger på byggnaderna och den innehåller även många bilder och kartor över 
Industrilandskapet. Vem som var/är tänkt att läsa Industrilandskapet i Norrköping –ett stycke levande 
kulturhistoria är inte uttalat i texten och jag kan inte finna en tydlig målgrupp förutom 
arkitektintresserade.  
 
Den fördjupade översiktsplanen över Industrilandskapet från 2000 är en omfattande publikation 
och jag har i min analys gjort ett kraftigt urval. De inledande kapitel som jag valt att inkludera i 

                                                 
57 Norrköping s. 3 
58 Industrilandskapet i Norrköping –ett stycke levande kulturhistoria s. 16 
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min analys har förvånansvärt stora likheter med turistmaterialet. Trots att målgruppen är en 
annan används i många fall superlativ för att beskriva miljön i Industrilandskapet. Något som 
lyfts fram i stora delar av materialet är att Industrilandskapets utveckling är en ständigt pågående 
process. Endast översiktsplanen nämner ett slut på evolutionen, det är dock viktigt att se till den 
diskursordning översiktsplanen tillhör som skiljer den från turistbroschyrerna. 
 
På Norrköpings kommuns hemsida finns en hel del information om Industrilandskapet. Jag anser 
att dessa texter tillhör samma genre som turistbroschyrerna och riktar sig därmed till samma 
målgrupp. Tonen i dessa texter är både informativ och säljande. 
 
I de fyra broschyrer som ingått i min analys finns relativt stora skillnader beroende på avsändare 
och därmed syfte/målgrupp. Två av foldrarna (Norrköping, mycket för många något för alla samt den 
lilla norrköping) har turistbyrån, destination Norrköping som avsändare vilket är tydligt i texterna. 
För den engelskspråkiga Norrköping står kommunen som avsändare. Min gissning är att 
näringslivskontoret eller liknande haft en stor del i finansieringen och utformningen av denna 
folder. Kommunikationer, kunskap och staden som ”the hub of the Baltic” skapar tillsammans 
med vittnesskildringar av framgångsrika profiler från staden en bild av Norrköping och 
Industrilandskapet som det självklara valet att etablera nya företag. Även Norrköping´s Industrial 
Landscape har fokus bortom turismen. Även i denna uttalar sig en av stadens profiler om 
Norrköping i allmänhet och Industrilandskapet i synnerhet. Texterna över lag saknar annars 
författarröst och bygger sitt resonemang på en objektiv modalitet. För att ge en personlig prägel, 
eller subjektiv modalitet, har personligheter ur Norrköpings kultur- och näringsliv fått komma till 
tals i två av foldrarna. Att dessa personer på grund av uppdragets karaktär säger det som 
förväntas av dem är en möjlighet, en annan är att de fått hjälp i utformningen av sina uttalanden. 
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Avslutning 

Sammanfattning  

Att tala om Industrilandskapets bebyggelse i samma andetag som 1600-talet återkommer i flera av 
texterna vilket kan ge uppfattningen att området är äldre än det är. Detta kan dock vara ett 
exempel på kunskap som tas förgiven. Som läsare borde vi förstå att dagens industrilandskap inte 
är det samma som De Geer byggde upp under 1600-talet.  
 
Idag kan vi i texterna se att även om det finns bostäder i området är det utbildning och så kallade 
kunskapsintensiv verksamhet som dominerar. I den fördjupade översiktsplanen över 
Industrilandskapet (samrådshandling) från 2000 står det att ”vissa verksamheter, som idag verkar 
med låg personaltäthet och på en lägre kunskapsnivå, kan förväntas lämna området i takt med att 
lägeskostnaderna stiger”.59 De stora tankarna om mångfald och tillgänglighet för alla har 
förändrats över tid och betyder inte längre att alla ska ha råd att bo och arbeta i området. Istället 
fokuseras på en besöksmässig tillgänglighet. Kulturen lyfts tydligt fram i materialet och 
symfoniorkestern samt de två museerna är det som tillsammans med arkitekturen ska locka 
besökare. Det blir för mig tydligt att det är en viss grupp av människor som Norrköpings 
kommun riktar sig till, nämligen kulturintresserade (högutbildade?) besökare.  
 
De fyra broschyrer som varit navet i mitt empiriska material har tydligt skilda uppsåt. Två av dem 
riktar sina texter mot turister och presenterar Industrilandskapet som ett utflyktsmål mitt i 
centrum medan de andra två snarare riktar sig till näringsidkare och då fokuserar på ansamlingen 
av kunskapsintensiv verksamhet i Industrilandskapet. Sammanfattande kan jag säga att de texter 
som riktar sig till turister vill visa Industrilandskapets arkitektur och kultur, medan de broschyrer 
som har långsiktiga investeringar som mål mer fokuserar på regionen och kunskapen som går att 
finna i Industrilandskapet.  
 
Det Industrilandskap som i exempelvis översiktsplanen beskrivs som ett område av mångfald i 
form av näringsverksamhet och bostäder ser jag som ett annat geografiskt område än det för 
turister intressanta området med gamla k-märkta industribyggnader.    
 
Jacobs talar varmt om mångfald i sin bok och säger att detta kräver skillnader i standard för att 
olika människor med olika scheman ska vistas i området. Industrilandskapet i Norrköping är 
enligt min tolkning och även i enlighet med översiktsplanen en homogen bebyggelse även 
standardmässigt. Detta innebär enligt Jacobs att även de människor som rör sig i området är en 
homogen grupp med likartade vanor. Poängen jag (tillsammans med Jacobs) vill göra är att en 
varierad bebyggelse skapar variation hos de människor som rör sig i området och därmed skapas 
                                                 
59 Översiktsplan för Industrilandskapet (samrådshandling 200-11-14) s. 9 
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liv och rörelse under en större del av dygnet. Att det finns pizzerior och hyresrätter på de så 
kallade gränsgatorna samt i delar av staden som endast enligt översiktsplanen är en del av 
industrilandskapet vill jag hävda inte påverkar Industrilandskapet nämnvärt då de boende där inte 
tillhör den grupp kunskapssökande och kulturella som, enligt min tolkning av materialet, ska 
lockas till Industrilandskapet.  
 
Norrköpings kommun visar i översiktsplanen över Industrilandskapet på en vilja att skapa en, 
som Jacobs säger, effektiv ekonomisk koncentration. Dock hävdar man i denna diskussion att 
Industrilandskapet är en del av ett större geografiskt område och inte ska ges tydliga gränser. Sett 
till hela Industrilandskapet är detta mycket möjligt, dock är det de västra delarna av området som 
består av de gamla industribyggnaderna fyllda av kunskapsintensiv verksamhet och kultur. Längst 
ut i den östra kanten finns bostäder men jag ställer mig tveksam till dessas del i 
Industrilandskapet. Sett till texterna i materialet är Industrilandskapet en vital och levande del av 
staden, bilderna från kommunens turistmaterial visar dock på något annat. 
 
Det är två teman eller signifikanter som märker ut sig i mitt material, vattnet och kunskapen. 
Vattnet har en framträdande roll i majoriteten av bilderna och också lyfts fram i texterna. Att 
Industrilandskapet har profilerats är tydligt. Det är nu kunskap och IT som står i fokus till 
skillnad från den gamla tillverkningsindustrin. 
 
Den Fjärde storstadsregionen är tydligt närvarande i materialet. Jämförelser mellan ProNova i 
Industrilandskapet och Mjärdevi science park i Linköping återkommer, men inte på ett 
rivaliserande sätt, utan med syfte att sammankoppla. Industrilandskapet i Norrköping används för 
att marknadsföra hela regionen och det vetande som återfinns i dess kunskapscentran.  

Förslag på vidare forskning 
Industrilandskapet i Norrköping ät unikt i sin sort och det finns mycket i området som är värt att 
närmar studera. Jag har förvånats över kommunens enkelriktade syn på verksamheten i 
Industrilandskapet och är nyfiken på varför detta stora område ska vikas åt kunskapsintensiv 
verksamhet.  
 
Angående just denna typ av verksamhet vore det intressant att titta närmare på den Fjärde 
storstadsregionen. Har de regionala tankar som finns i Linköpings och Norrköpings näringsliv 
och kommuner genomslag? Går det att finna en regional identitet hos invånarna i de båda 
städerna? 



 28

Referenser 
Alzén Annika Fabriken som kulturarv, frågan om Industrilandskapets bevarande i Norrköping 
1950-1985 (B. Östlings bokförlag Symposion, Stockholm/Stehag, 1996) 

Fairclough, Norman Analysing Discourse (Routledge, London, 2003) 
Gren, Jörgen Den perfekta regionen? (Studentlitteratur, Lund, 2002) 
Jacobs, Jane The Death and Life of Great American Cities (vintage books, New York, 1992) [1961] 
Jenkins Richard, Social identity, (Routledge, London 1996) 
Laclau, Ernesto och Mouffe, Chantal Hegemony and Social Strategy: Towards a radical 
democratic politics (Verso, London, 2001) 
Tynelius, Sven Industrilandskapet vid Strömmen i Norrköping, återanvändning av ett unikt 
industriområde (Norrköping, 1982) 
Waern, Yvonne, Pettersson, Rune och Svensson, Gary Bild och föreställning –om visuell retorik 
(Studentlitteratur, Lund, 2004) 
Winter Jørgensen, Marianne och Phillips, Louise Diskursanalys som teori och metod (Studentlitteratur, 
Lund, 2000) 
Industrilandskapet i Norrköping (västra delen) utredningskommitténs förslag 1980 (Norrköpings 
trycksaker, Norrköping, 1981) 
Industrilandskapet i Norrköping –ett stycke levande kulturhistoria (Norrköping, kommunen, 1992?) 
Översiktsplan för Industrilandskapet (samrådshandling 200-11-14) 

Elektroniska källor  
www.fjardestorstadsregionen.se 
www.destination.norrkoping.se/inc/exp_pop_print.asp?ArtikelD=189806&Cate… 
www.norrkoping.se/norrkoping/industri/index_del1.html 
www.norrkoping.se/norrkoping/industri/index_del2.html 
www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O392472&i_word=vision 
www.norrkoping.se/stadsmiljo/stadiljus.xml 

Turistbroschyrer 
Upptäck Norrköping, mycket för många, något för alla 
Norrköping´s Industrial Landscape 
Norrköping 
Norrköping 



 29

Bilagor 

Bilaga 1 
 

 
Publicerad med tillstånd av Håkan Nilsson 



 30

Bilaga 2 
 

 
Publicerad med tillstånd av Per Wichmann 


	Språk 
	Rapporttyp 
	Titel 
	Kunskap vid Strömmen 
	En textanalys av kommunalt material om Industrilandskapet i Norrköping  
	Sammanfattning 
	Nyckelord: Industrilandskapet, kritisk diskursanalys, nyregionalism, Strömmen,  
	 
	 Inledning 
	Presentation 
	Syfte och frågeställningar 
	Industriernas Norrköping 
	Från industriområde till industrilandskap 

	 Teori 
	Teori om staden och stadsplanering 
	Den nya regionalismen 

	Metod 
	Kritisk diskursanalys 
	Begrepp inom Faircloughs kritiska diskursanalys 

	Bildanalys 

	Presentation av det empiriska materialet 
	 Analys 
	Bildinventering 
	Bildanalys 
	Bild 1 (se bilaga 1) 
	Bild 2 (se bilaga 2) 
	Sammanfattning av bildanalysen 

	 Textanalys 
	Bebyggelsen 
	Vattnet 
	Industrilandskapets betydelse i staden/verksamheten i området 
	Industrilandskapet i regionen 
	Historien 
	Den omgivande diskursordningens betydelse 


	 Avslutning 
	Sammanfattning  
	Förslag på vidare forskning 

	 Referenser 
	Elektroniska källor  
	Turistbroschyrer 

	 Bilagor 
	Bilaga 1 
	 Bilaga 2 



