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Titel  

Kontrasternas Industrilandskap:  
En studie om Industrilandskapet i Norrköping som industriellt kulturarv och postindustriell stadsdel 
 
Contrasts of the Industrial landscape: 
A study about the Industrial landscape in Norrköping as an industrial heritage and a post-industrial district  
 

Sammanfattning 

Industrilandskapet i Norrköping kan sägas representera ett exempel på omvandlingen från industrisamhälle till 
postindustriellt samhälle. Området har tidigare varit ett framträdande nav för den tillverkningsindustri som länge 
präglat Norrköping. Men stora förändringar har skett och idag fungerar området istället som utgångspunkt för 
kunskapsstaden Norrköping. Miljön i området beskrivs ofta i termer av unicitet och attraktivitet och området utgör 
ett riksintresse för kulturmiljövård. Kontrasterna mellan att dels vara ett kulturarv och samtidigt representera den 
moderna kunskapsstaden och dessutom vara ett attraktivt levande stadsrum skapar en intressant balansgång mellan 
att bevara kontra att utveckla.  
 
Industrilandskapet framträder som ett viktigt område för Norrköping och i relation till kulturarv, kunskapsstaden 
och ett levande stadsrum uppstår en grund för intressanta diskussioner både ur ett lokalt, nationellt och 
internationellt perspektiv. 
 

Nyckelord 

Keywords 
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Förord 
I detta uppsatsarbete har jag fått möjlighet att lära känna stadsdelen Industrilandskapet i 

Norrköping lite närmare vilket har varit väldigt roligt och givande. Denna stadsdel som jag 

dagligen rör mig genom har fått en ytterligare dimension i mitt sätt att se på den. 

 Till de som hjälpt mig i arbetet med denna uppsats vill jag skicka ett stort tack. Först och 

främst till min handledare Mats Brusman för genomläsning, kommentarer, litteraturtips och 

givande reflektioner. Till min familj för att ni korrekturläst och tagit bort mina upprepande 

formuleringar och stavfel. Till Palle för fotohjälp och uppmuntrande ord. Tack även till de som 

hjälpt mig med material, litteratur och reflektioner. Och till sist ett stort tack till Anna, Elin, 

Hillevi, Emelie och Jennie för sällskap i biblioteket vareviga dag och för givande diskussioner och 

reflektioner. 
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Inledning 

Allt var inte bättre förr. Däremot ska det gamla respekteras men så ska också det nya göras. 
Precis som textilindustrins byggnader var en formmässig överbyggnad till en 
industriekonomisk bas kommer nu den nya kunskapsstaden uttryckas i nya tillägg inom 
Industrilandskapet, med både respekt och fantasi.1 

Citatet, taget från en debattartikel skriven av Norrköpings stadsarkitekt Dag Johansson, ringar in 

en konflikt och en balansgång som kan sägas prägla Industrilandskapet i Norrköping och även 

liknande miljöer. Frågan är: bevara eller utveckla?  

 Industrilandskapet är ett centralt beläget område i Norrköping fyllt av tegelbyggnader och 

gulputsade fasader som finns kvar sedan den tid då Norrköping var en framstående industristad. 

Byggnaderna har sitt ursprung från slutet av 1800-talet och ett par decennier in på 1900-talet och 

har bland annat använts till den textilindustri och pappersindustri som var framträdande i staden 

fram till 1970.2 Området är en del av staden som har genomgått enorma förändringar de senaste 

decennierna och det fortsätter kontinuerligt att förändras. De förändringar som sker gör området 

ständigt aktuellt både ur ett lokalt perspektiv men även i en vidare mening då det kan sägas vara 

ett fall av förändringen från industrisamhälle till postindustriellt samhälle. Därför blir det 

intressant att titta närmare på vad som händer i området samt hur detta kan tolkas. Hur 

Industrilandskapet ska bevaras kontra utvecklas kan skapa delade meningar och det finns en 

spänning kring områdets utveckling som gör det intressant, vilket bland annat visas i det 

inledande citatet. Under perioden för skrivandet av denna uppsats pågår ett antal lokala 

diskussioner om förändringar som genomförs eller ska genomföras. Det handlar bland annat om 

en ombyggnad/tillbyggnad av byggnaden Strykbrädan, om ett brobygge över Motala ström och 

om en pågående förslagstävling om bostäder intill Industrilandskapets paradbyggnad Strykjärnet. 

Dessa diskussioner gör att jag finner en inriktning på bevarande kontra utveckling aktuell och 

applicerbar på Industrilandskapet som område. Det är också min önskan att undersöka huruvida 

exempel som dessa eventuellt kan sägas representera någon form av diskurs inom 

Industrilandskapet.  

 I relation till att byggnader och områden såsom Industrilandskapet i Norrköping nu har fått 

en befäst position som kulturarv blir det intressant att se hur ett sådant område används när dåtid 

möter nutid och framtid. Problematiken kring återanvändandet av industriella miljöer i en vilja att 

skapa ett slags postindustriellt stadsrum återfinns både nationellt och internationellt. 

                                                 
1 Dag Johansson, ”Industrilandskapet måste leva”,  Norrköpings Tidningar, 2010.10.20, 

http://www.nt.se/Print.aspx?articleid=6365935 (2012.03.03) 

2 Annika Alzén, Fabriken som kulturarv – Frågan om industrilandskapets bevarande i Norrköping 1950-1985 (Stockholm, 

1996), s. 32. Norrköpings kommun, Norrköpings industrilandskap, http://norrkoping.se/kultur-

fritid/kulturmiljo/industrilandskapet/ (2012.03.08) 

http://www.nt.se/Print.aspx?articleid=6365935
http://norrkoping.se/kultur-fritid/kulturmiljo/industrilandskapet/
http://norrkoping.se/kultur-fritid/kulturmiljo/industrilandskapet/
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Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att genom diskursanalys av olika former av textmaterial undersöka en 

för Norrköping central och aktuell stadsdel, Industrilandskapet. Studiens utgångspunkt är att 

undersöka synen på bevarandet och utvecklingen av områdets bebyggelse och dess innehåll. 

Detta studeras i en kontext av vilka föreställningar som framträder i förhållande till området samt 

vilka idéer som görs gällande kring vad området bör vara. Vidare är syftet med studien att belysa 

ett fall av återanvändningen av en industriell miljö för att söka redogöra för huruvida 

Industrilandskapet kan ses i en vidare kontext.  

 

För att uppnå syftet har följande frågeställningar legat till grund för arbetet: 

- Vilka tolkningar, föreställningar och idéer präglar idag Norrköpings Industrilandskap och hur 

kan de beskrivas i en större social praktik? 

- Vilka aktörer påverkar och styr idéer, bilder och föreställningar av Industrilandskapet och vilka 

tolkningar ges företräde? 

- Hur kombineras historia och nutid/framtid i idéer kring Industrilandskapet och dess 

byggnader?  

Uppsatsens disposition 

Uppsatsen består av ett inledande kapitel där ämnet och studiens syfte presenteras. Här ges en 

bakgrund till ämnet och tidigare studier presenteras för att på så sätt kunna sätta uppsatsen i en 

större kontext. En metodologisk- och teoretisk översikt presenteras sedan för att få överblick 

över metod och tillvägagångssätt inför uppsatsens huvuddel som innefattar analys av mitt 

material. Analysen är byggd kring tre teman/diskurser vilka är: Kulturarv, Det levande stadsrummet 

och Industrilandskapet som nav i Kunskapsstaden. Efter analysen följer en avslutning där uppsatsens 

slutsatser diskuteras och studien sammanfattas.  

Bakgrund 

För att ge en grund till läsandet av föreliggande uppsats vill jag i denna bakgrund beskriva 

Industrilandskapet i Norrköping framförallt ur ett historiskt perspektiv med fokus på vad 

området har varit och vilka större förändringar som präglat området och i viss mån hela staden. 

Denna bakgrund har också till syfte att beskriva den generella samhälleliga förändringen från 

industrisamhälle till postindustriellt samhälle som präglat Sverige och stora delar av västvärlden 

under senare delen av 1900-talet och in på 2000-talet. Förhoppningsvis ger bakgrunden en bra 

förståelse för områdets särart och förståelse för diskussionen om bevarande kontra utveckling.  

Industrilandskapet 

Det som idag kallas Norrköpings Industrilandskap är ursprungligen ett område som från mitten 

av 1800-talet varit fullt av aktiva industrier, framförallt inom textilindustrin. Området är beläget i 
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centrala Norrköping och präglas tydligt av vattendraget Motala ström (Strömmen) som flyter 

fram genom det. På 1950-talet eskalerade en industrikris som ledde till att många av Norrköpings 

fabriker lades ner; den sista textilfabriken i området lades ner 1970.3 När området inte längre 

blomstrade av industrins storhetstid stod det länge tomt och sågs som en skamfläck av många då 

det började förfalla. Innan Industrilandskapet blev vad det är idag fanns bland annat planer på att 

riva den största delen av bebyggelsen för att ge plats för bostäder längs Strömmen.4 Vid tiden för 

områdets kris och den närmaste perioden därefter ansågs inte det industriella arvet värt att bevara 

då det i hög grad förknippades med hårt arbete, elände och misär och många hade svårt att se 

något vackert i ett industriområde.5 Under 1970-talet påbörjades dock en förändring i synen på 

arbetarhistorien och det industriella arvet. Med inspiration från bland annat Industrial 

Archaeology–rörelsen, som i England riktade ljus mot värdet av att bevara industriella byggnader, 

växte intresset för industriarvet och det blev så småningom en legitimerad del av det svenska 

kulturarvet.6 Argumenten för bevarande riktades i hög utsträckning mot det estetiskt tilltalande 

och det krävdes till sist påtryckningar från nationellt håll för att Industrilandskapet skulle 

bevaras.7 Annika Alzén beskriver Industrilandskapet på följande vis när hon belyser den 

förändring som området genomgått: ”Området hade nu etablerats som ett kulturellt och 

representativt centrum i Norrköping. Det slutna fabriksområdet hade blivit ett öppet 

industrilandskap.”8 Denna förändring pågick under 70- och 80-talet och tog fart ordentligt under 

90-talet då stora delar av området renoverades för återanvändning.9 Idag har Industrilandskapet 

öppnats upp, många byggnader återbrukas och nya verksamheter finns i området. Bland annat 

har Campus Norrköping10 merparten av sin verksamhet förlagd här. Andra verksamheter som 

huserar i området är konsert- och kongresshuset Louis de Geer, Stadsmuseet och Arbetets 

museum, Sveriges Radio, SVT och Visualiseringscenter C. Området inkluderar även ett par skolor 

samt många mindre företag som bland annat verkar under namnet Norrköping Science park.  

                                                 
3 Alzén, s. 32.  

4 Alzén, s. 32. Ewa Bergdahl, ”Industrilandskapets kulturvärden”, i Industrilandskapet – kulturmiljö och resurs för stadens 

framtid, red. Mats Lundström, Louise Nyström (Karlskrona, 2001), s. 27. Sven Tynelius, John Lovén, Industrilandskapet 

vid Strömmen i Norrköping: Återanvändning av ett unikt industriområde (Norrköping 1984), s. 4, 11f.  

5 Alzén, s. 9ff. Peter Aronsson, ”Kulturarvets berättelser – industriarvets mening”, i Otydligt. Otympligt. Otaligt. – Det 

industriella kulturarvets utmaningar, red. Annika Alzén, Birgitta Burell (Stockholm, 2005), s. 19.  

6 Alzén, s. 26ff. 

7 Alzén, s. 15, 48ff. Bergdahl, (2001), s. 28. Tynelius, Lovén, s. 4.  

8 Alzén, s. 32.  

9 Norrköpings kommun, Översiktsplan för Industrilandskapet i Norrköping (2006.05.29), s. 7.  

10 Campus Norrköping är en del av Linköpings universitet och har ca 6000 studenter. Linköpings universitet, 

Linköpings universitet i korthet 2011, http://www.liu.se/om-liu/info/startsida/1.262985/fickfolder_sv_2011_web.pdf 

(2012.05.18) 

http://www.liu.se/om-liu/info/startsida/1.262985/fickfolder_sv_2011_web.pdf
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Det postindustriella samhället 

För att sätta Industrilandskapet och dess förändringar i en större kontext kommer nu 

förändringen mot ett postindustriellt samhälle att beskrivas. En stor förändring kan ses i att det i 

västvärlden skett och sker en förskjutning från produktionssamhälle till konsumtionssamhälle. 

Tidigare har arbete varit den största källan till identifikation och social integration men numera 

handlar identifikationen i större utsträckning om vad och hur vi konsumerar.11 Zygmunt Bauman 

menar att det som främst präglar synen på det postindustriella samhället är förskjutningen som 

innebär att människorna engageras som konsumenter i högre utsträckning än producenter.12 Som 

Robert Willim beskriver blir det allt fler i Västeuropa och Nordamerika som inte längre har en 

tydlig relation till tillverkningsindustrin vilket har gjort att de miljöer som är en produkt av denna 

förändras och hittar nya användningsområden i linje med det postindustriella och kan relateras 

exempelvis till konsumtion, upplevelser, kultur och kunskap.13 Vad som dock bör påvisas är att 

det postindustriella samhället fortfarande i mycket hög utsträckning präglas av 

tillverkningsindustrin då västvärlden är beroende av att industrin utvecklas på andra platser i 

världen.14 Ett begrepp som är vanligt förekommande idag är kunskapssamhället (det talas också i 

ganska vid utsträckning om kunskapsstäder) som kan sägas vara centralt för det postindustriella. 

Kunskapssamhället kan beskrivas ha en tonvikt på intellektuella och vetenskapliga verksamheter 

och det finns en stor tilltro till ny teknik.15 En av dem som först diskuterade och sökte definiera 

det postindustriella samhället, vilket också kan beskrivas som informationssamhället eller 

kunskapssamhället, var Daniel Bell med sin The coming of post-industrial society som gavs ut i början 

av 1970-talet. Bell menar att ett postindustriellt samhälle, till skillnad från det industriella, präglas 

av vetenskap och kunskap och han definierar vidare det postindustriella samhället i fem 

sammanfattande komponenter; 1) förändring från varuproducerande till serviceproducerande, 2) 

tonvikt på professionalitet och teknologi inom arbete, 3) teoretisk kunskap som källa till 

innovation och den politiska utformningen av samhället, 4) hög teknologisk utveckling, 5) 

beslutsfattande präglas av en ny ”intellectual technology”.16  Denna utveckling har präglat många 

städer och områden och Industrilandskapet i Norrköping kan sägas vara ett av dessa områden.  

Tidigare forskning 

I inledningsfasen till detta uppsatsarbete har jag kommit i kontakt med en uppsjö av litteratur 

som berör bland annat det industriella kulturarvet och återbruk av gamla industrimiljöer. Men 

även sådant som beskriver identitetsförändringar i städer eller enskilda områden. I detta avsnitt 

                                                 
11 Zygmunt Bauman, Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen (Göteborg, 1999), s. 31, 39ff.  
12 Bauman, s. 40.  

13 Robert Willim, Industrial cool- Om postindustriella fabriker (Lund, 2008), s. 2-19.  

14 Willim, s. 123, 131.   

15 Carina Beckerman, Kunskapssamhället – En kraft som inte går att stoppa! (Lund, 2005), s. 11ff.  

16 Daniel Bell, The coming of post-industrial society: a venture in social forecasting (New York, 1973), s. 13f, 20.  
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presenteras studier som representerar både lokala, nationella och internationella perspektiv och 

som jag anser giltiga för mitt ämnesområde. Det finns en hel del skrivet om Industrilandskapet i 

Norrköping i den mening att det beskrivs som ett unikt industriområde ur bevarandesynpunkt 

och som en plats som hittat nya användningsområden för nutida verksamheter. Ofta handlar det 

om en historisk beskrivning över den kris som drabbade Norrköping och som så småningom 

ledde till att industriområdet tömdes på sina ursprungliga verksamheter. Fokus ligger ofta på 

perioden från ca 1950 till mitten av 1990-talet då denna period var arenan för de mest omfattande 

förändringarna som skedde i området i och med att det skulle hittas nya verksamheter till de 

tomma fabrikslokalerna. Denna typ av studier finns även för liknande områden på andra platser, 

till exempel Ruhrområdet i Tyskland, vilket jag återkommer till. Jag har valt att här presentera 

studier som inte bara berör Industrilandskapet och svenska exempel för att på så sätt finna en 

större kontext vari min studie kan sättas.  

 Studier som berör kulturarv och industriellt kulturarv har fungerat som en ingång till mitt 

ämne och en studie som regelbundet återkommer i litteratur om industriellt kulturarv är Alzéns 

studie Fabriken som kulturarv – Frågan om industrilandskapets bevarande i Norrköping 1950-1985. Denna 

är intressant i den mening att den berör Industrilandskapet specifikt samt en kulturarvsdiskurs i 

en vidare mening. En traditionell respektive en modern/utvidgad kulturarvsdiskurs beskrivs för 

att förstå de förändringar som skett inom kulturarvsområdet. Det handlar om att den traditionella 

kulturarvsdiskursen har haft ett stort fokus på kriterier som ålder, sällsynthet, formgivning och 

ursprunglighet medan den moderna/utvidgade kulturarvsdiskursen ger utrymme även för det 

industriella arvet som i sammanhanget ses som modernt. Ett fokus på bevarande kontra 

utveckling återfinns i studien vilket i allra högsta grad är aktuellt i en diskussion kring industriellt 

kulturarv vilket följande uppsats fokuserar.17 Det industriella kulturarvet omskrivs också i Willims 

bok Industrial cool. Hans studie handlar i hög utsträckning om återanvändandet av industriella 

miljöer. Utgångspunkten för studien är Ruhrområdet i Tyskland som idag är ett 

upplevelseområde med fokus på kultur och turism men som marknadsför sig med industrins 

numera exotiska drag. Willim menar att mycket handlar om att skapa attraktiva miljöer som 

lockar besökare till sig genom en estetisering av gamla industrimiljöer och han belyser även hur 

just återanvändandet har fått stor betydelse när det handlar om att omvandla industriella 

områden. Verksamhetstyper belyses också då områden och städer som närt sig på industriella 

verksamheter idag beskrivs hitta ny kraft i näringar som ligger i linje med det postindustriella 

samhället.18 Kulturarvsdiskursen som Alzén beskriver samt utvecklandet kontra bevarandet 

tillsammans med det återanvändande av industrimiljöer som Willim skriver om är aspekter som är 

relevanta att ta hänsyn till när Industrilandskapet i Norrköping ska behandlas.  

 Veselinka Möllerström tar liksom Willim avstamp i förändringen från industrisamhälle till 

postindustriellt samhälle och för henne blir begreppet kunskapssamhället centralt. Hennes studie 

Malmös omvandling- från arbetarstad till kunskapsstad utgör ett exempel på en stad som genomgått och 

                                                 
17 Alzén.  

18 Willim.  
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genomgår stora förändringar med en vision om den attraktiva kunskapsstaden, något som kan ses 

som ett jämförande exempel i förhållande till Norrköping och Industrilandskapet. Hur skapas, 

gestaltas och upplevs denna typ av stad?19 Både Willim och Möllerström talar om skapandet av en 

attraktiv plats, alltså hur förnyelse av rummet pågår i en vilja att skapa attraktiva platser eller 

städer.20 Studier som berör staden som produkt och attraktiv plats har jag valt för att se huruvida 

detta kan relateras till exempelvis kulturarv eller skapandet av kunskapsstäder. Förnyandet av 

städer och platsmarknadsföring beskrivs och diskuteras av till exempel Dalia Mukhtar-Landgren i 

hennes Entreprenörsstaden – Postindustriella Malmö öppnas och stängs ner, i Moa Tunströms Staden som 

scen, bostad och paradox samt av Joakim Forsemalm i Vems är staden? Mukhtar-Landgren och 

Tunström beskriver i stora drag liknande företeelser. Bland annat hur det blir allt viktigare för 

städer och regioner att marknadsföra sig och skapa fördelar gentemot andra genom satsningar på 

till exempel turism. De resonerar också kring hur rummet kan upplevas öppet eller stängt 

beroende på vilken målgrupp som förväntas använda rummet.21  

 Det finns alltid aktörer som bidrar på olika sätt till de processer som rör exempelvis staden 

eller kulturarv. Mattias Legnérs studie Industriarv och kulturmiljöpolicy i stadsförnyelseprocesser: 

Norrköping, Baltimore och Milano är relevant i förhållande till denna studie i det avseende att han 

jämför ett antal exempel på internationell nivå och riktar fokus mot hur olika aktörer verkar när 

gamla industriella byggnader ska ges nya funktioner. Han menar att det handlar om att hitta rätt 

strategiska verktyg för att på ett lyckat sätt återbruka arv från den industriella perioden och att det 

har blivit vanligare att offentliga och privata aktörer slår sig samman för att lösa den 

bevarandeproblematik som kan uppstå. Norrköping och Baltimore som är de städer han studerat 

närmast agerar på något olika vis för att göra det intressant att bevara byggnadsminnen relaterade 

till tillverkningsindustrin. Svensk kulturmiljövårdspolitik förlitar sig i hög grad på att lokala 

fastighetsägare av eget intresse investerar i och förvaltar kulturarv, men det finns också en 

expertstyrning från nationellt håll som reglerar användandet. I USA däremot bevaras 

byggnadsminnen i hög utsträckning genom att staten gör ägandet av byggnaderna attraktivt och 

lönsamt för fastighetsägare.22 

Metodologiska och teoretiska utgångspunkter  

Metoden för denna uppsats är av kvalitativ art vilket innebär att det finns ett språkinriktat fokus. 

Dessutom verkar den kvalitativa metoden tolkande och kan ofta ses ha en konstruktionistisk 

                                                 
19 Veselinka Möllerström, Malmös omvandling- från arbetarstad till kunskapsstad (Lund, 2010) 

20 Willim. Möllerström.  

21 Dalia Mukhtar-Landgren, ”Entreprenörsstaden- Postindustriella Malmö öppnas och stängs ner”, i Den bästa av 

världar? – Betraktelser över en postpolitisk samtid, red. Mekonnen Tesfahuney, Magnus Dahlstedt (Hägersten, 2008). Moa 

Tunström, ”Staden som scen, bostad och paradox”, i Bor vi i samma stad?: Om stadsutveckling, mångfald och rättvisa, red. 

Ola Broms Wessel, Moa Tunström, Karin Bradley (Stockholm, 2005) 

22 Mattias Legnér, Industriarv och kulturmiljöpolicy i stadsförnyelseprocesser: Norrköping, Baltimore och Milano (Norrköping, 

2008) 
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ansats i sitt utförande. Det kvalitativa studiesättet har fokus på att förstå händelser och fenomen i 

dess naturliga omgivning och se till vilken innebörd de ges och hur detta kan tolkas.23 Den metod 

jag vidare använt för analys av mitt material är diskursanalys vilken kommer att beskrivas under 

en egen rubrik nedan. Min studie som fallstudie beskrivs också. I detta metod- och teoriavsnitt 

kommer även en översikt av de teoretiska utgångspunkter jag använt samt de 

vetenskapsfilosofiska ställningstaganden jag gjort presenteras vilket också mina etiska 

ställningstagande gör.   

Diskursanalys 

Hur vi väljer att förstå verkligheten och samhället är en relevant fråga att ställa sig i inledningen 

till uppsatsskrivande. Jag har valt att utgå ifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv med 

författarna Peter L. Berger och Thomas Luckmanns tankar som utgångspunkt. Verkligheten kan 

inom den socialkonstuktionistiska traditionen beskrivas som socialt konstruerad vilket innebär att 

människor i samspel med varandra skapar en verklighet som de ser som objektiv.24 Genom 

sociala konstruktioner skapar vi institutioner i vår vardag som i sin tur påverkar oss genom att 

”produkten återverkar på producenten” eftersom vi finner produkten objektiv, fri från 

människans inverkan.25 Kedjan kan sammanfattas på följande sätt: ”Samhället är en mänsklig 

produkt. Samhället är en objektiv verklighet. Människan är en social produkt.”26 Viktiga aspekter 

av det socialkonstruktionistiska perspektivet i relation till den diskursanalytiska ansatsen kan ses i 

Vivien Burrs definition av socialkonstruktionism. Det handlar om att ha en kritisk inställning till 

kunskap som tas för självklar och att kunskap är en produkt av social interaktion. Samband 

mellan kunskap och social handling i den mening att sociala handlingar produceras av att det 

finns olika sociala världsbilder är också en faktor som nämns. Till sist beskrivs kunskapssynen 

som kulturellt och historiskt präglad.27 Alltså blir också diskurser föremål för social konstruktion. 

Språket har en avgörande roll i konstruktionen av verkligheten och institutioner i den mening att 

det är en social konstruktion men ses som objektivt. Berger och Luckmann menar att: ”En sak är 

vad den kallas, och den skulle inte kunna kallas något annat. Alla institutioner ter sig på samma 

sätt, som givna, oföränderliga och självklara.”28 Språket fungerar alltså som ett hjälpmedel i syfte 

att skapa legitimitet, det vill säga förmedla de bilder som konstrueras som sanna.29  

 Generellt kan en diskurs beskrivas vara hur det talas och skrivs kring ett visst fenomen men 

även beteenden, rumsliga dispositioner och attityder kan bidra till skapandet av en diskurs.30 

                                                 
23 Mats Alvesson, Kaj Sköldberg, Tolkning och reflektion – Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod (Lund, 2008), s. 17. 
24 Peter L. Berger, Thomas Luckmann, Kunskapssociologi – Hur individen uppfattar och formar sin verklighet (Stockholm, 

2010), s. 10f,  76ff. Alvesson, Sköldberg, s. 81.  

25 Berger, Luckmann, s. 77.  

26 Berger, Luckmann, s. 77. 

27 Vivien Burr, Social constructionism, 2:a uppl. (London, 2003),  s. 2ff. 

28 Berger, Luckmann, s. 76, 81. 

29 Berger, Luckmann, s. 81. 

30 Michel Foucault, Diskursernas kamp (Eslöv, 2008), s. 181.  
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Vidare kan diskurs beskrivas i termer av att innehålla språkliga konstruktioner som framträder i 

olika mönster beroende på vilken social domän vi agerar inom.31 Själva diskursen kan också ha 

funktionen av att bidra med betydelse till den fysiska världen vilket är aktuellt för denna studie.32 

Språket har en central roll inom diskursanalys och fungerar både konstruerande men ses även 

som något konstruerat vilket gör att det ofta finns varierande utsagor och olika beskrivningar på 

ett och samma fenomen.33 Jag kommer alltså att utgå ifrån att det kan finnas olika sätt att se på en 

diskurs och att det finns olika ingångar till hur diskursen tolkas och göras gällande. Språkets roll 

blir att skapa och omforma vår verklighet och den sociala världen.34 En av grunderna i en 

diskursanalytisk studie kan ses vara att undersöka hur världen framställs och se till de 

konsekvenser som uppkommer till följd av detta.35 Ett aktivt val av element ur de olika 

diskursanalytiska angreppssätten för att finna en bra kombination som ligger i linje med det 

projekt som ska genomföras kan ses fördelaktigt.36 Jag har främst valt att hämta inspiration från 

den kritiska diskursanalysen som oftast förknippas med Norman Fairclough. Från Fairclough har 

jag främst hämtat inspiration från hans ramverk för analys innehållande tre punkter; text, diskursiv 

praktik och social praktik.37 Det praktiska arbetet i Faircloughs inriktning styrs av att försöka förstå 

hur text är producerad och hur den konsumeras genom att analysera textens egenskaper vilket 

görs genom att i olika steg titta på den diskursiva praktiken- alltså hur text är producerad och hur 

den distribueras och konsumeras -, texten - se till hur diskurserna förverkligas textuellt genom ett 

antal analysredskap, såsom metaforer, ordval och vem som sätter dagordningen för ett samtal – 

samt den sociala praktiken – att kontextualisera texten och dess innehåll i förhållande till bredare 

sociala praktiker.38 Analys av text blir alltså utgångspunkten och själva diskursen, vad som sägs 

och vad det står för, blir föremålet för undersökningen.39 Av vikt är också att se att text 

produceras och konsumeras på olika sätt beroende på den sociala kontexten.40 Ett viktigt begrepp 

inom den kritiska diskursanalysen är intertextualitet som handlar om hur texter bygger på andra 

texter. En del av analysarbetet inkluderar alltså att försöka se samband mellan olika texter och 

vilka element som är återkommande.41 På liknande sätt eftersträvar jag att se huruvida det 

förekommer en hög grad av interdiskursivitet, det vill säga om det finns återkommande element 

                                                 
31 Marianne Winter Jørgensen, Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod (Lund, 2000), s. 7. 

32 Winter Jørgensen, Phillips, s. 15, 42. 
33 Alvesson, Sköldberg, s. 264f.  

34 Winter Jørgensen, Phillips, s. 138. Mats Börjesson, Eva Palmblad, ”Introduktion”, i Diskursanalys i praktiken, red. 

Mats Börjesson, Eva Palmblad (Malmö, 2007), s. 10.  

35 Winter Jørgensen, Phillips, s. 138.  

36 Winter Jørgensen, Phillips, s. 14.  

37 Norman Faircloug, Discourse and social change (Camebridge, 1992), s. 62, 78f.  

38 Fairclough, (1992), s. 71ff. 

39 Fairclough, (1992), s. 73ff. Norman Fairclough, Critical discourse analysis: the critical study of language, 2:a uppl. (Harlow, 

2010), s. 6, 10f.  

40 Fairclough, (1992), s. 78f.  

41 Norman Fairclough, Analysing discourse: textual analysis for social research (New York, 2003), s. 39f.  
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diskurserna emellan och om det finns tydliga röda trådar mellan dem.42 Relativt snart efter det att 

jag gått igenom material och påbörjat min analys bestämde jag mig för att se Industrilandskapet 

som en diskursordning som i sig kan utgöras av/innehålla olika diskurser. Att se 

Industrilandskapet som en diskursordning grundar sig i att det ofta talas om Industrilandskapet i 

en generell mening och det används som ett vedertaget begrepp. Diskursordningen innebär att 

det finns diskurser som figurerar och konkurrerar i samma sociala område eller institution, i det 

här fallet Industrilandskapet. 43 I det praktiska analysarbetet har jag i materialet sökt efter begrepp 

och argument som är återkommande samt hos vilken eller vilka aktörer dessa förekommer.  

Vidare har dessa sedan kunnat sammanfattas i tre kategorier som kan ses som övergripande 

diskurser. Det slutgiltiga steget har varit att i enlighet med Faircloughs trestegsmodell söka hitta 

samband mellan de olika diskurserna, alltså i vilken grad det kan talas om interdiskursivitet, samt 

hur dessa diskurser kan sättas i större sociala praktiker på såväl lokal och nationell nivå som 

internationell nivå. 

 Diskursanalys lämpar sig bra som metod då denna uppsats syftar till att synliggöra hur 

sociala konstruktioner och användandet av språk i tal och text skapar bilder som kan appliceras 

på en plats i sig eller i större sammanhang. Det blir för mig relevant att studera vilka diskurser 

som kan utläsas från det material som är min utgångspunkt samt hur dessa diskurser tar sig 

uttryck i representation och skapandet av en specifik bild av en stadsdel. Såsom Börjesson och 

Palmblad menar kan det handla om att utröna vilka berättelser som knyts till vissa platser.44 

Diskursanalysen syftar alltså till att undersöka hur en viss representation blir antagen som sanning 

i ett visst sammanhang och hur denna förståelse uppkommer.45 Diskursanalys bör ej ses som 

enbart en analysmetod, utan som en helhet där också teori innefattas. Den teoretiska 

utgångspunkten har sin grund i det socialkonstruktionistiska förhållningssättet.46  

Fallstudie 

Som komplement till den diskursanalytiska ansats som valts bör studien ses som en fallstudie där 

ett fall av återanvändningen av en industriell miljö beskrivs. Syftet med att forma studien som en 

fallstudie är att tydliggöra ett exempel som vidare kan placeras in i en större kontext och 

eventuellt jämföras med andra liknande exempel. Fallstudien som form handlar om vad vi kan 

lära av ett enskilt fall, försöka se till vad som är specifikt för just detta fall och vad som kan ses 

som signifikant i en vidare kontext.47  

                                                 
42 Fairclough, (1992), s. 46, 55, 124f. 

43 Fairclough, (2010), 2:a uppl., s. 7.  

44 Börjesson, Palmblad, s, 12. 
45 Börjesson, Palmblad, s. 10ff. 

46 Winter Jørgensen, Phillips, s. 10f.  

47 Robert E. Stake, ”Case Studies” i Handbook of Qualitative Research, red. Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln 

(Thousand Oaks, 1994), s. 236f.  
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Etiska reflektioner 

Inom den kvalitativa forskningen finns ett fokus på och en betoning av forskarens närvaro.48 Det 

är alltså viktigt att se mina resultat i ljuset av min egen närvaro och mina egna förutfattade 

meningar och under arbetets gång försöka hålla mig reflexiv till de tolkningar som jag gör.49 

Industrilandskapet är ett område som jag regelbundet rör mig igenom. I områdets gamla 

fabriksbyggnader studerar jag på universitetet, jag går ofta till de museer som är belägna i 

området, på de två kulturhusen Flygeln och Louis de Geer går jag då och då på konserter och jag 

ser området som en central del av staden. Då jag är relativt bekant med det geografiska område 

som är utgångspunkten för min studie är det relevant att försöka klargöra för mig själv vilka 

tankar, förutfattade meningar och vilken förförståelse jag tar med mig in i arbetet. Detta ligger 

även i linje med den kvalitativa och socialkonstruktionistiska utgångspunkt som ligger till grund 

för arbetet. Jag ser alltså verkligheten som socialt skapad och anser därför att jag inte kan förhålla 

mig objektiv till mitt studieområde därför att jag själv blir en del i produktionen av sociala 

konstruktioner.50 Jag kan sägas bli en del i produktionen av diskurser.51 I relation till det material 

som används som utgångspunkt för uppsatsens analys finner jag det av stor vikt att se till källans 

ursprung, det vill säga; vems kontext ligger bakom utformandet och budskapet i det material jag 

analyserar? Min uppgift blir att se till vem eller vilka som äger tolkningsföreträde till den aktuella 

källan och vilka intentioner som kan ligga till grund för en viss framställning.52 Vid studiearbetet 

bör jag i möjligaste mån ställa mig främmande inför det material som ligger till grund för analys 

då det inom diskursanalys ofta handlar om att försöka se till vilka utsagor som blir accepterade 

respektive avvisade som sanna, vilket kan bli svårt om de egna åsikterna och de egna 

självklarheterna ligger för nära någon diskurs.53 Jag vill dock påvisa att detta endast ses som en 

etisk ingång till mitt arbete då jag inte anser mig kunna ställa mig helt fri från mina förutfattade 

meningar.  

Material 

Det material som legat till grund för denna studie för att försöka definiera vilka diskurser som 

idag kan relateras till Industrilandskapet består främst av texter från Norrköpings kommun och 

lokalpressen. Bland annat används marknadsföringsmaterial och policydokument från 

Norrköpings kommun för att se hur kommunen väljer att framställa området och vilka värden 

som tillskrivs Industrilandskapet. Vidare har artiklar och debattinlägg från de lokala 

dagstidningarna Folkbladet och Norrköpings Tidningar bidragit som en grund för analys. Genom 

                                                 
48 Alvesson, Sköldberg, s. 17. 
49 Alvesson, Sköldberg, s. 21f.  

50 Jfr. Alvesson, Sköldberg, s. 101. Winter Jørgensen, Phillips, s. 29.  

51 Fairclough, (2010), 2:a uppl.,  s. 8.  

52 Börjesson, Palmblad, s. 19. 

53 Winter Jørgensen, Phillips, s. 28.  
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detta urval söker jag främst ringa in en officiell kommunal diskurs samt hur denna utmanas av 

alternativa diskurser. Jag har medvetet valt ett ganska brett material för att på så sätt söka 

legitimera diskurserna på ett tydligt sätt och för att kunna inkludera flera olika aktörer i min 

analys.  

 Exempel på material från kommunen är dokumentet Norrköping: 25 exempel från en 

kunskapsstad som är utgivet av Stadsbyggnadskontoret på Norrköpings kommun och har 

uppkommit genom ett samarbete i Nordic city network.54 Publikationen syftar till att ge en 

överblick över 25 exempel på verksamheter, aktiviteter och miljöer i framförallt 

Industrilandskapet som kan ses representativa för utvecklingen av Norrköping som 

kunskapsstad.55 Exempelsamlingen är relevant i den mening att den visar visioner och riktlinjer 

som av Norrköpings kommun belyses som viktiga. Den översiktsplan för Industrilandskapet som 

antogs 2006 har också fungerat som ett grundmaterial för analys. Översiktsplanen använd för att 

jag anser det vara ett viktigt dokument då det övergripande beskriver hur kommunen ser på 

området och dess användning. Det är också det senast antagna dokument som ligger till grund 

för dagens planering och användning av området. 

 De debattinlägg och de artiklar från Folkbladet och Norrköpings Tidningar som jag använt 

berör framförallt aktuella exempel på förändringar som sker i Industrilandskapet. Detta material 

är hämtat från perioden 2010-2012 i syfte att ha en aktuell förankring för att kunna ringa in de 

diskurser som pågår idag. Ur det dagstidningsmaterial jag tagit del av har jag bland valt ut en 

debatt som omfattar fem inlägg med utgångspunkt i en diskussion om byggnaden Strykbrädan 

som i dagsläget får en tilläggsbyggnad. Vidare omfattar dagstidningsmaterialet även sådant som 

skrivits om exempelvis bostadsbyggande, brobyggen och det visionsarbete som under 2012 

genomförs av Norrköpings kommun. 

 Utöver material från kommunen och Norrköpings två största dagstidningar har jag valt att 

titta på en del material från andra aktörer såsom de museer som finns i området- Stadsmuseet och 

Arbetets museum-, fastighetsaktörer och andra verksamheter med bas i Industrilandskapet. Detta 

för att på så sätt vidga grunden för mina slutsatser och även se till hur ett flertal olika aktörer kan 

sättas i relation till olika diskurser. Exempel på material av denna typ är en skrivelse från arbetets 

museum där man motsätter sig Strykbrädans tillbyggnad och även material från olika aktörers 

hemsidor för att se om och hur de belyser sin närvaro i Industrilandskapet. 

Avgränsningar för studien 

Den geografiska avgränsningen för studien sträcker sig till det område som benämns 

Norrköpings Industrilandskap och som återfinns i centrala Norrköping. För att tydliggöra vilket 

område som behandlas i denna studie finns en karta över området bifogad som Bilaga 1.  

                                                 
54 Nordic City Network är ett nätverk för aktörer inom urban- och regional planering vars huvudtema är att skapa 

attraktiva, innovativa och konkurrenskraftiga nordiska kunskapsstäder. Nordic City Network, Our mission, 

http://www.nordiccitynetwork.com/about-us (2012.04.11) 

55 Dag Johansson, Norrköping: 25 exempel från en kunskapsstad (Norrköping, 2011)  

http://www.nordiccitynetwork.com/about-us
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 För att underlätta arbetet, begränsa mitt material och hitta en intressant vinkel på det 

studerade området har jag valt att lägga fokus på en tidsperiod som framförallt omfattar perioden 

200656-2012. Då Industrilandskapet har en stark och lång historia som jag anser vara väsentlig 

även för dagens verksamheter och området i stort finner jag det dock viktigt att kontinuerligt 

väva in även äldre material i mitt arbete för att få en bra historisk grund för arbetet som hjälper 

till att förstå dagens händelser. Det kan vara av stor vikt att ta del av historien för att kunna se 

dagens händelser i ljuset av dessa.  

Analys 

Följande analys är ordnad i tre delar där varje del består av en av de tre diskurser jag finner 

tydligast i förhållande till materialet. Diskurserna återfinns som Kulturarv, Ett levande stadsrum samt 

Industrilandskapet som nav i kunskapsstaden. Efter genomförd analys är en av mina slutsatser att det 

finns en tydlig interdiskursivitet i den mening att de diskurser som skönjas i relation till 

Industrilandskapet i flera avseenden hänger samman och tydligt kan relateras till varandra. 

Diskurserna bör alltså inte ses som fristående från varandra utan som sammanlänkade. Jag vill 

också påvisa min egen närvaro i skapandet av diskurserna. Jag ser inte diskurser som något fast 

som bara finns i mitt material utan som något som skapas och omskapas beroende på situation 

och material. Jag ser mig alltså som medskapare av de diskurser jag nedan kommer att beskriva 

och diskutera. 

Kulturarv 

En av de diskurser som jag finner tydligast i det material jag analyserat är den som berör 

Industrilandskapet som Kulturarv. Flera andra diskurser kan sägas relatera till denna större diskurs. 

Det vill säga att element från kulturarvsdiskursen dyker upp även i diskurser som i grunden 

fokuserar något annat. Det som det i grund och botten verkar handla om är en balansgång mellan 

att bevara kontra att utveckla och huruvida utveckling innebär ett hot mot kulturarvet eller ej. 

Bevara och utveckla är två begrepp som frekvent återkommer i relation till Industrilandskapet 

och användningen av området. Begreppen kan i olika sammanhang ges olika innehåll och 

laddning vilket jag återkommer till. Det kan sägas finnas två typer av aktörer inom denna diskurs. 

Dels de som aktivt för en kamp för att bevara stadsdelens bebyggelse så intakt som möjligt, ofta 

med hänvisning till den kulturhistoriska statusen och det riksintresse som Industrilandskapet 

omfattas av. Men kulturarvet verkar också som en slags identitetsskapare för Norrköping i den 

mening att det framhäver och bevarar en viktig del av stadens historia. Dessa aktörer består på en 

lokal nivå främst av de museala aktörerna som är verksamma i Industrilandskapet.  

 Norrköpings innerstad och därmed också Industrilandskapet omfattas av ett riksintresse 

som bland annat syftar till att bevara det industrilandskap som finns utmed Motala ström.57 

                                                 
56 Detta år är valt med utgångspunkten att den gällande översiktsplanen för området fastslogs då. 

57 Riksantikvarieämbetet, Områden av riksintresse för kulturmiljövården i Östergötlands län (E) enligt 3 kap 6 § miljöbalken 

(2011.11.19), http://www.raa.se/publicerat/varia2012_11.pdf, s. 15 (2012.05.03)  

http://www.raa.se/publicerat/varia2012_11.pdf
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Riksintressen avser områden som av olika anledningar anses särskilt värdefulla och som har ett 

allmänintresse och därför bör bevaras för framtiden.58 Den typ av riksintresse som är väsentligt 

för denna studie är riksintresset inom kulturmiljövården och dessa utses och bedöms av 

Riksantikvarieämbetet. Användandet och eventuella förändringar i områden som pekats ut som 

riksintressen måste tillgodoses och tas hänsyn till i den kommunala fysiska planeringen.59 På en 

högre nivå kan alltså aktörer såsom Riksantikvarieämbetet, det vill säga staten, sägas inkluderas 

som aktör i kulturarvsdiskursen i och med deras utfärdande av benämningen riksintresse då detta 

bidrar till att sätta dagordningen för diskursen kring kulturarv. Men som Legnér påvisar så räcker 

det oftast ej med att en aktör, såsom kulturmiljövårdens regleringar, för att kunna ta om hand de 

industrimiljöer som övergetts. Allt oftare krävs ett samarbete mellan offentliga och privata 

aktörer, något som också blivit vanligare.60 Det kan alltså sägas finnas intressen både på en lokal 

och nationell nivå. Vad som dock bör påvisas är att alla övergivna industriella miljöer ej kan ses 

som ett önskat och attraktivt kulturarv. När det gäller industrimiljöer är det geografiska 

sammanhanget viktigt för att det ska finnas intressenter som tar hand om området och för att 

kunna skapa en nyanvändning för området.61  

 Bidragande till diskursen är också de som aktivt vill utveckla området genom förändringar, 

förtätningar av miljön och tillägg i olika former. Där anser jag det befogat att placera kommunen, 

fastighetsaktörer och verksamheter i området som kan gynnas av ett modernt attraktivt klimat 

som lockar till sig nya aktörer inom det kunskapsintensiva området. Aktörer som på ett eller 

annat sätt kan sägas ha nytta av att kulturmiljöer mer och mer börjat ses som en kommersiell 

resurs.62 Viktigt att påvisa är dock att ingen av dessa aktörer är emot ett bevarande av 

Industrilandskapet, men jag anser att det finns tydliga gradskillnader i hur stort utrymme själva 

bevarandeintresset får ta och hur det tar sig uttryck. Detta kommer också diskuteras närmare i 

exemplet kring Strykbrädan nedan. Intresset av att framhäva kulturarvsstatusen framhålls av 

samtliga av ovanstående aktörer och den gemensamma nämnaren kan sägas vara att framhäva 

områdets unicitet och den historiska betydelsen. Det handlar i grund och botten om vem som ger 

sin tolkning av kulturarvet men ofta används kulturarvet i ett slags lockande syfte, framförallt i 

syfte att skapa turistmål.63  

 En aspekt av kulturarvsdiskursen är att legitimeringen av Industrilandskapet som kulturarv 

har varit av vikt för områdets utveckling. Utan den bevarandeprocess som området genomgått 

och genomgår kanske området inte hade varit vad det är idag och tappat många av de fördelar 

                                                 
58 Sveriges Kommuner och Landsting, Hantering av riksintressen (Stockholm, 2011), s. 1.  

59 Riksantikvarieämbetet, Riksintressen för kulturmiljövården (2012.03.27), 

http://www.raa.se/cms/extern/kulturarv/landskap/riksintressen_for_kulturmiljovarden.html, (2012.04.11) 

60 Legnér, s. 9, 12ff.  

61 Svante Beckman, ”Industriarvet – En utmaning för kulturmiljövården”, i Otydligt. Otympligt. Otaligt. – Det industriella 

kulturarvets utmaningar, red. Annika Alzén, Birgitta Burell (Stockholm, 2005), s. 143. Willim, s. 8.  

62 Legnér, s. 18f.  

63 Lars-Eric Jönsson, Birgitta Svensson, ”Ord på vägen”, i Industrisamhällets slagskugga - Om problematiska kulturarv, red. 

Lars-Eric Jönsson, Birgitta Svensson (Stockholm, 2005), s. 9.  

http://www.raa.se/cms/extern/kulturarv/landskap/riksintressen_for_kulturmiljovarden.html
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och unika egenskaper som idag utgör en grund för att marknadsföra området och till och med 

Norrköping som stad.64 Denna ståndpunkt förs bland annat fram av Anne-Charlotte Hertz, 

tidigare stadsantikvarie på Norrköpings kommun, i en debattartikel från 2010 med rubriken 

”Stadsnostalgi räddade Industrilandskapet”.65 Bland annat jämför hon Industrilandskapet med 

andra viktiga delar av Norrköpings stad: 

Om det inte funnits representanter för denna stadsnostalgi tror jag inte Norrköping hade haft 
kvar områden som Röda stan, Egnahemsgatans hus, delar av Kneippen och stenstadens 
bebyggelse och Industrilandskapet för att nu nämna några exempel. Och framför allt hade vi 
inte haft spårvägen kvar. Skulle vi verkligen ha velat vara utan allt detta som i dag är en del av 
stadens varumärke och identitet? 66 

Kulturarv har blivit en allt viktigare term vid marknadsföring och för att skapa attraktivitet. En 

satsning på kulturarv gör att en plats ofta kan beskrivas i termer av att ha något speciellt och det 

skapar också samhörighet och trygghet genom att det tydliggör en viktig del av det förflutna samt 

det lokala.67 Unikt är ett beskrivande epitet som ständigt dyker upp när det skrivs och talas om 

Industrilandskapet, ofta med hänvisning till området som återbrukad industriell miljö samt det 

arkitektoniska värdet. Många olika typer av aktörer använder unicitetsbegreppet, ofta i syfte att 

skapa en positiv anda kring sin verksamhet. Arbetets museum skriver exempelvis på sin hemsida 

att de återfinns i ” […] ett av Europas mest intressanta industrilandskap.”68 Kommunen talar på 

många sätt om att området är unikt vilket ofta sker i sammanhang där materialet kan ses rikta sig 

till framförallt potentiella turister eller inflyttande, alltså i marknadsföringssammanhang i mångt 

och mycket.69 Även näringslivet i området belyser att de finns på plats i en unik miljö och att man 

verkar i ett attraktivt område.70 Områdets unicitet beskrivs gång på gång och min tolkning är att 

det sker i en förhoppning om att skapa attraktivitet och för att skapa marknadsfördelar gentemot 

områden som bedriver liknande verksamheter. Att peka på vilka unika fördelar som finns kan ses 

som ett led i att försöka locka till sig företagsetableringar och investeringar i en global 

                                                 
64 Anne-Charlotte Hertz, ”Stadsnostalgi räddade Industrilandskapet”, Norrköpings Tidningar, 2010.10.28, 

http://www.nt.se/Print.aspx?articleid=6381998 (2012.03.03) 

65 Hertz.  

66 Hertz.  

67 Joakim Forsemalm, ”Vems är staden?”, i Urbanitetens omvandlingar, red. Thomas Johansson, Ove Sernhede 

(Göteborg, 2004), s. 148.  

68 Arbetets Museum, Industrilandskapet, 

http://www.arbetetsmuseum.se/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=140, (2012.05.02) 

69 Norrköpings Kommun, Se tävlingsförslagen för kvarteret Stabben (2012.03.16), http://norrköping.se/bo-

miljo/satdsutveckling/nyheter/2012/se-tavlingsforslagen-for/index.xml (2012.03.18). Norrköpings Kommun, 

Upplev Norrköping, Broschyren Industrilandskapet (2012). Norrköpings kommun, Norrköpings Industrilandskap, 

http://norrkoping.se/kultur-fritid/kulturmiljo/industrilandskapet/ (2012.03.08) 

70 Klövern, ”Pronova – en del av Norrköpings Sciencs Park”, Vi skapar morgondagens samhälle (utan årtal). Norrköping 

Science Park, Om oss, http://www.nosp.se/om-oss.aspx, (2012.05.03). Norrköpings visualiseringscenter, Om centret, 

http://www.visualiseringscenter.se/om-c/sv/ (2012.05.09) 

http://www.nt.se/Print.aspx?articleid=6381998
http://www.arbetetsmuseum.se/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=140
http://norrköping.se/bo-miljo/satdsutveckling/nyheter/2012/se-tavlingsforslagen-for/index.xml
http://norrköping.se/bo-miljo/satdsutveckling/nyheter/2012/se-tavlingsforslagen-for/index.xml
http://norrkoping.se/kultur-fritid/kulturmiljo/industrilandskapet/
http://www.nosp.se/om-oss.aspx
http://www.visualiseringscenter.se/om-c/sv/
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konkurrens. Det finns en utveckling som går mer och mer mot att städer och regioner måste 

skapa komparativa fördelar för att öka sin attraktivitet gentemot andra.71 

 Diskursen kan också ses ur ett perspektiv som riktar sig mot att om inte de gamla 

industribyggnaderna hade återanvänts och utvecklats så hade kanske inte Industrilandskapet blivit 

en attraktiv stadsdel där många aktörer vill göra satsningar. Musealisering av historiska miljöer 

upplevs dock ofta vara ett säkert sätt att få miljön bevarad för framtiden.72 Men frågan är om det 

är rätt att alltid gå den säkra vägen? I stort verkar det handla om att hitta en medelväg för att 

skapa den attraktiva miljön. Den dåtida bebyggelsen står för något vackert, unikt och attraktivt. 

Men attraktiviteten verkar också kräva att det finns moderna verksamheter som är på frammarsch 

och ligger i tiden. Det finns något påtagligt i det som Ewa Bergdahl skriver i antologin Industriarvet 

i samtiden som kan ses talande för den konflikt som uppstår i Industrilandskapet:  

När industriarvet är en del av vardagen och museerna ett redskap för att hantera detta arv, bör 
vi även ställa oss frågan hur vi förhåller oss till det komplicerade faktum att det gamla många 
gånger kan upplevas som ett hinder för det nya. 73  

Det är just delen om hur det gamla kan upplevas som ett hinder för det nya som jag upplever 

intressant och aktuell. Det handlar återigen om att kunna utveckla ett område med moderna 

verksamheter utan att för den skull spoliera områdets historia och de värden som historiskt följt 

med området.  

Exemplet Strykbrädan  

I Industrilandskapet pågår under 2011-2012 en tillbyggnad på byggnaden Strykbrädan vilket har 

orsakat en lokal debatt.74 Tillbyggnaden av Strykbrädan visas i Bilaga 2. Det har uppstått en debatt 

kring huruvida denna tillbyggnad riskerar att förstöra det kulturhistoriska värdet för Strykbrädan 

samt den intilliggande byggnaden Strykjärnet. Styrkjärnet som är ritat av Folke Bensow omskrivs 

ofta som en av de vackraste industribyggnaderna i Sverige. Byggnaden anses ha höga estetiska, 

historiska och arkitektoniska värden och är därför klassat som byggnadsminne.75 Diskussionen 

har också lyfts ytterligare ett steg till att handla om huruvida det är rättmätigt att bygga nya 

moderna byggnader och tillbyggnader i Industrilandskapet över huvud taget då detta är ett 

område utnämnt till riksintresse och eventuella tillbyggen och nybyggen skulle då kunna äventyra 

statusen som riksintressant kulturarv. Diskussionen gör att jag anser detta vara ett tydligt och 

aktuellt exempel på hur kulturarvsdiskursen är starkt närvarande i Industrilandskapet.  

                                                 
71 Mukhtar-Landgren, s. 234. 

72 Ewa Bergdahl, ”Att leva i Industriarvet- Om museet som en del av vardagen”, i Industriarvet i samtiden, red. Eva 

Silvén, Maths Isacson (Stockholm, 1999), s. 41. 

73 Bergdahl, (1999), s. 41.  

74 En del av debatten kretsar kring hur tillbygget av Strykbrädan blivit mycket fördyrat och det har uppstått en tvist 

mellan kommunen och det konsultföretag som anlitats. Detta är dock inget jag avser lägga fokus på här då det inte på 

ett tydligt sätt har med Industrilandskapet som stadsdel att göra. 

75 Alzén, s. 53. Beckman, (2005), s. 143.  
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 Torsten Nilsson, arbetslivsintendent på Arbetets museum, och Anne-Charlotte Hertz, 

tidigare stadsantikvarie på Norrköpings kommun, skriver i en debattserie i Norrköpings 

Tidningar om hur de är emot tillbyggnaden av Strykbrädan med hänvisning till framförallt 

kulturarvsstatusen som rör området.76 Ord som frekvent förekommer i deras argumentation är 

respekt, försiktighet och ödmjukhet vilket de menar är nyckeln till att använda Industrilandskapet 

på ett bra sätt. Deras ståndpunkt är att utvecklingen och ett fantasifullt stadsrum inte behöver stå 

tillbaka för att kulturarvet ska får vara framträdande. Enligt min tolkning används 

fantasibegreppet i detta fall som ett ledord för vilka verksamheter och händelser som tar plats i 

området och dess byggnader. Hertz avslutar sin artikel på följande vis vilket jag anser 

sammanfattar huvuddragen i hennes argumentation;  

Om vi vill att Norrköpings bebyggelsemiljöer ska fortsätta att utvecklas på ett positivt sätt 
gäller det verkligen att balansera respekt och fantasi kryddat med en rejäl dos ödmjukhet inför 
framtida projekt.77 

Ett antal anställda på Arbetets museum har också i en skrivelse till Byggnadsnämnden i 

Norrköping framfört invändningar mot tillbyggnaden av Strykbrädan när projektet var i sitt 

planeringsstadium. Invändningarna avser bland annat den, som det uttrycks, ”farliga 

trafiksituation” som kan komma att uppstå vid tillbyggnaden då den begränsar framkomligheten. 

I skrivelsen ges också stort utrymme till argumentet kring att en modern tillbyggnad riskerar det 

kulturhistoriska värdet. Det är främst Strykbrädans sammanlänkning med Strykjärnet som gör att 

skrivelsens författare anser att även Strykbrädan bör omfattas av det byggnadsminne som 

Strykjärnet utgör. För att legitimera sin ståndpunkt hänvisas bland annat till att Länsstyrelsen 

uttalat att tillbyggnaden kan ”ge påtaglig skada på riksintresset samt få en betydande inverkan på 

byggnadsminnet Strykjärnet”.78 I de ovan nämnda debattinläggen av Nilsson och Hertz samt i 

skrivelsen till Byggnadsnämnden framkommer argument på tre olika nivåer som legitimerar att 

byggnadsminnet eller kulturarvsstatusen skadas. Till att börja med åsyftas de lokala intressena, de 

som kan sägas gälla Industrilandskapet som område med grund i det riksintresse och de 

byggnadsminnen som omfattar området. I skrivelsen hänvisas det bland annat till den gällande 

översiktsplanen där det görs gällande att ”de nya tillskotten inte tillåts att dominera över eller 

spoliera det historiska arvet”.79 En riktlinje som författarna anser att kommunen inte har 

efterföljt. Den andra nivån kan sägas gälla Norrköping som stad. Även här är riksintresset av 

värde i argumentationen och Industrilandskapets betydelse för staden och dess identitet 

framhävs. Exempelvis gör Nilsson och Hertz liknelser med den medeltida bebyggelsens betydelse 

                                                 
76 Hertz. Torsten Nilsson, ”Byggnadsställning eller inte byggnadsställning – Detta är frågan”, Norrköpings Tidningar, 

2010.10.12. Torsten Nilsson, ”Trapphuset skapar trafikfaror”, Norrköpings Tidningar, 2010.10.26. 

http://www.nt.se/debatt/default.aspx?articleid=6377689 (2012.04.18)  

77 Hertz. 

78 Anders Lindh, Maud Fjellman, Torsten Nilsson, Felicia Eriksson, Sofia Seifarth, Synpunkter angående tillägg i 

detaljplanen för Kv Kopparkypen m.fl. (Holmenområdet) inom stadsdelen Berget i Norrköpings kommun, 2010.08.31 (Norrköping, 

2010) 

79 Lindh, Fjellman, Nilsson, m.fl. Norrköpings kommun, Översiktsplan för Industrilandskapet i Norrköping, s. 18. 

http://www.nt.se/debatt/default.aspx?articleid=6377689
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för Visby eller Gamla stans betydelse för Stockholm för att belysa ett kulturarvs betydelse för 

staden.80 Den tredje typen av argument berör det nationella intresset (och i viss mån det 

internationella) för Industrilandskapet som unik industriell miljö. Även här fungerar riksintresset 

som en grund för argumenten. Exempelvis ges denna beskrivning: 

Industrilandskapet är en av Norrköpings viktigaste tillgångar. Ingen annan svensk eller 
europeisk stad kan på samma sätt visa upp ett så väl sammanhållet fabriksområde mitt i 
stadskärnan. Detta gör Norrköping unikt […]81 

 De som svarat för Strykbrädans utbyggnad i samma debattserie är Dag Johansson, 

stadsarkitekt på Norrköpings kommun, och Bror-Tommy Sturk, stadsantikvarie. De lyfter också 

fram begreppet respekt som centralt men kombinerar det med ordet fantasi på ett annorlunda 

sätt, vilket jag i deras fall tolkar som att fantasin i mångt och mycket står för att föra in det nya 

och moderna i kontrast till det gamla. Främst i den mening att det också syns rent visuellt.82 

Fantasibegreppet kan handla om huruvida fantasin ska ta sig uttryck i de verksamheter som 

huserar i området eller om fantasin också ska fungera som en visuell kontrast.  Johansson och 

Sturk påvisar vikten av att området inte blir ett museum utan att det kan användas och anpassas 

efter nutidens verksamheter och dess behov.83 De skriver bland annat att nya inslag i 

Industrilandskapet kan ge upphov till en ny typ av attraktionskraft.84 I kontrast till ovan nämnda 

utdrag ur översiktsplanen som det i skrivelsen till Byggnadsnämnden hänvisades till ger 

Johansson och Sturk en annan tolkning av översiktplanen och skriver fram samma citat, dock 

med tillägg, som argument för sin ståndpunkt:  

Helhetsmålet skall tolkas så, att de nya tillskotten inte tillåts att dominera över eller spoliera det 
historiska arvet. Rätt utförda kan de nya byggnaderna tillföra nya värden och kontrasterna 
mellan nytt och gammalt skärpa och förstärka upplevelsen.85 

Gemensamt för de båda ståndpunkterna är att de belyser uniciteten och respekt, men med lite 

olika utgångspunkt. Det kan alltså sägas handla om vem som har tolkningsföreträde och makt att 

fylla dessa begrepp med innehåll. Översiktsplanen för Industrilandskapet tillåter moderna inslag i 

nya byggnader eller tillbyggnader men kring nybyggnader skrivs också att det ska tas hänsyn till de 

äldre byggnadernas karaktär. Jag finner det intressant i denna diskussion att båda sidorna har 

använt samma textstycke ur översiktsplanen men med olika syften. Citatet kan sägas sammanfatta 

diskursens problematik på ett bra sätt då det å ena sidan skrivs fram hur tillägg kan vara ett 

ypperligt sätt att utveckla området och göra det mer attraktivt och skapa spännande miljöer. Å 

andra sidan påvisas också vikten av att låta det kulturhistoriska arvet ha en tydligt framträdande 

roll i området. Det finns en rad sätt att tolka och använda dessa riktlinjer vilket har framkommit 

                                                 
80 Hertz. Nilsson, (2010.10.12).  

81 Lindh, Fjellman, Nilsson, m.fl. 

82 Dag Johansson, ”Industrilandskapet måste leva”.  Dag Johansson, Bror-Tommy Sturk, ”Industrilandskapet har 

alltid förändrats”, Norrköpings Tidningar, 2010.11.13. http://www.nt.se/Print.aspx?articleid=6413424 (2012.03.03).  

83 Dag Johansson, ”Industrilandskapet måste leva”. Johansson, Sturk.  

84 Johansson, Sturk.  

85 Johansson, Sturk. Norrköpings kommun, Översiktsplan för Industrilandskapet i Norrköping, s. 18.  

http://www.nt.se/Print.aspx?articleid=6413424
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tydligt i mitt material och detta ger utrymme för delade meningar och en konflikt mellan olika 

aktörer. En viktig fråga att ställa i relation till sådana bestämmelser är; vem bestämmer vad som är 

moderna inslag i landskapet och vem som avgör om dessa inslag håller sig på rätt sida om 

bevarandeintressena och riksintresset? Det kan sägas bli en fråga om vem/vilka aktörer som har 

störst makt och tolkningsföreträde i definierandet av vissa begrepp eller utlåtanden, alltså vilka 

som har företräde att skapa och föra fram det som blir antaget som sanning i störst utsträckning.  

 SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) gav under 2011 ut en rapport där förekomsten 

riksintresse diskuteras. Skriften beskrivs syfta till att ”[…] bidra i en dialog kring hur systemet 

med riksintressen kan fungera bättre och återta sin legitimitet.”86 De menar alltså att funktionen 

med riksintresse har tappat mycket av sin legitimitet vilket är intressant i förhållande till den 

utveckling som pågår i Industrilandskapet. Till exempel  i förhållande till diskussionen om 

Strykbrädans tillbyggnad. Eventuellt kan det ses som att i och med att funktionen med 

riksintressen i någon mån har tappat legitimitet gör det att en del beslut fattas i stridighet mot de 

bestämmelser om riksintresse som finns för ett område eller byggnad.  

 Hur kan man se på de mottsättningar som finns gentemot förnyelse, tillägg och 

nybyggnader i Industrilandskapet? Är det ett bara ett sätt att visa missnöje mot ett nedvärderande 

av kulturmiljöer och byggnader eller kan det sägas stå för något större? Kanske kan det, såsom 

Jonas Anshelm beskriver det, vara ett slags yttring i förhållande till en snabb 

moderniseringsprocess. Han menar att viljan att bevara och intresset för kulturarvet ökar under 

perioder där stora förändringar är på gång i en tro om att utvecklingen hotar kulturarvet.87 

Ett levande stadsrum 

Att skapa ett levande stadsrum kan ses som en tydlig vision för Industrilandskapet, framförallt 

från kommunens sida. Därför har jag valt att presentera det som en av tre övergripande diskurser 

som berör Industrilandskapet. Kommunen kan ses som en tydlig aktör inom diskursen och i 

kommunala dokument ges det återkommande uttryck för en vilja att skapa ett levande stadsrum. 

I den gällande översiktsplanen för området skrivs det att:  

Med viktiga inslag av kulturinstitutioner och bostäder kan Industrilandskapet bli en levande, 
mångsidig stadsdel, som kan bli ankaret i Norrköpings nya näringsliv.88  

Det levande stadsrummet kan i stora drag sägas handla om att skapa en mångfald av verksamheter 

och aktiviteter. Mångfalden verkar vara av vikt dels för att skapa mötesplatser och mycket rörelse 

i området under större delen av dygnet och dels för att attrahera ett brett spektra av målgrupper, 

såväl företag som privatpersoner.89 I ovanstående citat framträder exempelvis tre större 

verksamhetstyper som ofta förekommer i tal och text om Industrilandskapet, nämligen kultur, 

bostäder och det ”nya näringslivet” vilket jag tolkar som att det handlar om de kunskapsbaserade 

                                                 
86 Sveriges Kommuner och Landsting,  s. 1. 

87 Jonas Anshelm, ”Inledning”, i Modernisering och kulturarv, red. Jonas Anshelm (Stockholm, 1993), s. 12f.  

88 Norrköpings kommun, Översiktsplan för Industrilandskapet i Norrköping, s. 1.  

89 Norrköpings kommun, Översiktsplan för Industrilandskapet i Norrköping, s. 4ff.  
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näringarna som ofta nämns.90 Något som dock kan diskuteras och som kan te sig paradoxalt i den 

offentliga kommunala diskursen kring ett levande stadsrum är huruvida det skapas en mångsidig 

stadsdel med mångfald när det finns en så pass tydlig inriktning på en typ av 

näringsverksamheter. Talet om ett levande stadsrum med mångfald kan sägas gälla inom vissa 

gränser. En mångfald av verksamheter beskrivs alltså önskvärd men ändå med tydliga önskemål 

kring vilken typ av verksamheter som är mest lämpade för etablering i området. Det verkar från 

kommunens sida vara av stort intresse att majoriteten av de verksamheter som tar plats i 

Industrilandskapet kan etiketteras kunskapsintensivt. I översiktsplanen finns följande att läsa:  

Vissa verksamheter, som idag verkar med låg personaltäthet eller på en lägre kunskapsnivå, kan 
förväntas lämna området i takt med att lägeskostnaderna stiger.91  

Min tolkning av översiktsplanen och andra dokument från kommunen är att det finns en stark 

förväntan att stadsdelen ska fortsätta utvecklas som ett attraktivt område för att på så sätt locka 

en specifik typ av verksamheter och medborgare. Detta trots att översiktsplanen framhåller att: 

”Planen vill stimulera till en brokig blandning av verksamheter och boende”92 vilket skulle kunna 

ses motsägelsefullt i relation till det starka fokuset som finns gentemot kunskapsbaserade 

verksamheter. Citatet kan dock tolkas på så sätt att det är blandningen av verksamheter och 

boende som eftersträvas och inte en brokig blandning av verksamheter respektive bostäder. Det 

kan sägas handla om vem/vilka som definierar vad som inkluderas under parollen levande stadsrum. 

Handlar det om att skapa en mångfald av verksamheter som lockar många olika typer av 

människor? Eller kan definitionen endast sägas gälla viljan att skapa rörelse i området under en 

större del av dygnets timmar samtidigt som en tydlig inriktning på typ av verksamheter 

fortfarande kan finnas kvar?  

 Diskursen kring ett levande stadsrum är inte något nytt för Industrilandskapet. Tidigare 

verkar stor tilltro getts till Universitetet med förhoppningar att ett växande antal studenter skulle 

fylla området med liv och rörelse. I slutet av 1990-talet och in på 2000-talet nämns universitet 

som en av de största aktörerna i området och förhoppningar om hur det skulle bli ett lyft för 

staden och Industrilandskapet att universitetet flyttade in beskrivs.93 Idag, ca 10 år senare, är min 

uppfattning att en stor tilltro sätts till bostadsbyggande även om universitetet fortfarande nämns 

som viktig aktör vilket omskrivs utförligare under rubriken Industrilandskapet som nav i 

kunskapsstaden. Att under parollen levande stadsrum hitta bränsle för en diskurs om bostäder i 

Industrilandskapet är förmodligen en lyckträff för såväl fastighetsaktörer som kommunen och 

                                                 
90 Klövern. Nordic City Network, Member cities- Norrköping, http://www.nordiccitynetwork.com/member-

cities/norrkoeping 2012.05.10. Norrköpings kommun, Översiktsplan för Industrilandskapet i Norrköping. Norrköpings 

Kommun, Upplev Norrköping, Broschyren Industrilandskapet. Norrköpings kommun, Upplev Norrköping, Norrköping 

– en del av Fjärde Storstadsregionen (utan årtal). Norrköping Science Park, Om oss. 

91 Norrköpings kommun, Översiktsplan för Industrilandskapet i Norrköping, s. 9. 

92 Norrköpings kommun, Översiktsplan för Industrilandskapet i Norrköping, s. 9. 

93 Lasse Södergren, ”Universitetet ska få staden att sjuda”, Norrköpings Tidningar, 1997.03.14. Karin Hassler, ”150-årigt 

bomullsspinneri får nytt liv”, Norrköpings Tidningar, 1998.06.26. Jan Nordström, ”Fabriken i universitetets ägo”, 

Folkbladet, 1996.05.11.  
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förhoppningsvis även för Norrköpings invånare då Industrilandskapet i mångt och mycket 

beskrivs som ett attraktivt område. Bostäder i Industrilandskapet diskuteras vidare i ett eget 

avsnitt nedan.  

 I diskursen kring ett levande stadsrum handlar det också om att skapa ett tillgängligt 

stadsrum för allmänheten där det blir lätt att röra sig och där miljön kan fungera som en 

mötesplats. Detta används till exempel som ett motiverande argument för att bygga broar i 

området. Ett exempel är den bro som under 2011-2012 har byggts mellan universitetet och 

Visualiseringscenter.94 I översiktplanen beskrivs det vara av vikt att lätt kunna röra sig i området 

vilket motiverar byggandet av gångstråk, exempelvis i form av broar.95 Bron kan också sägas ha 

en symbolisk innebörd i att den sammanlänkar olika verksamheter och underlättar därmed 

nätverkande och samarbete mellan olika aktörer i området.96 I text om brobyggande som 

betydelsefullt för skapandet av ett levande stadsrum finns en länk till diskursen om 

kunskapsstaden. I följande exempel syns också motiveringar som hänvisar till att broar är en del 

av den historiska industriella miljön och därför kan det ses befogat att fortsätta utveckla miljön 

med samma medel. Det kulturella arvet gör sig alltså påmint.  

Går man runt i Industrilandskapet märker man spåren efter produktionen i form av ett antal 
broar som förbinder olika huskoppar med varandra. Även kunskapsindustrin behöver ibland 
sådana förbindelser.97 

Bostäder  

I ett flertal olika material återkommer en diskussion och vision om bostäder i Industrilandskapet 

och jag ser det därför som en viktig komponent i diskursen kring ett levande stadsrum. Talet om 

bostäder i Industrilandskapet kan dock ses ha kopplingar även till den övergripande diskursen 

kring kulturarv men framförallt till den pågående diskursen om ett levande stadsrum varför jag 

valt att placera den just under rubriken Ett levande stadsrum. Bostadsfrågan är också ett exempel på 

att kommunen tillsammans med privata bostadsaktörer samverkar för att nyttja det industriella 

arvet, såsom Legnér beskriver blir allt vanligare.98 

 Bostadsfrågan tar ofta avstamp i argumentet att bostäder behövs för att fylla stadsrummet 

med liv på alla dygnets timmar och skapa en större mångfald i området.99 Detta märks bland 

annat i formuleringar såsom att bostäder saknas i Industrilandskapet och att det i en tidning från 

                                                 
94 Sören Boström, ”Snart premiär för Campusbro”, Folkbladet, 2012.04.10. Jenny Blomberg, ”Nya bron är nästan på 

plats”, Folkbladet, 2012.02.24.  

95 Norrköpings kommun, Översiktsplan för Industrilandskapet i Norrköping, s. 6, 12. 

96 Norrköpings kommun, Ny bro binder samman universitetet och Visualiseringscentret, http://www.norrkoping.se/bo-

miljo/trafik/nyheter/2011/ny-bro-binder-samman-univ/ (2012.05.11) 

97 Dag Johansson, Norrköping: 25 exempel från en kunskapsstad.  

98 Legnér, s. 9, 12ff.  

99 Sören Boström, ”Här är det nya boendet i Industrilandskapet”, Folkbladet, 2012.04.04. Dag Johansson, Norrköping: 

25 exempel från en kunskapsstad. Norrköpings kommun, Översiktsplan för Industrilandskapet i Norrköping, s. 1, 5, 11f. 

Stadsbyggnadskontoret, Norrköpings kommun, Markanvisningstävling för Stabben i Norrköpings kommun: Tävlingsprogram 

(2012).  
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Stadsbyggnadskontoret som gavs ut i samband med de bodagar som arrangerades i april 2012 

skrivs om bostäder i Industrilandskapet under rubriken ”Mer liv och rörelse i 

Industrilandskapet”.100 I översiktsplanen ges tydligt uttryck för detta genom ställningstaganden 

som; ”Det bör finnas inslag av bostäder med syfte att göra området befolkat under alla delar av 

dygnet.”101 Att området saknar puls beskrivs på flera sätt av kommunen och bostäder nämns i 

relation till skapandet av denna stadspuls vilket bland annat märks i närmast ovanstående citat 

från översiktsplanen.102 Dessutom framkommer formuleringar som: ”Industrilandskapet ska vara 

ett kreativt område med stadspuls.”103 Detta kan tolkas på så sätt att det kreativa näringslivet och 

de kulturinstitutioner som finns i området kan behöva kompletteras av exempelvis bostäder för 

att skapa liv och rörelse, alltså stadspuls i området. Det finns under 2012 tre pågående 

markanvisningstävlingar angående bostäder i Industrilandskapet vilket visar på att kommunen ger 

stort utrymme för en utveckling som inkluderar boende.104 I en något vidare kontext handlar det 

om att skapa utrymme för ett flertal olika typer av verksamheter vilket bidrar till ett mer 

kontinuerligt befolkande av området och skapar en trygghet i rummet.105 Idag finns främst 

verksamheter där aktiviteten i hög utsträckning sker på dagtid vilket gör att det finns en strävan 

mot att skapa aktivitet även på andra tider. Situationen belyses i den beskrivning av Norrköping 

som finns på Nordic City Networks hemsida där staden och Industrilandskapet beskrivs i relation 

till kunskapsstaden:  

Future challenges are related to the fact that the area is well-populated during the day, but 
emptier in the evening. Almost no buildings are converted into residential housing, there is a 
lack of daily services, few eateries open in the evening, etc.106 

I citatet belyses en problematik kring att skapa ett område där typen av verksamheter renodlas i 

alltför hög grad så att området inte blir det levande område med stadspuls som önskas. 

 I det material som legat till grund för analysen finns övervägande positiva tongångar när det 

gäller bostadsfrågan. Från ett antal aktörer ses bostäder skapa en mer attraktiv och levande 

stadsdel. Detta handlar främst om de offentliga texter som publiceras av kommunen men 

bostadsfrågan omskrivs även i positiva ordalag av exempelvis de lokala medierna Norrköpings 

Tidningar och Folkbladet som alltså kan ses som medaktörer i skapandet av en slags positiv 

diskurs kring bostäders bidragande till det levande stadsrummet. Främst handlar det om en 

                                                 
100 Stadsbyggnadskontoret, Norrköpings kommun, ”Mer liv och rörelse i Industrilandskapet”, nya norrköping: en tidning 

från stadsbyggnadskontoret i Norrköping (April, 2012), s. 9.  

101 Norrköpings kommun, Översiktsplan för Industrilandskapet i Norrköping, s. 5.  

102 Norrköpings kommun, Översiktsplan för Industrilandskapet i Norrköping, s. 5.  

103 Stadsbyggnadskontoret, Norrköpings kommun, ”Mer liv och rörelse i Industrilandskapet”, s. 9. 

104 Stadsbyggnadskontoret, Norrköpings kommun, ”Mer liv och rörelse i Industrilandskapet”, s. 9. Norrköpings 

kommun, ”Ny vision för Industrilandskapet”, annonsbilaga Norrköping växer: en tidning om Norrköpings näringsliv 

(2012:23), s. 23 

105 Mats Franzén, ”Jane Jacobs och den urbana offentligheten” i Urbanitetens omvandlingar, red. Thomas Johansson, 

Ove Sernhede (Göteborg, 2004), s. 40f.   

106 Nordic City Network, Member cities- Norrköping. 
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återgivning av de förslag som under 2012 varit aktuella i en markanvisningstävling.107 Men precis 

som i de kommunala texterna beskrivs också här en avsaknad av bostäder vilket alltså antyder att 

en förbättring skulle inträffa om bostäder blev en tydligare del av Industrilandskapet. Exempelvis 

beskrivs situationen såhär: ”Något som genom seklers gång helt saknats i Industrilandskapet, och 

som alltjämt saknas, är ju bostäder.”108 Just begreppet saknas/saknad känns signifikant i 

diskussionen kring bostäder och ger tydliga signaler om att bostäder bör tillföras för att 

komplettera områdets funktioner. 

 De invändningar som förekommer handlar inte om själva användandet av området som 

bostadsområde utan snarare om vilka byggnader som skulle komma att användas för ändamålet. 

Då Industrilandskapet ursprungligen inte är avsett för boende gäller det att integrera denna typ av 

bebyggelse på ett sätt som passar ihop med den redan befintliga bebyggelsen, detta när det gäller 

nybyggen.109 Återigen återkommer frågan om bevarande kontra utveckling med sin balansgång 

mellan att bevara den ursprungliga miljön och dess karaktär å ena sidan och utveckla området 

som levande och modern stadsdel å andra sidan.  

Bostäder är här ett sätt att ge mera liv och i markplan ska det finnas lokaler som exempelvis 
kontor, restaurang eller café.110  

Detta citat visar på hur affärsverksamheter i bottenplan säkrar allmännyttan och behåller rummet 

öppet för allmänheten. Risken att privatisera rummet förebyggs därigenom. Att 

affärsverksamheter huserar i markplan kan också bidra till mer rörelse och liv i området. I 

Norrköping- 25 exempel från en kunskapsstad kommer exempelvis representanter från SVT till tals: ” 

”- Vi har lagt studion på bottenvåningen så förbipasserande ska kunna kika in genom fönstren 

och se inspelningarna live.” ”111  Detta gör att också näringslivet blir en aktör att räkna med i 

diskursen kring ett levande stadsrum. Allmännyttan och eventuell privatisering av rummet går att 

diskutera vidare. Å ena sidan används argumenten kring att skapa ett levande stadsrum som gör 

miljön tryggare för allmänheten och skapar mer rörelse i området.112 Bostadsbyggandet motiveras 

alltså med en slags allmännytta där allmänheten kan ses som en aktör som i så stor utsträckning 

som möjligt bör tillfredsställas och vars behov finns med som motivering för olika former av 

utveckling av området. Å andra sidan belyses vikten av attraktiva, vattennära bostäder.113 Bland 

                                                 
107 Jan Nordström, ”Bostadsbygge på gång- första inom gamla Industrilandskapet”, Folkbladet, 2012.01.18, s. 9. Jan 

Nordström, ”Tre tävlande i arkitekttävlingen”, Folkbladet, 2012.03.12, s. 8. Lasse Södergren, ”Tre förslag som ger 

förnyelse”, Norrköpings Tidningar, 2012.03.15, http://www.nt.se/stoltastad/artikel.aspx?articleid=7551676 
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108 Nordström (2012.01.18). 

109 Norrköpings kommun, Översiktsplan för Industrilandskapet i Norrköping, s. 5.  

110 Lasse Södergren, ”Bostadsplaner vid Industrilandskapet”, Norrköpings Tidningar, 2011.11.15, 

http://www.nt.se/Print.aspx?articleid=7231398 (2012.03.03) 
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annat citeras stadsarkitekt Dag Johansson i en artikel i Folkbladet: ”- Vi anser att det är viktigt att 

vi skapar attraktiva boenden i Norrköping, för det betyder alltmer för dagens människor.”114 En 

sådan typ av motivering kan snarare ses som ett sätt att stänga rummet och göra det privat i och 

med att det är en liten del av befolkningen som kan ta del av denna typ av bostäder.115 Men även i 

denna form av argument finns det en grund som påvisar att allmänhetens behov bör 

tillfredställas. Diskursen kring bostäders betydelse kan relateras till att det blir viktigt för städer 

och regioner att skapa attraktiva livsmiljöer, där till exempel boende och kultur är väsentliga 

pusselbitar. I relation till arbete handlar det alltså om att komplettera de attraktiva arbetsmiljöerna 

med attraktiva boendemiljöer för att locka människor till staden eller området.116 Eventuellt kan 

sådana satsningar bidra till ett slags privatisering av stadsrummet då skapandet av trygghet och 

attraktivitet för vissa grupper ofta innebär att områden stängs för andra grupper.117 Dock görs 

försök i syfte att förebygga en privatisering: 

Den nya bebyggelsen ska ha karaktären av att stå på allmän mark. I Industrilandskapet ska man 
som fotgängare kunna röra sig relativt fritt, oavsett om öppen mark är allmän eller inom 
kvarter.118 

Genom formuleringar som denna görs det gällande att det inte finns någon avsikt att privatisera 

området, att det fortfarande finns en vikt i att allmänheten ska kunna röra sig fritt i området. 

 Bostadsplanerna för Industrilandskapet slutar inte vid kvarteret Stabben utan flera 

markanvisningstävlingar blir aktuella under 2012. Kommunen skriver på sin hemsida att:  

Bostäder har hittills saknats i Industrilandskapet och dessa projekt ska ge människor en 
möjlighet att bo mitt i denna unika miljö.119  

Återigen används unicitetsargumentet och hänvisningen till den historiska miljön vilket gör att 

spåren av kulturarvsdiskursen också gör sig gällande i bostadsfrågan och vidare i frågan om att 

skapa ett attraktivt levande stadsrum. Diskursen om bostäder är på intet sätt något nytt för 

Industrilandskapet utan är en diskussion som har återkommit gång på gång under många års 

tid.120 Bostäder har också växt fram i Industrilandskapet på ett flertal ställen, exempelvis vid 

Drags gamla fabriker. Detta har dock skett främst i utkanterna av området. Det som förnyar 

diskursen och gör den mer aktuell är att det idag handlar om att upprätta ett helt nytt hus och 
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dessutom väldigt centralt i Industrilandskapet. I relation till detta växer också diskussionen om 

bevarandet av den ursprungliga miljön till en ny nivå.  

Industrilandskapet som nav i kunskapsstaden 

Att det finns en diskurs om Industrilandskapet som ett kunskapsintensivt område är tydligt 

framträdande i materialet och detta blir alltså den tredje och sista övergripande diskursen som 

omskrivs i denna analys.  

 Det verkar i hög grad finnas en vilja från kommunens sida att måla upp Norrköping som 

en kunskapsstad på framväxt och Industrilandskapet beskrivs som dess nav vilket gör att talet om 

Industrilandskapet som nav i kunskapsstaden kan ses som en diskurs där kommunen i stor 

utsträckning styr diskursen. Detta märks bland annat genom kommunens anslutning till närverket 

Nordic City Network, ett forum som omfattar ett tiotal nordiska städer i syfte att utbyta kunskap 

och erfarenheter kring utvecklandet av kunskapsstaden.121 Att kommunen anslutit sig till Nordic 

City Network gör också att den lokala diskursen om Industrilandskapet som kunskapsintensivt 

område kan lyftas till en större nationell och internationell diskurs kring kunskapsstaden. Det 

finns också tydliga kopplingar till liknande områden i Sverige och andra delar av världen. Att 

återanvända gamla industriella områden till verksamheter som ligger i linje med 

kunskapssamhället och det postindustriella samhället är inte helt ovanligt. Ett tydligt exempel på 

detta är Ruhrområdet i Tyskland där ett stort industriområdet har arbetats om efter det att 

tillverkningsindustrin har mött en kris och varit tvungna att lägga ner eller flytta sin verksamhet 

till andra länder. Idag fungerar området i hög grad som turistnäring och en satsning på kultur har 

varit framträdande.122 Likheten med andra områden och städer gör att exemplet 

Industrilandskapet och Norrköping kan diskuteras i samband med en bredare social praktik som 

berör utvecklandet av kunskapsstaden och kunskapssamhället samt återanvändandet av 

industriella miljöer i syfte att skapa postindustriella städer grundade på kunskaps- och 

upplevelsebaserade verksamheter. 

 Satsningen och inriktningen på att vara ett modernt och innovativt område med fokus på 

kunskap märks bland annat genom vilka begrepp som används i tal och skrift om 

Industrilandskapet. Ord som kreativitet, kunskap, kultur, innovation och nätverkande är vanligt 

förekommande i material som syftar till att marknadsföra området och locka till sig nya aktörer 

och begreppen kan därmed ses som centrala för diskursen.123 Just den kreativa miljön med närhet 

till aktörer med liknande verksamheter och intressen är något som framhävs upprepade gånger 

och närheten till universitetet utgör en viktig faktor för området och dess näringsliv.124  
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Kreativiteten är något som kan sägas vara kännetecknande för den kunskapsbaserade staden.125 

Exempelvis blir detta tydligt i tal om Strykbrädan som har moderniserats och kan sägas ha 

anpassats för den kunskapsintensiva framtoning som präglar Industrilandskapet. I en 

annonstidning som behandlar Norrköpings näringsliv, utgiven av kommunen, finns en artikel om 

Strykbrädan där dess verksamheter beskrivs i ordalag om nätverkande, samarbete och oväntade 

företagsidéer.126  

 Campus Norrköping ges stort utrymme i talet om Industrilandskapet som 

kunskapsintensivt område.  

Inget har påverkat Norrköping så mycket de sista 30 åren som etableringen av Campus 
Norrköping. […] Det har bidragit till att utbildningsnivån höjts men också att delar av 
industrilandskapet vackraste byggnader tagits i anspråk och skapat en stimulerande miljö.127  

I detta citat som är hämtat ur publikationen Norrköping – 25 exempel från en kunskapsstad finns ett 

flertal punkter som är talande för dokumentet och hela diskursen kring Industrilandskapet som 

kunskapsintensivt område; Linköpings universitets betydelse, den stimulerande och attraktiva 

miljön samt återbrukandet av en industriell miljö som har estetiserats. Universitet med sin 

verksamhet i Industrilandskapet påtalas som en viktig faktor för utbildningsnivån i staden och får 

därmed stor betydelse för utvecklingen som kunskapsstad.128 

 I talet om kunskapsstaden finner jag det också relevant att nämna alla de kulturinstitutioner 

som finns i Industrilandskapet i form av exempelvis Arbetets museum, Stadsmuseet, 

konserthusen Louis de Geer och Flygeln samt visualiseringscenter. Just kulturverksamheter var 

bland det första som etablerade sig i området när detta åter började tas i bruk och kan därför ses 

som viktiga för områdets och stadens utveckling.129 Kulturinstitutionerna kan i första hand ses 

som en viktig del i uppbyggandet av kunskapsstaden då kultur och upplevelser ofta är en 

väsentlig del av denna, framförallt när det handlar om återanvändandet av industriella miljöer.130 

Men kulturverksamheterna kan också ses vara en del i produktionen av det levande stadsrummet i 

och med att det bidrar med en ytterligare dimension till variationen av verksamheter samt att det 

skapar mötesplatser i Industrilandskapet. De museer som finns i området benämns till exempel i 

samband med detta: ”Museerna fungerar som stadsrum där vem som helst kan gå in- gratis entré- 

och skapar på så sätt ett exempel på fjärde stadsrum131.”132 Kulturen skapar också en bra grund till 
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Broms Wessel, Moa Tunström, Karin Bradley (Stockholm, 2005), s. 163.  

126 Norrköpings kommun, ”Ett hus för entreprenörskap och idéer”, annonsbilaga Norrköping växer: en tidning om 

Norrköpings näringsliv (2012:23), s. 5.  

127 Dag Johansson, Norrköping: 25 exempel från en kunskapsstad. 

128 Dag Johansson, Norrköping: 25 exempel från en kunskapsstad. Lars Stjernkvist, Fredrik Bergqvist, ”Kunskapsstaden 

Norrköping”, Folkbladet, 2012.02.09. Nordic City Network, Member cities- Norrköping. 

129 Dag Johansson, Norrköping: 25 exempel från en kunskapsstad.  

130 Willim, s. 2, 9ff, 64f, 107. 

131 Min not: Det fjärde stadsrummet kan beskrivas som rum för möten och samtal. I det första stadsrummet bor 

man, i det andra stadsrummet arbetar eller studerar man och det tredje stadsrummet är det offentliga rummet i form 

av gator och torg. Dag Johansson, Norrköping: 25 exempel från en kunskapsstad. 
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att marknadsföra området och skapa turistnäring. Industrilandskapets kulturutbud framkommer 

tydligt i talet om Norrköping som turistmål133 vilket kan länkas till att en slags stadsrenässans kan 

sägas pågå där marknadsföring av städer och dess unika fördelar blir allt viktigare. Omvandlingen 

av gamla industrimiljöer blir exempel på hur skapandet av attraktiva miljöer eftersträvas i städer. 

Ofta genom att exempelvis etablera museer och andra kulturinstitutioner och attraktivt 

vattennära boende.134 Detta anser jag väl stämmer överens med den utveckling som skett av 

Industrilandskapet och kulturen kan alltså sägas bli en del i skapandet av kunskapsstaden på så 

sätt att det bidrar med attraktiva miljöer som kan ses som komplement till arbete. 

  I diskursen kring Industrilandskapet som kunskapsintensivt område kan kommunen ses 

som en tydlig aktör och jag finner inte att det inte på samma sätt som när det gäller 

kulturarvsdiskursen finns en debatt eller motstridigheter kring detta. Bilden av Industrilandskapet 

som en del av kunskapsstaden tolkar jag därför har fått bra genomslagskraft och kan därmed 

sägas vara en diskurs där den offentliga kommunala framtoningen i hög grad fått genomslag och 

blir tagen som sanning. 

Kontraster  

Framväxten av kunskapsstaden kan inte ses som något unikt då många städer idag benämns som 

kunskapsbaserade snarare än baserade på tillvekning. Därför kan det som ovan beskrivet vara av 

vikt att framhäva det unika gentemot andra liknande aktörer och det är bland annat i den mening 

som kontraster blir väsentliga.  

 Trots en tydlig satsning på nytänkande, teknologiskt inriktade och kunskapsbaserade 

företag framhävs ändå den historiska miljön som en viktig faktor, som en lockande kuliss. Det 

finns en vilja att skapa kontraster. Viljan att kontrastera skapar en tydlig relation till den eviga 

balansgången mellan att bevara och att utveckla i den mening att utvecklingen av moderna 

verksamheter är av vikt, men samtidigt är områdets attraktivitet beroende av en bevarad estetiskt 

tilltalande industrimiljö. Det verkar finnas något lockande i industrialismen storskaliga byggnader 

från tillverkningsindustrin i kontrast till dagens kunskapsintensiva verksamheter. I publikationen 

Norrköping- 25 exempel från en kunskapsstad återfins bland annat följande rader:  

De flesta städer ser idag en vilja från kunskapsföretagen att erbjuda anställda en intressant 
arbetsmiljö som ett av flera konkurrensmedel vid rekrytering. Men det handlar inte bara om 
tjusiga lokaler utan också om identitet och stadsmiljö.135  

Formuleringen med uttryck som intressant arbetsmiljö, konkurrensmedel, identitet och stadsmiljö 

tyder på att den historiska miljön är en viktig del i skapandet av en unik kunskapsstad. I 

materialet, främst det kommunala, tycker jag mig kunna skönja en slags stolthet i kontrasterna 

                                                                                                                                                         
132 Dag Johansson, Norrköping: 25 exempel från en kunskapsstad. 

133 Norrköpings kommun, Kultur och fritid, http://norrkoping.se/kultur-fritid/ (2012.05.15). Norrköpings kommun, 

Upplev Norrköping, Norrköping – en del av Fjärde Storstadsregionen. Norrköpings Kommun, Upplev Norrköping, 

Broschyren Industrilandskapet. 

134 Tunström, s. 64.  

135 Dag Johansson, Norrköping: 25 exempel från en kunskapsstad.  

http://norrkoping.se/kultur-fritid/
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som har skapats mellan det gamla industriella och det nya kunskapsbaserade, vilket bland annat 

ovanstående citat är ett exempel på. På något sätt blir det en marknadsfördel och det finns en 

stolthet i att ha lyckats bevara stadens historia och göra det till en viktig del av stadsidentiteten 

samtidigt som området har fått en tydlig framtidsprofilering genom de moderna verksamheterna 

som finns där. I en broschyr om Industrilandskapet, utgiven av Norrköpings kommun, finns 

följande att läsa vilket är talande för hur konstrasterna används som något positivt: ”Norrköping 

är en stad som hämtar kraft ur sin historia och satsar på framtiden.”136 Vidare skrivs i samma 

broschyr om den tid då området förnyades:  

Men kraften i de ståtliga industribyggnaderna och minnet av en blomstrande historia fanns 
kvar. En omfattande renovering och förvandling började. Industrilandskapet är återigen 
stadens nav men tillverkning är utbytt mot kunskapsorienterade verksamheter.137  

Att det är av vikt att framhäva det moderna samtidigt som den historiska betydelsen är viktig 

framkommer tydligt i citaten. Någonstans handlar det också om ett arbete med att ladda om 

värdet av den gamla industribebyggelsen, att anpassa den till nutiden och göra den postindustriell.  

 Det finns en tydlig röd tråd mellan denna diskurs och den som handlar om kulturarvet. 

Kanske skulle de rent av kunna sägas tillhöra en gemensam diskurs om omladdandet och 

återbruket av gamla industrimiljöer som jag beskrev under rubriken Kulturarv. Diskurserna kring 

industriellt kulturarv och om Industrilandskapet som en del av kunskapsstaden kan kanske sägas 

vara två sidor av samma mynt. På ena sidan finns det gamla, bevarandet som återkommer gång 

på gång. Det som handlar om stadens historia, vad den har varit och den stolthet som finns i 

detta. På andra sidan finns nutiden och framförallt framtiden paketerat i en vision om 

kunskapsstaden.  

 I en broschyr om Norrköping som ges ut av Norrköpings kommun, som bland annat finns 

att tillgå på stadens turistbyrå, nämns ganska omgående Industrilandskapet som dessutom utgör 

broschyrens framsida. Under rubriken Stilfullt industrilandskap återfinns följande beskrivning: 

Vår stolthet är Industrilandskapet, ett minne från textileran då vi kallades Sveriges Manchester. 
Idag är Industrilandskapet en plats för universitet, kunskapsföretag och museum, med 
Strömmen som livgivande följeslagare längs med de vackra byggnaderna.138  

Den kunskapsbaserade inriktningen på verksamheten verkar det generellt finnas en mycket 

positiv inställning till. Här ses nutiden och framtiden och att kunna möta framtiden i en kuliss av 

dåtida bebyggelse med unik kulturarvsstatus verkar ses som ett vinnande koncept. Konflikten 

uppstår när det kommer till det visuella. Modernt innehåll; ja. Men att det moderna även ska 

sprida sig ut på fasaderna är inte alla lika eniga om. Kontrasterna verkar vara en viktig 

framgångsfaktor men inom rimliga gränser.  

                                                 
136 Norrköpings Kommun, Upplev Norrköping, Broschyren Industrilandskapet.  

137 Norrköpings Kommun, Upplev Norrköping, Broschyren Industrilandskapet.  

138 Norrköpings kommun, Upplev Norrköping, Norrköping – en del av Fjärde Storstadsregionen. 
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Avslutning  

Det finns något speciellt med Industrilandskapet. Något som präglar hela staden. En del av 

stadsidentiteten kanske? Måhända är det för att denna del av staden bär på en stor del av 

Norrköpings historia och visar vad som länge präglat staden samtidigt som det också verkar 

fungera som en bas för att marknadsföra dagens Norrköping, det moderna. Att Norrköpings 

kommun tycker att Industrilandskapet är ett viktigt område som man vill behålla en positiv 

inställning till går inte att ta miste på och det visar sig bland annat genom det visionsarbete som 

pågår under 2012 och som syftar till att skapa en vision för Industrilandskapets framtid. Det vill 

säga vad bör området innehålla och symbolisera?  

 Industrilandskapet hade förmodligen inte kunnat omvandlas på det sätt det har gjort och 

fått ett så pass positivt skimmer som det fått om det inte hade legitimerats som kulturarv. Att se 

kulturarvet som socialt skapat och som en produkt tycker jag är intressant och jag tror vidare att 

det är möjligt att tala om området och staden som en produkt. Det uppkommer i allt högre 

utsträckning en strävan efter att skapa ett varumärke för staden och den ses allt mer som en 

produkt.139 Staden blir ett föremål att marknadsföra i en global konkurrens där stadens särdrag 

blir väsentliga och kulturarvet får större utrymme för att markera denna unicitet.140 I ljuset av 

detta är Industrilandskapet ett tydligt exempel på hur ett område belyses med tyngdpunkt på 

bland annat kunskap, kultur och historia vilket sedan får representera hela staden som produkt. 

Det är alltså inte bara det historiska och kulturarvet som får ligga till grund för marknadsföringen 

utan detta i kombination med moderniteter som kunskapsintensiva näringar och stor satsning på 

kultur och upplevelser utgör tillsammans grunden för områdets och stadens unicitet. 

Marknadsföringen kan sägas bygga på en kontrast mellan dåtid och nutid. Industrilandskapet kan 

ses som symbolisk för stadens förändring. Från att ha varit en arbetarstad med stort fokus på 

tillverkningsindustrin, med hög arbetslöshet, höga ohälsotal och låga medelinkomster141 till att 

idag vara en stad som satsar på kunskap och kultur. Det handlar i grunden om vilka företeelser 

och fysiska lämningar som ges status som kulturarv, hur dessa miljöer används och vilka värden 

det laddas med.142 Kulturarv har i mångt och mycket kommersialiserats och blivit föremål för en 

slags upplevelse- och turistindustri.143 Detta tar sig uttryck i Industrilandskapet till exempel 

genom de museer som finns i området samt de kulturinstitutioner som finns etablerade. Men 

även på så sätt att den historiska miljön och dess arkitektur i sig fungerar som ett attraktivt 

turistmål.  

                                                 
139 Thomas Johansson, ”Gentrifiering och estetisering av den postmoderna staden”, i Urbanitetens omvandlingar, red. 

Thomas Johansson, Ove Sernhede (Göteborg, 2004), s. 169.  Möllerström, s. 22ff.  

140 Forsemalm, s. 147f.  

141 Leif Sjögren, ”Norrköping blir kunskapsstad”, i Visioner av kunskapsstaden, red. Stadsmiljörådet (Karlskrona, 1997) 

142 Willim, s. 4.  

143 Svante Beckman, ”Oreda i fornsvängen”, i Modernisering och kulturarv, red. Jonas Anshelm (Stockholm, 1993), s. 

28f.  
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 Just diskursen kring kulturarv är den diskurs som visat sig tydligast i materialet i och med 

att det är något som ständigt återkommer. Det behöver inte alltid vara huvudspåret men det finns 

i princip alltid med på ett hörn i talet om Industrilandskapet. Jag anser att det går att tala om en 

generell kulturarvsdiskurs men det har också visat sig att det kan finnas skillnader mellan olika 

typer av kulturarv, till exempel vad gäller användandet i en kontext av att bevara kontra att 

utveckla. Diskursen kring Industrilandskapet som kulturarv kan alltså sättas i en större social 

kontext i den mening att det kan sägas finnas en generell diskurs kring industriellt kulturarv och 

vidare en bredare kulturarvsdiskurs. Diskursen kring industriellt kulturarv kan i mångt och 

mycket sägas handla om återbruk. Willim menar att det skett en distansering till 

tillverkningsindustrin som gjort att industriella miljöer har estetiseras och återbrukas sedan med 

tonvikt på postindustriella verksamheter vilka ofta återfinns inom områden som kultur, kunskap, 

konsumtion, turism och upplevelser. Detta utan att alltför starka motståndskrafter har dykt 

upp.144 Kommunens ståndpunkter och visioner för Industrilandskapet kan sägas ligga nära den 

diskurs som berör industriellt kulturarv i den mening att återbrukandet ligger i fokus. Bevarandet 

av industriella miljöer sker i stor utsträckning genom att använda de gamla industrierna till nya 

verksamheter.145 Motstående ståndpunkt, det vill säga de som anser att för mycket förändringar 

kan skada kulturarvsvärdet, kan snarare ställas närmare en traditionell och bredare 

kulturarvsdiskurs där det i större utsträckning handlar om ett musealt bevarande.146 Diskussionen 

kring bevarande kontra utveckling är ständigt aktuell när det talas och skrivs om 

Industrilandskapet. Bevarandet av industrimiljöer sträcker sig oftast bara till bevarandet av själva 

byggnaderna vilket gör att det inte går att tala om en behållning av en intakt historisk miljö. De 

förändringar som görs i syfte att skapa attraktivitet ligger ofta långt ifrån områdets ursprungliga 

verksamheter. Genom att estetisera miljöerna fungerar de som en kuliss till dagens 

postindustriella verksamheter som i hög grad inriktas på konsumtion snarare än områdets 

ursprungliga funktion inom produktion.147 Det är också i denna problematik som konflikter 

verkar uppstå. Att i marknadsföring av platsen/staden framhäva kulturarvet; dess värden och 

betydelse, behöver inte bara vara ett tecken på skapandet av unika fördelar gentemot andra städer 

och regioner.148 Det kan också ses som en motreaktion mot att det sker större förändringar 

generellt. Då kan det uppkomma krafter som starkt förespråkar ett bevarande av historiska 

miljöer och dess värden. Det kan alltså ses som en motreaktion mot en allt för snabb 

moderniseringsprocess.149 Demokratiargument kan också sägas motivera bevarandespåret i en tid 

av förändring då arbetarnas historia kan sägas överbyggas av modernitet och värden som inte går 

i linje med områdets ursprungliga värden och funktioner.150 

                                                 
144 Willim, s. 2, 12-23, 64f, 103-113 

145 Alzén, s. 75ff, 66f. Willim 

146 Alzén, s. 75ff.  

147 Thomas Johansson, s. 164ff.  

148 Thomas Johansson, s. 166ff. 

149 Anshelm, s. 12f. Beckman (2005), s. 136ff. 

150 Aronsson, s. 38.  
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 Det finns en tydlig interdiskursivitet inom diskursordningen Industrilandskapet. Mycket av 

det som framkommit i analysarbetet i denna uppsats går som sagt att spåra tillbaka till diskursen 

kring kulturarv, men det kan också sägas handla om en stadsplaneringsdiskurs i  ett större 

sammanhang. I kulturarvsdiskursen finns en slags motstridighet som handlar om att balansera 

mellan att bevara kontra att utveckla. Den kommunala framtoningen i frågan, som riktar sig 

mycket mot utveckling skulle kunna sägas ta stöd mot och hämta kraft ur diskurserna rörande Ett 

levande stadsrum och Industrilandskapet som nav i Kunskapsstaden. Genom att hävda vikten av att ha ett 

levande stadsrum och en stadsutveckling som ligger i linje med den postindustriella 

kunskapsstaden legitimeras en återbrukande kulturarvssyn i användandet av Industrilandskapet. 

Dock inte helt utan att möta motstånd men ändå så pass mycket att min uppfattning är att 

kommunen i stor utsträckning styr diskursen vilket jag främst baserar på de faktiska byggprojekt 

som sker i Industrilandskapet samt de verksamhetstyper som huserar i området. På så sätt hänger 

också samtliga diskurser samman och påverkar varandra.  

 Omladdandet av Industrilandskapet från tillverkningsindustri till kunskapsindustri skulle 

också kunna ses i termer av att förändra en stadsidentitet. Om Industrilandskapet ses som 

representativt för Norrköping som stad i den mening att Norrköping under lång tid, och kanske i 

viss mån än idag, ses som en arbetarstad kan förändringen i området ses gälla för förändringen i 

staden i stort. Genom att fylla ett område som tidigare ganska starkt förknippats med elände, 

misär och den dåliga standard som rådde i staden under dess industriperiod med nya moderna 

verksamheter kan området sägas få en omladdning där de gamla byggnaderna ges en ny positiv 

anknytning. På så sätt kan också det förflutna laddas om i en positiv anda i och med att det gamla 

industriområdet idag ses som en av Norrköpings största tillgångar. Samtidigt kan det som var 

positivt bevaras, såsom att Norrköping var en framstående industristad samt det visuellt 

tilltalande med detta industriområde. Genom att synliggöra det dåtida och det förflutna kan en 

stadsidentitet upprätthållas genom att man skapar kontinuitet, trygghet och en slags kollektiv 

sammanhållning som bygger samman det dåtida och det nutida.151 

 Det finns en grund i samtliga behandlade diskurser som kan ses som en plattform för vad 

som gör Industrilandskapet speciellt, nämligen kontraster. I stor utsträckning verkar det vara just 

kontrasterna som gör området unikt vilket också framgår i det som hittills har omskrivits i denna 

avslutning. Den unicitet som det ständigt talas om bygger ofta på argument om ett stadsrum och 

en stad som har det gamla, det vackert industriella, historien och den stadsidentitet och stolthet 

det för med sig. Samtidigt finns viljan att framstå som en stad på framfart, som ligger i tiden och 

satsar framåt. Främst är det bebyggelsen och dess karaktär som står i kontrast till typen av 

verksamheter som huserar i området. I marknadsföring av det Visualiseringscenter152 som är 

                                                 
151 Anshelm, s. 17. Otto Krogseth, ”Kulturarv- intressen- et kulturanalytisk forsøk”, i Kulturarvens gränser- komparativa 

perspektiv, red. Peter Aronsson (Göteborg, 2005), s. 164ff.  

152 Visualiseringscenter är ett samarbete mellan Norrköpings kommun, Linköpings Universitet, Norrköping Science 

Park och Interactive Institute vars verksamhet innefattar bland annat ett upplevelsecentrum med visuella upplevelser 

och visualiseringsforskning. Norrköpings visualiseringscenter, Om centret.  
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beläget i Industrilandskapet tydliggörs kontrasterna snabbt och det sker i en positiv anda.153 ”Den 

spänning som hela tiden bildas mellan det gamla och det nya är den faktor som ger staden dess 

karaktär.”154 Kontrasten skapar en marknadsfördel gentemot andra städer och det finns också 

spår av att Industrilandskapet kan ses som representativt för hela staden. Kontrasten mellan dåtid 

och nutid kan ses som en attraktiv kuliss vari ett flertal element för marknadsföring återfinns. 

Kontraster återfinnas också i de verksamheter som präglat och som präglar området i den mening 

att området förut utmärktes av tung industriell tillverkningsindustri i förhållande till dagens 

kunskapsbaserade och upplevelsebaserade verksamheter.  

 I fallet Industrilandskapet verkar det alltså generellt som att det är viktigt att bygga på 

kontrasterna mellan dåtid och nutid för att skapa en attraktiv stadsdel och stad. Det handlar om 

industri mot kunskap, hårt mot mjukt och stängt mot öppet. Stolthet finns i att ha lyckats bevara 

det från den industriella storhetsperioden som kan beskrivas i positiva ordalag. I Norrköpings 

och Industrilandskapets fall handlar det om en vattennära, central miljö med arkitektoniska och 

estetiskt unika värden. Det som i övrigt ofta omskrivs som signifikant för industriområden har i 

stor mån arbetats bort. Till exempel att det som tidigare varit en stängd stadsdel har öppnats upp 

och som framkommit i studiens analys ses det idag som viktigt att skapa ett öppet, tillgängligt och 

levande stadsrum som allmänheten får tillgång till. Eventuella privatiseringar av området, 

exempelvis genom bostäder, argumenteras bort och förebyggs med verksamheter som alla kan få 

tillgång till.  

 Till slut handlar det ändå om att hitta den perfekta balansen mellan dåtid och nutid. Att inte 

låta det gamla stå i vägen för det nya. Men det nya får heller inte ta överhand och rasera de gamla 

värdena som faktiskt utgör grunden för Industrilandskapet i Norrköping. 

 

 

                                                 
153 Norrköpings Visualiseringscenter, Broschyren Upptäck. Upplev. Utforska. - … ett helt nytt universum för visuella 

upplevelser (utan årtal) 

154 Johansson, Sturk.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Karta över Industrilandskapet 

 

Kartan visar Industrilandskapet i Norrköping med Motala ström som rinner genom området.  
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Bilaga 2. Strykbrädan 

Bilden visar den tillbyggnad som gjort på byggnaden Strykbrädan under 2011-2012 och som 

omskrivs i kapitlet Kulturarv under rubriken Exemplet Strykbrädan. Det är den svarta 

stålkonstruktionen samt det inglasade partiet som utgör tillbyggnaden. Till vänster i bild skymtas 

byggnadsminnesmärkta Strykjärnet. 
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