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Abstract 

Industrilandskapet is an area in central Norrköping who has undergone major changes during 

the 1900s. The area has in recent decades gone from being an important industrial area into a 

place that today is focused on knowledge production and visit activities. This study focuses on 

how four selected businesses in Norrköping look at the change that Industrilandskapet has 

undergone. The four businesses all have in common that they use and care of 

Industrilandskapet in both marketing and as a working place. The businesses are in this study 

represented by four informants who were interviewed with semi-structured interviews. 

The results from the informants are analyzed by support of theoretical points. The results 

shows that Industrilandskapet appear as an important area of the interviewed informants. The 

preservation and re-use of the old factory buildings is seen as a positive decision, and it has 

also established itself as a tourist resource. However, there is disagreement about how the 

term Industrilandskapet should be defined and what it really means. The informants are 

making extensive use of Industrilandskapet to both marketing and selling the area to potential 

visitors. The problem that Industrilandskapet is hard to define is overshadowed when 

businesses are using the area.  

 

Keywords: Industrilandskapet, Norrköping, location, area, re-use, tourism, marketing, place 
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1. Inledning 
Industrilandskapet i centrala Norrköping är ett område med bevarade fabriksbyggnader från 

1800-talet. Byggnaderna visar stolt upp stadens storhetstid som den framstående industristad 

Norrköping var för 200 år sedan. Sedan dess har området genomgått stora förändringar vilka 

fortfarande pågår i vår samtid. De mest radikala förändringarna har skett under de senaste 

decennierna. Under 1900-talet har Industrilandskapet både varit med om sina sista glansdagar 

och många år av nedläggning och konkurs bland etablerade verksamheter. Alltifrån hot om 

rivning till röster som har velat bevara de gamla fabriksbyggnaderna har spelat in på hur 

Industrilandskapet ser ut idag. Den största förändringen som har präglat platsen är ändå 

övergången från ett industrisamhälle till postindustriellt samhälle. Industrilandskapet har gått 

från att vara ett industriområde med fokus på textil till en plats där kunskap är central och ett 

flertal kulturinstitutioner finns belagda. Synen på området har förändrats och idag finns det 

många som ser på Industrilandskapet som en turistisk resurs, inte minst de olika 

verksamheterna som finns etablerade i området. 

Turismen betraktas idag som en global marknad där platser och verksamheter konkurrerar 

både lokalt, regionalt och nationellt mot varandra för att locka besökare och turister. Unika 

sevärdheter och platser lyfts fram för att aktörer ska kunna konkurrera mot varandra. Idag har 

också i stort sett varje svensk kommun och region någon form av profilerings- eller 

varumärkesstrategi för att locka besökare.
1
 I Norrköping är Industrilandskapet ett av stadens 

viktigaste områden att visa upp i marknadsföringssammanhang. Området säljs som en plats 

som turister ska söka sig till när de besöker staden eftersom det bland annat rymmer ett flertal 

verksamheter och funktioner som turister söker sig till.  

Däremot är bilden av vilken betydelse Industrilandskapet har fortfarande delad. Även vad 

begreppet, som Industrilandskapet kan betraktas som idag, står för är inte heller tydlig och 

unison bland de intervjuade informanterna. Trots att Industrilandskapet är ett etablerat namn 

finns det fortfarande en oklarhet om vad platsen egentligen representerar. Idag har området 

ingen enskild förvaltare utan brukas av ett flertal olika verksamheter. Det är också de 

verksamheterna som alla förmedlar bilden av Industrilandskapet utåt. Det kan finnas ett 

problem med att marknadsföra en gemensam bild av en plats när alla förmedlare inte 

representerar samma verksamhet. En del av problemet ligger i vad platsen vill utge sig att 

vara, och det märks av i Industrilandskapet. 

Eftersom Industrilandskapet inte ägs av en specifik aktör finns det en risk i både användandet 

av området och säljandet av densamma. Hur ställer sig några utvalda verksamheter till hur 

Industrilandskapet används idag? Är de alla överens om att Industrilandskapet används på ett 

positivt sätt? Områdets historia har lämnat många avtryck i miljön, vilket både kan göra så att 

folk tar avstånd eller söker sig till platsen. De som inte har varit närvarande under områdets 

förvandling kan skapa ett särskilt intresse av Industrilandskapet. Går det då att betrakta 

Industrilandskapet som en turistisk resurs?  

                                                           
1
 Syssner, Josefina (2012:10) Världens bästa plats? Platsmarknadsföring, makt och medborgarskap Lund: 

Nordic Academic Press 
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1.1 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur synen på Industrilandskapet i Norrköping har 

förändrats från att vara ett industriområde till att betraktas som en turistisk resurs. För att 

besvara syftet vilar studien på en fördjupad frågeställning. 

1.2 Frågeställning 
 

 Hur betraktar och uppfattar de fyra utvalda informanterna Industrilandskapet utifrån 

användandet, förändringen, betydelsen av samt synen på området?  

 

Informanternas svar på intervjufrågorna har format fyra olika teman som resultatet är uppdelat 

i. Det är inte intervjufrågorna utan svaren från informanterna som ligger till grund för de fyra 

teman som presenteras i resultatet i kapitel 5. De teman som fungerar som rubriker är utvalda 

från det som informanterna koncentrerade och fokuserade sina svar mest på under 

intervjuerna. De leder sedan fram till att besvara studiens syfte.  

1.3 Avgränsning 
För att besvara studiens syfte krävs en tydlig avgränsning av både platsen, vilken tidsperiod 

som studien omfattar samt valet av informanter.  

Den geografiska avgränsningen är det område som benämns Industrilandskapet och som finns 

beläget i centrala Norrköping. För att tydliggöra området ytterligare finns en översiktskarta 

bifogad som Bilaga 1. 

Studien avser tidsperioden hösten 2012 och vad de valda informanterna anser om 

Industrilandskapet under undersökningsperioden. Flera av frågeställningarna fokuserar på hur 

informanterna ser på området idag och vad det har för betydelse i vår nutid. Det är dock 

viktigt att väva in historiska händelser i studien för att förstå samtidens åsikter och tankar om 

Industrilandskapet. I kapitel 2 beskrivs både Norrköpings industrihistoria och 

Industrilandskapets tillkomst. 

De fyra informanter som utgör det empiriska materialet representerar och arbetar alla med 

Industrilandskapet. Valet av informanterna motiveras i kapitel 3.1. Nedan presenteras 

informanterna kort.  

 Sofia Fäldt, marknadskoordinator på Upplev Norrköping AB 

 Bror-Tommy Sturk, stadsantikvarie på Kultur och Fritid på Norrköpings kommun 

 Anette Kindahl, intendent på Norrköpings stadsmuseum 

 Eva Andersson, kommunfullmäktiges ordförande för Norrköpings kommun 

1.4 Forskningsläget 
Industrilandskapet i Norrköping är omskrivet i den mening att det både beskrivs som ett unikt 

industriområde ur bevarandesynpunkt, att det är en plats som har hittat nya 

användningsområden för verksamheter samt att det kan betraktas som ett typexempel i 
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diskussioner kring det industriella kulturarvet. Däremot är det mindre omskrivet huruvida 

Industrilandskapet kan betraktas som en turistisk plats eller ett besöksmål i vidare mening.  

Mycket av forskningen om Industrilandskapet fokuserar på en historisk redogörelse över 

stadens händelser under 1900-talet som ledde fram till att industriområdet fick en ny funktion. 

Ofta ligger fokus på perioden cirka 1950– 1990-talet då de mest omfattande förändringarna 

skedde i området och då diskussionen om ett eventuellt bevarande och utvecklingsförslag var 

som mest aktuell. Annika Alzéns bok Fabriken som kulturarv – Frågan om 

industrilandskapets bevarande i Norrköping 1950– 1985 är en av de mest genomarbetade 

studierna om Industrilandskapets historia och den debatt som rörde områdets förändring. 

Studien berör Industrilandskapet specifikt men tar även upp en diskussion om 

kulturarvsdiskursen i en vidare mening. En av studiens viktigaste slutsatser är hur 

kulturarvsbegreppet har kommit att förändras och utvidgas alltmedan samhället har blivit 

modernare. Min studie koncentrerar sig dock inte på kulturarvsbegreppets förändring och 

användande. Den fokuserar snarare på hur Industrilandskapet används idag vilket Alzéns 

studie inte tar upp. Trots att hennes studie är en av de mest genomarbetade som berör 

Industrilandskapet så är den endast beskrivande och sträcker sig bara till 1985, vilket är några 

år innan området började användas av dagens verksamheter. Alzéns studie kommer däremot 

att vara användbar när jag redogör för det historiska förloppet i kapitel 2. 

När det industriella kulturarvet diskuteras brukar man nästan aldrig undgå att presentera 

Industrilandskapet. Platsen både marknadsförs som unik i sitt slag och som ett av Europas 

mest intressanta industrilandskap.
2
 Intresset och studier kring det industriella kulturarvet har 

på senare år blomstrat upp och är idag ett fält som studeras i olika forskningsområden.
3
 

Huvudfrågorna kring diskussionen brukar vara hur kulturarvet bör hanteras, bevaras och 

studeras i en modern tid. Det är också vanligt förekommande idag med seminarier, 

föreläsningsserier och konferenser som belyser och behandlar industrisamhällets kulturarv 

och dess användningsområden. Exempelvis hölls konferensen ”Industrisamhällets kulturarv i 

praktik och forskning – nuläge och framtid” på Arbetets museum i Industrilandskapet den 11– 

12 oktober 2012 och berörde industrisamhällets kulturarv.
4
 Även om diskussionen kring 

huruvida kulturarvet bör betraktas och användas fortfarande är högst aktuell så är det vanligt 

att industriella lämningar nyttjas av turistföretag idag. Det industriella kulturarvet kommer 

inte att beröras i studien trots att det ses som intressant när man talar om Industrilandskapet.  

Det är däremot intressant att ha en diskussion om hur industriella lämningar såsom 

Industrilandskapet bör brukas och betraktas i åtanke när man tittar på hur platsen används 

idag. Det är först på senare delen av 1900-talet som det blir aktuellt med studier som berör 

återbruk och användandet av gamla industrimiljöer samt att betrakta industriområden som en 

                                                           
2
 URL1 

3
 Alzén, Annika & Burell, Birgitta (2005:7) Inledning i Alzén, Annika & Burell, Birgitta (red.) Otydligt, 

otympligt, otaligt – det industriella kulturarvets utmaningar Falun: ScandBook 
4
 Målet med konferensen var att analysera det nuvarande läget inom industriarvsfältet med avseende på 

kulturmiljövård, näringsliv, utbildning och forskning. Frågor som ’vilken status har industriarvs frågor idag?’, 

’hur har vi kommit hit och varför?’ och ’vilka är de möjliga och önskvärda framtiderna?’ var centrala. 

Konferensen arrangerades gemensamt av Arbetets museum, Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd, 

Industrihistoriskt forum, KTH och Svenska industriminnesföreningen. 
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resurs. Robert Willims bok Industrial cool: Om postindustriella fabriker från 2008 handlar i 

stor utsträckning om just återanvändandet av gamla industrimiljöer. I boken är 

utgångspunkten Ruhrområdet i Tyskland, vilket har varit ett industriområde som idag 

innefattar verksamheter med fokus på turism och kultur. Willim menar att det behövs en 

estetisering av gamla industrimiljöer för att kunna skapa en attraktiv miljö som lockar till sig 

besökare.
5
 Han säger också att återanvändandet av industrimiljöer är något av en modern 

trend som är av stor betydelse för dagens samhälle. Industrilandskapet är ett utmärkt exempel 

på ett industriområde som har omvandlats och som idag innehåller verksamheter som verkar 

inom turismbranschen. Robert Willims teorier om återanvändandet av industriella miljöer är 

väldigt värdefullt i studien. Mycket av det han skriver om går att applicera på hur 

Industrilandskapet har förändrats. I kapitel 4.2 tydliggörs många av Robert Willims perspektiv 

och teorier. 

Mycket av det som ligger till grund för återanvändandet av industriella miljöer kan även 

kopplas till föreställningar om det postindustriella samhället. Sociologen Daniel Bells bok The 

coming of post-industrial society publicerades redan 1973 och är en av de första studierna om 

ett modernare samhälle. Idéerna om det postindustriella samhället syftar till att fånga de 

samhälleliga förändringar som har skett främst i västvärlden från 1970-talet och framåt. 

Kortfattat innebär det att traditionella tillverkningsindustrier i västvärlden antingen har 

avvecklats eller flyttats och har ersatts av ett tjänstesamhälle.
6
 I Industrilandskapet har all 

industriverksamhet flyttats ut sedan länge sedan och har ersatts med kunskapsbaserade 

verksamheter. Övergången från ett industriellt samhälle till postindustriellt samhälle är ytterst 

påtagligt i industristäder. Föreställningen är också viktig att bära med sig för att förstå varför 

samma plats kan återanvändas och varför det gör det, vilket studien går mer in på i kapitel 4.1. 

2. Norrköping och Industrilandskapet 
I det här kapitlet beskrivs bakgrunden till Industrilandskapet ur ett historiskt perspektiv. Fokus 

kommer att ligga på vad området en gång har varit och vilka förändringar som har präglat 

området fram tills idag. Bakgrunden kommer att ge en bra förståelse för Industrilandskapets 

särart och för även diskussionen om hur området används idag.  

2.1 Industristaden Norrköping 
Längs med Motala Ström, även kallad Strömmen, har människor sökt sig sedan medeltiden 

för att utnyttja vattenkraften i olika syften.
7
 Strömmens kraftresurser har inneburit goda 

möjligheter för industriell utveckling. Under 1600-talet började de första etablerade 

verksamheterna i Norrköping att inrikta sig mot metallbruk och textil då det 30-åriga kriget 

medförde goda avsättningsmöjligheter.
8
 Verksamheterna som karaktäriserades av en 

fabriksmässig prägel förlades i stor utsträckning utmed Strömmen och slutligen blev 

textilindustrin den industri som kom att känneteckna Norrköping i en nästan 300-årig period. 

                                                           
5
 Willim, Robert (2008:11) Industrial cool: Om postindustriella fabriker Lund: Lunds universitet 

6
 Bell, Daniel (1973:xci) The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting New York: 

Basic Books 
7
 Alzén, Annika (1996:31) Fabriken som kulturarv – Frågan om industrilandskapets bevarande i Norrköping 

1950-1985 Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposium 
8
 Ibid. 
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Vid sekelskiftet år 1800 kom det industriella genombrottet att skapa en ny typ av samhälle i 

främst Storbritannien där det uppstod ett fabrikssystem som grundades på mekanisering och 

industristäder växte fram.
9
 Industrialiseringen kom till Sverige först i slutet av 1800-talet och 

Norrköping omvandlades till att bli en av Sveriges främsta industristäder.
10

 Vattenkraften var 

en viktig faktor för den kraftkrävande textilindustrin vilket förklarar den fortsatta bebyggelsen 

kring Strömmen.
11

 Med ny teknik som mekanisering och modernisering ansågs arbetet vara 

fysiskt lättare än tidigare. Samtidigt etablerades en rad nya verksamheter och företag i 

Norrköping som resulterade i ökat byggande kring vattnet. Fabriksbyggnaderna, som är de 

byggnader som är en del av dagens Industrilandskapet, placerades både längs med och i 

Strömmen för att tillvarata vattenkraften vid tillverkning. Norrköpings textilindustri hade en 

storhetstid som varade in på 1900-talet och fick ett särskilt uppsving under andra världskriget 

då efterfrågan på textila varor ökade. När den ökade importen av billig textil från utlandet 

ökade efter kriget började många av verksamheterna i Norrköping stagnera.
12

 

2.2 Industrilandskapet 

Det var inte förrän på 1970-talet som synen på hela industriområdet kring Strömmen började 

förändras på allvar. Under 20-årsperioden 1950– 1970 stagnerade och lades nästan all 

textilindustri ned i Norrköping vilket resulterade i att fabriksområdet stod tomt och 

otillgängligt under samma period för Norrköpings invånare.
13

 Trots att många gamla 

arbetarstadskärnor revs i Sverige under främst 1950– och 60-talen, eftersom de bland annat 

representerade smuts och fattigdom
14

, stod flera av industribyggnaderna kvar i Norrköping 

allt mer öde. En av de största anledningarna till att området inte revs var den generalplan som 

antogs av stadsfullmäktige 1955. Generalplanen lyfte fram att industrierna kring Strömmen 

var i behov av sitt läge för att kunna fortsätta sin verksamhet. Strömmens stränder var på så 

sätt reserverade för industriell verksamhet. När industriverksamheterna försvann var det 

därför inte möjligt att vare sig riva byggnaderna eller lämna lokalerna till andra 

verksamheter.
15

 

Det gjordes flera lokala försök mellan 1950– 1970 att lyfta fram den byggda miljön som 

bevarandeobjekt men de tystades ned då det fanns flera hämmade faktorer för att se industrin 

som kulturarv.
16

 Annika Alzén säger att kulturarv och bevarande sågs som dåtid medan 

industrin snarare sågs som en sinnesbild för det moderna samhället.
17

 Textilindustrin i 

Norrköping var på 1950-talet fortfarande en aktuell industri som inte förknippades med det 

förflutna.
18

 Detta var en stor skillnad att se på industriarvet jämfört med England där rörelsen 

Industrial archaeology under samma årtionde värnade om värdet av att bevara industriella 

                                                           
9
 URL 2 

10
 Alzén, A (1996:32) 

11
 Industrilandskapet vid Strömmen i Norrköping (västra delen) Utredningskommitténs förslag 1980 sid. 9f 

12
 Alzén, A (1996:32) 

13
 Andersson, Sten, Glans, Lena, Karlsson, Peter & Torstensson, Mari (1986:38) Textilen som försvann – En 

studie av strukturomvandlingen, arbetarrörelsen och det nya Norrköpings framväxt Norrköpings kommun 
14

 Bohman, Stefan (2003:14) Vad är museivetenskap, och vad är kulturarv? i Palmqvist, Lennart & Bohman, 

Stefan (red.) Museer och kulturarv: en museivetenskaplig antologi Carlsson Bokförlag 
15

 Alzén, A (1996:35) 
16

 Alzén, A (1996:45) 
17

 Alzén, A (1996:14, 121) 
18

 Alzén, A (1996:41) 
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byggnader och områden.
19

 Detta synsätt kom sent till Sverige och applicerades först i slutet av 

1970-talet.  

Först när externa aktörer började studera Norrköping ur ett nationellt perspektiv vaknade 

intresset för stadens industriområde. Göran Lindahl, professor vid Konsthögskolans 

arkitekturlinje i Stockholm, förespråkade redan i slutet av 1960-talet att de befintliga 

industribyggnaderna kring Strömmen skulle ses som en resurs.
20

 1970-talet blev därmed 

början på en tid där Norrköpings kommun tillsatte flera kommittéer som skulle utreda 

bevarandet av kulturhistoriska värdefulla miljöer i staden.
21

 För första gången urskiljdes 

industriområdet som en miljö som var värd att bevara i sin helhet. I slutet av 1970-talet 

beslutade Norrköpings kommun att det skulle ske en inventering av byggnaderna i 

industriområdet. Det tillsattes ytterligare en utredning vid namn Industrilandskapsutredningen 

som fick i uppdrag att bedöma vilka byggnader som borde tas tillvara i området.
22

 Deras 

utgångspunkt var att områdets byggnader skulle återanvändas på olika sätt och inte förvandlas 

till ett musealt område.
23

 1982 lades en första detaljplan där platsens bevarande prioriterades, 

men det var fortfarande oklart hur området skulle användas.
24

 Samtidigt började begreppet 

Industrilandskapet att användas för att beskriva industribebyggelsen kring Strömmen.
25

 

Annika Alzén understryker att ordet ”industrilandskap” redan hade användes flitigt mycket 

tidigare men att ordet tillslut blev det uteslutande begreppet först i början av 1980-talet.
26

  

Ann-Charlotte Hertz, före detta stadsantikvarie i Norrköping, tror att det var först när 

byggnaden Strykjärnet, som Arbetets museum ligger i idag, hade renoverats i början av 1990-

talet som folk började upptäcka att de gamla byggnaderna kunde återanvändas och fyllas med 

intressant verksamhet.
27

 Sedan dess har områden fyllts med en mängd olika verksamheter. 

Idag finns förutom de museala verksamheterna Norrköpings stadsmuseum och Arbetets 

museum även Campus Norrköping, konsert- och kongresshuset Louis de Geer, Sveriges 

Radio, SVT och Visualiseringscenter C med mera i Industrilandskapet.   

3. Material och metod 

Studiens empiriska material grundas på fyra intervjuer av fyra olika informanter. I studien 

valde jag att endast fokusera på ett begränsat antal av de aktörer som representerar och arbetar 

med Industrilandskapet. Jag var medveten om att det fanns fler aktörer än de valda. Eftersom 

platsen inte har en bestämd förvaltare utan brukas av ett flertal olika verksamheter så blev 

urvalet stort. Jag valde därför att inrikta mig på de aktörer som jag ansåg vara bland de 

främsta som arbetar med, marknadsför och använder sig av Industrilandskapet. De fyra 

informanterna ansåg jag vara bland de främsta eftersom de dagligen berör Industrilandskapet 

                                                           
19

 URL 3 och Alzén, A (1996:26) 
20

 Alzén, A (1996:46ff) 
21

 Alzén, A (1996:57) 
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 af Geijerstam, Jan (2000:21) Sju industriarvssatsningar – från Norrbyskär till Trollhättan i af Geijerstam, Jan 

(red.) Industriarvsmiljöer i förändring - rapport från en konferens i Ramnäs, Västmanland 6-8 oktober 1999 

Stockholm: Bomastryck 
25

 Alzén, A (1996:61) 
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 Ibid. 
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 af Geijerstam, J (2000:21) 



7 
 

på något sätt i sitt arbete. De måste också i sina uppdrag förhålla sig till Industrilandskapet 

som område och anpassa sin verksamhet efter densamma. Jag valde dem också för att de 

förmedlar olika budskap om platsen. Då studien utgick ifrån hur platsen uppfattas av de olika 

verksamheterna så blev det aktuellt att fråga vad de ansåg att Industrilandskapet förmedlar 

och representerar. Jag valde även att lyfta fram frågan om vad de ansåg att begreppet 

Industrilandskapet betyder för dem. De fyra informanterna är representanter från både 

kommunen, ett museum och ett marknadsföringsbolag vilket också ger en bra spridning på 

verksamheter. 

3.1 Informanterna 
Nedan presenteras studiens informanter i den ordning som jag intervjuade dem. Sedan följer 

ett kort avsnitt om hur urvalet av informanter gick till samt en kort motivering till valet av 

informanter. 

Informant 1 

Studiens första informant är Sofia Fäldt som är marknadskoordinator på Upplev Norrköping 

AB. Destinationsbolaget är ett 100 % kommunalägt bolag som har i uppdrag att tillsammans 

med näringslivet i Norrköping stärka och främja besöksnäringen i Norrköpings kommun.
28

 

Industrilandskapet utgör en stor del i deras marknadsföringsmaterial då området är intressant 

både för sig själv och att det är en plats som har flera verksamheter och aktivitetsutbud som 

turister söker sig till.  

Informant 2 
Den andre informanten är Bror-Tommy Sturk som är stadsantikvarie på Kultur och Fritid på 

Norrköpings kommun. Stadsantikvarien ansvarar för kulturmiljövården i Norrköping och 

däribland innefattas Industrilandskapet. Kultur- och fritidskontoret har även en bred 

kompetens kring Norrköping historia och industri- och bebyggelsehistoria.
29

 Det kan kopplas 

till Industrilandskapets historia.  

Informant 3 
Studiens tredje informant är Anette Kindahl. Hon är intendent på Norrköpings stadsmuseum. 

Museet var den första museala verksamheten som öppnade i Industrilandskapet 1981.
30

 Det 

kommunala museet förmedlar det lokalhistoriska kulturarvet, förvaltar och vårdar 

samlingarna samt dokumenterar och samlar in ny kunskap kring kulturarvet.
31

 Deras 

verksamhet riktar sig främst mot Norrköpingsborna men de besöks även av personer från 

andra städer och länder. 

Informant 4 
Den sista informanten är kommunfullmäktiges ordförande för Norrköpings kommun, Eva 

Andersson. Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och fastställer de 

                                                           
28
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30
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29 maj 2006 sid. 20 
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mål som är riktlinjer för kommunens verksamhet och tar ställning i frågor som rör 

inriktningen på kommunens verksamhet. Hon har haft en stor del av ansvaret för 

stadsbyggnationen och strategisk utveckling i Norrköping vilket innefattar Industrilandskapet. 

3.1.2 Urval 

Informanterna har valts utifrån vad Alan Bryman, professor i organisation och 

socialvetenskap, kallar för målinriktat urval.
32

 Jag har gjort ett urval i studien genom att 

intervjua personer som är relevanta för studiens forskningsfrågor. Det kan finnas en 

problematik i att avgöra hur många personer som måste intervjuas för studien. Urvalets 

storlek skiljer sig från situation till situation vilket också visar på att det kan vara svårt att 

specificera ett minsta antal informanter.  

Utöver de fyra informanterna vände jag mig från början till Christina Leinonen, turistchef på 

Upplev Norrköping, för en intervju. Hon avstod från ett möte och hänvisade istället till Stefan 

Papangelis, VD för Upplev Norrköping. Han valde att ställa upp på en intervju och betonade 

att han i sin intervju skulle representera hela bolaget. Jag valde att samtidigt vända mig till 

Upplev Norrköpings marknadskoordinator, Sofia Fäldt, för att få olika perspektiv inifrån 

företaget. Anledningen till det beslutet var att eftersom Upplev Norrköping är representativ 

för marknadsföringen av hela kommunen så skulle det vara intressant att få höra fler röster 

ifrån samma företag. När jag skulle påbörja min första intervju, som var med Sofia Fäldt, så 

meddelade hon att intervjun med Stefan Papangelis var avbokad och att hon skulle 

representera honom i sin intervju. Därmed avbokades både intervjun med Christina Leinonen 

och Stefan Papangelis. Därefter gavs inget nytt tillfälle för en intervju. 

Jag var även i kontakt med Sofia Seifarth som är forskningschef på Arbetets museum. Museet 

är ett arbetslivsmuseum som förmedlar industriarbetarnas liv och arbete och ligger i 

Industrilandskapet. Arbetets museum var också tidigt att etablera sig i området. Även hon 

avstod från intervju eftersom de ser sig själva som ett nationellt museum vars huvudmål inte 

är att marknadsföra Industrilandskapet som plats. Trots att museet är en del av området och 

samarbetar med aktörer som marknadsför området så har de inte fokus på området som helhet 

i sin marknadsföring.
33

  

Jag träffade också Torsten Nilsson, arbetslivsintendent på Arbetets museum, den 28 november 

2012 på hans kontor på Arbetets museum. Syftet med mötet var att få tillgång till material 

från konferensen ”Industrisamhällets kulturarv i praktik och forskning – nuläge och framtid” 

som genomfördes på Arbetets museum den 11-12 oktober 2012. Jag lyssnade igenom allt 

inspelat material och gick även igenom det skriftliga, men insåg att inget av det tillförde 

någonting till min studie. Som konferensens titel lyder så koncentrerade den sig mycket på 

kulturarvsfrågor och användande av detsamma. Det är någonting som studien inte fokuserar 

på. Mycket av informationen från konferensen hade jag även hittat från andra källor.  

                                                           
32

 Bryman, Alan (2011:434) Samhällsvetenskapliga metoder Upplaga: 2 Malmö: Liber 
33
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3.2 Studiens praktiska tillvägagångssätt 
De fyra intervjuerna genomfördes utifrån en semistrukturerad intervjuguide. 

Semistrukturerade intervjuer kan ses som ett mellanting mellan ostrukturerade och helt 

strukturerade. Helt strukturerade intervjuer är ofta aktuell inom kvantitativa studier och 

fokuserar på konkreta svar istället för uppfattningar och tolkningar.
34 Den formen av intervju 

är inte relevant eftersom studien riktar sig mot hur informanterna uppfattar Industrilandskapet 

och vad de anser att platsen har för betydelse. Ostrukturerade intervjuer kan istället liknas vid 

ett öppet samtal där förbestämda frågor inte är aktuella. Intervjuaren är istället intresserad av 

vissa teman eller punkter som informanten delar med sig under samtalet, och som är värda en 

uppföljningsfråga.
35

 Den typen av intervjuer är inte heller aktuell då alla informanter ska 

besvara ett antal förbestämda frågor.  

Semistrukturerade intervjuer kan därmed förklaras som en intervju där forskaren har ett 

bestämt ämnesområde samt en guide med specifika teman som ska beröras.
36

 Däremot är inte 

informanten bunden till att svara kronologiskt på frågorna. Frågorna tas upp efterhand i 

samtalet när undersökaren anser det vara lämpligast med tanke på respondentens svar eller 

reaktion på tidigare nämnda fråga. Därmed blir följdfrågorna mer anpassningsbara utifrån 

situationen och intervjupersonerna får en större frihet att utforma svaren på sitt egna sätt.
37

 

Denna form av intervju var mest relevant för studien då den öppnar för tolkningsmöjligheter. 

Hur informanterna ser på och vad de uppfattar Industrilandskapet som är en utgörande del av 

studien. 

Trots att det redan finns tryckt material och skriven litteratur om vad Industrilandskapet är 

och vad olika aktörer och verksamheter har för relation till området så fungerar intervjuerna 

som en primärkälla. Jag får genom intervjuerna direkta svar på mina frågor vilket minskar 

risken för omtolkningar som kan ske i en sekundärkälla som litteraturstudier. Det bör 

uppmärksammas att informanterna kan ge en partisk bild av ämnet. Det är dock en viktig del 

av studien eftersom den fokuserar på informanternas egna åsikter och tankar. Det kan däremot 

innebära en risk för resultaten. De talar alla ifrån sina yrkespositioner vilket kan leda till att de 

i vissa frågor håller tillbaka sina egna åsikter. Exempelvis så har marknadsföringsbolaget 

Upplev Norrköping valt att lyfta fram Industrilandskapet i sin marknadsföring eftersom de 

anser att det är värdefullt och säljande. Det finns därför en risk att de håller tillbaka negativa 

tankar om platsen i intervjun då de vill undvika att tala nedlåtande om utvalda delar.  

Det måste också finnas en medvetenhet om att min egen närvaro påverkar informanternas 

svar. Likaså kan mina tidigare erfarenheter och fördomar påverka studiens resultat. Oavsett 

vad svaren grundas i så är det min egen tolkning av informanternas svar som präglar studiens 

resultat. Studien utgår därför utifrån ett hermeneutiskt synsätt som fokuserar på tolkningar och 

förståelse. För att kunna tolka kunskap så räcker det inte med att jag enbart begriper den, utan 

det krävs även en djupare förståelse för ämnet.
38

 Informanternas svar kan forma en 
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uppfattning och förståelse hos mig som undersökare för deras attityder om Industrilandskapet. 

Därmed är det inte säkert att resultatet av tolkningen är fullständigt. Tolkning måste ses som 

provisorisk och verkar olika från situation till situation.
39

 Olika faktorer kan spela in i hur 

tolkningen går till. Det är problematiskt att tolka andra människors åsikter, men genom stöd 

av teori så minskas problematikrisken.  

Samtliga intervjuer genomfördes på informanternas respektive kontor eller mötessalar som de 

själva valde. Informanterna blev först upplysta om studiens syfte samt att samtalet spelades in 

med en diktafon. Varje informant gav sin tillåtelse för inspelning av samtalet vilket kom att 

underlätta bearbetningen av intervjuerna. Istället för att skriva anteckningar under intervjun 

kunde fokus läggas på vad informanterna hade att säga samt att ställa följdfrågor. Inspelat 

material gör det även enklare för mig som undersökare att tolka informanternas tankar och ord 

eftersom det finns sparat.
40

 Innan intervjun startade fick informanterna berätta lite om sig 

själva. För att informanten ska känna sig bekväm och avslappnad så bör de inledande frågorna 

vara öppna frågor som inte har en stark koppling till studien.
41

 När intervjun började 

anpassades ordningen på frågorna efter vad informanterna valde att prata om. Det finns en 

chans att informanterna delar med sig av intressant information som inte var tänkt att 

förmedla från början i den typen av tillvägagångssätt.
42

 Trots det fick alla informanter ta del 

av samma frågor eftersom de skulle jämföras och ställas emot varandra i studiens resultatdel. 

Intervjuerna tog mellan 11 och 30 minuter. Efter varje avslutad intervju transkriberades 

materialet för att minska risken för att mina egna reflektioner från samtalet skulle försvinna ur 

minnet och materialet skulle försvinna på grund av något tekniskt fel. Alla intervjuer 

genomfördes på olika dagar vilket underlättade transkriberingstiden. 

3.2.1 Intervjuguide 

Innan intervjuerna genomfördes skapades en intervjuguide som användes till samtliga 

intervjuer. Guiden består av åtta frågor som utgår ifrån utvalda teman. Guiden hittas i Bilaga 

2.  Informanterna fick inte ta del av guiden före intervjun.  

Frågorna i intervjuguiden kan verka olika varandra och rikta sig mot olika håll, men 

tillsammans skapar de en enhetlig bild av hur verksamheterna ser på Industrilandskapet. 

Svaren kommer gemensamt att forma en bild av hur informanterna ställer sig till 

marknadsföringen och användandet av Industrilandskapet. Alla informanter representerar inte 

turistiska verksamheter, och innehållet i Industrilandskapet är inte unisont för vad en turistisk 

plats bör vara. Därmed är det intressant att få höra de olika informanternas tankar och åsikter 

om samma plats. Slutligen kan en slutsats dras huruvida verksamheternas relation till 

Industrilandskapet har varit och är, samt vice versa. Nedan följer alla frågor i guiden och en 

kort motivering till val av varje fråga.  

1. Hur ser ni på marknadsföringen av Industrilandskapet? 

                                                           
39
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40
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Den första frågan riktar sig mot hur informanterna ser på marknadsföringen av 

Industrilandskapet. Frågan är till för att få en bild av vilket förhållande respektive informant 

har till marknadsföringen och vad de tycker om densamma. Alla intervjuade representerar 

olika verksamheter och lägger olika tyngd och fokus på marknadsföringen. Eftersom 

informanterna arbetar med Industrilandskapet på olika sätt, exempelvis Upplev Norrköping 

som använder platsen Industrilandskapet i marknadsföringssammanhang och Norrköpings 

stadsmuseum som istället fokuserar på områdets innehåll, är det intressant att få veta ifall det 

finns en gemensam bild av området. En gemensam bild underlättar arbetet med att förmedla 

platsen till besökare och turister. 

2. Har arbetet med marknadsföringen av Industrilandskapet förändrats sedan området 

etablerades? Hur i så fall? 

Fråga två följer upp den första frågan och syftar till att få svar på om informanterna anser att 

arbetet med marknadsföringen av Industrilandskapet har förändrats eller inte. Platsens 

förändring är en röd tråd i studien och är en viktig del i tillkomsten av Industrilandskapet. Att 

få bekräftat av informanterna att de anser att marknadsföringen har förändrats är ett bra 

underlag för att få en förståelse för hur de arbetar med området. Om de däremot inte håller 

med om att marknadsföringen har förändrats så är det intressant i den mening att de olika 

informanterna har skilda infallsvinklar på hur platsen används.  

3. Vilka är de viktigaste förändringarna med marknadsföringen av Industrilandskapet? 

Den tredje frågan fokuserar på vad informanterna anser är de viktigaste förändringarna i 

marknadsföringen. Frågan blir en slags följdfråga till de två tidigare frågorna och pekar även 

här mot att ge flera olika perspektiv på hur de alla ser på hur användandet av 

Industrilandskapet ser ut. 

4. På vilket sätt har Industrilandskapet förändrats? 

Fråga fyra är konkret och frågar på vilket sätt Industrilandskapet har förändrats. Det finns som 

redan tidigare sagt flera publicerade studier som beskriver hur området har förändrats genom 

årens gång. De studierna ger däremot ingen konkret bild av hur informanterna har berörts och 

påverkats av förändringen, vilket frågan söker svaret till. Under kapitel 2 i studien ges en 

genomgång av Industrilandskapets historia och hur området faktiskt har förändrats. Den 

beskrivningen bygger mycket på Annika Alzéns bok Fabriken som kulturarv och kan verka 

partisk i det här sammanhanget. Informanternas tankar och berättelser om hur de ser på 

förändringen blir mer intressant och öppnar också upp för diskussion. 

5. Tycker du att Industrilandskapet har blivit mer attraktivt för en bredare målgrupp 

idag; att platsen inte bara tillfredsställer stadens invånare utan även besökare och 

turister? Hur i så fall? 

Den femte frågan fokuserar på det turistiska perspektivet. Syftet med frågan är att få reda på 

hur informanterna ställer sig till huruvida Industrilandskapet har blivit attraktivt för en bredare 

publik. Det finns idag ett flertal verksamheter i Industrilandskapet som riktar sig mot 

besöksnäringen. Även marknadsbolaget Upplev Norrköping använder sig av platsen som 
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helhet i sin marknadsföring. Trots att Industrilandskapet används i kanaler som riktar sig mot 

besökare och turister så är platsen inte enbart ett turistområde. Det råder även oenighet om 

vad Industrilandskapet bör förmedla. 

6. Ser ni på Industrilandskapet som en turistisk resurs? Hur i så fall? 

Fråga sex fokuserar på hur informanterna ställer sig till huruvida Industrilandskapet är en 

turistisk resurs eller inte. Frågan avlöser fråga fem och tillsammans syftar de till att fastställa 

informanternas ståndpunkt till huruvida Industrilandskapet har blivit någonting mer än en 

stadsdel med äldre bebyggelse eller inte.  

7. Är ni positivt eller negativt inställda till hur Industrilandskapet används idag? Varför 

i så fall? 

Den sjunde frågan handlar om vilken inställning som finns till hur Industrilandskapet används 

idag. Bevarandet av Industrilandskapet är ett beslut som inofficiellt fattades i början 1990-

talet då det ansågs kunna återanvändas och fyllas med intressant verksamhet.
43

 Idag är 

Industrilandskapet ett arv som förvaltas av andra aktörer än för cirka 30 år sedan. Området har 

också med sin omtumlande historia blivit en direkt motsats till vad den tidigare 

representerade. Istället för maskinindustri finns det idag kunskapsbyggande i lokalerna. 

Området har också öppnats upp vilket är en kotrast till åren av otillgänglighet. 

8. Vad betyder Industrilandskapet för Norrköping tror ni? 

Den sista frågan fokuserar på vad Industrilandskapet betyder för Norrköping. Marknadsföring 

riktar sig inte endast utåt utan även inåt, vilket blir både Norrköpingsborna och staden i sig. 

Många Norrköpingsbor har också en arbetsrelation till de gamla fabrikslokalerna som utgör 

Industrilandskapet. Området har därför en speciell betydelse för Norrköping. Det bör noteras 

att studien inte innefattar vad Norrköpingsborna har för tankar om Industrilandskapet. De 

räknas däremot in som mottagare av platsen. 

3.3 Etik 

I studien har jag använt mig av Vetenskapsrådets forskningsetiska principer
44

, när jag har 

gjort mina intervjuer. I de etiska principerna finns det fyra allmänna huvudkrav på 

forskningen; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialkravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet innebär att författaren ska informera undersökningsdeltagarna om studiens 

syfte. De ska också upplysas om att deltagandet är frivilligt och att de kan avbryta intervjun 

när helst de vill. I undersökningen fick informanterna reda på studiens syfte innan 

intervjuerna genomfördes. De fattade själva beslutet ifall de ville delta eller inte redan när de 

fick förfrågan.  

Samtyckeskravet betyder att författaren ska få undersökningsdeltagarnas samtycke för att 

medverka i intervjun. I min studie har alla informanter själva ställt upp på intervjuerna. Ingen 
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av informanterna har heller varit omyndig. Jag har därmed inte behövt ett samtycke för 

deltagandet av informanternas vårdnadshavare eller liknande.  

Konfidentialkravet innebär att alla undersökningsdeltagare ska ges största möjliga 

konfidentialitet och att deras personuppgifter ska förvaras säkert. Informanterna blev 

tillfrågade om deras namn kunde användas i studien, vilket de alla godkände. Alla var också 

medvetna om att det inspelade materialet finns sparat en tid framöver samt att de kunde få 

tillgång till det innan uppsatsen publicerades.  

Nyttjandekravet betyder att alla uppgifter som undersökningsdeltagarna förmedlar och delger 

endast är till för forskningsändamål. Alla informanter har blivit upplysta om att den 

information de har förmedlat endast används i forskningssyfte. De blev även informerade om 

att de kunde välja att inte besvara en fråga om de inte ville samt rätten att avbryta intervjun. 

4. Teorianknytning  
För att kunna besvara studiens syfte är det viktigt att känna till de generella samhälleliga 

förändringarna från industrisamhälle till postindustriellt samhälle som har präglat västvärlden 

under det senaste seklet. Det är också betydande att se hur återanvändandet av industriella 

miljöer är en modern företeelse som har blivit allt mer förekommande. Att Industrilandskapet 

också används i marknadsföringssyfte är något som går parallellt med den förändrade synen 

på liknande områden. I kapitlet tas platsmarknadsföring upp istället för klassisk 

marknadsföring eftersom studien riktar sig mot en specifik plats. 

4.1 Industristadens framväxt och förändring 
Att städer lockar till sig turister är ingen modern företeelse. Både byar och större städer har 

sedan antiken haft funktionen att vara viktiga platser dit besökare har kommit för att ta del av 

det stora utbudet av handel, idrott, kultur- och teaterliv.
45

 Vidare genom världshistorien har 

alltifrån utbildning som The Grand Tour och religiösa pilgrimsresor till spa– och kurorter 

varit anledningar till att folk har förflyttat sig.
46

 Det gemensamma för alla resor är att alla 

besökare har krävt boende och underhållning på den plats de rest till. I samband med det 

ökade aktivitets– och kulturutbudet växte också städerna och när den industriella revolutionen 

inleddes och urbaniseringen började på allvar förändrades städernas utseende.
47

  

Industrialiseringen innebar att fler människor än tidigare sökte sig till städerna för att börja 

arbeta inom industrin. Successivt växte den nya samhällsklassen medelklass fram och 

invånarnas inkomst ökade. I de stora industristäderna anpassades också stadsplaneringen efter 

industriarbetarnas behov. Boende för arbetare, handel och industriproduktion var det som stod 

i fokus vilket bland annat syntes i bebyggelsen där industribyggnader i sten och låga 

bostadshus i trä var vanligt.
48

 Samtidigt utökades transportväsendet och nya landområden som 
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tidigare hade varit svåråtkomliga kunde exploateras. Den instängdhet som städerna började få 

bidrog till att allt fler stadsbor sökte upplevelser utanför städerna. På så sätt bytte städerna 

skepnad genom att först vara den plats dit folk åkte till för att uppleva saker till att bli den 

plats där människor bodde och åkte ifrån för att besöka andra platser.  

Under mitten av 1900-talet och framåt började det ske en förskjutning inom 

tillverkningsindustrin.
49

 Efter andra världskriget kom en ökad massproduktion av varor och 

tjänster samtidigt som betald semester och högre inkomster blev allt vanligare. Kort därefter 

minskade sysselsättningen inom de högt industrialiserade västländerna och avlöstes av det 

postindustriella samhället.
50

 Förändringen innebär att det västerländska samhället har gått från 

ett tillverknings– och produktionssamhälle till att bli ett konsumtions– och 

kunskapssamhälle.
51

 Sociologen Daniel Bell var en av de första att diskutera och definiera det 

postindustriella samhället i sin bok The coming of post-industrial society, som gavs ut 1973. 

Med boken vill han visa att ett postindustriellt samhälle, till skillnad från det industriella, 

präglas av vetenskap och kunskap.
52

 Även sociologen Zygmunt Bauman säger att människor i 

högre utsträckning engageras mer som konsumenter än producenter i ett postindustriellt 

samhälle.
53

  

Därmed har stora delar av det västerländska samhället förändrats och erbjuder idag i större 

utsträckning än tidigare upplevelser, spänning och avslappning. Geografen Christopher M 

Law anser att 1980-talet var startpunkten för en förändrad attityd hos städer gällande turism 

och då många fler städer började se på turism som någonting att uppmuntra. Attityden fanns 

inte bara i städer som hade uppenbara resurser för att ekonomiskt kunna satsa på turism, utan 

var också utspridd hos de typiska industristäderna med ärrade landskap.
54

  

Även idag kan man se att ett flertal städer och stora områden som länge har dominerats av 

tung industri har förändrats och präglas av nya näringar och mer serviceinriktade 

verksamheter, exempelvis Ruhrområdet i Tyskland och i Manchester i Storbritannien.
55

 I 

många fall kopplas också industriområden ihop med upplevelser, kultur, trivsel och 

konsumtion. Kulturgeografen Richard Ek säger att  

Övergången från industristaden till den postindustriella staden, vad det nu exakt kännetecknas av, är i någon 

mening även en övergång från synen på staden som plats för produktion till synen på staden som en plats för 

konsumtion. Även om städerna alltjämt är de platser i världen där huvuddelen av världens produktion av varor 

och tjänster sker, har bilden av staden som en arena för konsumtion numera företräde.
56
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Industrilandskapet i Norrköping är ett bra exempel på hur ett nedlagt industriområde har 

återanvänts. Även de nya verksamheterna som finns i Industrilandskapet är representativa för 

vad det postindustriella samhället representerar. Utbudet varierar mellan visualiseringsteknik, 

museer samt restaurang- och uteliv. 

4.2 Återanvändandet av industriella miljöer 

Historiskt sett har fabriker bedömts som någonting som inte går att återanvända. Lokaler som 

har använt maskiner som sprider smuts har setts som obrukbara när det gäller att använda dem 

i andra sammanhang än just industriell tillverkning. Många gånger har förslag om 

restaureringar av gamla fabriksbyggnader mötts med problem, inte minst ekonomiska och 

sociala. Under 1940- och 1950-talen blev saneringsproblematiken påtaglig när det svenska 

samhället blev modernare och den omoderna bebyggelsen var tvungen att rivas och genomgå 

en totalsanering. Hela kvarter revs och nybyggdes då de gamla bostäderna ansågs vara både 

ohälsosamma och oestetiska.
57

 Detta innebar konsekvenser när rivningarna medförde att flera 

hus i kvarteren fick stå tomma och där nybyggnationen kom att dröja flera år.
58

 I Norrköping 

stod de gamla fabrikslokalerna som idag representerar Industrilandskapet tomma i flera 

årtionden innan man beslutade att restaurera dem. Trots det har acceptansen av 

återanvändandet av fabriksbyggnader blivit allt mer förekommande med tiden. Idag ses 

återanvändande av just sådana miljöer som en tillgång. Särskilt i städer där det är brist på 

mark för nybyggnationer och med hög befolkningsökning är det vanligt att gamla 

fabrikslokaler återanvänds. Attraktivast är de byggnader som har närhet till vatten, och där är 

Industrilandskapet inget undantag. 

Flera industrier som har varit vid vattendrag och i hamnområden har gjorts om till attraktiva bostads- och 

kontorsfastigheter. Till stor del tack vare den dragningskraft som närbeläget vatten har haft i urbana miljöer 

under de senaste decennierna.
59

 

Robert Willim, forskare i etnologi vid Lunds universitet, säger att det är en rad olika fenomen 

har gjort att återanvändandet av industriella miljöer har blivit aktuellt idag.
60

 Ur dem kan 

urskiljas tre som är av yttersta vikt. Det första är att industrins roll har förändrats. Utan 

industrins strukturomvandling i västvärlden samt förflyttning av industrin så skulle de gamla 

fabriksområdena betraktas på ett annat sätt än vad det gör idag. Det är förflyttningen av 

industrin som ger upphov till den distans som är villkoret för estetisering av sådana 

områden.
61

  

Det andra betydande fenomenet är att det industriella kulturarvet har blivit accepterat. Under 

tidigare delen av 1900-talet betraktats industri som modernt. Idag associeras det främst i 

västvärlden som någonting som hör till det förflutna.
62
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Det sista fenomenet är det växande fokuset på platsmarknadsföring. Fler urbana områden har 

börjat profilera sig själva som postindustriella.
63

 Visualiseringscenter C, som ligger i 

Industrilandskapet, har valt att använda sig av modern och ny teknik i gamla lokaler.
64

 Deras 

verksamhet är både upplevelse- och kunskapsinriktat med visualiseringsteknik och forskning 

och kan ses som typiskt postindustriellt dit besökare kommer för att engagera sig som 

konsumenter.  

Robert Willim säger också att det varierar när man talar om vilka industrimiljöer som idag 

uppfattas som intressanta för återbruk.
65

 Både platsen och sammanhanget är av betydelse för 

hur intressanta områdena uppfattas. Att industrimiljöer som ligger i tätbefolkade och centralt 

belägna områden är mer attraktiva än fabriker och industrier som ligger i glest befolkade 

områden beror på deras olika villkor. Platsen och sammanhanget är därför betydande för olika 

industriers potential att locka besökare och skapa en lukrativ upplevelseproduktion.
66

 

Industrilandskapet gränsar till Norrköpings stadskärna och slingrar sig runt Motala Ström 

vilket gör det extra intressant. Eftersom Industrilandskapet ligger nära Norrköpings stadskärna 

kan de också dra nytta av varandra när det gäller besökare. 

4.2.1 Behovet av äldre byggnader 

Byggnader fyller inte bara en nyttofunktion i städer utan är även väldigt viktiga för hur platser 

upplevs. Städer har för det mesta inte haft en jämn tillväxt över tiden och därför kan det 

förekomma olika stilar på byggnader. Författaren och arkitekturkritikern Jane Jacobs skriver i 

sin bok Den amerikanska storstadens liv och förfall att städer måste ha en blandning av hus 

som varierar i ålder och skick för att kunna utvecklas.
67

 Hon säger också att den enda skada 

som gamla byggnader kan göra är den skada som ligger i att allting blir gammalt. Vissa 

byggnader har längre livslängd än andra. Att gamla industribyggnader är välbyggda i tåliga 

material är ytterligare en fördel med återanvändning av sådana byggnader.  

När man talar om nedlagda industrianläggningar som tillgångar så blir termen brownfield 

aktuell. Brownfield är ett begrepp som betecknar tidigare bebyggda områden som måste 

saneras från exempelvis gifter i marken. Termen är central för planeringen av nybyggnationer 

i många städer. Istället för att bygga på oexploaterad mark så återanvänds de gamla 

byggnaderna.
68

 I städer där industri har varit den största producenten av varor, som flera av de 

textilfabriker som låg i Industrilandskapet, har många industrier kommit att ligga nära stadens 

centrum.
69

 När städerna har växt har industrierna fortfarande varit aktiva vilket har lett till att 

nybyggnationerna har förlagts längre bort från centrum. Det kan därmed vara gynnsamt för 

städer att ha tilltalande områden kring stadskärnan eftersom det rör sig mycket folk på sådana 

platser. Den negativa potential som gamla fabriker har haft blir en stor chans att omvandlas 

till en tillgång. 
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Fabriker kan idag ses som attraktiva platser där besökare skapar behagliga upplevelser. De 

kan ha omstrukturerats till nya arenor för nya verksamheter där det skapas nya arbetstillfällen. 

De kan även vara turistmål och platser för kultur och konsumtionsarenor. Besökare behöver 

inte bara tilltalas av verksamheterna i berörda industriområden utan kan även fascineras av 

anläggningarna med dess tilltalande objekt. Platsen behöver inte bara ses ur ett funktionellt 

synsätt, även de estetiska och symboliska kvaliteterna framhävs. Industrilandskapet kan ses 

som ett typiskt brownfield då det har sanerats och återanvänts i sina ursprungliga byggnader.  

Arkitekten Louise Nyström säger att ett tillvarataget industriarv, såsom Industrilandskapet, 

ger ny livskvalitet och hållbar stadsutveckling. 

När industriarvet, inklusive hamnområden, nedlagda regementen och annan gråmark, omvandlas för nya 

ändamål, medför det såväl koncentration som ökad mångfald i stadsbebyggelsen. Därmed tillvaras viktiga 

resurser i form av byggnader och infrastruktur och förutsättningarna ökar för minskad biltrafik och ökad 

kollektivtrafik. Det handlar kanske alltså om en av de bästa åtgärderna för att främja en hållbar 

stadsutveckling.
70

 

Som Robert Willim tidigare antydde krävs det ofta en förändring eller förflyttning av 

industrin för att en estetisering av densamma ska skapas. Det kan leda till att gamla, och ofta 

spektakulära, byggnader som återbrukas kan ge fantasifulla associationer till tidigare 

verksamheter på platsen.
71

 

4.3 Platsmarknadsföring 

Liksom övriga marknadsföringspraktiker syftar platsmarknadsföring till att lyfta fram en 

positiv bild av någonting. I den här studien gäller det specifikt platsen Industrilandskapet. 

Begreppet platsmarknadsföring är därmed inte någonting konkret. I sin bok Världens bästa 

plats? lyfter kulturgeografen Josefina Syssner fram problematiken med platsmarknadsföring. 

För det första är orden plats och marknadsföring var för sig oprecisa och omdiskuterade.
72

 En 

plats kan både syfta på en by, en stadsdel, en kommun eller en kontinent. För det andra är 

definitionen på ordet platsmarknadsföring omdebatterad. Josefina Syssner lyfter fram ett 

särskilt exempel i sin bok.  

På engelska används ofta ordet place branding istället för place marketing. Skillnaden mellan dessa båda 

begrepp, säger de som använder dem, är att branding syftar till att beskriva alla de verksamheter som på något 

sätt påverkar en plats image, varumärke eller anseende.
73

 

Josefina Syssner säger också att platsmarknadsföring är en praktik som sträcker sig över flera 

olika fält. När platser kommunicerar en viss bild av en plats så kan det handla om stolthet till 

platsen, identitet och sammanhållning bland befolkningen.
74

 Det kan också handla om att 

konkurrera med andra platser om besökare och investerare. Vad som associeras med 

begreppet platsmarknadsföring varierar från person till person och från olika situationer.  
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Platsmarknadsföring handlar således inte enbart om att marknadsföra en existerande plats. 

När en plats marknadsförs, av antingen en eller flera aktörer, så lyfts vissa sidor fram medan 

andra förpassas till bakgrunden.
75

 Kulturgeograferna Richard Ek och Johan Hultman hänvisar 

i boken Plats som produkt till Eli Avraham, professor i marknadsstrategier vid Haifa 

University, när de beskriver platsmarknadsföring.  

Som i stort sett all marknadsföring är det en positiv bild som förmedlas, antingen i syfte att konstruera en ny 

image eller för att ersätta en negativ image.
76

 

Platsmarknadsföring syftar därför inte bara till reklam för externa besökare utan riktar sig 

även internt. Den avser också att skapa en gemensam referensram för beslutfattandet och 

informera de som bor på platsen om aktiviteter, evenemang och besöksmål.
77

 Det handlar på 

så sätt om att skapa en plats där vissa utvalda värden står i centrum.  

Likaså menar kulturgeografen Susanna Heldt Cassel att om marknadsföringen riktar sig mot 

turister så lyfts ofta områdets unika karaktär fram.
78

 Innehållet i en plats image är en central 

fråga vad gäller en plats utveckling till att bland annat bli en turistdestination. En image kan 

förklaras som den övergripande bilden av hur en plats uppfattas av sin omgivning och där det 

oftast är besökarnas egna erfarenheter av platsen som formar uppfattningarna.
79

 Josefina 

Syssner påpekar att tillkomsten och brukandet av en image också bör ses som en politisk 

process. Hon säger att arbetet med att förändra eller skapa en image oftast utförs av 

människor som har mandat och makt inom kommunen eller regionen.
80

 Genom beslut sorteras 

de bilder som inte gör sig bra i marknadsföring bort och de som visar på något positivt om 

platsen lyfts fram. Därmed menar Josefina Syssner att platsmarknadsföring måste ses som 

något som har med politisk styrning, makt och inflytande att göra.
81

 

Under 1900-talets senare del har varumärken blivit en central del inom marknadsföring.
82

 

Enligt Nationalencyklopedin är ett varumärke det som kännetecknar ett företag, en 

organisation, en vara eller en tjänst.
83

 Ofta förknippas varumärken med fysiska produkter, 

men det har blivit allt vanligare att de även används inom tjänstesektorn. Ett varumärke 

behöver också en mottagare som tar emot budskapet som förmedlas. Det är kundens tolkning 

av budskapet som avgör om kunden väljer att konsumera ett specifikt varumärke eller en 

konkurrent.
84

 På så sätt är det konsumenten som bestämmer hur budskapet ska tolkas. Det 
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finns tydliga paralleller mellan hur både en plats image och varumärken är beroende av hur 

mottagarna uppfattar och associerar de båda.  

4.3.2 Platsutveckling 

Det är därmed inte uteslutet att det finns fler röster som spelar in när det handlar om en plats 

utveckling. En plats har inte någon definitiv utvecklare som bestämmer vad som ska 

förekomma på platsen. Ola Thufvesson, universitetslektor vid Lunds universitets filial 

Campus Helsingborg, säger i sin bok Platsutveckling att politiker och kommunala tjänstemän 

har till uttalad uppgift att utveckla och vårda en plats. Han betonar däremot att utan 

näringslivet får platser varken skatteintäkter och arbetstillfällen som de behöver för att 

existera.
85

  

Han menar också på att platsmarknadsföring kan ses som synonymt med platsutveckling. 

Samtidigt som platser säljer sig själva genom platsmarknadsföring så anpassas och förbättras 

de efter besökarnas och invånarnas behov.
86

 Även Richard Ek och Johan Hultman säger att 

platsmarknadsföring hjälper till att kommersialisera platser. Med det menas att städer och 

platser betraktas som en vara som samtidigt både kan produceras, marknadsföras och 

konsumeras.
87

  

Ola Thufvesson säger också att om platser vill vara säkra på sin långsiktiga överlevnad och 

utvecklingspotential så är det viktigt att ha företag i olika branscher etablerade på platsen.
88

 

En viktig del av arbetet med att utveckla en plats är att positionera den i jämförelse med andra 

platser. Det är svårt för alla platser att ha allting, och om de mot förmodan skulle ha det så 

skulle människans behov av att resa vara obefintligt. Genom en tydlig profilering utifrån 

geografiska förutsättningar, traditioner och resurser kan platser vara unika och ledande på 

något sätt.
89

 Det betyder inte att platser bör investera i endast extraordinära resurser som 

sticker ut. Om endast ett fåtal av byggnaderna och tjänsterna på en plats är unika så finns det 

en risk att de ändå inte blir intressanta ifall det generella på platsen är bristfälligt. Ola 

Thufvesson ser det därför som lämpligt att platser både arbetar med att höja basnivån och 

samtidigt stärka det unika på platsen.
90

  

Däremot kan det genom en variation av verksamheter också finnas en risk för platskonflikter. 

Konflikterna kan bottna i alltifrån kamp om resurser eller rätten till att tolka historien. Det kan 

bero på att vissa människor genom sina yrkesroller kan bli alltför endimensionella i sitt sätt att 

se på saker och att verksamheter kan ha svårt att se platsen ur andras perspektiv.
91 

 

Industrilandskapet samlar en stor variation av verksamheter i sitt område vilket kan ses som 

gynnsamt för platsen som helhet. När det handlar om att tolka platsens historia så kan det 

finnas delade meningar bland de olika verksamheterna. 
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5. Resultat och analys  
Nedan presenteras empirin som kommer från de fyra genomförda intervjuerna. Resultaten 

vävs också in i de tidigare teoretiska perspektiven. Resultatet är uppdelat i fyra områden; 

synen på marknadsföringen av Industrilandskapet, synen på Industrilandskapets förändring, 

synen på användningen av Industrilandskapet och Industrilandskapets betydelse. Varje del 

avslutas med en sammanfattning som knyter ihop alla informanters tankar och svar. 

De citat som återges i kapitlet är korrigerade till skriftspråk. Det gör att citaten presenteras i 

ett mer läsvänligt format. Citatens innebörd har dock inte påverkats. 

5.1 Synen på marknadsföringen av Industrilandskapet 

Den stora spridningen på verksamheter i Industrilandskapet gör att alla informanter ser olika 

på marknadsföringen av området. Sofia Fäldt, marknadskoordinator på Upplev Norrköping 

AB, säger att destinationsbolaget ser på Industrilandskapet som ett varumärke idag och att de 

framhäver platsen som någonting unikt inför besökare och turister. Upplev Norrköpings 

huvuduppdrag är att stärka och främja besöksnäringen i Norrköpings kommun. De gör ett 

urval av alla sevärdheter och evenemang som finns i kommunen för vad som ska förmedlas i 

marknadsföringen. Sofia Fäldt säger själv att det därför bör ses som en självklarhet att de 

använder sig av Industrilandskapet i sin marknadsföring. Platsen utgör en stor del av 

innehållet i marknadsföringen eftersom det innehåller flera verksamheter som lockar till sig 

besökare vilket också gör utbudet av aktiviteter stort. Industrilandskapet presenteras som en 

enhetlig plats som har samlade verksamheter hos sig, men verksamheterna lyfts även fram 

enskilt i marknadsföringen. 

Som marknadsföringsbolag så använder sig Upplev Norrköping av sevärdheter som kan 

intressera och locka besökare. Susanna Heldt Cassel säger att marknadsföring mot turister 

handlar mycket om att lyfta fram områdets unika karaktär.
92

 Industrilandskapet är både 

intressant i sig med sin historia samt som en samlingspunkt för olika turistiska verksamheter. 

Som en del av flera verksamheter i området så är Upplev Norrköping de som använder sig 

mest av Industrilandskapet i sin marknadsföring. De är endast med och brukar området och 

säljer det mot potentiella besökare. 

Vi är ju inte med och utvecklar Industrilandskapet utan drar istället nytta utav och lyfter fram de saker som finns 

i området.
93

 

Anette Kindahl, intendent på Norrköpings stadsmuseum, säger själv att de alltid använder sig 

av platsen som helhet i sin marknadsföring. Det beror helt på att Norrköpings stadsmuseum 

har till uppdrag att förmedla Norrköpings lokalhistoriska kulturarv, förvalta och vårda sina 

samlingar samt att dokumentera och samla in ny kunskap kring kulturarvet. 

Industrilandskapet som plats är väldigt betydelsefullt för ett lokalt museum. Den historia som 

platsen har går att sätta i ett större perspektiv om hur Norrköping länge har varit en 

arbetarstad. Industrilandskapet blir därmed en viktig symbol för den stämpel som har präglat 

staden i många år. 
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Hon betonar också att deras verksamhet och marknadsföring hänger ihop. Till skillnad från 

andra verksamheters berättelser är den historiska berättelsen som stadsmuseet förmedlar 

relativt statisk och nästan oföränderlig. Om inte verksamheten eller dess berättelse förändras 

så gör inte marknadsföringen det heller. Det märks hos stadsmuseet eftersom deras främsta 

målgrupp är Norrköpingsborna. Det blir inte heller speciellt svårt att anpassa sig efter platsens 

utveckling. Deras verksamhet finansieras av kommunen för att förmedla stadens historia, så 

risken att de konkurreras bort är väldigt liten. Att de är etablerade i det område som de 

berättar historien om gör det även mer autentiskt och upplevelserikt för besökaren. 

 

Däremot tror Anette Kindahl att majoriteten av besökarna som kommer till Industrilandskapet 

söker sig till de olika verksamheterna i sig och inte till området som helhet. Eftersom att de 

flesta kultur- och nöjesinstitutioner finns i Industrilandskapet så söker sig folk dit men i syfte 

till att besöka en specifik upplevelse. Robert Willim säger att både platsen och sammanhanget 

är betydande för att locka besökare till en specifik plats.
94

 Anette Kindahl menar dock att i 

fallet Industrilandskapet är de separata verksamheterna starkare än platsen som helhet. Hon 

tillägger att flera verksamheter på samma plats hjälper till att skapa ett begrepp. Det finns en 

poäng med att ge platsen ett namn som flera verksamheter vill finnas under. Trots att 

verksamheterna kan uppfattas starkare när de marknadsförs enskilt så fungerar namnet 

Industrilandskapet ofta som en dragningskraft till att locka besökare. Det är också bra för de 

olika verksamheterna att i sin marknadsföring berätta att de finns etablerade i 

Industrilandskapet. Genom att associeras med ett starkt begrepp som Industrilandskapet kan 

de olika verksamheterna ses som intressanta av besökare. När det finns många olika 

verksamheter på en och samma plats så marknadsförs platsen genom olika kanaler.  

 

Däremot kan det genom en variation av verksamheter också finnas en risk för platskonflikter. 

Konflikterna kan bottna i alltifrån kamp om resurser eller rätten till att tolka historien. Det kan 

bero på att vissa människor genom sina yrkesroller kan bli alltför endimensionella i sitt sätt att 

se på saker och att de kan ha svårt att se platsen ur andras perspektiv.
95 

Industrilandskapet 

samlar en stor variation av verksamheter i sitt område vilket kan ses som gynnsamt för platsen 

som helhet. Att de alla inriktar sig mot olika områden kan både ses som positivt och riskfyllt. 

 

Begreppet Industrilandskapet är så pass inpräntat att jag inte har stött ihop med någon som inte vet vad det är.
96

 

 

Även Eva Andersson, kommunfullmäktiges ordförande i Norrköpings kommun, betonar att 

Industrilandskapet är viktig som helhet. Hon menar på att en av de viktigaste delarna i 

marknadsföringen av just Industrilandskapet är att området ses som en enhetlig besökspunkt. 

Ordet Industrilandskapet har också blivit mer ihopkopplat med ordet Norrköping vilket 

främjar Industrilandskapet som fenomen och begrepp. Det är främst synen på platsen som 

ligger till grund för hur man kan marknadsföra Industrilandskapet. Eftersom det fortfarande 

finns generationer som har arbetat och förlorat sina jobb i de gamla fabrikerna så finns det 
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olika perspektiv på hur människor ser på platsen. Många av dem relaterar de gamla 

fabriksbyggnaderna med låga löner, smuts och slit medan de yngre generationerna kopplar 

Industrilandskapet till utbildning och stort aktivitetsutbud. När det finns olika bilder av 

samma område så blir det svårt att få en gemensam bild och vara överens om vad 

Industrilandskapet står för. Och om det saknas en gemensam bild så blir det svårt att veta 

vilken bild som ska marknadsföras. Platsmarknadsföring syftar till att framhäva en positiv 

bild av en plats vilket kan vara svårt när det gäller Industrilandskapet.  

Eva Andersson tycker också att marknadsföringen av Industrilandskapet kan göras bättre än 

vad den är idag. Anledningen till det är att det finns en osäkerhet kring vad man egentligen 

marknadsför – historien om Norrköpings gamla textilindustri eller det nya, fantastiska 

Industrilandskapet? När det finns olika bilder av vad Industrilandskapet representerar så blir 

det svårt att marknadsföra en gemensam bild. Hon själv tycker att det är först när 

Norrköpingsborna ser sig själva som stolta ambassadörer som man kan börja marknadsföra 

platsen. Eftersom platsen är så mångbottnad så finns det en stor problematik i 

marknadsföringen av densamma. Marknadsföringen har förändrats sedan området började 

restaureras och förändringen sker fortfarande. Industrilandskapet är en plats som ständigt 

utvecklas och där begreppet hela tiden byggs på. Det gör också att marknadsföringen av 

platsen hela tiden ser lite annorlunda ut. Ola Thufvesson säger att platsmarknadsföring kan 

ses som synonymt med platsutveckling
97

, vilket liknar Eva Anderssons sätt att se på 

Industrilandskapet. Hon betonar att Industrilandskapet har blivit en attraktiv plats att besöka 

idag vilket dels beror på att det är fler verksamheter som flyttar in och stärks i sin egen takt, 

dels på att hela området ses som någonting unikt.  

Bror-Tommy Sturk, stadsantikvarie på Norrköpings kommun, säger däremot att 

marknadsföringen av Industrilandskapet talar för sig själv då man inte behöver säga vart 

Industrilandskapet ligger när man pratar om området. Han understryker att det gäller både när 

man pratar med Norrköpingsbor och personer som kommer från andra städer. Anledningen till 

att marknadsföringen fungerar av sig självt är att begreppet är så pass inarbetat. I många 

sammanhang behöver man inte säga mer än ordet Industrilandskapet för att folk ska veta vad 

man pratar om. Marknadsföring kan ske genom en symbol eller ett varumärke och förknippas 

med både fysiska produkter och tjänster
98

. När det gäller tjänster så är det mottagaren som är 

viktig för hur budskapet ska uppfattas. Konsumentens roll är väldigt betydelsefullt för hur ett 

varumärke fungerar. I Industrilandskapets fall är platsen någonting som folk besöker och 

agerar turist i. Däremot är det oklart vad området exakt är för någonting idag. Historiskt sett 

är det inte verksamheterna som har förändrats i Industrilandskapet utan snarare attityden till 

området. Norrköpings stadsmuseum öppnade 1981 och Arbetets museum öppnade 1991.
99

 Av 

de andra verksamheterna som idag ligger i Industrilandskapet så har i stort sett alla etablerade 

funnits kvar sedan de öppnade.  

 

Bror-Tommy Sturk forsätter med att säga att förändringar i marknadsföringen också kan leda 

till att man glider på begreppet om vad Industrilandskapet är för någonting. Till slut finns det 
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en risk att man kommer nå en gräns där man exponerar någonting alldeles för mycket och då 

blir det någonting annat. Om verksamheter som bostäder börjar växa i Industrilandskapet så 

finns risken att man kommer till en nivå där marknadsföringen inte längre fungerar.  

 

Han säger också att Industrilandskapet har blivit mer attraktivt för en bredare målgrupp idag. 

Det beror på att man helt enkelt använder Industrilandskapet i marknadsföringen, i frekvenser 

som syns i TV-sammanhang och i tidningar. 

5.1.1 Sammanfattning 

Informanterna använder sig alla av Industrilandskapet på något sätt, om än inte genom 

marknadsföring. Deras attityder till hur platsen marknadsförs och hur de ser på det är också 

varierande. Det gäller inte bara för att de är olika verksamheter, utan de två informanterna 

som representerar kommunen har också olika synsätt på hur marknadsföringen fungerar 

sinsemellan varandra. Eva Andersson säger att det finns en osäkerhet kring vad 

Industrilandskapet marknadsför. En del av platsen vittnar om Norrköpings historia med den 

andra delen visar upp det nya Industrilandskapet. Bror-Tommy Sturk menar på raka motsatsen 

när han säger att marknadsföringen av Industrilandskapet talar för sig självt.  

Stadsmuseet använder sig av Industrilandskapet på ett annat sätt än marknadsföringsbolaget 

Upplev Norrköping men de är båda överens om att marknadsföringen av platsen fungerar bra. 

En anledning till att det ser ut så är för att Upplev Norrköping säljer platsen medan 

kommunen vårdar den. Stadsmuseet vårdar också platsen men behöver den för att bruka den. 

Det finns också en tydlig oenighet om huruvida Industrilandskapet är betydelsefullt som 

helhet eller ej. 

5.2 Synen på Industrilandskapets förändring 
Att det gamla industriområdet har förändrats genom åren kan ses som en självklarhet. Det är 

också någonting som alla informanter håller med om. Sofia Fäldt säger att Industrilandskapet 

ses som ett mer attraktivt område idag än vad det gjorde för många år sedan. Dels beror det på 

att det finns entreprenörer som skapar saker och evenemang i området, dels på att det finns ett 

värde i att bevara det gamla och unika som inte finns på många andra platser i Europa. Att 

många ser på Industrilandskapet med andra ögon än tidigare är den största faktorn till att 

platsen nyttjas av olika verksamheter. Sofia Fäldt säger att det är tack vare områdets 

förändring som aktivitetsutbudet har ökat. Det har i sin tur lett till att händer mer saker i 

området. Idag så ser man en möjlighet till att skapa saker på platsen och det finns en potential 

till att bli mycket mer. Industrilandskapet kan därför betraktas som ett typiskt brownfield.
100

 

Det gamla fabriksområdet har restaurerats och blivit en tillgång för både verksamheter och 

besökare. 

Eva Andersson säger att den största förändringen är att området har blivit mer tillgängligt och 

att det har fyllts med mer innehåll. Under 1990-talet skedde den mest radikala förändringen i 

och med restaureringen av området. Den pågår fortfarande, om än inte lika påtaglig. Hon 

säger att man från början ville ha ett levande Industrilandskap. Samtidigt var det, och är 

fortfarande, viktigt att det inte görs för mycket intrång i miljön.  
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För ska man bevara ett kulturhistoriskt värde så får man inte göra intrång i miljön allt för mycket heller. Men 

samtidigt vill vi ha ett levande Industrilandskap.
101

 

Det är viktigt att miljön inte blir för tillrättalagd, utan att även det karga industriella har ett 

värde. Som Robert Willim säger så behöver inte platsen endast ses ur ett funktionellt synsätt. 

Även de estetiska och symboliska kvaliteterna kan framhävas. 

Eva Andersson säger att utvecklingen av Industrilandskapet förstärks medjämna mellanrum 

och likaså byggs varumärket på hela tiden. Parallellt med platsens förändring och utveckling 

har Industrilandskapet också blivit mer attraktiv för en bredare målgrupp. När fler 

verksamheter som vänder sig åt besökare och turister har etablerats på platsen så har även 

verksamheternas ”kunder” kommit till området. Som Ola Thufvesson säger så kan platser 

vara säkra på sin långsiktiga överlevnad och utvecklingspotential om de har företag i olika 

branscher etablerade på platsen.
102

 Verksamheterna i Industrilandskapet är inte enbart 

turistföretag utan också affärer och företag som nischar sig åt andra sektorer.  

Bror-Tommy Sturk håller med både Sofia Fäldt och Eva Andersson om att platsen har blivit 

mer attraktivt med tiden. Industrilandskapet har genom åren fyllts med flera funktioner som 

turister söker sig till, exempelvis museal verksamhet. Han säger att det beror på att området 

hela tiden förändras. En av de största och viktigaste förändringarna var när man lyfte fram 

miljön och tillvaratog alla de värden som fanns i området genom att exempelvis bevara de 

gamla fabriksbyggnaderna och öppna upp området. Innan restaureringen så visste ingen vad 

Industrilandskapet var för någonting eftersom det bara var ett otillgängligt gammalt 

fabriksområde. Det kan också ha att göra med att begreppet inte var officiellt myntat.  

Eftersom det inte är ett musealt område är det tillåtet med vissa förändringar. Om det hade 

varit ett musealt område så hade det blivit svårt att få tillåtelse att göra några ingrepp på 

miljön. Trots att det idag är tillåtet med förändringar i miljön så finns det någonting 

dubbelbottnat över platsen.  

Ju mer man förstärker den här miljön var nu åren går, desto mer varumärke blir Industrilandskapet, samtidigt 

som man ger tillåtelse att förändra det successivt. Någon gång passerar man väl ribban som gör att det blir 

någonting helt annat.
103

 

Han poängterar att Industrilandskapet betraktas av många idag som ett inarbetat begrepp som 

fortsätter att bli tydligare och tydligare. Anette Kindahl håller med och pekar på att det var när 

Industrilandskapet började stavas med stor bokstav, vilket det inte gjorde från början, som den 

största förändringen av området skedde. Annika Alzén menar på att ordet Industrilandskapet 

började användas som ett begrepp först i början av 1980-talet.
104

 Det är under samma tid som 

Norrköpings stadsmuseum etablerades i området.  

Anette Kindahl säger också att när ordet blev ett uteslutande begrepp och att det började 

stavas med stor bokstav så började platsen att betraktas som viktig. Genom att att ha ett 
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samlingsnamn som flera verksamheter står under så stärks platsens betydelse. Men därmed 

följer också en svårighet. När många fler aktörer finns på samma plats så väljer de såklart att 

berätta sin historia, och oftast är inte den homogen med de andras. Ola Thufvesson säger att 

en variation av verksamheter på en plats kan skapa en risk för eventuella platskonflikter.
105

 

Bland de konflikter som kan uppstå så är rätten till att tolka platsens historia en som kan sättas 

in i exemplet Industrilandskapet. Genom alla verksamheters olika relationer till platsen så 

formas olika perspektiv på hur de ser på platsen. Alla aktörer har inte heller samma syfte med 

sina verksamheter trots att de flesta jobbar inom turistsektorn. Norrköpings stadsmuseum 

fungerar som en museal verksamhet som många besökare drar sig åt. De förmedlar också 

Norrköpings historia vilket är både intressant för besökare från andra städer samt för 

Norrköpingsborna själva. Hur de tolkar platsens historia skiljer sig mot exempelvis hur 

Upplev Norrköping väljer att tolka densamma. Skillnaden blir förståelig då de har olika 

uppdrag.  

På så sätt förändras området vilket i sin tur förändrar begreppet Industrilandskapet. När 

begreppet blir mångbottnat så påverkas även marknadsföringen. Anette Kindahl säger att 

Industrilandskapets karaktär har gått från att vara ett område med enbart kultur som senare 

blev till ett område med mycket restauranger och uteliv till att slutligen bli ett turistområde. 

Fast att den verksamhet som hon representerar inte sysslar med turistmarknadsföring i en 

större utsträckning så tycker hon att Industrilandskapet kan betraktas som en turistisk resurs.  

I överlag har platsen blivit mer levande med tiden. Och i samband med att begreppet har 

vidgats så har fler människor blivit intresserade av platsen vilket har gjort att 

Industrilandskapet tilltalar fler målgrupper. Det är viktigt att ha fler verksamheter på samma 

ställe då man vill locka besökare, och det har Industrilandskapet. Däremot saknas det 

fortfarande en konkret definition av Industrilandskapet är för någonting. Det finns en 

geografisk gränsdragning idag där man ser vilken fysisk yta som innefattas i 

Industrilandskapet. Men en klar definition av vad området är finns inte.  

5.2.1 Sammanfattning 

Restaureringen av Industrilandskapet har lett till att det betraktas som attraktivt idag. 

Informanterna ser på området ur olika perspektiv, vilket mycket beror på att de representerar 

olika verksamheter. De är däremot eniga om att Industrilandskapet är betydelsefullt och 

tilldragande. Ingen av informanterna är säkrer på när Industrilandskapet blev ett etablerat 

område. Det är något som också är svårt att hitta i annat skrivet material. Anette Kindahl 

pekar på att det var när Industrilandskapet började skrivas med en stor bokstav som området 

blev etablerat. Något som i alla fall är helt säkert är att platsen alltid förändras.  

5.3 Synen på användningen av Industrilandskapet 

Upplev Norrköping finns etablerat i lokalen Värmekyrkan i Industrilandskapet som i sin tur 

ligger centralt i området. Sofia Fäldt säger att marknadsföringsbolaget är mycket positiva till 

att man en gång i tiden tog beslutet att bevara området och att man började använda det på 

sättet det görs idag. Det är tack vare det beslutet som området idag är levande och tillgängligt 
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för alla. Upplev Norrköping använder sig av Industrilandskapet i sitt arbete och de anser 

själva att det är ett stort värde att ha området som en resurs. Några av aktiviteterna som 

anordnas i området är Jul i Industrilandskapet och Industrisemester, och det är tack vare att 

det är ett bra område att göra sådana saker i.
106

 Sofia Fäldt tycker också att en framtid med 

kombination av boende och besöksverksamheter kan vara rätt så bra eftersom det då kan bli 

ett mer levande område än vad det är idag. 

Sofia Fäldt tycker också att Industrilandskapet kan ses som en turistisk resurs idag. Till 

skillnad från vad området erbjöd för 30 år sedan så händer det mer aktiviteter på området 

idag. Det är också fler verksamheter som är etablerade i Industrilandskapet. Många av 

verksamheterna erbjuder produkter och evenemang som turister uppskattar. Hon betonar att 

det är enkelt för besökare att ta sig till platsen eftersom det både är ett levande område, det 

ligger nära Norrköpings stadskärna och det har många sevärdheter samlade på samma plats. 

Industrilandskapet har också stor potential att bli ett ännu mer attraktiv område i framtiden, 

även om det idag redan är ett mycket omtyckt och attraktivt område. 

Anette Kindahl håller med Sofia Fäldt med att området har blivit mer levande. Norrköpings 

stadsmuseum var en av de första verksamheterna på platsen och det är en stor skillnad på 

besöksflödet idag från då. Att det rör sig mer besökare och turister i Industrilandskapet ser 

Anette Kindahl bara positivt på. Stadsmuseet var i princip först ut med att använda 

Industrilandskapet som resurs i och med att de berättade platsens historia. Till skillnad från 

turistbyrån och kommunen, som Anette Kindahl påpekar var mycket senare att använda sig av 

området, så var stadsmuseets etablering i Industrilandskapet en bra kombination emellan plats 

och historia. I början så låg platsens historia väldigt nära bland Norrköpings invånare. De 

gamla fabrikerna hade inte stått ödsligt tomma allt för länge när stadsmuseet öppnade. Det var 

positivt eftersom det fortfarande var aktuellt att berätta om stadens textilhistoria för dem som 

hade arbetat med densamma. När tiden sedan har gått så har den generationen försvunnit och 

intresset för stadens industrihistoria har minskat. Därför är det bra att fler människor rör sig i 

Industrilandskapet. De upptäcker på så sätt nya verksamheter och annat som de inte hade 

tänkt på innan de besökte området.  

Idag är det en stor skillnad i hur området används än när stadsmuseet öppnade. Anette 

Kindahl säger att det idag är fler besökare från andra städer som går på de vandringar och 

guidningar som museet anordnar i Industrilandskapet. Från början var det nästan enbart 

Norrköpingsbor som kom på dem, vilket inte heller är så konstigt eftersom museet alltid har 

riktat sig mot dem. Hon är också glad över att Industrilandskapet används som det gör idag. 

Alternativen för vad man kunde göra med området från början stod mellan olika alternativ. 

Byggnaderna kunde rivas, området kunde göras till ett kulturreservat och inverkan kunde ha 

begränsats till att endast göra några små ingrepp i miljön. Genom att ha gjort området till vad 

det är idag så blir det mer tillgängligt och levande.  

Anette Kindahl säger också att det har blivit vanligare med bostadsdiskussioner i 

Industrilandskapet. Det skulle enligt henne göra området ännu mer levande under dygnets alla 

timmar. Som det ser ut idag så blir området folktomt mot kvällen eftersom det inte finns 
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verksamheter som lockar folk dit. Sådana verksamheter är allt ifrån klubbar till restauranger. 

Hon betonar också betydelsen av att ha fler verksamheter etablerade på samma plats. Förutom 

strömmen av människor kan det skapas samarbeten mellan verksamheterna. Hela området blir 

också starkt som begrepp om det är flera verksamheter som samarbetar. Idag är ju begreppet 

världskänt, men innehållet är mindre känt. Anette Kindahl tror själv att det kan vara ett 

problem för stadsmuseet eftersom de arbetar med att berätta om platsens betydelse.  

Bror-Tommy Sturk är också positivt inställd till hur området används idag. Han säger att 

mycket av dagens verksamheter som ligger i Industrilandskapet är till för studenter, vilket 

man exempelvis ser på bland annat de konserter som anordnas i Värmekyrkan. Campus 

Norrköping, som är filial till Linköpings universitet, ligger centralt beläget i 

Industrilandskapet och har en stor del av universitetets studenter. Han tycker att mer 

studentikos verksamhet i området är väldigt bra. Förutom fokus på studenter så säger han att 

Industrilandskapet även innehåller de funktioner som turister söker sig till. Det är inte enbart 

de museala verksamheterna som Stadsmuseet och Arbetets museum som kan vara intressanta 

för besökare. Området i sig är också intressant då det bland annat går att avläsa 

Industrilandskapets historia när man går igenom området. Även de modernare verksamheterna 

är intressanta för besökare, liksom alla de aktiviteter som hålls i området. Industrilandskapet 

är en av de platser i Norrköping där det händer mest aktiviteter, vilket också märks på 

besöksflödet i området. 

Bror-Tommy Sturk säger att det idag finns väldigt starka krafter för att göra någonting annat 

av Industrilandskapet. Allt utbud av konserter, utställningar och museer kan komma att 

konkurreras av exempelvis bostadsbygge, vilket har blivit aktuellt på senare år. Till skillnad 

från Sofia Fäldt så ser Bror-Tommy Sturk inte lika positivt på eventuella bostäder på platsen. 

Han betonar att med för mycket tingeltangel så finns det en risk att Industrilandskapet blir en 

plats för gyckleri och att begreppet förtas. 

Däremot finns det fortfarande en diskussion om vad begreppet står för. Det är 

Industrilandskapets, som kan ses som ett slags varumärke, mottagare som har en stor inverkan 

på hur platsen tolkas.
107

 Likaså bör en plats image, omgivningens uppfattade bild, vara bra för 

att platsens ska kunna betraktas som intressant. Som Josefina Syssner säger bör en image inte 

enbart ses som någonting som skapas utav omgivningen utan kan också ses som en politisk 

process.
108

 Besluten som görs på platsen leder fram till att bilder som inte gör sig bra i 

marknadsföring sorteras bort. De beslut som fattas borde självklart vara gemensamma bland 

de som förmedlar bilderna. Hos de verksamheter som finns i Industrilandskapet saknas en 

sådan enighet när det gäller att framhäva en unison bild. Det blir därför svårt att skapa ett 

gemensamt begrepp som alla kan stå under. 

Norrköpings kommun är en stor aktör i hur Industrilandskapet ska utvecklas. Som Ola 

Thufvesson säger utgör politiker och kommunala tjänstemän en stor del av de som utvecklar 

och vårdar en plats.
109

 Eva Andersson är nöjd över hur Industrilandskapet används idag men 
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påpekar att det fortfarande finns många hus som står tomma i området. Orsakerna är allt ifrån 

oattraktiva lokaler till för låg efterfrågan hos verksamheter. Hon tycker att de verksamheter 

samt offentliga ytor som finns gör Industrilandskapet spännande och området till en stark 

besöksnod. Även dagens kunskapsproduktion med universitet och forskning gör 

Industrilandskapet intressant och attraktivt. Idag har Industrilandskapet blivit mer attraktivt 

för en bredare målgrupp och det beror på att det finns fler mötesplatser än tidigare.  

Eva Andersson ger Visualiseringscenter C, Louis de Geer konsert och kongress och 

turistbyrån i Värmekyrkan som några exempel på de verksamheter som lockar till sig olika 

målgrupper. Hon ser också en utveckling av Industrilandskapet för en bredare publik hela 

tiden. På så sätt kan Industrilandskapet ses som en turistisk resurs. Det är inget som har 

kommit av en trend, utan det har behövts alla år av oåtkomlighet och diskussion för att platsen 

ska ha kunnat bli vad det är idag. Industrilandskapet förknippas på ett sätt av ungdomarna 

som växer upp idag och på ett annat sätt av den generationen som både har arbetat och 

genomgått den stora nedläggningen av fabriksverksamheten på platsen. Trots det finns det 

idag ett nytt sätt att se på Industrilandskapet där många fler som har arbetat i området ser det 

nya värdet i det. Även här går det att urskilja Robert Willims tankar om att förflyttningen av 

industri från västvärlden har gjort att de gamla områdena betraktas ur ett nytt perspektiv.
 110

   

Nu har aktörer börjat titta på Industrilandskapet ur ett nytt perspektiv. Idag används platsen av 

en mängd olika verksamheter vilket är positivt för att platsen ska kunna få en bred 

besöksmålgrupp. Eva Andersson betonar att idag måste någon börja bestämma sig för vad 

platsen ska innehålla i framtiden. Det blir mer aktuellt att behöva säga ifrån och avgränsa 

platsen från vissa verksamheter. På så sätt blir det inte vilket företag som helst som får flytta 

in utan bara de som stärker klustret och närheten. Det kommer att ge en mer sammansvetsad 

plats och där begreppet Industrilandskapet blir tydligare. 

5.3.1 Sammanfattning 

Bevarandet och brukandet av området ses som ett rätt beslut av informanterna. Det syns idag 

då målgruppen har breddats och många besökare och turister kommer till Industrilandskapet. 

Områdets geografiska yta skapar folkströmningar som vandrar över hela området. På så sätt 

blir platsen mer levande. De är däremot inte eniga kring hur det kan bli mer levande under 

dygnets alla timmar. En bostadsdiskussion har kommit att bli allt mer aktuell och det är inte 

alla som tycker om förslaget. Eva Andersson trycker även på att platsen någon gång behöver 

avgränsas från vissa verksamheter. Begreppet Industrilandskapet kan då bli starkare, men det 

krävs att alla är eniga om vad som ska finnas på platsen.   

5.4 Industrilandskapets betydelse 

Eftersom studiens informanter representerar olika verksamheter så ser de också på 

Industrilandskapet ur olika synvinklar. Verksamheterna har varit etablerade i området olika 

länge och deras relation till platsen ser också olika ut. Deras uppdrag skiljer sig också ifrån 

varandra.  
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Sofia Fäldt tycker att Industrilandskapet är ett stort värde att ha som resurs och området 

betyder mycket för Norrköping som stad och Norrköpingsborna. De gamla 

fabriksbyggnadernas fasader är gulmålade vilket förknippas med Norrköping. Samma färg 

finns bland annat på stadens spårvagnar. Förutom det speglar området Norrköpings 

industrihistoria. Det är någonting som känns när man går igenom Industrilandskapet. 

Som ett typiskt brownfield så kan Industrilandskapets fasader och arkitektur betyda mycket 

för besöket i området. Besökare behöver inte bara tilltalas av verksamheterna i berörda 

industriområden utan kan även fascineras av anläggningarna med dess tilltalande objekt. 

Platsens estetiska och symboliska kvaliteter framhävs vilket är en upplevelse i sig. De gamla 

byggnaderna kan också leda till att ge fantasifulla associationer till tidigare verksamheter på 

platsen.
111

 

Även Eva Andersson säger att Industrilandskapet är väldigt betydelsefullt för Norrköping. 

Industrilandskapet rymmer alltifrån arbetsplatser och kunskapsproduktion till kultur och 

upplevelser. Det rymmer också många olika verksamheter idag att det till och med knyter an 

till det dagliga livet. Det ses inte enbart som ett område dit turister söker sig utan också som 

en plats där människor lever sitt liv. Området är även en viktig plats för möten mellan 

människor. Det främjar också för ett mer levande område dygnet runt. 

För att bevara platsens betydelse så gäller det att skapa en dialog med alla verksamheter så att 

man kommer fram till en överenskommelse om vad platsen bör representera. Hon betonar att 

begreppet Industrilandskapet används väldigt tänjbart vilket kan ses ur flera vinklar. Eva 

Andersson säger också att en enig bild är lika viktig som en äkta miljö. Miljön i sin helhet är 

väldigt viktig att bevara för att göra platsen autentisk, så det gäller att platsen inte ändras eller 

ställs tillrätta för mycket. Värdet i det industriella är just det karga och spännande.  

Även Anette Kindahl säger att idag går det att fylla begreppet med mycket mer än förut. 

Norrköpings stadsmuseum har i uppdrag att berätta stadens historia, så området är viktigt för 

att besökaren ska kunna sätta berättelsen i någonting fysiskt och verkligt. Norrköpingsborna 

måste veta om sina rötter för att veta hur den historien har påverkat dagens samhälle. Att de 

gamla fabrikslokalerna finns kvar är till stor hjälp i historieberättandet. Det medföljer också 

en problematik med begreppet Industrilandskapet. 

Anette Kindahl säger att begreppet är världskänt, men vad det innehåller är mindre känt. I 

stadsmuseets verksamhet koncentrerar de sig på platsens berättelse och innehåll vilket medför 

en problematik när det inte finns någon unison bild av platsen. De berättar ur sitt perspektiv 

vilket är platsens historia. Alla andra verksamheter berättar sin egen berättelse. På så sätt blir 

begreppet otydligt och månfacetterat. Inom Anette Kindahls egna verksamhetsområde är 

begreppet däremot väl etablerat.  

Bror-Tommy Sturk tar också upp problemet med begreppet. Som han tidigare sa pågår det 

ständigt en diskussion om vad begreppet bör stå för. Däremot går det inte att undgå att 

Industrilandskapet betyder väldigt mycket för Norrköping. Enligt honom så står 
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Industrilandskapet unisont med Norrköping, vilket grundas i var Industrilandskapet ligger 

någonstans. 

Nu ligger Industrilandskapet så centralt i Norrköping. Men i många städer kan det vara så att sådana gamla 

fabriksområden ligger i en stadsdel eller som ett mer fristående område. Industrilandskapet ligger så nära 

Norrköpings kärna så att man inte kan säga att det är en stadsdel i Norrköping, det är Norrköping.
112

 

Att Industrilandskapet bevarats och återanvänts beror till stor del på platsen det ligger på och 

alla diskussioner om att det bör bevaras. Robert Willim säger att industrimiljöer som ligger i 

tätbefolkade och centralt belägna områden är mer attraktiva än fabriker och industrier som 

ligger i glest befolkade områden. Både platsen och sammanhanget är därför betydande för 

olika industriers potential att locka besökare och skapa en lukrativ upplevelseproduktion.
113

 

Som redan tidigare sagt så kan närheten mellan stadskärnan och Industrilandskapet skapa en 

sammanhängande relation sinsemellan de båda områdena. De kan även dra nytta av varandra 

när det gäller besökare. Industrilandskapets betydelse för bland annat Norrköping och stadens 

attraktionskraft är därmed bekräftad. 

5.4.1 Sammanfattning 

Industrilandskapets betydelse är djupt förankrat hos informanterna. Alla arbetar också med 

staden Norrköping och många av verksamheterna har varit med i beslutsfattandet och 

brukandet av Industrilandskapet från början. Eftersom de alla använder sig av platsen på olika 

sätt så är det extra intressant att se varför de tycker att Industrilandskapet är intressant. Deras 

tankar och åsikter är väldigt lika då de både ser det som en del av Norrköping och som en 

värdefull resurs. Många av de verksamheter som ligger i området är också viktiga, samtidigt 

som de hjälper till att bära upp platsens betydelse.  
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6. Avslutande diskussion  

Syftet med studien har varit att undersöka hur synen på Industrilandskapet har förändrats från 

att vara ett industriområde till att betraktas som en turistisk resurs. Det är någonting som är 

viktigt att undersöka utifrån flera olika perspektiv. Det första har varit att Industrilandskapet 

inte brukas av endast en verksamhet utan av flera. Området har inte heller en gemensam 

vårdare. Det är kommunen som är den offentliga verksamheten som bestämmer hur stadens 

strategiska utveckling ska se ut och hur stadsbyggnationen bör gå till. De övriga verksamheter 

som har agerat informanter i studien använder sig och vårdar Industrilandskapet på ett helt 

annat sätt. Därmed finns det inga gemensamma riktlinjer för hur platsen ska användas vilket i 

sin tur påverkar hur platsen uppfattas.  

 

Det skulle i teorin ge upphov till möjliga konflikter om hur Industrilandskapet bör användas 

och marknadsföras för att rikta sig mot en specifik målgrupp. Som tidigare nämnt i studien så 

kan verksamheter som riktar sig åt olika håll skapa eventuella platskonflikter. I praktiken ser 

det däremot annorlunda ut. Ingen av de intervjuade verksamheterna ser det som en konflikt att 

de representerar olika områden med sina verksamheter. De arbetar alla olika med platsen men 

tar inte upp relationen emellan varandra som en konflikt. Däremot finns det en oenighet om 

hur marknadsföringen av Industrilandskapet fungerar. En av orsakerna till att verksamheterna 

ser olika på marknadsföringen och användandet av Industrilandskapet är för att de alla har 

olika uppdrag. Marknadsföringsbolaget Upplev Norrköpings uppdrag är att stärka och främja 

besöksnäringen i kommunen vilket de också gör genom att använda Industrilandskapet i sin 

marknadsföring. Området innehåller så pass många verksamheter som turister söker sig till så 

att det vore dumt ifall de inte använde sig av området. Norrköpings stadsmuseum behöver 

använda sig av Industrilandskapet för att kunna driva sin verksamhet eftersom de både 

förmedlar och vårdar historien om platsen. Att de själva finns etablerade i området gör 

besöksupplevelsen bara mer autentisk och levande för besökaren. Kommunen beslutar som 

redan tidigare sagt hur stadens strategiska utveckling och stadsbyggnationen bör gå till. Till 

och med inom kommunen finns det delade meningar om hur de ser på marknadsföringen och 

användandet av Industrilandskapet.  

 

Det andra perspektivet är att Industrilandskapets historia har en stor betydelse i hur området 

används idag. Informanterna är överens om att fastställandet av att bevara de gamla 

fabriksbyggnaderna var ett bra beslut. Området påminner om den storhetstid som industrin 

hade i Norrköping under 1800-talet. Däremot är det osäkert bland informanterna ifall 

byggnaderna i sig är betydande för att besökare ska ta sig till platsen. Jane Jacobs påstår att 

städer måste ha en blandning av hus som varierar i ålder och skick för att kunna utvecklas.
114

 

De kan också tillföra mervärden hos besökaren och skapa en autentisk bild av området. 

Byggnaderna behöver inte enbart ses ur ett funktionellt synsätt utan kan även betraktas som 

någonting estetiskt och symboliskt. Anette Kindahl tror däremot inte att det är 

Industrilandskapet i sin helhet som lockar besökare utan att det är verksamheterna i sig som 

attraherar besökare. De enskilda verksamheterna kan däremot ses som intressanta om de knyts 
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till ett starkt begrepp som Industrilandskapet. Hela miljön bör däremot också ses som 

intressant eftersom området är så väl bevarat.  

 

Det tredje perspektivet är att attityden till vad Industrilandskapet används till och vilken 

betydelse platsen har ser olika ut. Det kan därför ses som en överraskning att begreppet 

Industrilandskapet är så pass starkt och etablerat hos många besökare och turister. Som 

Susanna Heldt Cassel skriver så kan en plats image förklaras som den övergripande bilden av 

hur en plats uppfattas av sin omgivning.
115

 Om man vill se det som att det är besökarnas egna 

erfarenheter av platsen som formar hur Industrilandskapet uppfattas så kan det enklast 

sammanfattas som att platsen är ett besöksområde. Det finns inte bara turistverksamheter i 

Industrilandskapet, men bland de som finns etablerade är några av de som kan locka mest 

publik i Norrköping. Förutom de museala verksamheterna finns även Visualiseringscenter C 

som riktar sig mot en annan målgrupp än museerna.  

 

Det som ses som en överraskning är att de som brukar området själva inte är överens om vad 

Industrilandskapet representerar för någonting. De håller i alla fall med om att området kan 

betraktas som en turistisk resurs. Det gör det främst för att det är många besökare i området 

och att det finns många turistverksamheter där. Men det finns fortfarande en diskussion om 

vad Industrilandskapet egentligen är. Förvisso är de överens om att Industrilandskapet är 

viktigt för både Norrköping som stad och som en besöksnod. Däremot lyfter de fram olika 

områden som är betydelsefulla med Industrilandskapet. Vad de olika verksamheterna lägger 

vikt på kan vara avgörande för hur platsen kommer att se ut och brukas i framtiden. 

Bostadsfrågan är aktuell bland informanterna, och alla är inte eniga om det bör byggas 

bostäder i Industrilandskapet. Trots det är ett levande Industrilandskapet någonting som alla 

föredrar och välkomnar. Återigen kopplas informanternas svar till vilka uppdrag deras 

respektive verksamheter har. Hur platsen bör användas och vilka delar som är viktigast beror 

helt enkelt på hur de själva arbetar med Industrilandskapet.  

 

Det är intressant i relation till det Josefina Syssner skriver om image. Hon menar på att en 

image tillkomst och brukande även bör ses som en politisk process. En image skapas och 

ändras på så sätt inte enbart av mottagaren utan också av de som har politisk makt inom 

kommunen.
116

 Eftersom Industrilandskapet inte har en enskild vårdare så blir det en fråga om 

makt för vad platsen bör representera. Diskussionen om vad Industrilandskapet bör innehålla 

för att det ska kunna fortsätta att användas i marknadsföringssammanhang och som ett slags 

varumärke är också delad, och inte minst sagt högst aktuell. Informanterna ser på 

Industrilandskapet som en turistisk resurs men också som en levande plats. Det rör sig mycket 

människor där under hela dagen. Området ligger centralt och har till och med ett campus 

etablerat hos sig vilket gör att många lever sitt dagliga liv där. Det har på senare tid blivit 

aktuellt med att göra området ännu mer levande genom att bygga bostäder på platsen.  
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Informanterna är oeniga om ifall Industrilandskapet bör ha bostäder. Oenigheten grundas mest 

i vad som kommer att hända med begreppet. Idag är Industrilandskapet ett samlingsnamn för 

många olika verksamheter, och det har blivit så eftersom de olika verksamheterna har flyttat 

in med långa mellanrum. Från början fanns det ingen plan för vad Industrilandskapet skulle 

representera. När folk i början av 1990-talet väl började upptäcka att fabriksbyggnaderna, som 

var mitt uppe i en totalrenovering, kunde återanvändas och fyllas med ny verksamhet
117

, så 

började blandade verksamheter att flytta in med långa mellanrum. Förmodligen ville 

kommunen att så många verksamheter som möjligt skulle flytta in för att Industrilandskapet 

skulle kunna återanvändas och bli attraktivt. Idag finns det snarare en problematik med vad 

Industrilandskapet bör innehålla för att bli så tydligt som möjligt. Eva Andersson betonar 

själv att någon idag måste bestämma sig för vad platsen ska innehålla i framtiden. Hon visar 

genom sin kommentar att det inte är kommunen själv som bestämmer det, eftersom hon riktar 

uppgiften åt någon annan som inte är en tydlig person eller verksamhet. Det bekräftar 

ytterligare att det inte finns en enskild förvaltare av Industrilandskapet.  

 

En av studiens viktigaste slutsatser är att Industrilandskapet lyfts fram ur olika perspektiv i 

olika kanaler. En del verksamheter använder till och med området för att sälja in sig mot 

potentiella besökare och turister. Industrilandskapet anses till och med vara betydelsefullt för 

staden och för de enskilda verksamheterna i området. Däremot finns det en oenighet och 

osäkerhet bland verksamheterna om vad begreppet Industrilandskapet står för. Området 

betraktas idag som en turistisk resurs men det finns en osäkerhet i hur det kommer se ut i 

framtiden. Utvecklingen av Industrilandskapet sker hela tiden, och idag börjar det föras en 

diskussion om vad Industrilandskapet bör innehålla för att bli tydligare. Ändå ses 

Industrilandskapet redan som ett etablerat besöksmål av besökare och turister. Platsen i sig 

berättar om Norrköpings historia som industristad trots att alla verksamheter som ligger i 

området inte är representativa för den berättelsen. Ändå har Industrilandskapet under de 

senaste 30 åren utvecklats till en plats dit folk söker sig. Utifrån den breddade målgruppen så 

kan Industrilandskapet idag betraktas som en turistisk resurs. Det är också någonting som 

syns i hur de olika verksamheterna använder sig av platsen.  

 

Om det beror på att det överensstämmer med vad Robert Willim säger om återanvändande av 

industriella miljöer eller vad Ola Thufvesson säger om platsutveckling är oklart. Det går i alla 

fall att säga att Industrilandskapet används i marknadsföringssyfte, vilket är någonting som 

går parallellt med turismens breddning på platsen. Det betyder däremot inte att det finns 

någon tydlig bild av vad platsen är för någonting vilket kan skapa en problematik om hur man 

bör arbeta med begreppet och platsen. 
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Bilaga 1. 

Översiktsbild  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Används med tillstånd av Anfang Reklambyrå AB 
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Bilaga 2. 

Intervjufrågor 
 

1. Hur ser ni på marknadsföringen av Industrilandskapet? 

 

2. Har arbetet med marknadsföringen av Industrilandskapet förändrats sedan 

området ”etablerades”? 

o Hur i så fall?  

 

3. Vilka är de viktigaste förändringarna med marknadsföringen av 

Industrilandskapet? 

 

4. På vilket sätt har Industrilandskapet förändrats? 

 

5. Tycker du att Industrilandskapet har blivit mer attraktivt för en bredare 

målgrupp idag; att platsen inte bara tillfredsställer stadens invånare utan 

även besökare och turister?  

o Hur i så fall? 

 

6. Ser ni på Industrilandskapet som en turistisk resurs?  

o Varför i så fall? 

 

7. Är ni positivt/negativt inställda till hur Industrilandskapet används idag? 

o Varför i så fall? 

 

8. Vad betyder Industrilandskapet för Norrköping tycker ni? 

 


