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Sammanfattning 
Genom litteraturstudier följt av en semiotisk analys av bildmaterial från turismnäringen, 
Riksantikvarieämbetet och kulturvårdssektorn i Norrköpings kommun är syftet med detta 
arbete att öka förståelsen för hur kommersialisering av kulturarv sker i bilder och genom 
bildspråk. Bildmaterialet består av bilder ifrån broschyrer, kataloger, foldrar, hemsidor och 
arkiv. Uppsatsen utforskar på ett handgripligt sätt hur turismen använder bilder av kulturarv 
för att framställa och marknadsföra en destination, i synnerhet det industriella kulturarvet 
Norrköpings Industrilandskap. Uppsatsen tar ner teoretiska begrepp som bildproduktion, 
bildbruk och bildtolkning till en hanterbar nivå och undersöker hur dessa tar sig i uttryck inom 
turismen, men också inom kultursektorn genom att jag i uppsatsen talar om två bildpraktiker; 
turism- och kulturarvsbilder. Syftet med detta är att visa på hur kulturarv kan tillämpas i bild, 
men också att jämföra vilken roll industrilandskapet får i dessa bilder.  
 
I uppsatsens teoretiska ramverk presenteras begrepp som autenticitet, tolkningsprocessen 
”The Tourist Gaze”, bortseende och semiotik och klargörs hur de är viktiga i turistiska och 
kommersiella sammanhang. Själva bildanalysen består av två delar, en denotativ nivå där 
bildernas innehåll redovisas och en konnotativ nivå där industrilandskapets roll som kulturarv 
och kommersialisering analyseras utifrån de två bildpraktikerna. 
 
Resultatet visar att det är bildpraktikern turismbilder som kommersialiserar industrilandskapet 
eftersom turismnäringen och turister ser på historia och kultur som sälj- och konsumerbara 
produkter. Bildernas sammanhang gör att man som betraktare antar rollen som turist, och ser 
därför bilden som en källa till nya upptäckter och upplevelser framför kulturarvsbilder som 
man ser som en källa av fakta och historia. Slutsatserna visar att turismbilder tydligt väljer att 
kommersialisera sina bilder av industrilandskapet genom att de medvetet förstärker sina 
avbildningar med hjälp av ljussättning, sammansättning och motivval som styr betraktarens 
blick och tolkning. Industrilandskapet visas ofta upp som ljusfattigt och öde, eller får fungera 
som kuliss för marknadsföringen av andra event och upplevelser som inte innefattar områdets 
historia eller kultur. Turismbilder vill framställa industrilandskapet som annorlunda, men 
samtidigt vill man inte avvika för långt ifrån industrilandskapets roll som ett autentiskt 
kulturarv. Autenticitet är eftertraktat av turister, men turismbilderna begagnar sig av iscensatt 
autenticitet i sina bilder för att ge betraktaren känslan av att industrilandskapet är autentiskt 
framför att visa upp en helt autentiskt bild. Bilder på industrilandskapet som besitter för 
mycket autenticitet och historiska värderingar används inte av turismen eftersom de inte i 
samma omfattning styr och utformar människors tolkning, och därmed kan de inte 
marknadsföra kulturarvet som en produkt. 
 
 
 
Nyckelord: Kulturarv, turism. autenticitet, kommersialisering, bildpraktiker  
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I.  Inledning 
Turism präglas i stor utsträckning av det visuella. Bland det första vi gör vid valet av resmål 
är att titta på de bilder som ges av en viss plats och dess utbud. Och att producera och 
distribuera varumärken, destinationer och resmål med hjälp av visuella 
kommunikationskanaler har allt mer intensifierats. Mycket av detta beror på en ökad 
konkurrens mellan destinationer för att locka till sig turister. Man säger att vi lever i ett 
bildsamhälle där var och en av oss är något av en specialist inom ämnet då vi dagligen 
bombarderas av bilder från inte minst media, men också inom våra yrken, i skolan etc. Vi är 
ovana att diskutera bilder och prata om varför de egentligen ser ut som de gör. Många tänker 
inte heller på vad bilder gör med resenärer och med platser i sig. Bilder och beskrivningar 
skapar socialt formade seenden och bortseenden, vad vi ser beror på hur vi ser det, eller hur 
det framställs för oss och utifrån vilket ställningstagande vi tittar på bilder.   
 
Kulturarv är ett värdeladdat begrepp som blivit ett allt mer frekvent inslag i 
turismsammanhang. Bilden av kulturarvet visar upp en särskild sorts miljö, en viss typ av liv, 
som är djupt rotad i människans fascination av historia och ”förlorad kultur”. Kultur och 
historia är starka attraktionsfaktorer som ofta används för att skapa uppmärksamhet och locka 
till sig ekonomiska investeringar. Detta sker inte minst inom turismsektorn som allt mer 
använder och ser på kulturarv som en ekonomisk resurs. Att marknadsföra kulturarv via bilder 
är ett effektivt sätt att locka människor som söker avkoppling, historia och turistiska 
upplevelser på en och samma gång. Man pratar idag om att det finns en kulturarvsturism där 
kulturarvsplatsen har omvandlats till en kulturarvsattraktion, där det är medvetna val och 
marknadsstrategier som bestämmer vad som ska förmedlas av kulturarvet till besökare. 
Kulturvårdssektorn strävar också efter att förmedla kulturarvet till besökare, men möjligheten 
och viljan att anpassa kulturarvet för besökare blir ibland viktigare än att se på 
kulturarvsplatsen som ett historiskt område där man kan ta in historia och kultur utan ett 
gytter av skyltar, aktiviteter och guider. Många gånger leder detta till ett påtvingat samarbete 
mellan turism och kulturvård där kulturarvsturismen ofta anklagas av historiker för att 
kommersialisera och trivialisera kulturarvet och dess historia.  
 
I denna uppsats kommer jag försöka lyfta fram hur kulturarvet framställs i den diskussion som 
finns mellan turism och bevarande genom att betrakta bilder som visar upp kulturarv. Vilken 
bild förmedlas av det kulturella arvet till besökare när drivkrafter och aktörer från 
turismnäringen börjar hantera kulturarv som en attraktion/ destination. Och hur kan denna 
förmedlade bild påverka synen på kulturarvsplatsen.     
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Syfte 
Denna studie syftar till att öka förståelsen för hur kommersialisering av kulturarv sker i bilder 
och genom bildspråk. I detta arbete studerar jag vilken bild av kulturarvet som förmedlas när 
turism och kulturarvssektorn går tillsammans och skapar kulturarvsturism. Jag strävar också 
efter att undersöka hur bilder används inom turism för att skapa gemensamma föreställningar 
om kulturarvsdestinationer1 hos människor. Kulturarvsturism involverar både turismnäringen 
och kulturmiljövården och samverkan mellan dessa kan tänkas leda till problem gällande 
bevarande- och utvecklingsfrågor kring kulturarv. Verksamheterna uppfattas ofta som 
varandras motsatser då de har olika utbildning, syfte och tidsperspektiv kring sitt arbete med 
kulturarv. För att undersöka detta studerar jag i uppsatsen om det finns olika bildtillämpningar 
kring turism och kulturmiljövård gällande kulturarv och om dessa skiljer sig åt, men också hur 
dessa kan användas vid platskonstruktion. Som ett exempel på en kulturarvsdestination 
kommer jag studera industrilandskapet i Norrköping.  
 

Frågeställningar 
1. Hur kan bilder utformas för att påverka människors uppfattning om destinationer? 
     1.b Hur kan bilder utformas för att påverka människors uppfattning om platser? 
 
2. Hur använder turism- och kulturarvssektorn industrilandskapet i bild? 
     2.b Vilken roll har industrilandskapet fått i det som slutligen förmedlas till turister, och hur 
förmedlas det?  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Benämningen kulturarvsdestination är en turistdestination där ett kulturarv står i fokus   
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Disposition 
Uppsatsen börjar med en inledande del där ämnet presenteras och frågeställningar och syfte 
formuleras. Efter det inledande första kapitlet presenteras de teoretiska val som uppsatsen 
grundar sig på liksom tidigare forskning. Kapitlets syfte är att ge en allmän introduktion till de 
idékomplex som kan påverka bildproduktion, bildbruk och bildtolkning, samtidigt som jag 
vill ringa in det forskningsfält som uppsatsen kommer beröra. I kapitel 3 fördjupas uppsatsens 
teoretiska perspektiv genom en beskrivning av de två bildbruk som är centrala i uppsatsen och 
för den empiriska undersökningen. Dessa diskuteras utifrån benämningarna kulturarvsbilder 
och turismbilder. Dessa båda perspektiv mynnar ut i en diskussion om en skärningspunkt 
mellan turism och kulturarv.  
       I kapitel 4 redovisas studiens metodiska val och empiriska grunder som i huvudsak består 
av en semiotisk bildanalys och litteraturstudier och därefter följer kapitel 5 som behandlar 
kulturarvet Norrköpings industrilandskap. Detta kapitel ska fungera som en allmän bakgrund 
till den empiriska undersökningen samtidigt som det syftar till att orientera läsaren om 
kulturarvsdestinationen Norrköpings industrilandskap.   
       I kapitel 6 presenteras uppsatsens empiriska material inför bildundersökningen, följt av 
kapitel 7 som innefattar en bildanalys av Norrköpings industrilandskap där det empiriska 
materialet analyseras och jämförs utifrån det teoretiska ramverket. I kapitel 8 kommer 
uppsatsens slutsatser och här diskuteras hur kommersialisering av kulturarv kan förstås utifrån 
bildproduktion, bildbruk och bildtolkning, och hur detta kan förstås utifrån uppsatsens 
empirsiska exempel. Slutligen följer en käll- och litteraturförteckning och uppsatsens bilagor.  



 7 

II.  Teoretiska perspektiv 
Det forskningsfält som denna uppsats kommer röra sig inom är visuella kulturstudier(Visual 
Culture) med inriktning mot semiotik och bildtolkning. Sedan 1970-talet och framåt har 
”kultur” för många samhällsvetenskapliga forskare blivit ett centralt hjälpmedel att förstå 
sociala processer och sociala förändringar och konflikter. Denna vändning benämns ofta som 
”Den kulturella vändningen”(Cultural Turn).  Kultur är en bred term som idag fascinerar 
många forskare att undersöka hur våra liv är konstruerade kring de kulturella föreställningar 
vi har om vår värld, och hur vi sedan agerar utifrån dem. Kulturgeografen Gillian Rose arbetar 
med visuella kulturstudier och ger en smalare definition av visuella kulturstudier. Hon skiljer 
seende(engelska begreppet vision), det våra ögon förmår att se från begreppet visualitet; 
“ refers to the way in which vision is constructed in various ways: ’how we se, how we are 
able, allowed, or made to see, and how we see this seeing and the unseeing therein’”. 
Tyngdpunkten ligger alltså på visuella objekt, allt ifrån fotografi och målningar till film och 
reklambilder 2 Antropologen Sarah Pink arbetar med visuella kulturstudier inom ämnet 
etnologi och menar att hur vi ser och tolkar beror på vilket kontext bilderna presenteras i och 
vilka vi själva är. Hon påpekar också att bilder som förflyttar sig mellan olika kontext får nya 
innebörder och tolkningar. Tolkning styrs av normer eller kulturella konventioner som för oss 
framstår som realistiska. Till exempel fotografier av platser m.m. framstår bara som 
realistiska eftersom det är så vi lärt oss att uppfatta dem. 3  Här nedan förklarar jag vilka 
perspektiv jag intar med förankringar inom just detta forskningsfält.   

Bildproduktion  
Inom visuella kulturstudier är det vanligt att man ser på bilder som representationer av 
verkligheten framför direkta avbildningar. Bilder är en faktor som gör att vi upplever världen 
som begriplig och blir också då som en slags sanningssägare, där vi ser vad som inträffar och 
hur saker och ting ser ut. Bilder produceras dock inte utan ramar och regler som styr hur de 
ska uttryckas och tolkas. Precis som språk har regler och överenskommelser hur det ska 
skrivas/produceras har också representationer i form av bilder det. 4 
 
Gillian Rose menar att tolkningen av bilder i allmänhet sker utifrån tre lägen/perspektiv som 
alla bidrar till att ge bilder mening: produktionen, själva innehållet i bilden och i vilket 
sammanhang bilden visas upp inför åskådare. Alla bilder produceras på något sätt, och 
faktorer inom produktionen kan påverka hur det slutgiltiga intrycket av en bild kan vara. 
Visuella teknologier som fotografi, traditionellt måleri, animering osv., är viktiga 
beståndsdelar i hur en bild kommer se ut, men också vilken effekt bilden kommer ha och vart 
den kan komma att användas. Gillian Rose menar att bildproduktion utgör grunden för bilders 
komposition, hur de är sammansatta eller uppbyggda. Den valda visuella teknologin som 
används inom produktionen bestämmer form, färg, ljussättning, sammansättning och djup 
m.m. i en bild, som alla påverkar den slutliga bildtolkningen. Sen får man inte glömma att 
motivvalet till en bild alltid sker genom ett urval, både medvetet och omedvetet, till exempel 
hos en fotograf eller vid marknadsföring. Bildproduktionen bestämmer också många gånger 
till vilken genre som bilden kommer att tillhöra och hur den ska brukas. 5 

                                                 
2 Rose, Gillian 2007: 2f I: Visual Methodologies: An Introduction to the Interpretation of Visual Materials. 
Second edition  
3 Pink, Sarah 2007: 32f I: Doing Visual Ethnography: Second edition  
4 Sturken, Marita & Lisa Cartwright 2009: 12 I: Practices of looking. An introduction to visual culture.   
5 Rose, Gillian 2007: 13ff 



 8 

Bildbruk 
Vi lever i en värld fylld av bilder som har olika användningsområden och syften och man kan 
därför prata om bilders bildbruk, dvs. hur vi använder bilder. Bilders funktioner kan vara 
många och väldigt varierande. Bilder fungerar och används främst som meningsskapande 
element, inte minst i formandet av identiteter och minnen. Mycket av detta bygger på att 
bilder ses som representationer som jag nämnde tidigare. Bilder som enskilda objekt kan inte 
skapas med värden utan det är vi människor som tillskriver dem olika värden som 
pengavärde, politisk värde, kulturellt värde osv. Dessa värden kommer sedan att till viss del 
styra hur bilden kommer att brukas och till sist tolkas. 6  
 
Det allra vanligaste, och mest utspridda, bildbruket som finns är det som har en personlig 
aspekt. Vi omges av bilder vart vi än rör oss, i böcker, på TV, i mobiltelefonen, via 
reklambilder, på internet osv. Vi är egna bildproducenter genom att vi till exempel tar egna 
foton som vi ramar in eller så köper vi istället redan färdiga tavlor och omger oss med dem. 
Det är inte det personliga eller individuella bildbruket som är intressant för denna uppsats, 
men det påvisar ett grundläggande förhållande som vi har till bilder: vi omger oss med bilder 
för att vi associerar känslor till dem, de ger oss mening i tillvaron och blir en del av vårt 
identitetskapande. De två bildbruk som är centrala för denna uppsatts är de som innefattar 
kommersialisering och institutionalisering av bilder som innefattar kulturarv och kommer 
beröras mer genomgående i nästkommande kapitel.  

Bildtolkning 

Blickar och seenden 
Syftet med det här avsnittet är att mer beskriva hur det visuella, det vi ser, sker på ett speciellt 
sätt genom blickar och bortseenden. Bilder har förmågan att inkludera eller exkludera 
betraktare, och precis som vi lär oss att rikta blicken mot särskilda objekt eller företeelser, lär 
vi oss också samtidigt att bortse från andra. Blickar och bortseenden är en del i processen med 
bildproduktion och bildbruk, men visar sig tydligast inom bildtolkning. Dessa tre faktorer 
bidrar till att ett dominerande sätt att visa upp en plats skapas, och detta kan sen skapa 
praktiker som är intressanta för bildtolkning.  

The Tourist Gaze 
Bilder av turistorter eller turistmiljöer som industrilandskapet i Norrköping skapar en speciell 
blick eller blickar, som den brittiske sociologen John Urry menar är ”The Tourist Gaze”. Att 
åka på semester eller att vara turist kan man säga handlar om att konsumera varor och ta del 
av service som på ett sätt är ganska onödiga. Det som driver en människa att lämna sin bostad 
är inte dessa varor i sig utan vad de genererar tillbaka till människor, nämligen angenäma/ 
njutningsbara upplevelser som skiljer sig åt från dem i ens vardagliga liv. Urry menar att en 
del av denna upplevelse som turist är att blicka, eller ”gaze” som det heter på engelska, på 
scenerier som stadssiluetter och landskap med en nyfikenhet och ett intresse som vi inte har 
för våra vardagsmiljöer. Vi uppskattar det sätt som dessa turistorter eller turistmiljöer tilltalar 
oss på, eller vi antar att vi kommer att uppskatta dem och tar del av dem utifrån det. Detta gör 
att våra blickar riktas och ”we gaze at what we encounter”. 7  
 

                                                 
6 Sturken, Marita & Cartwright, Lisa 2009: 34 
7 Urry, John 1990: 1 I: The Tourist Gaze: Second edition 
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Filmvetaren Ellen Strain uttrycker det mera klargörande och menar att turisten har ett 
filtrerande öga, turism öppnar våra sinnen för nya inblickar, men förser oss också samtidigt 
med skygglappar. Hon vidareutvecklar Urrys ”The Tourist Gaze” och menar att den även 
existerar utanför den turistiska sfären. Strain menar att ”The Tourist Gaze” bygger på samma 
ekonomiska, historiska och sociala faktorer som präglar många andra kulturella normer i 
samhället som också skapar bortseenden. 8 Detta kanske tydliggör det hela lite bättre än som 
Urry beskriver enbart processen ”The Tourist Gaze” som en del av turismen, och att blicken 
då leds mot ett speciellt motiv, attraktion, landskap osv., och att det då samtidigt är mycket 
som turister inte uppmuntras att titta på eller ta del av. Urry menar att turister eller besökare 
kan liknas vid en slags semiotiker, då de ofta har med sig ”mentala bilder” eller diskurser 
kring resande och turism vid ankomsten på en plats. Dessa ”före-bilder” menar Urry vill man 
sedan få bekräftade och ger sig därför ut för att till exempel hitta den typiska amerikanska 
skyskrapan eller den typiska engelska byn. Besökare letar efter tecken som de lärt sig att 
känna igen och det är dessa tecken som sedan kommer ingå i ens skådande när man väl 
besöker platsen. 9 
 
En beståndsdel i ”The Tourist Gaze” är att den består av semiotiska tecken, och att turism ska 
ses som ett paraply som alla dessa tecken samlas under. Ett förälskat par som kysser varandra 
i Paris är vad turister rent fysiskt ser, men vad de mentalt blickar på är det ”det tidlösa 
romantiska Paris”. Och när man tittar på en pittoresk liten by i Storbritannien, blickar man 
egentligen på ”traditionens gamla England”. Att titta och att blicka är alltså två skilda 
företeelser. Urry påpekar också att det inte bara är speciella fysiska objekt som turister är ute 
och letar efter, utan söker också tecken på typiska maner som ”italienskt” eller uppföranden 
som ”typiskt franskt beteende”. 10 Någonting som också skiljer blickar från andra typer av 
seende är att en blick ofta är upprätthållen under en längre tid framför att man tittar snabbt 
eller flyktigt på en bild/plats.11 
 
En central del i Urrys ”The Tourist Gaze” är att den är socialt konstruerad och organiserad, 
och att professionella aktörer hela tiden är med och utvecklar och konstruerar den. Urry 
refererar vidare till sociologen Dean MacCannell bok ” The Tourist: A new theory of the 
leisure class” från 1976 som studerar drivkrafterna till varför turister vill ta del av exotiska 
plaster och andra kulturer. Boken är en av de första inom modern turismforskning och har 
blivit mycket åberopad: ”People have to learn how, when and where to ‘gaze’”.12  
 
MacCannell skriver om turism utifrån ett strukturalistiskt synsätt, inspirerat av Karl Marx, och 
i The Tourist skildrar han turism som ett teckensamlande, där turisten absolut största drivkraft 
är att försöka finna autenticitet. Autenticitetssökande menar MacCannell är en reaktion till 
den likgiltighet och    alienation som industrialismen skapade och fragmenteringen av det 
moderna samhället. Känslan av att inte känna enighet och sammanhållning med sin direkta 
närhet driver då människor ut i världen i rollen av turister, sökandes efter en genuin 
verklighet. 13 Inom turism utgörs detta ofta av ”staged authenticity”, iscensatt autenticitet, 
som fungerar som en sorts levande museiverksamhet. En plats egenskaper, kultur och historia 
konstrueras om och återskapas för att tillgodose turisternas förväntningar och för att visa upp 
bilden av en plats som turisterna uppfattar som autentisk eftersom det är känslan av 

                                                 
8 Strain, Ellen 2003: 1ff  I: Public Places, Private Journeys: Ethnography, Entertainment, and the Tourist Gaze 
9 Urry, John 1990:12f 
10 Urry, John 1990: 3 
11 Sturken, Marita & Cartwright, Lisa 2009: 94 
12 Urry, John 1990: 7ff 
13 MacCannell, Dean 1976: 3ff  I: The Tourist. A new theory of the leisure class 



 10 

autenticitet som människor söker. Turism går ut på att sälja det som turisterna efterfrågar, 
oavsett om det verkligen är autentiskt eller ej. 14 
 
Urry skiljer ut olika sätt som turister lär sig att se på i vad han kallar en ”romantisk” och en 
”kollektiv” blick. De ”romantiska” blicken gör sig gällande på platser där själva upplevelsen 
bygger på att blickandet ska göras i ensamhet eller i mindre sällskap i relation till föremålet 
för blicken. Ett stort antal besökare skulle inkräkta och förstöra den ”före-bild” man målat upp 
av platsen. Naturturism är ett exempel som ses med en ”romantisk” blick då förutsättningarna 
för många aktiviteter är ämnade för avskildhet eller tankfullhet. Den ”kollektiva” blicken är 
däremot rådande på platser som kräver ett stort antal av andra människor för att förmedla ett 
visst meddelande. Människorna bidrar till en viss atmosfär och ger en viss uppsluppenhet till 
en plats. Tillsammans signalerar de att detta är ”The place to be” och att man inte bör befinna 
sig på någon annan plats. Närvaron av andra turister är ofta avgörande för framgången för 
sådana platser och de är därför beroende av att ses med en ”kollektiv” blick. Storstäder och 
museum ses ofta med denna blick, mycket tack vare deras allmänna karaktär. 15 
 
MacCannell uppehåller sig länge vid fenomenet sightseeing och menar att det är en viktig del 
i hur blickar riktas och konstrueras. Han ser på sightseeing som en process, en egen moralisk 
ritual, där det finns en uppsättning objekt som turister nästan känner sig tvungna att ta del av. 
16 Vad som ska ingå i denna ritual sker genom vad MacCannell kallar en 
sakraliseringsprocess. Först ramas objekten in (framing), sedan reproduceras objekten på bild 
(mechanical reproduction) och sist börjar människor på platsen uppkalla staden/regionen eller 
sig själva efter kända sevärdheter (social reproduction). 17  

Semiotik 
Bildtolkning inom visuella kulturstudier har sin grund i semiotik, eller semiologi som mer är 
känd som vetenskapen om tecken. Som ingång till kunskaper om semiotik, och fältet 
bildsemiotik har jag använt mig av Göran Sonessons bok Bildbetydelser (1992). Semiotik är 
en teckenlära med fokus på kommunikation, och har i uppgift är att bestämma teckens 
egenskaper, vilka typer av tecken det finns och deras sociala användning. Semiotiken 
intresserar sig också av hur tecken kan kombineras sinsemellan och hur de är sammansatta. 
Att förstå bilder som ett system av koder eller tecken är genomgående i denna uppsats och 
därför har jag valt att specifikt se tecken i samband med bildsemiotik. Bilder utgör i samhället 
ett dominerande betydelsesystem, att förstå hur bilder kan förmedla betydelse är precis lika 
angeläget som att förstå det verbala eller skrivna språket, i synnerhet då förmedlingen sker på 
olika sätt och inom olika arenor. Bildsemiotiken är en underavdelning av semiotiken, men de 
fokuserar följaktligen på bilder som tecken och deras betydelse. Bildsemiotiken handlar om 
hur bilden förmedlar betydelse, hur förhållandet till andra bilder ser ut och hur bilder kan 
påverkas av betydelsesystem som till exempel en kritikers uttalande eller det verbala språket. 
Bildens plats i det som bildproducenter vill förmedla till betraktare, det tänkta budskapet i 
bilder, är också en situation som bildsemiotiken tagit till sig att studera. Bildsemiotiken 
sysselsätter sig också med att förstå de kulturella och sociala faktorer som gör att bilden blir 
en betydelsefull bild för betraktaren och vad som karakteriserar en viss typ av bild, som till 
exempel konstbild eller porträttbild. 18 

                                                 
14 MacCannell, Dean 1976: 96ff 
15 Urry, John 1990: 43f 
16 MacCannell, Dean 1976: 42 
17 MacCannell, Dean 1976: 44f 
18 Sonesson, Göran 1992: 22ff   I: Bildbetydelser: Inledning till bildsemiotiken som vetenskap 
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Semiotik som eget forskningsområde är svårt att avgränsa då forskningen ofta rör sig i flera 
underavdelningar som till exempel arkitektur, bildsemiotik eller lingvistik och kan ses som en 
hjälpvetenskap. Lingvistik har länge varit objekt för det semiotiska närmandet och därför kan 
man säga att semiotiken i grunden är nomotetisk, en lagsökande vetenskap, med ett intresse 
för generella processer som man menar kan förklara den mänskliga upplevda världen. Trots 
att semiotiken anses nomotetisk hindrar det dock inte att modeller utvecklade inom semiotik 
kan användas för att undersöka det unika i till exempel text eller bilder. 19 Semiotisk forskning 
går ofta ut på att skapa och använda modeller. Det krävs en modell som kan konfrontera 
analysobjektet för att man ska kunna upptäcka någonting och kunna förklara sina slutsatser. 
Modellen/ teorin om konnotation och denotation är grundläggande för bildsemiotiken. Dessa 
begrepp syftar på olika enkla element i bilder som finns på olika nivåer. Den denotativa nivån 
syftar på det enkla i bilder, det som syns som verkliga föremål i bilden och den konnotativa 
nivån används för att beskriva de kulturella associationer, innebörder och betydelser som 
dessa föremål kan generera. Det är konnotationer som semiotiken ålagt sig att studera genom 
en tolkningsakt. 20 
 
Genom att använda bildsemiotik som en grund för den empiriska undersökningen möjliggör 
det att man mer djupgående kan förstå det säregna hos vissa bilder, man kan urskilja vissa 
element i bilder och hur bilder kan utnyttja vissa egenskaper för att nå en bestämd effekt.  

Plats 
Begreppet plats är ofta anslutet till en geografisk position och anses ha en materiell existens i 
världen i motsats till begreppet rum som är ospecificerat. Platser har också en 
meningsskapande roll för människor och är med och formar våra liv. De utgör ”ramen” för 
våra vardagliga liv, sociala umgänge, arbetssituation, fritidsaktiviteter osv. Platser bidrar till 
människors ”kollektiva minne” och är symboler både för kultur, men också för känslor. 21 
Rum är en grundläggande förutsättning för platsers existens, men platser identifieras genom 
att de är dynamiska, de utgör den ”scen” där vi offentliggör våra kulturella uttryck. En plats 
kan med andra ord ses som en kulturell representation av samspelet mellan natur och 
människa. Rummet blir en plats genom att det fylls med mening och betydelse för människor. 
Hur detta sker i praktiken varierar, men det är människan som konstruerar platser. 22   

Platsens mening – Sense of Place 
Den humanistiska geografen Yi-Fu Tuan ser platser som upplevda rum och det är den synen 
på begreppet plats som kommer tillämpas i uppsatsen. I sin artikel ”Space and Place” skriver 
han om platsers meningsskapande funktioner och hur människan ställer sig till dessa. Tuan 
använder begreppet ”sense of place” som utgörs av att vi människor gärna förbinder känslor, 
mening och upplevelser till platser. En plats kan till exempel ”laddas” med känslan av att man 
känner sig hemma eller trygg. Tuan jämför att ”to sense”, förnimma, med att känna eller 
uppleva en plats. Att prata om en plats personlighet eller själ är synonymt med att beskriva en 
plats ”sense of place”. Att ”känna av” platser menar Tuan är förutsättningen för att kunna 
uppleva ”sense of place” som människa.  

                                                 
19 Sonesson, Göran 2010: Bildens yta och djup. Grunder för en bildsemiotik. s115-162. Tillgänglig på 
http://www.lu.se/o.o.i.s?id=12588&postid=1770414 (2011-04-03). 
20 Sparrman, Anna, Torell, Ulrika & Åhrén Snickare, Eva 2003: 11f.   I: Visuella spår: Bilder i kultur-och 
samhällsanalys 
21 Knox, L Paul & Marston, A Sallie 2007: 5f  I: Human Geography Places and Regions in a Global Context 
22 Franzén, Mats 2003: Rummets tvära dialektik – notater till Henri Lefebvre s.53 I: Johansson, Thomas & 
Sernhede, Ove (red.) (2004) Urbanitetens omvandlingar: Kultur och identitet I den postindustriella staden.  
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Symboliskt rum- upplevt rum 
Tuan skiljer på platser som skapar direkt mening bara genom anblicken av dem och de platser 
som bara kan ”kännas” eller förnimmas om man spenderar en längre tid på/inom platsen. 
Dessa två typer av platser kallar Tuan för ”public symbols” och ”fields of care”. ”Public 
symbols” är platser som har hög igenkänningsfaktor för utomstående eftersom de ofta är 
iögonfallande och drar till sig blickar per automatik, medan ”fields of care” inte projicerar att 
de vill bli betraktade: de är icke iögonfallande och kan bara ses och upplevas inifrån. ”Public 
symbols” begär nästan att man ska titta på dem, medan ”fields of care” snarare avvisar 
uppmärksamhet från utomstående. Platser som ses som ”public symbols” är också lättare att 
identifiera än ”fields of care” eftersom de ofta kännetecknas av en viss byggnadsstruktur och 
fysisk utformning vilket ”fields of care” inte gör. Fields of care” är platser som symboliserar 
människors emotionella band, medan ”Public Symbols” fungerar som kulturella symboler. 
Exempel på public symbols kan vara monumental arkitektur, trädgårdar, offentliga torg och 
”okränkbara” platser som kyrkor osv. Dessa platser förstår vi nästan direkt och har lätt för att 
känna av deras ”sense of place”, medan ”fields of care” som hemmet, kvarteret, den lokala 
ICA-butiken och parken är platser som måste upplevas inifrån för att man ska kunna känna 
”sense of place”. ”23 

                                                 
23 Tuan, Yi-Fu 1977: “Space and Place: Humanistic Perspective” 444ff I: Agnew, John, Livingstone, N David 
& Rogers, Alisdair (Red.) (2008) Human Geography: An essential anthology 
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III. Två Bildpraktiker 
Här kommer en mer tydlig beskrivning av begreppen ”kulturarvsbilder” och ”turismbilder” 
som uppsatsens empiriska material består av. Begreppen beskriver generellt hur turism- och 
kulturvårdssektorn uppfattar och använder bilder inom sina verksamheter. Istället för att 
använda begreppet bildkategori eller genre kommer dessa två bildtyper att benämnas med 
begreppet bildpraktiker. Begreppet praktiker inrymmer ett större antal och olika typer av 
aktörer. Till exempel kan det handla om statliga myndigheter, företagsledare, marknadsförare, 
brukare (av t.ex. bilder) osv. Begreppet bildpraktiker innefattar då aktörer som verkar runt en 
viss typ av bild och beskriver en helhet där aktörer inom bildproduktion, bildbruk och till sist 
bildtolkning kan ingå.   

Kulturarvsbildernas kännetecken 
Bilder som är producerade eller hanterade och brukas av kulturarvsaktörer är vad jag kommer 
kalla för ”kulturarvsbilder”. Svensk kulturarvsförvaltning innefattar i stort sett alla 
institutionella verksamheter som hanterar kulturarv, och det är dessa verksamheter jag vill 
kalla kulturarvsaktörer eller huvudsakliga ansvariga och brukare av kulturarv. 
Kulturarvsaktörer kan till exempel vara museum och deras verksamhet, den verksamhet inom 
kommuner och länsstyrelser som berör kulturmiljövård eller arkivverksamhet som på något 
sätt innefattar kulturarv. Deras uppgift är att administrera vad som anses vara svenska 
kulturarv, att bedriva kulturminnesvård i form av dokumentation och skyddsöversikt över 
historiebruk och ”samhällets minne”. 24 Dessa aktörer ingår i en bildpraktik som producerar 
och distribuerar vad man kan kalla för institutionaliserade bilder. En institutionaliserad bild 
kan man säga är en mer officiell bild som används på ett ”regelrätt” sätt av en viss institution. 
En institutionaliserad bild används till exempel inte i regel som en ekonomisk resurs utan har 
ofta mer ”samhällsnyttiga” grunder som att sprida och upprätthålla information. 
Kulturarvsbilder är ofta en form av institutionaliserade bilder och de finns till exempel inom 
museum och arkiv eller på upplysningstavlor eller skyltar från myndigheter. 25  
 
Vi tillskriver inte bilder värden bara utifrån vad de faktiskt visar upp, utan också utifrån vart 
de brukas och vilken aktör som producerat dem. Kulturarvsbilder uppfattas vanligtvis som 
mer autentiska och ”sanningsenliga” än turismbilder och mycket av detta beror på att synen 
på kulturarv bygger på en bestämd kunskapsförståelse. Kulturarv är någonting som kan mätas, 
jämföras, beskrivas och ordnas, och mycket av bildproduktionen sker därför med 
vetenskapliga syften och inom studier som berör dokumentering. Som jag tidigare har nämnt 
bestämmer bildproduktionen oftast i vilken genre som bilden kommer hamna inom, men 
bilden tillskrivs också vissa värden beroende på genren. Kulturarv har en ”aura” omkring sig 
som utstrålar autenticitet, men också värden, fakta och meningar av både kulturellt och 
vetenskapligt karaktär. 26 Kulturarv omges av ”kulturarvsvärden”, de är tillskrivna vissa 
karaktärsdrag, och dessa värden och föreställningar överförs sedan till bilder som innefattar 
kulturarvet. Mycket av dessa värden och autenticitet är dock starkt kopplad till själva platsen 
för kulturarvet och kräver oftast att man ska vara på plats för att riktigt kunna känna av dem. 
En kulturarvsbild återger inte samma starka känsla av autenticitet, utan den försvagas ofta då 
”auran” kring ett kulturarv bara existerar på själva kulturarvsplatsen. 27 

                                                 
24 Grundberg, Jonas 2000:7f I: Kulturarvsförvaltningens samhällsuppdrag: En introduktion till 
Kulturarvsförvaltningens teori och praktik. 
25 Grundberg, Jonas 2000:31ff 
26 Grundberg, Jonas 2000:27f 
27 Sturken, Marita & Cartwright, Lisa 2009: 195 
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Turismbildernas kännetecken 
Bilder som används som ett medel inom kommersialisering ses i grunden som en ekonomisk 
resurs och skiljer sig därför mycket från institutionaliserade bilder. Kulturarvsdestinationer 
har gjort ett medvetet val kring kulturarv som innebär att kulturarvet ska paketeras som en 
”produkt”, som man sedan på något sätt ska marknadsföra mot en nutida marknad.  Platser 
som blivit rubricerade som kulturarv genomgår ofta en sådan ”paketering” eller 
kommodifieringsprocess där de blir produkter och varor på en marknad. Kulturarvet blir inte 
annorlunda mot andra kulturprodukter som film eller konst. 28 De aktörer som har ekonomiska 
syften med kulturarv gör det ofta för att främja turism, upplevelseindustrin eller göra platsen i 
fråga mer ekonomiskt attraktiv för till exempel företagsinvesteringar. Turismaktörer betraktar 
ofta kulturarvet utifrån ett uppifrånperspektiv, till viss del också ur ett institutionellt 
perspektiv, men med ekonomi och inte kulturmiljövård som främsta drivkraft. 29 Turismbilder 
har inte samma anspråk på autenticitet som kulturarvsbilder då det finns en acceptans hos 
människor för försköning inom marknadsföring. Vi människor är bra på att urskilja den så 
kallade ”reklambilden” som lyfter fram en idé eller produkt för konsumenter. Vi är tränade 
sedan barnsben, från bland annat företag, att se och blicka på ”reklambilden” på ett visst 
sätt.30 
 
Viktigt att påpeka är att i turismbilder är det inte ovanligt att man kombinerar bild med text 
för att skapa ”ledtrådar” som ska hjälpa åskådaren att tolka bilden som producenten planerat.  
Text kan få bilder att byta mening/innebörd, vilket styr åskådarens tolkning i en viss riktning. 
31I denna uppsatts kommer det dock inte att göra någon textanalys i samband med bilder utan 
fokus kommer ligga på bildernas komposition och syfte.    

Skärningspunkt mellan turism och kulturarv 
Det finns aktörer som kan röra sig inom båda bildpraktikerna turism- och kulturarvsbilder. 
Det är inte ovanligt att det finns som en parallell existens där kulturarvsaktörer äger 
kulturarvet, men det är turismaktörer som marknadsför det. Bilder producerade av 
kulturarvsaktörer tenderar också att förflyttas och används inom turismen vilket innebär att ett 
visst bildmotiv kan finnas inom och röra sig emellan olika bildpraktiker. Kultur och natur är 
de fundamentala attraktionsfaktorerna inom all turism som ofta fungerar som huvudsakligt/ 
allmänt motiv för att besöka en plats. Att använda historia och kulturarv som turism är 
knappast nytt, utan den mest framträdande metoden att ta till sig historia, för underhållning 
eller bildning, har alltid varit i rollen som turist. Till exempel vallfärdade romare under 
antiken till Aten, Sparta eller pyramiderna i Egypten för att ta del av andra människors 
kulturarv. 32 Turistprodukter eller turismbilder som försöker marknadsföra och sälja kulturarv 
och kultur inom en plats har dock utsatts för kritik som menar att det som förmedlas är en 
artificiell, ytlig bild som inte överensstämmer med vad till exempel svensk 
kulturarvsförvaltning vill förmedla. Detta innebär att en plats och dess historiska egenskaper 
kan komma att konstrueras om för att passa in i det som paketerats av turismen som 
”kulturarv”. 33  

                                                 
28 Grundberg, Jonas 2000:37 
29 Grundberg, Jonas 2000:40 
30 Thorbech, Åsa 1995: Kameran som traditionens spegel 277ff I: Ebbe Schön (red.) (1995) I glädje och 
sorg. Fataburen. Nordiska museet och Skansens årsbok. 
31 Sturken, Marita & Cartwright, Lisa 2009: 32f 
32 Grundberg, Jonas 2004:62 I: Historiebruk, Globalisering och Kulturarvsförvaltning. Utveckling eller konflikt? 
33 Cassel Heldt, Susanne 2007: Platsen som idé och turistprodukt- image som tillgång och begränsning för 
turismutveckling s.152  I: Bohlin, Magnus & Elbe, Jörgen (Red.) (2007) Utveckla Turistdestinationer- Ett 
svenskt perspektiv. 
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Detta kan ses som en skärningspunkt som för samman turism och kulturarv, men som också 
innebär en risk för konflikter mellan olika aktörer som har väldigt lite gemensamt.  

 
 
Figur 1. Kulturarv som ekonomisk resurs. 34 
Figuren ovan visar hur förbindelsen mellan kulturarv och kommersialisering kan gå till. 
Modellen har hämtat sina formuleringar ifrån modern marknadsföring. Kulturarvsförvaltingar 
levererar det ”råmaterial” som allmänt är känt som historia. Kulturarvsförvaltingar bestämmer 
vad som ska presenteras som historia och kulturhistoriska föremål(reliker/artefakter) och vad 
som kan associeras till en viss miljö eller plats(byggnader, historiska karaktärer m.m.). Men 
långt ifrån allt material kommer tillskrivas kulturarvsvärden och bli omvandlade till kulturarv 
och marknadsföras som produkter. När en plats uppnår och tillskrivs kulturarvsstatus kan det 
ske en selektering av kulturarvets historia där visst material kommer genomgå en 
kommodifieringsprocess för att marknadsföras som produkter för konsumenter. Långt ifrån all 
historia sammanhörande med ett kulturarv visas alltså upp för besökare.35  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
 
34 Från Ashworth, G.J. & Larkham, P.J.  Citerad i Grundberg, Jonas 2000: 37  
35 Grundberg, Jonas 2000: 37 
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IV. Material och metod 
Då den här uppsatsen bland annat handlar om begreppet kulturarv inom platskonstruktion och 
vilken roll bilder kan spela vid uppvisandet av en destination har en geografisk avgränsning 
varit nödvändig. Detta för att få ner ämnet på en hanterbar nivå och därför har jag avgränsat 
mig geografiskt till industri- och kulturarvet Norrköpings industrilandskap i Östergötland. En 
del av uppsatsens material kommer också från detta område. 
 
Uppsatsen i sig har byggts kring två studier. En delstudie där jag med hjälp av litteraturstudier 
skaffat mig en översikt över uppsatsens huvudsakliga forskningsfält, visuella kulturstudier, 
men också över begreppet kulturarv och semiotikens grunder och dess tillämpning i 
turismrelaterade studier. Sedan har denna sats i kontrats till en bildanalys som gjorts av 
bildmaterial ifrån verksamma aktörer runt kulturarvet Norrköpings industrilandskap. 
Förhoppningen var att denna kombination av metod skulle kunna ge ett tillförlitligt, bredare 
och utförligt svar på uppsatsens syfte och frågeställningar. Litteraturstudierna har gett mig en 
uppfattning om hur kulturarv och bildspråk kan användas inom platskonstruktion och turism, 
medan bildanalysen fått visa hur man i praktiken kan kommersialisera kulturarv och kulturell 
utveckling i turismsammanhang och hur bildspråk kan påverka människors föreställningar om 
turismdestinationer.   
 
Litteraturstudier har gjorts på Örebro Universitetsbibliotek med hjälp av sökord som 
visualitet, turism, visuella kulturstudier, semiotik, kulturarv och bildtolkning. Många av de 
böcker jag använt kommer ifrån bibliotekets avdelning för konst/ fotografi och visuella 
studier. Historisk information om Norrköping industrilandskap har hämtats ifrån 
doktorsavhandlingen Fabriken som kulturarv: frågan om industrilandskapets bevarande i 
Norrköping 1950-1985 publicerad 1996 av Annika Alzén. Annan textinformation om Norrköping 
införskaffades också i Norrköpings stadsbiblioteks ”Norrköpingsrum” som innehåller material 
som utgör lokal samhällsinformation om Norrköpings kommun.   

Kvalitativ metod 
Uppsatsen har en kvalitativ ansats då målet med mitt arbete är att skapa en bättre och djupare 
förståelse för hur kommersialiseringen av kulturarv kan göra sig synlig i bildspråk och inom 
olika bildpraktiker. En kvalitativ metod kännetecknas av närheten till sitt/ sina 
forskningsobjekt och att metoden i huvudsak har ett förstående syfte istället för ett förklarande 
syfte som istället kännetecknar en kvantitativ metod. Centralt är att forskaren ska kunna få en 
djupare förståelse för det studerade problemkomplexet, men också kunna sätta in det i en 
helhet och i ett större sammanhang. Kvalitativ metod gör det också möjligt att använda sig av 
varierande sätt att samla in information såsom vetenskapliga artiklar, biografier, böcker, egna 
observationer och i mitt fall insamlandet av ett visuellt material och min egen analys av detta 
material. 36  I kvalitativa metoder är det forskarens egen tolkning och inställning till 
informationen som är väsentligt. I en kvantitativ metod omvandlas informationen istället till 
mängder och siffror. För min arbetsprocess var därför en kvalitativ forskningsansats att 
föredra.37 
 

                                                 
36 Holme Magne, Idar & Solvang Krohn, Bernt 1997: 14 I: Forskningsmetodik- om kvalitativa och kvantitativa 
metoder 
37 Holme Magne, Idar & Solvang Krohn, Bernt 1997: 76 
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Förförståelse 
Vid både kvantitativ och kvalitativ forskning är det viktigt att som forskare vare medveten om 
sin förförståelse. Självkunskap och självreflektion är viktigt eftersom det är forskarens 
tidigare kunskap och erfarenheter som kommer bestämma förutsättningarna för hur man 
ställer sig till ett problem eller en företeelse. Kunskap och forskning framställs ofta som 
neutral, men är i själva verket alltid någonting subjektivt, för att den ständigt skapas utifrån 
redan tillskriven kunskap. I denna uppsats påverkas mina perspektiv och tankegångar utifrån 
vem jag är och hur tidigare erfarenheter har påverkat och format mig. Det är utifrån mig själv 
som jag inhämtar och tolkar ny kunskap. Det rekommenderas ofta att man ska fundera kring 
sin förförståelse och skriva ner den för att på så sätt medvetandegöra den för andra. 38  
 
Jag är medveten om att jag kommer påverka uppsatsens resultat genom att jag har närvarat 
inom det undersökta kulturarvet och jag är också en aktör när jag tolkar det visuella 
materialet. Mitt huvudämne kulturgeografi har såklart också styrt vilka perspektiv som bildar 
utgångspunkt för denna uppsats. Under våren 2011 läste jag kursen Visualitet och Kulturarv 
som inspirerade mig att skriva denna uppsats om kulturarvets visuella roll inom turism. Jag 
bestämde mig tidigt för att ha bildanalys som vald metod, och metodvalet påverkar hur man 
arbetar utifrån sin förförståelse. Eftersom jag själv ursprungligen kommer ifrån 
Norrköpingstrakten och har egna erfarenheter från industrilandskapet har jag många frågor 
och funderingar kring hur detta kulturarv framställs och hur det används respektive inte 
används som en kommersiell produkt. Därför utgör Norrköpings industrilandskap uppsatsens 
fallexempel. Jag nämnde tidigare att jag besökt industrilandskapet. Jag har bland annat gått på 
stadsvandringar, besökt museum och annan kulturell verksamhet som finns inom området, 
men också genom åren tagit del av artiklar och studier som lyfter fram industrilandskapet som 
ett kulturarv. Därmed har jag både praktiska och teoretiska förkunskaper kring 
industrilandskapet som gjort att jag arbetat på ett visst sätt tack vare denna förförståelse.  

Bildanalys 
Efter inläsning av litteratur sökte jag kontakt med stadsarkivet i Norrköping och 
stadsbiblioteket. Sökning efter kulturarvsbilder gjordes på stadsarkivet som är tillgängligt för 
allmänheten att ta del av. Jag informerade i förväg när jag skulle komma då deras egen 
bilddatabas(SOFIA) kräver en orientering i hur den ska användas som jag fick av 
arkivpersonal på plats.  
 

Gillian Rose skriver om hur man kritiskt ska arbeta med ett visuellt material. Hon råder till en 
början forskaren att ta bilderna på allvar. Det är viktigt att ha ett allvar kring bilden när man 
genomför en bildanalys, eftersom bilden betraktas noggrant när den väl ska tolkas. Man måste 
tänka på de effekter som visuella objekt skapar och hur deras sociala förhållanden ser ut. 
Bilder kan både exkludera och inkludera och som forskare måste man ta hänsyn till det precis 
som bilders övriga effekter menar Rose. Hon påpekar också att det är viktigt att ha en 
förståelse över sitt eget synsätt när man betraktar bilder. 39 Som stöd för att kunna genomföra 
ett bildanalytiskt arbete har jag använt mig av Gillian Rose’s bok Visual Methodologies: An 
Introduction to the Interpretation of Visual Materials. Boken är utformad som en handbok 
eller instruktion för vilka metodologier som kan användas inom visuella kulturstudier. I boken 
går Rose igenom i detalj olika metoder som kan användas för att tolka bilder och metodvalens 
deras för- och nackdelar.  
 

                                                 
38 Holme Magne, Idar & Solvang Krohn, Bernt 1997: 151f  
39 Rose, Gillian 2003:12 
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De metoder som omnämns är: sammansättningsanalys, innehållsanalys, semiotisk analys, 
diskursanalys, psykoanalys och audience analysis – en form av målgruppsanalys där man 
fokuserar på hur en viss grupp människor skapar mening och uppfattningar genom att titta på 
ett visuellt material.  

Två metoder för analys 
För att få svar på uppsatsens frågeställningar om hur bilder kan utformas och användas har jag 
utifrån Gillian Rose’s bok genomfört det bildanalytiska arbetet med två övergripande synsätt, 
semiotiskt och innehållsmässigt. Jag använde mig alltså av ett tvärsnitt när jag betraktade 
bildmaterialet. Vanligtvis är det konstvetare som analyserar bilders innehåll många gånger 
anklagas forskare för att vara slarviga och göra otillräckliga beskrivningar av innehållet i 
bilder. Jag har själv känt en ängslan genom hela arbetet att röra mig inom vad som ses som 
konstvetarnas eller de skolade bildsemiotikernas område och har därför försökt ta till mig så 
mycket litteratur om området som möjligt. Min huvudsakliga uppgift i bildanalysen är inte att 
beskriva bildernas innehåll utan att försöka se hur de utformas och hur kulturarv lyfts fram 
och hur det kan tolkas av människor. Som jag nämnt tidigare skapar bilder blickar, och detta 
gör de beroende på vad de har för innehåll. Det är alltså bilders innehåll/ komposition som 
appellerar till oss, drar till sig vår uppmärksamhet och väcker upp känslor hos människor. 
Därför var det första jag gjorde med det visuella materialet att genomföra en så kallad 
innehållsanalys. Enligt Rose gör en innehållsanalys att man på ett systematiskt sätt kan 
kvantifiera bilders innehåll i förutbestämda kategorier. Detta möjliggör till exempel 
beskrivningar av bildernas format, färg, ljussättning, hur de är rumsligt organiserade och vad 
de avbildar/ representerar. Detta verkade som ett naturligt första steg när man ska hantera ett 
bildmaterial som man inte tagit del av förut. 40  
 
Innehållsanalysen har skett utifrån de två bildpraktikerna turism- och kulturarvsbilder, där jag 
började med att gå igenom turismbildernas denotativa nivå. Denotationen analyserar och 
beskriver en bilds innehåll, och efter en första genomgång av mitt bildmaterial fastställde jag 
fyra teman som jag kände återkom innehållsmässigt i turismbilderna. Samma teman användes 
vid genomgången av kulturarvsbildernas denotativa nivå. Detta eftersom uppsatsens syfte är 
att visa på hur kommersialiseringen av kulturarv sker utifrån turismen, och då anser jag att det 
är deras bilder som analysen bör utgå ifrån.  
 
För att svara på frågan gällande hur bilder påverkar människors uppfattning har en semiotisk 
inspirerad analys genomförts. Semiotik är ”läran om tecken” och som i denna uppsats tar sig 
formen av bildsemiotik som söker efter tecken och mening i bilder. I denna del av 
bildanalysen har jag använt mig av den semiotiska analys/förklaringsmodellen som handlar 
om denotation och konnotation som jag nämnde tidigare i teoriavsnittet. I analysen av 
bildernas konnotationer återkommer de fyra teman som påvisades efter innehållsanalysen. 
Konnotationer är de värden, idéer och innebörder som finns knuta till en bild, association, och 
det är just detta som jag intresserat mig för i min bildanalys, även om den innehållsmässiga 
denotationen utgör grunden för konnotationen. Grundtanken för denna uppsatts är i enkel 
mening att ingen bild är oskyldig. Genom en semiotisk analys kan bilder ses som objekt som 
har förfinade koncept eller uppfattningar kring sig. Dessa koncept har tillskrivits ett visst 
värde och har i uppgift att förmedla en viss mening eller budskap vidare till människor. 
Kulturarvsbilderna har därför använts för att visa upp en kontrast mot turismbildernas 
utformning och innebörd. Därför analyseras bilder parvis i den konnotativa analysdelen.  

                                                 
40 Rose, Gillian 2003:57 
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Varje bildpar avbildar också samma plats/ byggnad/ område för att visa på hur 
kommersialisering genom bilder kan uttrycka sig. Bildsemiotik har som sagt använts för att 
urskilja tecken, konnotationer i bilderna och litteraturstudierna har genomförts för att kunna 
framställa ett relevant och tillförlitlig teoriavsnitt, som kan namnge och förklara dessa 
konnotationer med ett bredare och mer förståeligt sätt som inte bara innefattar min vardagliga 
tolkning av bilderna. Informationen i teoriavsnittet har också vid vissa stunder hjälpt mig att 
sätta ord på min egen tolkning. Resultatet av denna analys, det vill säga min personliga 
tolkning och perception av konnotationerna, har använts för att exemplifiera hur bilders 
utformning och deras budskap kan påverka mottagarens tolkning.  
 
Semiotik erbjuder ett analysverktyg som ofta blir kritiserat för att vara ovetenskapligt. 
Innehållsanalys ses dock ofta som vetenskaplig eftersom den kan upprepas och har en 
kvantitativ grund då den räknar upp och redogör ett innehåll. Semiotik som egen vetenskap är 
inte riktigt erkänd utan ses mer som en hjälpvetenskap till mer etablerade forskningsfält. 
Semiotikens styrka ligger i att man uppmanas som forskare eller analytiker att se bortom det 
uppenbara, att man studerar verkligheten utifrån ett nytt synsätt. 41 Metoden exponerar och 
informerar om den dolda mening och uppfattning som finns kring bilder, text och andra 
dokument, vilket jag anser bidrar till att uppfylla uppsatsens syfte.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
41 Rose, Gillian 2003: 75 
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V. Norrköpings Industrilandskap  
Historiskt sett har Norrköping varit en betydande industristad och med anslutning till 
kraftresurser i form av vattenkraft från Motala ström, som rinner tvärs igenom centrala 
Norrköping, och en tidig förbindelse med det nationella järnvägsnätet möjliggjorde detta en 
tidig och långvarig industriell utveckling i staden. Staden är mest känd för sin textilindustri 
som inrättades under 1600-talet och detta var början på en 300-årig textilhistoria för 
Norrköping. Textilindustrin och dess lokaler anlades i området kring Motala ström, de allra 
flesta vid strömmens strand då framställningen av textil krävde stor tillgång på vatten. Under 
1800-talet industrialiserades textilindustrin och mekaniska ullspinnerier drivna av vattenhjul 
och andra industribyggnader började växa fram. Närheten till vattnet blev nu en framträdande 
lokaliseringsfaktor för det storindustriella genombrott som kom att omvandla Norrköping och 
göra staden till Sveriges ledande industristad mellan åren 1840-1860. 1609-1988 fanns också 
pappersbruket Holmens Bruk AB lokaliserat i ”Holmentornet”, en byggnad som år 1990 blev 
byggnadsminne och är idag symbol för Norrköpings industriella arv. 42  

Från industri till kulturarv 
Att införliva industrin och dess omkringliggande miljöer i begreppet kulturarv har inte alltid 
varit en självklarhet. Industribyggnaderna fyllde sitt syfte fram till 1970-talet då det sista av 
textilindustrin avvecklades. Men under mitten av 1900-talet uppfattades inte industri som en 
del av ett kulturellt arv. De var snarare varandras motsatser där industri stod som symbol för 
det moderna samhället och kulturarv var någonting som skulle stå för autenticitet och 
oföränderlighet. De industriella kvarlevorna fick också människors att tänka på elände, 
fattigdom och förnedring som hade präglat industriarbetarna vardag. Det fanns också 
praktiska faktorer som stod i vägen för att göra om industriområdet till kulturarv. Områdets 
storlek försvårade bland annat planerna på bevarande. Anläggningar med stora maskinhallar, 
tunga maskiner och tillverkningskedjor skapade en större problematik gällande magasinering 
och urval än vad spinnrockar, svetsredskap och arbetarbostäder gjorde. Områdets storlek 
medförde också en ekonomisk problematik, då många olika branscher med specialkunskaper 
hade haft verksamheter inom området och ett industriminnesbevarande skulle då kräva 
omfattande branschkännedom gällande urval, skötsel och vård av området.  
 
Kulturarv är socialt konstruerade av oss människor. Ett kulturarvs uppgift är utifrån samtiden 
och dess förförståelse respresentera historia och ”gemensamma” minnen för människor. Vissa 
artefakter och händelser lyfts då fram som viktigare än andra inom kulturbevarande när man 
bedömer historia. Kulturarv är dock ett flertydigt begrepp som kan användas för att 
representera förenade kunskaper och erfarenheter för mänskligheten, men kan lika gärna syfta 
på ett historiskt föremål som en möbel eller en text som en saga. 43  
 
Kulturarvspolitiken hade under en lång tid historia och estetik som huvudkriterier för vad som 
ansågs vara kulturhistoriskt värdefullt och vad som borde bli tillkännagivet som kulturarv.  
Dessa kriterier innefattade faktorer som ålder, formgivning, historiskt innehåll och sällsynthet 
som styrde urvalsprocessen.44 Industribyggnaderna och maskinerna i Norrköpings 
industrilandskap är ifrån sent 1800-tal/ sekelskiftet 1900, och ansågs gamla ur ett 
industriperspektiv, men inte kulturhistoriskt sett.  

                                                 
42 Alzén, Annika 1996: 31f I: Fabriken som kulturarv: Frågan om industrilandskapets bevarande i Norrköping 
1950-1985 
43 Alzén, Annika 1996: 13ff 
44 Alzén, Annika 1996: 40 
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Enskilda fabriksbyggnader var inte heller någonting unikt då de sällan ritats av arkitekter eller 
hade en typisk stil, vilket skulle innebära att hela industrimiljöer var tvungna att utropas som 
kulturarv. Industrin ansågs fortfarande var ung, alldaglig och historiskt ointressant och 
räknades därför inte in som ett kulturellt arv. 45 
 
Det svenska industrisamhället förändrades under 1970-talet och mycket av de forna 
industrierna runt om i Sverige revs i den uppmärksammade rivningsvåg som pågick i landet 
under 1960-och 70- talet. Verksamheterna i industrilandskapet rensade nu ut sina fabrikshus 
och ett fåtal byggnader revs för att göra plats för bostäder. Länge riskerade hela Norrköpings 
industriområde att gå samma öde till mötes, men rivningsvågen som drabbat Sverige 
frambringade ett starkt engagemang hos människor och myndigheter att bevara äldre 
bebyggelse och miljöer. 46  
 
Det var under 1970-talet som synen på industrilandskapet verkligen kom att förändras och 
under den senare hälften av årtiondet ökade intresset för industriarv och deras historia såväl i 
den lokala och nationella debatten, men även inom universiteten och kultursektorn. 
Fabriksområdet började nu uteslutande att rubriceras som industrilandskapet eller 
Norrköpings industrilandskap. 47 1978 genomfördes en utredning av kulturmiljökommittén på 
uppdrag av Norrköpings kommun över industrilandskapet då man genomförde en 
byggnadsinventering av områdets för att se om det fanns möjligheter för återanvändning av de 
nu tomma fabrikshusen. Utredningen visade på att de befintliga byggnaderna borde bevaras 
och restaureras eftersom man ansåg att fabrikshusen var en outnyttjad resurs som skulle kunna 
användas för att återigen göra detta centrala område till en viktig del av Norrköpings 
stadskärna.48  
 
Från början var det inte aktuellt med ett musealt bevarande av hela området utan planerna på 
integrering handlade istället om att samordna nya industrier och företag. Men 
bevarandeprocesserna fanns alltid med i bakgrunden och en namninsamling för att ”Rädda 
Strömmen” i lokalpressen gjorde att debatten om nyttjandet av industrilandskapet svängde. 
Innan hade lokalbefolkningen haft en relativt låg profil i denna diskussion, men det växande 
stödet från lokalbefolkningen tillsammans med en förändring inom kulturarvsdiskursen 
öppnade möjligheten för industrilandskapet att bli ett kulturarv. 49 Svensk kulturarvspolitik 
genomförde en betydande omställning av synen på begreppet kulturarv och bevarandearbete. 
Begreppet innefattade nu även verksamheter och processer som kunde innefatta den 
industriella perioden vilket vidgade synen på kulturarv och underlättade att industriell 
verksamhet och industriområden kunde ses som kulturarv. Under mitten av 1980-talet, efter 
flera års diskussioner, kunde industrilandskapet äntligen etablera sig som ett svenskt 
kulturarv. 50   

 
 

                                                 
45 Alzén, Annika 1996: 14f 
46 Alzén, Annika 1996: 42f 
47 Alzén, Annika 1996: 61 
48 Alzén, Annika 1996: 64f 
49 Alzén, Annika 1996: 70 
50 Alzén, Annika 1996: 59 
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Norrköpings Industrilandskap och turism 
Industrilandskapet är lokaliserat i Norrköpings centrala delar, nära anknutet till stadskärnan, 
och räknas som egen stadsdel med en välbevarad och enhetlig äldre fabriksmiljö och 
bebyggelse. Miljön har få motsvarigheter ute i Europa och har satt stor prägel på Norrköping 
som stad då utomstående ofta förknippar staden med den verksamhet som bedrevs i 
industrilandskapet. 51  
 
Figur 2. Urval av vad som är beläget i Norrköpings industrilandskap.  

 
 
Källa: http://www.norrkoping.se/kultur-fritid/kulturmiljo/industrilandskapet/Industrilandskapet-2011.pdf 
 
Sedan erkännandet som kulturarv har detta forna, inskränkta industriområde blivit ett öppet 
industrilandskap och utvecklats allt mer till att bli en rutinerad turistdestination. Majoriteten 
av industribyggnaderna har genomgått omfattande renoveringar sedan 1980-talet, men man 
har i den mån det går behållit byggnadernas ursprungliga ”industriutseende” som består av 
enkelt rött tegel eller gulputsad fasad. 52 Norrköping kommun skriver i sin egen översiktplan 
för industrilandskapet om omvandlingen så här: ”Tillkomsten av allmänna kulturinstitutioner 
inom området har ökat dess attraktionskraft…Den dramatiska miljön i mötet mellan de 
mäktiga industribyggnaderna och Strömmens forsandevatten utgör en turistattraktion, som 
kommer att bli allt mer betydelsefull i takt med att området kompletteras och återanvänds.” 53 
 
Genom hela industrilandskapet rinner också Motala ström som satt sin egen prägel på 
Norrköping. Strömmen förknippas ofta med industrilandskapet och hör ihop med bilden av 
Norrköping som stad, den är stadens själ och mycket historia har skapats kring den. Ur ett 
turistiskt perspektiv är området en attraktion för de som har ett intresse av industrihistoria och 
arkitektur. Omvandlingen från industriområde till att bli ett kultur- och kunskapscentrum 

                                                 
51 Översiktsplan för Industrilandskapet (utställningshandling 2005-05-16) s. 4 Tillgänglig på 
http://www.norrkoping.se/bo-miljo/bygga/planerritningar/oversiktsplan/fop/pdf/industriland/1/1planb.pdf  
(2011-04-11) 
52 Folder Industrilandskapet  
53 Översiktsplan för Industrilandskapet (utställningshandling 2005-05-16) s. 4   

1. Drags industriområde(Före detta yllefabriker) 
2. Pronova Knowledge Ecology & Science Park 
3. Louis De Geer Konsert & Kongress 
4. Strykjärnet, Arbetets museum 
5. Kåkenhuset, Campus Norrköping, 

huvudbyggnad 
6. Studenternas hus 
7. Stadsmuseet 
8. Holmentornet 
9. Visualiseringscenter C 
10. Turistbyrån 
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uppskattas av både lokalbefolkningen och turister och de gamla associationerna med 
fabriksdöd och nedläggningar existerar inte längre.  
 
Norrköpings turistbyrå finner man mitt inne i industrilandskapet, men turisternas inkörsport 
till industrilandskapet är det gamla Holmentornet. I Holmens Bruk forna pappers- och 
maskinhallar finner man Louis De Geer konsert- och kongresshall som invigdes 1990 och här 
huserar Norrköpings egen symfoniorkester som erbjuder underhållning i form av musik och 
teater för besökare. Till Louis De Geer hör också Flygeln och Värmekyrkan, före detta 
ångcentral och maskinhall till Holmens Bruk, och som numera är omgjorda till konsert- och 
konferenslokaler. Utmed Motala ström finns också flera museer lokaliserade som Arbetets 
museum(mera känt under namnet Strykjärnet) som ”flyter” ute på en holme i Motala ström, 
Holmenmuseet och Stadsmuseet. Alla museum har fasta utställningar som alltid innefattar 
Norrköpings industriella historia och arv. I hela industrilandskapet finns det också flera 
restauranger och caféer som erbjuder turister matupplevelser i en historisk miljö. Området är 
också känt för sina vackra promenadvägar längs strömmens forsar och vattenfall.54 
Strykjärnet är den mest unika och välkända byggnaden i industrilandskapet då den är byggd 
mitt ute i Motala ström på en gammal holme,(markyta var dyrt och svårtillgängligt under 
industrins glansår) vilket gjort att den har formen av en sjuhörning. Placeringen på holmen ger 
också illusionen av att byggnaden ”flyter” på vattnet, och den har fler gånger framhållits som 
Sveriges vackraste industribyggnad. 55 
 
I maj 2010 tillkom en ny turisminriktad aktivitet i området då Visualiseringscenter C öppnade 
sin verksamhet i området. Visualiseringscenter C erbjuder interaktiva utställningar och 
installationer, men är mest omtalat för sin enorma biograf som är installerad med den senaste 
3D tekniken. Centret liknas vid Cosmonova på naturhistoriskt museum i Stockholm.56

 På 
andra sidan strömmen finner man ett centrum för utbildning och utveckling då Linköpings 
universitet har etablerat Campus Norrköping i de ombyggda fabrikerna och använder de forna 
industrilokaler som undervisningssalar. Den sista utposten för industrilandskapet är 
Norrköpings Science Park som omfattar flera kunskapsdrivna företag och deras verksamheter. 
Under vinterhalvåret marknadsför Norrköpings kommun också upplevelsen ”Stad i ljus”, då 
man lyser upp industrilandskapet och promenadvägarna längs strömmen med tusentals lampor 
och kristallkronor och belysta vattenfall som får Motala ström att skimra i regnbågens alla 
färger. 57

 

 

                                                 
54 Folder Industrilandskapet  
55 http://www.arbetetsmuseum.se/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=85 (2011-05-
14) 
56 http://www.upplev.norrkoping.se/attgora.asp/lid/80572 (2011-04-16) 
57 Folder Industrilandskapet  



 24 

VI. Presentation av det empiriska materialet 
Det bildmaterial som denna studie bygger på är material från riksantikvarieämbetet och 
offentligt material i form av arkivmaterial och material från Norrköpings kommun. Aktörerna 
Norrköpings Stadsmuseum och Norrköpings Stadsarkiv är undergrenar av kommunens 
kulturmiljövård, men kommunen har också del i turistbyråns bildproduktion och bildbruk 
genom det majoritetsägda bolaget Upplev Norrköping AB som bland ansvarar för 
framställningen av turistbroschyrer. Inom kommunen finns det alltså som en parallell existens 
där kommunala kulturarvsaktörer ”äger” och driver ett bevarandearbete kring 
industrilandskapet, medan det är Upplev Norrköping AB:s uppgift är att marknadsföra det. 
Men syftet med bilderna i till exempel turistfoldern Industrilandskapet och bilderna ifrån 
Norrköpings stadsarkiv skiljer sig åt, vilket kommer diskuteras mer i uppsatsens analys och 
slutsatser.  
 
Norrköpings kommun ger varje år ut olika turistbroschyrer och folders. Jag har valt att 
använda mig av de som innehåller bilder av industrilandskapet och de är fyra till antalet. 
Urval gjordes på turistbyrån då bildinnehållet i turistbroschyrer är exempel på sådant som 
produceras inom bildpraktikern turismbilder. Den största och flerspråkiga(svenska, engelska, 
tyska) är den utpräglade turistbroschyren Upplev Norrköping. Guide 2011 som inte bara har 
bilder på turistmål i Norrköping stad utan också i övriga kommunen. Minst är foldern 
Industrilandskapet som utgörs av ett par sidor text och ett uppslag med en grafisk karta som 
presenterar industribyggnaderna i området, men småskriften innehåller också fotografin tagna 
i industrilandskapet. Denna folder är det enda materialet från turistbyrån som enbart fokuserar 
på industrilandskapet. Den tredje foldern är Norrköping- en del av fjärde storstadsregionen. 
Här presenteras Norrköping som en del av den så kallade fjärde storstadsregionen och 
symboler för staden visas upp i bild. Sist har jag guideboken/katalogen Välkommen till 
Östergötland som liknar broschyren Upplev Norrköping. Guide 2011, men har istället bilder 
på turistmål runt om i Östergötland.  
 
1992 gav Norrköpings kommun ut Industrilandskapet i Norrköping –ett stycke levande 
kulturhistoria. Texten är producerad av kommuns dåvarande informationsavdelning och är 
därför inte utformad som en turistfolder eller broschyr utan som ett informationshäfte. Texten 
finns tillgänglig på Norrköpings stadsbibliotek och omfattar 15 sidor där industrilandskapet 
framställs med hjälp av rubriceringar. Till varje rubrik finns det passande bilder i form av 
fotografier. På stadsbiblioteket kom jag även över turistbroschyren Industrilandskapet i 
Norrköping/, som likt foldern Industrilandskapet  har en grafisk karta och bilder av 
industrilandskapet. Stadsarkivets bilder har insamlats i digital form och kommer ifrån olika 
källor då arkivets samlingar innefattar både offentliga och donerade privata bildsamlingar. 
Detta material utgör exempel på bilder ifrån bildpraktikern kulturarvsbilder och majoriteten 
av bilderna är äldre svartvita fotografier som anses ha bestående historiska och kulturella 
värden, i relation till turismbilder som ofta nyproduceras och förändras för varje säsong. 
Precis som ovan är detta material begränsat till bilder som föreställer industrilandskapet. 
Bilderna kommer mer specifikt ifrån byggnadsnämnden, Holmens bruk bildsamling, 
Fotosamlingen Gamle Swartzens minne, Norrköpings stadsmuseums allmänna serie och ifrån 
privata fotografer vars bilder inkorporerats i stadsmuseums samlingar och blivit offentliga. 
 
Utöver detta är bilder ifrån riksantikvarieämbetets hemsida58 och Upplev Norrköping AB:s 
hemsida59 en del av mitt bildmaterial. Här har också ett urval skett vilket begränsar sig till de 
sidor som på något sätt visar upp industrilandskapet i bild.  

                                                 
58 http://www.raa.se/cms/extern/index.html (2011-05-03) 
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VII. Analys 
 
Bildinventering 
Jag har inventerat mitt empiriska material bildmässigt utifrån varje bildkälla. Detta för att 
underlätta hanteringen av materialet, men också för att visa på vilka olika bildpraktiker det 
finns verksamma i framställningen av industrilandskapet. De bilder som varit underlag för 
bildanalysen är de som på något sätt tydligt återgett Norrköpings industrilandskap som ett 
industri- och kulturarv. Bilder på verksamheters interiörer i industrilandskapet har valts bort 
och likaså bilder vars innehåll utspelar sig i industrilandskapet, men inte visar upp själva 
kulturarvet för betraktaren. Exempel på en bild som inte föreställer industrilandskapet, men 
som har koppling till det är Motala ströms forsande vatten och vattenfall som ofta enskilt 
förekommer i bild på hemsidor, men också i turistbroschyrer. Men eftersom bilden inte direkt 
föreställer kulturarvet Norrköpings industrilandskap är den inte en del av mitt analysmaterial.  
 
Jag presenterar nu bildmaterialet som består av broschyrer, foldrar eller kataloger riktade mot 
turister genom att gå igenom varje broschyr för sig för att sedan sammanfatta tillsammans 
med turistbyråns hemsida. Industrilandskapet i Norrköping rymmer 13 bilder varav nio 
stycken föreställer industrilandskapet, en av dessa är broschyrens framsida som utgörs av en 
flygbild tagen över området. Upplev Norrköping. Guide 2011 på 96 sidor innehåller 
alltigenom 129 bilder varav tio bilder relaterar till industrilandskapet som ett kulturarv. 
Utöver dessa tio bilder finns det 15 andra bilder på fritidsaktiviteter, evenemang, människor 
på restauranger/uteserveringar eller liknande som jag med min förförståelse skulle säga med 
stor sannolikhet har tagit plats i industrilandskapet. Dessa 15 bilder anser jag inte använder 
industrilandskapet som en attraktionskraft utan de drar betraktaren in i bilden med hjälp av 
andra faktorer och därför har jag valt att inte inkludera dem i bildanalysen. Den minsta 
foldern Industrilandskapet innehåller totalt 18 bilder varav tio föreställer industrilandskapet. 
Övriga bilder utspelar sig inom industrilandskapet, men avbildar naturområden längs 
strömmen, universitetslokaler, uteserveringar och grupper av människor. Norrköping- en del 
av fjärde storstadsregionen har på sina sex sidor 30 bilder av vilka enbart tre bilder föreställer 
industrilandskapet, men en av dessa är en bild på Strykjärnet och Motala ström som pryder 
folderns framsida. Flest bilder totalt har guideboken/katalogen Välkommen till Östergötland 
med hela 225 stycken till sina 55 sidor, varav åtta i första hand avbildar industrilandskapet. Precis 
som i Upplev Norrköping. Guide 2011 fanns det bilder (elva stycken) som sannolikt har tagits 
inom industrilandskapet, men som inte tydligt visar upp industrilandskapet i sig. Resterande bilder 
var på andra besöksmål runt om i Östergötland eller reklam- och annonsbilder.  
 
Norrköpings kommuns turistbyrås hemsida (förstasida) har (2011-05-03) tio bilder och ett 
rullande bildspel med sex bilder. Bara en bild föreställer industrilandskapet och det är 
hemsidans bakgrund som hela tiden förblir oförändrad oavsett vilken sida man är inne på. När 
jag klickar på ”GÖRA” och sedan ”sevärdheter” finner jag en länksamling med tillhörande 
bilder på besöksmål, och tillsammans med sökord som industrilandskapet, turism, stad i ljus, 
strykjärnet och museum finner jag sju bilder på industrilandskapet. Många gånger vart man 
hänvisad till att ”läsa mer” om industrilandskapet genom att läsa broschyrer direkt via 
hemsidan, men eftersom jag redan gått igenom dem och deras bilder räknar jag inte med dem 
här.  
 
 

                                                                                                                                                         
59 http://www.upplev.norrkoping.se/ (2011-05-03) 
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Övrigt bildmaterial har varit kommunens informationstext Industrilandskapet i Norrköping – 
ett stycke levande kulturhistoria som totalt innehåller 38 bilder varav 28 stycken föreställer 
industrilandskapet. Resterande bilder har koppling till industrilandskapet, men visar inte upp 
det direkt utan utgörs av grafiska kartor eller bilder på Motala ström och kända historiska 
personer som varit verksamma inom området. Från stadsarkivet har jag införskaffat 60 
stycken bilder och ifrån Riksantikvarieämbetet hemsida med hjälp av söktjänsten 
”kulturmiljöbild” har jag funnit sex bilder genom sökord som industrilandskapet, Norrköpings 
industrilandskap och Motala ström. Eftersom dessa bilder insamlats via arkiv och offentliga 
bildsamlingar utifrån mina egna sökkriterier behöver de inte inspekteras som broschyrerna, 
utan alla bilder avbildar Norrköpings industrilandskap utifrån dess ställning som ett kulturarv.  

Denotativ nivå 
Norrköpings industrilandskap och dess roll som kulturarv kan användas och visas upp på 
olika sätt med hjälp av bildspråk, mycket beroende på vad man vill framföra och vilka 
effekter man hoppas få med sin bild. Totalt har jag tittat på 142 bilder av Norrköpings 
industrilandskap som går att anknyta till dess samhällsställning som kulturarv. Först har 
bilderna analyserats utifrån deras denotativa nivå, vad de föreställer/ innehåller. Då jag tittat 
på mitt material har jag fastnat för fyra teman som redogör bildernas innehåll och som jag 
anser är väsentliga för en innehållsanalys, men också intressanta med tanke på sin symbolik 
och innebörd som kommer analyseras i nästa avsnitt.  
 
1. Vatten (Motala ström) 
2. Motivval (vilka byggnader/miljöer/platser avbildas i bilderna) 
3. Bildens tillfälle i form av årtionde/ dag/kväll/natt 
4. Närvaro/frånvaro av människor 
 
Enligt min åsikt bör denna uppdelning ge en bild av industrilandskapets framställning i bild, 
och hur den skiljer sig inom olika bildpraktiker. Sökningen och inventeringen av mitt 
bildmaterial har gjort det klart för mig att det i alla fall existerar minst två bildpraktiker inom 
industrilandskapet. De motsvarar vad jag i teoriavsnittet beskrev som kulturarvsbilder och 
turismbilder. 94 av de 142 bilderna (66 %) anser jag bör tillhöra bildpraktikern 
kulturarvsbilder, och de utgörs av bilderna hämtade ifrån stadsarkivet, riksantikvarieämbetet 
och Industrilandskapet i Norrköping – ett stycke levande kulturhistoria. Resterande 48 bilder 
(34 %) tillhör bildpraktikern turismbilder och utgörs av bilderna ifrån turistbroschyrerna och 
turistbyråns hemsida. Man kan ibland prata om en ”gråzon” mellan bilder, att det kan finnas 
bildmaterial som kan vara svårt att urskilja till vilken bildpraktik de bör tillhöra, eller om de 
ska räknas in i två bildpraktiker. Under bildinventeringens gång framträdde inga sådana 
bilder, utan med tanke på vart uppsatsens bildmaterial införskaffats var det lätt att urskilja 
vilken typ av bild man hade framför sig.   

Innehållsanalys 
Innehållsanalysen kommer återge bildernas denotativa nivå, det som direkt syns i bilderna. 
Analysen kommer också ske i två delar, en där jag analyserar turismbildernas innehåll och 
sedan en där jag analyserar kulturarvsbildernas innehåll. Båda analyserna kommer dock att 
behandla de fyra temana ovan. I båda analyserna har min förförståelse av industrilandskapet 
hjälpt mig att identifiera vissa byggnader som för en utomstående säkert skulle vara svårt att 
göra. Mest användning av min förförståelse har jag haft i anknytning till kulturarvsbilderna då 
dessa i och med deras ålder och upplösning inte är lika tydliga i vad de visar upp som 
turismbilderna.  
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Gällande kulturarvsbilderna är det också viktigt att påpeka att det finns betydligt mycket fler 
arkivbilder att tillgå på industrilandskapet än de som redovisas nedan, men av praktiska skäl 
för uppsatsen gjordes det ett urval bland dessa.  
 
I turismbilderna är vatten en utmärkande faktor som förekommer på 32 av de 48 bilderna (67 
%) där Motala ström uppträder i en betydande omfattning tillsammans med 
industrilandskapet. 48 % av bilderna återger ett ljusfattigt industrilandskap, det vill säga bilder 
som är tagna under kvälls- eller nattetid. 17 % av bilder under dygnets mörka timmar visar 
också upp evenemanget ”stad i ljus” med ljussättning av fasader och vatten. Endast 12 % av 
bilderna innehåller människor, men de är inte där på måfå utan är relativt aktiva(skrattar, 
promenerar, tittar på landskapet). Människor förekommer dock ofta i de bilder som har 
koppling till industrilandskapet, men som valdes bort under bildinventeringen.  
 
Mest avbildat är vad jag kallar för övriga industrimiljöer eller för mig icke igenkännbara 
industribyggnader som förekommer på 32 % av bilderna. Dock återanvänds ofta samma bild 
på vissa miljöer i de olika broschyrerna. Arbetets museum/ Strykjärnet finns avbildat på 23 % 
av bilderna och 21 % utgörs av bilder där de olika promenadstråken som går längs med, och 
igenom industrilandskapet visas upp. Minst avbildat är Holmentornet som utgör 2 % av det 
totala bildinnehållet och Louis De Geers konsert- och kongresshus och stadsmuseum som 
utgör 4 % vardera. 6 % är översiktbilder i form av flygbilder som visar upp hela 
industrilandskapet och slutligen har vi Värmekyrkan som finns med på 8 % av bilderna. Alla 
48 bilder utgörs av nutida fotografier tagna i färg.  
 
I kulturarvsbilderna visas vatten upp i en betydande skala på 34 av de 94 bilderna (36 %), 
oftast då för att visa hur vattenkraft var en del av den industriella produktionen i området. 
5 % av bilderna har närvaro av människor, oftast folk som råkat passera när bilden togs. 57 % 
av utgörs av svartvita fotografier tagna någon gång mellan 1880-1990. Många bilder ifrån 
stadsarkivet saknar datum när de togs och fotografens namn. Resterande 43 % är färgbilder 
som är tagna sent 1980-tal fram till tidigt 2000-tal. 99 % av bilderna är tagna i dagsljus och 
enbart 1 %, en bild, under kvällstid. Denna bild är i färg och föreställer en upplyst Louis De 
Geer hall. Trots att mer än hälften av bilderna är i svartvitt är det lätt att se att de tagits under 
dagtid då syftet med denna typ av bild oftast var dokumentation, och bilderna blev då 
tydligare om de togs i dagsljus. Gällande bilderna från 1880–90-talet kan det också varit så att 
fototekniken inte var anpassad till annat under den aktuella tidsperioden. Innehållsmässigt 
består 52 % av bilderna av övriga industrimiljöer eller icke igenkännbara industribyggnader. 
Ingen av bilderna visar dock upp samma miljö, utan det var i stort sett omöjligt att hitta två 
identiska bilder i stadsarkivets eller riksantikvarieämbetets databaser. Nära kopplat till bilder 
som föreställer övriga industrimiljöer är bilder som återger gator, broar och övriga hus i 
industrilandskapet. 16 % av bilderna har just sådana motiv där man inte fokuserat på den 
industriella verksamheten utan på områdets arkitektur och utformning som faktiskt också är 
en del av kulturarvet. Arbetets museum/ Strykjärnet förekommer på 17 % av bilderna, men 
var då inte museum utan en viktig fabrik som användes flitigt av textilindustrin. 
Holmentornet(dåvarande pappersproduktion) och Värmekyrkan (ångcentral och maskinhall) 
utgör 3 % av kulturarvsbildernas innehåll och lika många innehåller dåvarande 
promenadstråk. Flygbilder/översiktbilder, Louis De Geer konsert- och kongresshall och Drags 
industriområde utgör alla 2 % vardera av bildinnehållet.  
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Konnotativ nivå 
Vilken bild förmedlas då till besökare när drivkrafter och aktörer från turismnäringen 
producerar och brukar bilder av industrilandskapet? Kan en bilds bildpraktik påverka 
människor tolkning av bilder? och på så sätt skapa vissa förställningar om en plats/ 
destination? Vad betyder turismens bilder för förmedlingen av bilden av industrilandskapet? 
 
Semiotisk analys 
Ovan presenterade jag bilderna utifrån deras denotation, vilket jag delvis kommer återvända 
till nedan då jag kommer beskriva bildernas konnotationer, deras underliggande budskap, 
genom att presentera ett antal bilder parvis. Varje bildpar föreställer samma byggnad/plats/ 
område inuti industrilandskapet, men kommer ifrån olika bildpraktiker. Den konnotativa 
nivån kommer här att analyseras i termer om huruvida bilden till exempel kan påverka 
människor uppfattning/föreställningar/tolkningar och vem bilden vänder sig till alternativt vad 
den förmedlar. 
 

           
         Bild 1 (större storlek, se bilaga 1)                                Bild 2 (se bilaga 2) 
 
Bild 1  
Denna bild som i broschyrerna Industrilandskapet och Norrköping- en del av fjärde 
storstadsregionen används för att presentera industrilandskapet föreställer ett promenadstråk 
längs Motala ström. Gången pryds av gamla stålvalv och till vänster syns delar av en gul 
gavel, till höger ett stålstaket och bakom detta ett vattenfall. I bakgrunden kan man skymta 
diverse tegelbyggnader och ett cylinderformat torn. Bilden är i färg och tagen under kvälls- 
eller nattetid, men saknar för det inte ljus. Det lyser i några av fönstren i byggnaderna och 
promenadgången är delvis upplyst. Bildens starkaste ljuskälla är vattenfallet som blivit 
ljussatt i en rosaskimrande nyans. Även tornet och byggnaderna i bakgrunden kan man se 
lyses upp längs med vattenfallet. Bilden innehåller inga människor. Utifrån de fyra temana 
som jag funnit är bilden väldigt representativ för hur en turismbild ser ut i mitt bildmaterial. 
En liknande bild förekommer på turistbyråns hemsida tagen från samma promenadstråk, men 
ur en annan vinkel och bilder tagna under kvälls- eller nattetid med kraftig ökad ljusstyrka 
finns i flera av broschyrerna.  
 
Det är svårt att inte betrakta denna bild utifrån ”The Tourist Gaze”. När man betraktar bilder 
ser man dem ju alltid i ett sammanhang, i det här fallet turistbroschyrer eller turistbyråns 
hemsida, och sammanhanget styr ens tolkningar och tankar kring bilden. Det sociala 
samhället lär människor hur en turismbild ser ut och fungerar. Turismbilden är alla medvetna 
om vill visa upp någonting specifikt som en upplevelse eller viss plats.  
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Bilden är konstruerad så att ens blick ska dras mot den största ljuspunkten, vattenfallet, och 
stanna där. Ens blick leds mot ett speciellt motiv vilket bildproducenten vill ska göra att man 
bortser från allt annat i bilden. Redan i bildinventeringen framgick det att vatten är vanligt 
förekommande i turismbilderna av industrilandskapet. Avsaknaden av människor får en också 
att titta på bilden med en ”romantisk” blick. Således blir ens tolkningen att detta är en plats 
som ska upplevas i ensamhet och stillhet, eller kanske bara med en mindre grupp människor. 
Att bilden föreställer industrilandskapet är kanske inte helt tydligt. Vattnet är ju det centrala i 
ens blickande och därmed det man troligtvis kommer bära med sig från bilden, men eftersom 
arkitekturen och byggnaderna på bilden är massiva och vittnar om vattenkraftens roll för 
industristaden Norrköping, blir ens tolkning av bilden ändå att det faktiskt är ett 
industriområde man tittar på. Man kan säga att bilden använder ”bilden av industrilandskapet” 
som en ram för att egentligen visa upp och marknadsföra någonting annat (i det här fallet rör 
det sig om upplevelsen ”stad i ljus”), som faktiskt inte har någonting med industrilandskapet 
som kulturarv att göra.  
 
Bild 2 
Denna bild kommer ifrån stadsarkivets bilddatabas och ingår i en byggnadsinventering som 
byggnadsnämnden genomförde år 1950, därför är bilden ett svartvitt fotografi. Samma plats 
visas delvis upp som representeras i bild 1, men domineras inte av vatten utan av bebyggelse 
och vattenmassorna nere i vänstra hörnet framträder här blanka och stilla jamfört med det 
imponerande vattenfallet i bild 1. Anknytningen till vattenkraft finns dock kvar då det 
förekommer konstruktioner som relativt lätt associeras till industri. Till exempel den långa 
metalliska, stängda tunneln(som det idag bara finns stålvalven kvar av som syns i bild ett) för 
tankarna till industriell och teknisk verksamhet.  
 
Bilden är en typisk kulturarvsbild som tillskrivits andra värden än vad turismbilderna har. 
Även här styrs min tolkning utifrån bildens sammanhang eller bildpraktik, den producerades 
som en del i en byggnadsinventering och brukas idag i dokumentationssyften. 
Industrilandskapet framställt i kulturarvsbilder är vanligtvis dokumentationsbilder, de är 
ögonblicksbilder som är svåra att identifiera vad de föreställer, men vars syfte är att visa upp 
en viss husdetalj, gata, industrimaskin, teknisk anordning osv. (Exempel se bild 7 i bilaga 2) 
Som betraktare finns det ingen ”The Tourist Gaze”, men man kan ändå påstå att det sker en 
viss styrning av ens blick då man gärna vill titta på metalltunneln. Detta kan bero på att man 
vet om att bilden tillhör en byggnadsinventering, och man försöker då rätta sitt blickande efter 
det. Också vetskapen om att bilden är tagen i dokumentationssyfte för att visa upp just den här 
tunneln gör att man försöker rätta sitt blickande efter det, men det finns inget som påtagligt 
påverkar mig att rikta min blick mot någonting som i bild 1. Med bild 2 vet jag att det inte är 
en ”reklambild” jag tittar på utan den utstrålar istället fakta och historia, vilket dess 
bildpraktik vill. Av den anledningen blir bilden, och platsen den representerar, för mig 
autentisk och genuin, den känns som en korrekt representation av industrilandskapet. Att fotot 
är svartvitt bidrar också till att bilden tolkas som historiskt och kulturellt värdefull. Ett färglöst 
foto, oavsett om det är taget med dagens teknik, tillskrivs ofta sådana värden av människor. 
Vi har lärt oss att se på färglösa foton på ett visst sätt.  
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                      Bild 3 (se bilaga 1)                                        Bild 4 (se bilaga 2) 

 
                Bild 3.b (se bilaga 1) 
Bild 3  
Denna bild är tagen ifrån turistbyråns hemsida och föreställer byggnaden Strykjärnet 
(Arbetets museum) som här får representera industrilandskapet. Den gula tegelbyggnaden i 
mitten är Strykjärnet och återigen finns vatten med som en framträdande del i bilden då man i 
den blanka dammen kan se hur en gul fasad speglas. Övre delen av bilden utgörs av en klarblå 
himmel och Strykjärnet, som är beläget på en holme mitt ute i Motala ström, ger också 
illusionen av att byggnaden ”flyter” på vattnet. Bilden är tagen i färg under dagtid med solen 
som ligger på mot Strykjärnet och i bakgrunden kan man se diverse industribyggnader i rött 
tegel och i det högra hörnet ett grönskande träd. Bilden innehåller inga människor.  
 
När man betraktar denna bild gör man det också med en turistblick(The Tourist Gaze). Precis 
som bild 1 instruerar den oss vart vi ska titta, på Strykjärnet, och håller kvar vår blick där. Det 
är också svårt att fokusera på annat i bilden, eftersom vart man än tittar så förstärks och riktas 
bara ens blick mot Strykjärnet. Tittar man på vattnet speglar sig byggnaden där, tittar man vart 
solen lyser, lyser den mot strykjärnet och tittar man på den blåa tomma himmelen så bryts den 
av med en vacker gul fasad. Denna bild förser betraktaren med skygglappar mot övriga delar i 
bilden. Denna bild är ett bra exempel på hur ljussättning, djup och sammansättning i en bild 
styr människors bildtolkning. Bildproducenterna har valt Strykjärnet som motiv på många av 
turismbilderna eftersom det skapar ”före-bilder” hos människor. Bildens syfte är att framställa 
Strykjärnet som ett vanligt tecken eller en symbol som man i egenskap av turist ska leta efter 
väl på plats i industrilandskapet.  
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Som kulturarv tillskrivs och innehar industrilandskapet karaktärsdraget autenticitet. Begreppet 
autenticitet är dock mångskiftande och i denna bild utsänds iscensatt autenticitet, man vet att 
det inte är riktigt äkta men man köper det ändå. Autenticitet är en efterfrågad faktor inom 
turism då många turister söker efter miljöer som ska vara så autentiskt som möjligt, eller 
upplevelser som ska kännas verkliga och genuina.  
 
Strykjärnet är det andra mest brukade motivet (23 %), efter övriga/ icke igenkännbara 
industribyggnader bland turismbilderna. Bilderna är ofta tagna ur samma vinkel som denna 
bild, från vattnet in mot industrilandskapet, med samma illusion att byggnaden ”flyter” på 
vattnet, vilket gör att den framstår som unik. Många av bilderna visar också upp byggnaden 
upplyst under kvällstid. (se bild 3.b) Man visar hela tiden upp kulturarvet industrilandskapet, 
men upprepningen av motiv gör att bilderna bidrar till att områdets platskonstruktion 
begränsas till att innefatta ett fåtal byggnader och platser. Bilden är med och skapar ett 
”Public symbol” av Strykjärnet. Public Symbols är platser med hög igenkänningsfaktor, de 
utövar och erövrar makt i offentliga sammanhang/rum. Denna bild, och de övriga 23 % är 
med och åstadkommer en sådan igen igenkänningsfaktor eftersom de finns i broschyrer och 
på hemsidor och kommer därför ses av många människor. På ett sätt berättar bilderna redan 
att strykjärnet är en stark symbol, likt ett public symbol, och att det är en framträdande 
byggnad som människor associerar till kring industrilandskapets platskonstruktion. I kontrast 
till detta finns de så kallade ”fields of care” som snarare avvisar uppmärksamhet och blickar, 
och skapar en bredare och mer djupgående förståelse om platsen i sig. Kulturarvsbilder som 
bild 2 och 4 kan man kanske på ett sätt säga framställer industrilandskapet som ett ”field of 
care”, en plats som måste upplevas inifrån för att verkligen förstås, framför ett ”public 
symbol”.  
 
Bild 4 
Denna representation av industrilandskapet visar upp Strykjärnet och dess omkringliggande 
miljö utifrån ett fågelperspektiv. Bilden är i färg och tillhör Norrköpings stadsmuseums 
samlingar, men fotodatum är okänt. Bilden är tagen under dagtid och längst ner skymtar vi 
Bergsbron och ett antal fotgängare, och i mitten har vi Strykjärnet som ”flyter” i strömmen 
och rök kommer ur skorstenen på taket. Till höger ser man en gul husfasad och i bakgrunden 
kan man också skymta ett antal industribyggnader, bland annat värmekyrkan till höger om 
Strykjärnet. Bilden är tagen under vintertid/ tidigt vår då både Bergsbron och hustaken delvis 
eller helt är täcka av snö. Strömmen framstår också som helt stilla och blank och väldigt 
mörk. 
 
Precis som i bild 2 existerar inte ”The Tourist Gaze” här, och inte heller den form av mindre 
styrning som metalltunneln framkallade. Bildens perspektiv kan ha något med det att göra, att 
den inte är en närbild över någonting utan en översiktbild. I den här bilden kan jag vila 
ögonen på vad jag helst önskar i bilden, eftersom det inte finns någonting i bilden som 
påverkar mitt iakttagande eller riktar min blick mot någonting specifikt. Jag associerar även 
denna bild med värden som autenticitet och historia, dock inte lika starkt som med bild 2 tack 
vare att denna bild är i färg. Ursprungligen är detta en privat bild tagen av en man vid namn 
Lennart Jansson, men hans fotografier har införlivats i stadsmuseums samlingar och därmed 
tillskrivits ”kulturarvsvärden”. Jag vet att det är ett museiobjekt jag tittar på och kommer tolka 
den därefter. Än en gång styr bildens sammanhang/ bildpraktik min tolkning av bilden.  
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Bild 5 (se bilaga 1)  Bild 6 (se bilaga 2) 

Bild 5  
Denna bild återfinns i varierade storlek i turistguiden Upplev Norrköping. Guide 2011 och i 
katalogen/guideboken Välkommen till Östergötland. Bakgrundsbilden på turistbyråns hemsida 
utgörs också av samma bild, men med ett annat fotomontage. Denna bild föreställer de 
industribyggnader man kunde skymta i bakgrunden i bild 1 som man nu ser är stora röda 
tegelbyggnader. Bilden visar också samma vattenfall som i bild 1, här inte upplyst. Husfasaderna 
lyses upp av solen och övre delen av bilden utgörs av en klarblå himmel och bryts av ett 
cylinderformade torn. Bilden har också ett fotomontage i form av en dinosaurie som man placerat 
så det ser ut som om den rör sig i det strömmande vattnet. Bilden är tagen under dagstid och är 
helt i färg.  
 
På denna bild kan man fråga sig om bilden ska utstråla autenticitet och trovärdighet eller inte. 
Svaret är nej, den vill sälja mig något. Denna bild tittar man på utifrån en turistblick. Det är 
tydligt var ens blick bör vara, på dinosaurien, som trots att den är digitalt insatt i bilden 
faktiskt fungerar. Precis som i bild 1 används här industrilandskapet för att marknadsföra en 
upplevelse som inte har någonting med industrilandskapet som kulturarv att göra. Bildens 
budskap är inte autenticitet, men bilden använder människors redan existerande föreställning 
om industrilandskapet som autentiskt och äkta. Bilden utnyttjar industrilandskapet egenskaper 
som storhet och människors associationer till området som styrka, skönhet och en plats med 
”förlorad historia”. Dinosaurien ”lånar” industrilandskapets autenticitet för att göra det event 
som dinosaurien marknadsför (Dinosarium, internationell dinosaurieutställning) att framstå 
som äkta och genuint. Därför fungerar dinosaurien i denna bild, bilden är inte producerad att 
fokusera på industrilandskapet utan på det event som dinosaurien marknadsför.  
 
Bild 6 
Denna bild finns tillgänglig på riksantikvarieämbetets hemsida och föreställer samma plats 
som bild fem. Man ser samma vattenfall, samma torn i bakgrunden och samma 
industribyggnader i rött tegel. Bilden är tagen under dagtid, men utan tanke på t.ex. solens 
position eller himlens innebörd. Likt bild 4 skulle detta lika gärna kunna ses som en 
privatbild, och kanske till och med som en turismbild med det mäktiga vattenfallet som man 
gärna blickar länge på. Men det finns inget ”The Tourist Gaze” som tvingar mig att titta på 
något specifikt. Jag betraktar inte bilden som en medelmåttig privatbild heller tack vare 
vetskapen om att denna bild producerats och brukas inom bildpraktikern kulturarvsbilder. 
Bilden tillskrivs kulturarvsvärden tack vare sitt brukssammanhang, annars hade jag nog 
betraktat den som en privatbild. Och på samma sätt utstrålar den precis som bild 1 och 4 
”äkta” autenticitet framför den iscensatta autenticitet som finns i turismbilderna.  
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VIII. Avslutning 

Slutsatser  
Denna uppsats har tittat närmare på hur kommersialiseringen av kulturarv sker genom bilder 
och hur dessa bilder används för att visa upp en destination. För att undersöka detta har en 
bildanalys genomförts utifrån bildmaterial som avbildar kulturarvet Norrköpings 
industrilandskap. I mitt bildmaterial har jag hittat tydliga belägg för mycket av det jag 
presenterat i det teoretiska ramverket. Utifrån dessa bilder kan del mönster urskiljas och vissa 
slutsatser dras. 
 
Norrköpings Industrilandskap är en etablerad destination där man utifrån ett 
turismutvecklings- och ett bevarandeperspektiv skapat en kulturarvsdestination och 
kulturarvsturism. Båda perspektiven har enats kring en gemensam punkt: att förmedla 
kulturarvet till besökare. Turismutvecklingsperspektivet styrs dock av turismaktörer som 
utvecklar besöksplatsen så att den ska locka fler besökare. Det blir då självklart att man vill 
visa upp en bild av detta kulturarv som känns lockande för besökare.  
 
Bilder produceras, tillämpas och tolkas i olika praktiker/kontext, och hur vi ser på bilder är 
beroende av vilken ”blick” eller utifrån vilket perspektiv vi tittar. ”Blickar” är således 
beroende av bildpraktiker/ tolkningskontexter. En bildpraktik är en grundläggande 
överenskommelse om hur en viss sorts bilder ska uppfattas och hanteras inom bildproduktion 
och bildbruk och bildtolkning. Varje bildpraktik har sitt eget ”metaspråk” som man planerar 
och talar i. Kring turism existerar en bildpraktik i form av turismbilder; bilder som produceras 
och brukas som ekonomiska resurser inom upplevelseindustrin och som används i broschyrer, 
kataloger, på hemsidor osv. Kring kulturarv existerar bildpraktiken kulturarvsbilder; bilder 
som producerats, tillskrivits kulturarvsvärden och brukas som kunskapskällor och dokument. 
Dessa bilder är institutionaliserade, de har fått en formell betydelse då man bara finner dem på 
museum, inom arkivverksamheter eller inom kulturmiljövård.  
 
Bilder av industrilandskapet förmedlas till besökare via broschyrer, kataloger och 
Norrköpings kommuns turistbyrås hemsida och de tillhör bildpraktikern turismbilder. Dessa 
bilder är lättillgängliga och är för majoriteten av människor den mest direkta bildkällan som 
visar upp industrilandskapet. Industrilandskapet gestaltat i kulturarvsbilder finns tillgängligt i 
offentliga arkiv, men är inget som visas upp utan man får själv söka upp ett sådant material.  
Att betrakta bilder på industrilandskapet ifrån praktikern turismbilder är som att uppleva en 
typisk sightseeingtur. Bildproducenterna har i förhand bestämt vad man ska få se av 
industrilandskapet vilket resulterar i att turismbilderna visar upp en utpekad, begränsad bild 
av industrilandskapet som destination. Att utforma bilder med enstaka, återkommande motiv 
som Strykjärnet och promenadstråken används av turismaktörer för att skapa mentala ”före-
bilder” hos betraktaren vilket de hoppas kommer göra turister omedvetet lockade att besöka 
just dessa platser på riktigt.  
 
All kommersialisering utgår ifrån en affärsidé, att någonting är säljbart som en produkt på en 
marknad. Bildpraktiken tursimbilder och utgår från idén gällande kulturarv att kultur och 
historia kan säljas som vilken annan produkt som helst och bidrar därför till 
kommersialiseringen av kulturarv. Turismbilder måste kunna sälja en produkt för att kunna 
visas upp, och idag uppfattar människor kulturarv och dess historia som produkter man kan 
konsumera inom turism. När man producerar turismbilder använder man medvetet faktorer 
som färg, ljussättning och djup för att styra människors tolkning och förstärka 
industrilandskapet som en attraktiv destination.  
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Turismbilder framställer och förmedlar industrilandskapet som en turistdestination för 
besökare och dess roll som ett offentligt kulturarv förändras då till att bli en konsumerbar 
produkt. Turismbilders roll i framställningen av kulturarvsdestinationer är att främst locka fler 
besökare till destinationen istället för att förmedla historia och kunskap om den aktuella 
platsen.  
 
Bilder som återger industrilandskapet kvälls- och nattetid eller med Motala ströms forsande 
vatten som betydelsefullt är vanligt förekommande, och är ett sätt att kommersialisera 
industrilandskapet eftersom man genom en ett genomtänkt bildurval försöker förstärka 
intrycket av området som någonting unikt och vackert värt att besöka. Industrilandskapet 
genomgår en kommodifieringsprocess där långt ifrån all historia samhörande med området 
blir representerat i bilder som sedan förmedlas till besökare, vilket kommer styra och påverka 
människors syn på industrilandskapet som destination utifrån turismens tankesätt kring 
området. Kulturarvsbilderna selekterar inte kring industrilandskapets historia, i dem finns 
inget medvetet symbol- och produktskapande eller urval av motiv utan hela området finns 
representerat i bild och visas upp mer detaljerat. I dessa bilder förmedlas industrilandskapet 
utifrån rollen som ett historiskt värdefullt kulturarv, inte som en produkt.  
 
Människors tolkning av turismbilder sker via turistblicken, ”The Tourist Gaze”, som styr ens 
syn mot en speciell aspekt/ del i en bild, men skapar samtidigt bortseenden från andra element 
i bilden så att en ”före-bild” kan skapas. ”The Tourist Gaze” är ett socialt konstruerad 
beteende som turismaktörer och deras bildpraktik genererar och uppehåller. Det är ett inlärt 
betraktelsesätt, ett visst sätt att se som man accepterar i rollen som turist, där man uppskattar 
och bedömer sin omgivning utifrån vad man blickar på. Styrningen av ens blick i bilder beror 
på att turismbilden är en form av reklambild som lyfter fram en upplevelse eller produkt som 
de vill att man ska konsumera. Att vara turist går delvis ut på att ta del av vyer vi inte stöter på 
i våra vardagliga liv och därför uppfattas inte ens blickande och tolkning som någonting riktat 
eller påverkat. Turismbilder är raffinerade reklambilder, man känner sig inte lika påflugen och 
får inte samma känsla av irritation som kan uppstå när man tittar på ”vanlig” reklam. 
Turismbilder består vanligtvis också av närbilder istället för översiktsbilder eller bilder som 
innehåller för många element. Detta för att underlätta uppkomsten av ”The Tourist Gaze” och 
dess påverkan på människors uppfattning om den aktuella destinationen/ platsen. Närbilder är 
även vanligt inom kulturarvsbilder, men då i dokumentations- och bevarandesyfte och inte för 
att marknadsföra en produkt eller skapa ”före-bilder”.  
 
Ens tolkning och den föreställning man får av industrilandskapet avgörs alltid av bildens 
sammanhang/bildpraktik. Tolkningen av bilder på industrilandskapet ifrån praktikern 
kulturarvsbilder sker inte utifrån ”The Tourist Gaze” eftersom denna tolkningsprocess enbart 
förekommer hos människor när man faller in i rollen som turist. Det är i produktionsfasen 
som kommersialisering av kulturarv sker eftersom bildproduktion sätter ramen för var bilden 
kommer brukas och därmed hur den kommer tolkas av människor. Även om man tog en 
kulturarvsbild och satte den i en turistbroschyr skulle den inte ses med ”The Tourist Gaze” 
eftersom produktionen av bilden inte var menad för det användningsområdet eller för den 
tolkningsprocessen. I kulturarvsbilder blir ens tolkning inte lika styrd eller kontrollerad och 
därför används inte den sortens bilder av turismaktörer eftersom de vet att de inte fungerar 
som marknadsföring. Kulturarvsbilder förmedlar kulturarv till besökare, men utifrån ett 
bevarandeperspektiv där det är viktigt att kulturarvet visas upp utan uppenbara intentioner och 
baktankar.  
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Som geografisk plats är industrilandskapet begränsad hos människor genom att turismbilder 
riktar väldigt mycket uppmärksamheten mot vissa miljöer/platser som Strykjärnet vilket gör 
dem till ”Public symbols”. Igenkänningsfaktorn som public symbols skapar lockar fler 
besökare till platser och då också till hela destinationen, men påverkar också människors 
helhetsintryck och uppfattning om platser/ destinationer. Urvalet av industrilandskapets 
innehåll gör att dess roll som kulturarvsplats begränsas till ett fåtal platser och miljöer. Bilder 
där områdets historiska miljöer används för att marknadsföra andra event gör också att dess 
funktion/roll som kulturarv blir åsidosatt. Sådana bilder får människor att vilja besöka 
området, men inte för att se ett kulturarv utan för att de vill gå på ett event. Som betraktare 
uppfattar man därför inte sådana bilder som störande eller exploaterande av kulturarvet.   
 
Centralt inom turism är att det hela tiden finns ett sökande efter det nya och oprövade. 
Framförallt eftertraktar turister autenticitet och turismbilderna begagnar detta genom att skapa 
iscensatt autenticitet; olika strategier för att särskilja och autentisera sin representation av 
industrilandskapet. Hur ”äkta” denna autenticitet är spelar ingen roll, så länge turisterna får 
känslan av den. Att positionera industrilandskapet som autentiskt är viktigt för att skapa den 
atmosfär och stämning som besökare förknippar med ordet kulturarv. Detta görs för att ta del 
av det starka varumärke som kulturarv har och utnyttja den attraktionskraft som finns i ”det 
annorlunda” och historia. Turismbilder använder autenticitet som en marknadsföringsstrategi, 
och frånvaro av människor i bilder och upprepning av motiv fungerar som viktiga 
autentiseringsstrategier som påverkar besökaren och kommer få denne att uppfatta platsen 
som autentisk. Atmosfären av autenticitet får betraktaren genom att man ser bilden med en 
”romantisk blick” vilket framställer industrilandskapet som en värdefull, unik plats som bara 
riktigt ordentligt kan upplevas i stillhet eller i en mindre grupp. Bilder som använder 
industrilandskapet för att marknadsföra andra event använder begreppet kulturarvs relation till 
autenticitet för att få deras upplevelser och miljöer att framstå som autentiska. 
Kulturarvsaktörer och kulturarvsbilder behöver däremot inte positionera industrilandskapet 
som autentiskt eftersom bilderna inte ska fungera som reklam. Iscensatt autenticitet finns inte 
fabricerad i denna sort bilder eftersom de redan besitter oförvanskad autenticitet tack vare 
deras tillämpning som dokumentation och historiska objekt.   
 
För att förstå hur kommersialisering av kulturarv sker via bilder och hur detta används för att 
visa upp en turistdestination är det viktigt att man kommer åt de tolkningsprocesser som olika 
bildpraktiker kan skapa. Kommersialiseringen av kulturarv underlättas av att turister hamnar i 
sinnestillståndet ”The Tourist Gaze” när de både står framför kulturarvet, men också när de 
tittar på turismbilder.  Ibland kan man använda begreppet läsning om bilder istället för 
tolkning. Läsning låter som om vi själva som läsare bestämmer över vilka begrepp, 
associationer(konnotationer) och ord vi vill ta del av, i förhållande till att vi måste läsa en 
förutbestämd text där författaren bestämt både valet av ord och ordföljd. Vi lever med tron att 
vi själva styr våra tankar och tolkningar. 
 
Oavsett vilken bild vi ser är det alltid delvis en färdigskriven ”text” vi tittar på. Vilka tecken, 
associationer, ord och begrepp som denna text innehåller skiljer sig dock åt mellan olika 
bildpraktiker. Hur människor läser bilden av kulturarvet beror på hur ledande den 
färdigskrivna ”texten” är. Kulturarvsbilder visar upp ett rent, äkta kulturarv som det såg ut när 
det fick det epitetet. Det finns en ”text” i dessa bilder som man läser, men jag kan närsomhelst 
sluta läsa om jag vill och min blick och tolkning är inte helt förutbestämd. Visas däremot 
kulturarvet upp i form av en turismbild, fungerar bilden som en manual som man nästintill 
tvångsmässigt läser av, omedveten om det faktum att ens självständiga tolkning till stor del är 
förutbestämt. Att kommersialisera kulturarv via bilder är mer genomtänkt än vad man kan tro.  
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