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Inledning 

Stadens mångfald är en nyckel till framtiden och till hållbar 
samhällsutveckling. Samtidigt som stadens komplexitet, täthet och 
blandning kräver djupgående dialog kring frågor om kultur, identitet, 
demokrati och integration tenderar staden som idé att förenklas i syfte 
att marknadsföra och skapa attraktionsvärden. Det behövs nya verktyg 
för att diskutera staden som plats och livsrum. Socialt och kulturellt 
hållbar stadsutveckling kräver en kunskapsbas som tar hänsyn till 
mångfalden i stadens berättelser och kulturella uttryck och hur staden 
är en process i tid och rum. 

I Norrköping pågår flera initiativ för att ta fram nya verktyg för dialog 
kring stadens utveckling och framtid: stadsbyggnadskontoret har ett 
uppdrag att utveckla demokratiska dialoger kring 
stadsutvecklingsprojekt, stadsmuseet och visualiseringscentret arbetar 
på olika sätt med utställningar, visualiseringar och pedagogik kring 
stadens historia och framtid, i universitetets verksamheter studeras 
Norrköping i forskning och grundutbildningar.  

Vår idé är att i form av en atlas med kartor, bilder och text belysa 
Norrköping på nya, alternativa sätt. Atlasen utgör en alternativ 
historieskrivning som lyfter fram platsens olika dimensioner i tid och 
rum och problematiserar ”Berättelsen” med stort B, genom att 
presentera olika berättelser, olika perspektiv och olika snitt i tid och 
rum. Härigenom ger atlasen inte bara en bild av Norrköping, utan också 
en problematisering av föreställningarna om vad en stad är, om 
tillhörighet, om föreställda centrum och periferier och om vem som får 
definiera platsen och formulera dess berättelser. 

Atlasen blir i detta avseende inte bara en produkt, en bok, utan utgör 
en utgångspunkt för att vidareutveckla idén som metod och koncept. 
Det innebär att med utgångspunkt i kartor finna nya sätt att diskutera 
staden som fenomen och på allvar lyfta fram vad mångfald innebär. 

 

Bakgrund 

”Place is a story we tell” säger kulturgeografen Pauli Tapani Karjalainen 
(Karjalainen 1998). En plats, vare sig det är ett gathörn eller en hel stad, 
rymmer minnen, erfarenheter och förväntningar som byggs upp kring 
kroppsliga erfarenheter av platsen, föreställningar om det förflutna och 
framtiden och kring drömda bilder av platser. Att försöka slå fast en 
plats karaktär och värden innebär därför att man gör våld på alternativa 
tolkningar och meningsbärande sammanhang (Massey 1995). I tid och 
rum är varje förståelse av platsen en partikulär tolkning.  
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En stad är i ständig rörelse. Den förändras inte bara i nuet: även dess 
förflutna och framtid förändras oavbrutet, omtolkas och byggs om. 
Detta kan beskrivas som en karta i tre lager. Det första lagret är den 
fysiska omgivningen med sina mått och avstånd, sina ytor och material, 
sina benämningar och sinnesförnimmelser. Det andra lagret visar de 
olika bindningarna mellan platsen och dess människor, hur individer, 
företeelser och händelser kopplas samman med varandra och med 
platsen i det rumsliga. Medan dessa två kartlager är möjliga att skissera 
är kartans tredje i princip omöjligt att rita: lagret som visar platsens 
mening. Karjalainen beskriver denna kartbild som ”the dance of 
meaning”: Det finns inte en mening, inte en berättelse, utan många 
betydelser i ständig rörelse som modifieras i interaktionen mellan 
platsen och de människor som relaterar till den. Precis som det går att 
hävda att meningen i en text inte är fixerad utan skapas i samverkan 
med sin läsare, går det att tala om platsens mening som något som 
ständigt skapas och omskapas. I denna mening kan man se platsen som 
en text som relaterar till andra texter – beroende på vilka texter och 
kopplingar som belyses förändras platsen och dess tolkningar. 

Även om det inte går att fånga de föränderliga betydelserna hos en 
plats så går det att avbilda dess skuggor i en frusen ögonblicksbild. En 
skildring i bild och text som ger en aning om platsens mångfasetterade 
”själ”, den som består av minnen, önskningar, erfarenheter och visioner, 
och som förändras i samma takt som föreställd framtid förvandlas till 
levd förflutenhet. 

De oändliga kartorna som behövs för att visa alla aspekter, alla 
betydelser, alla händelser, skiftningar, förändringar, kan vi inte fånga, 
men vi kan presentera ett urval. Tid och rum kan visualiseras genom att 
kartbilder kan överlagras, perspektiv kan förskjutas och olika berättelser 
kan mötas och skapa nya infallsvinklar. Genom att kombinera flera 
kartor där olika utsnitt, perspektiv och tematiker kan mötas, blir de 
föränderliga kartbilderna en utgångspunkt för att införliva platsens olika 
berättelser och meningsskapande processer samtal om och planering av 
staden och att härigenom främja förståelse, dialog och integration i 
stadsutvecklingsprocesser. 

Inspirationen till Norrköpingsatlasen är utöver Karjalainens 
problematisering av platser också hämtad från Rebecca Solnits bok 
Infinite City, som är en atlas över San Fransisco med liknande ambition. 
 

Syfte 

Projektets syfte är att utveckla ett koncept för visualisering och 
berättande kring staden, grundat i kartbilder. I samverkan mellan 
universitetet, kommunala instanser och andra intressenter utvecklas en 
gemensam plattform för dialog kring Norrköping med utgångspunkt i 
kartbilder. 

Syftet är tvådelat: För att konkretisera och pröva idéerna produceras 
en bok om Norrköping, där varje kapitel utgår från en specifik kartbild 
som fångar in en eller flera företeelser i historia och nutid och vars tema 
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utvecklas i text och bild. Parallellt vidareutvecklas idén avseende 
tillämpningar i olika sammanhang såsom pedagogik, 
utställningsverksamhet och stadsbyggnadsdialoger. Detta innebär också 
att integrera konceptet i befintliga utvecklingsprojekt, till exempel vid 
Visualiseringscenter C. 
 

Samverkan 

Projektet leds av en redaktionskommitté bestående av Nevena Cvijetic, 
ljudproducent och bildkonstnär, Jennie Lind, samhälls- och 
kulturanalytiker, Tove Andersson, grafisk formgivare, samt Mats 
Brusman, lärare och forskare vid Linköpings universitet. Tidigare ingick 
även Anders Karlin, intendent vid Norrköpings stadsmuseum (numera 
bokhandlare i Söderköping) i redaktionsgruppen. 

Arbetet med atlasens olika kapitel drivs som delprojekt med 
medverkan från Norrköpings stadsmuseum, Norrköpings 
stadsbyggnadskontor, Visualiseringscenter C, Linköpings universitet, 
Norrköpings konstmuseum samt fristående kultur- och medieföretag. 
 

Metod/upplägg  

Projektet är delat i två delar. Dels produceras en Norrköpingsatlas där 
staden framställs i tid och rum genom ett antal utvalda teman berättade 
i text och bild med utgångspunkt i en kartbild, dels pågår parallellt ett 
utvecklingsarbete för att tillämpa atlaskonceptet i dialoger, samverkan 
och medieutveckling. 

Del 1 innebär produktion av en bok om Norrköping, där varje kapitel 
utgår från en specifik kartbild som fångar in en eller flera företeelser i 
historia och nutid, och vars tema utvecklas i en kapiteltext illustrerad av 
teckningar och foton. Atlasen, som är tänkt att publiceras i tryckt 
och/eller digital form, ska vara en Norrköpinghistoria som belyser 
stadens materiella och immateriella strukturer, dess mångfald och dess 
föränderlighet. 

Del 2 som löper parallellt med det konkreta arbetet med 
publikationen syftar till att vidareutveckla atlasidén som koncept. 
Formen – kombinationen av kartografi och gestaltning i text och bild – 
skapar möjligheter att problematisera föreställningarna om vad en stad 
är, om tillhörighet och identitet, om föreställda centrum och periferier 
och om mångfalden i platsen och dess berättelser. Konceptet lyfter en 
tvärkulturell förståelse av platsers olika dimensioner i tid och rum och 
problematiserar och presenterar olika berättelser, olika perspektiv och 
olika snitt i tid och rum, och öppnar härigenom nya möjligheter för 
dialog och lärande. Tanken är att detta arbete ska fortsätta efter 
publiceringen av atlasen. 

Att producera en atlas kräver en mängd olika kompetenser. Det 
handlar om att framställa kartor, att skriva texter, att skapa 
illustrationer, att samla in data och att formge atlasen som helhet. 
Arbetet med atlasen (del 1) leds och koordineras av en redaktion, men 
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de olika kapitel/teman som boken kommer att bestå av fungerar som 
separata delprojekt där arbetsprocesser och involverade medarbetare 
kan variera beroende på kapitlets/temats art, behov av 
materialinsamling, kartografiska perspektiv med mera. 

Härigenom blir de separata kapitlen/temana också ingångar till 
utvecklingsarbetet i del 2. Det vill säga, ett eller fler specifika teman 
(motsvarande kapitel i atlasen) kan i samverkan utvecklas genom 
elektroniska media, utställningar, stadsvandringar, webbplatser, 
mobilappar med mera. Atlasen blir därför inte en statisk produkt utan i 
första hand en utgångspunkt för utveckling av idéerna. 

 

Målgrupper, resultat och tillämpning  

Atlasidén har ett brett användningsområde som pedagogik- och 
samrådsverktyg. Den pedagogiska potentialen omfattar såväl 
museipedagogisk verksamhet, stadsbyggnadsdialog och studentprojekt 
som användning i grund- och gymnasieskolor. Atlaskonceptet kan bidra 
till pedagogiska utvecklingsmöjligheter i relation till såväl 
stadsbyggnads- som utställnings- och skolverksamhet och samtidigt 
fungera som en konkret utgångspunkt för samverkan mellan kommun 
och kulturinstitutioner.  

Mer konkret innebär detta dels anknytningar till pågående och 
tidigare projekt som Kris&Vision och Stadsmuseets stadsvandringsserie 
Barfotauniversitetet och dels nya samverkansmöjligheter. Till exempel 
finns intresse för en innehållsmässig utveckling av 
visualiseringsverktyget Urban Explorer som utformats vid 
Visualiseringscentret. Detta projekt kan förbättra dess användbarhet 
som planeringsverktyg för stadsbyggnadssektorn och skapa utökad 
samverkan mellan stadsbyggnadskontoret, museer och skolor. 

Konceptet kan fungera genom olika kanaler och medier: genom olika 
webbaserade lösningar, vandringar och gestaltningar i stadsrummet, 
utställningar etc. Härutöver utgör det en ingång till att aktivt arbeta med 
begreppet mångfald, vilket är och har varit en viktig komponent i 
marknadsföringen av Norrköping som stad. Därför menar vi att 
atlaskonceptet även har en potential på marknadsföringsområdet. 
Samtal har bland annat inletts med kommunservice kring möjligheter att 
producera specifika interaktiva kartor för särskilda tillfällen (events och 
liknande). 

Den konkreta produktionen av en atlas möjliggör en prövning av 
processernas olika delar; materialinsamling, tematiseringar, kartografi, 
text- och bildproduktion i en fortlöpande dialog mellan de samverkande 
instanserna. 

Atlasen riktar sig till personer intresserade av staden och det lokala, 
historiskt såväl som i samtiden, boende i Norrköping såväl som 
besökande turister. En tanke är att atlasen ska kunna fungera som ett 
alternativ i den officiella marknadsföringen av staden. Vi ser också 
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möjligheten att boken kan användas i pedagogiska sammanhang där 
staden, hembygden och lokalhistoria står i fokus. 

 

Tidplan och finansiering 

Tidplanen för Norrköpingsatlasen är beroende av finansiering och är 
därför i dagsläget relativt flytande, men ambitionen är att atlasen ska 
finnas färdig att tryckas under 2015. Medel för redaktionellt arbete och 
grafisk produktion söks löpande från olika instanser, bland annat 
Norrköpings kommun och Regionförbundet Östsam. 

Norrköpings stadsmuseum och Norrköpings kommuns 
stadsbyggnadskontor bidrar med viss finansiering genom arbetsinsatser, 
tillgängliggörande och bearbetning av material samt visst kartografiskt 
stöd. 

Särskild finansiering kan komma att sökas för utveckling av och 
samverkan kring separata kapitelidéer (se metod/upplägg). 
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