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Inledning 

Obligatorisk närvaro 
Några hundra meter från huset där jag bor ligger det en liten korvkiosk, Günthers. En dag när 

jag gick förbi denna upptäckte jag en skylt som var prydlig uppsatt i kioskens fönster: Besök 

även Günthers hemsida: www.gunthers.korvar.just.nu. Min lokala korvgubbe har alltså en 

egen webbplats! Senare den dagen gick jag in på Günthers hemsida och där fann jag en 

presentation av olika korvsorter som finns i kioskens  sortiment, vart någonstans korvkiosken 

ligger samt annan, allmän information.  

Ett par månader senare var jag på besök hemma hos mina föräldrar i Falun. En söndag 

vaknade jag upp och fick för mig att ett besök till Borlänges konsumtionsmecka, Kupolens 

köpcentrum, skulle förgylla dagen. Jag visste inte riktigt vilka öppettider Kupolen har på 

söndagar så jag började söka efter information på Internet. Efter en liten surfningsstund fann 

jag www.kupolen.nu och de upplysningar jag letade efter, Kupolen har öppet till klockan fem 

på söndagar. Kupolen.nus informativa karaktär passade mig bra vid det tillfället, men vad kan 

man mer få ut av webbplatsen? Av ren nyfikenhet började jag söka efter andra svenska 

köpcenters webbplatser, någon av dessa kommersiella högborgar måste ju utnyttja de 

merkantila, världsomspännande möjligheter Internet bär på. Efter att ha besökt cirka tio 

webbplatser gav jag upp. Ingen verkade se Internet som något annat än en plats för 

informationsspridning gällande det fysiska shoppingcentret och ett ställe man helt enkelt 

måste vara närvarande på för att visa att man hänger med i den teknologiska utvecklingen. 

Webbplatserna fyllde helt enkelt ingen egen funktion. 

Skillnaden mellan den lokala korvkioskens hemsida och det stora köpcentrets webbplats 

visade sig alltså inte vara så stor. Vad kan detta bero på? Varför tar man inte som stort, 

kommersiellt centrum vara på Internetmediets möjligheter bättre? Finns det svenska 

köpcenter som har webbplatser som är mer utvecklade än de tio jag tittade på eller råder det 

en form av status quo bland dem? Finns det webbplatser som är mer fristående och 

självständiga i sitt förhållande till köpcentren eller är alla bara förlängningar av dessa utan 

egna specifika villkor? Frågorna växte sig alltfler och jag beslöt mig därför att detta ämne var 

något jag ville utforska vidare samt något som kändes relevant att ägna  magisteråret åt att 
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undersöka. Dessutom hittade jag inget tidigare skrivet inom området svenska köpcenters 

webbplatser1 vilket gjorde att ämnet kändes fräscht och således extra intressant att studera. 

Syfte och problemformulering 
 
Syftet med denna uppsats är följaktligen att undersöka på vilket sätt svenska köpcenter 

använder sig av Internet som specifikt medium. Jag tycker, som ovan framgår, att jag har 

funnit någon slags problematik kring det här eftersom det går att se en tendens där köpcenter 

faktiskt bara verkar nyttja mediet och som en förlängd reklampelare och inte utifrån de 

globala, kommersiella möjligheter som det faktiskt erbjuder. 

Undersökningen jag i denna uppsats kommer att genomföra tar avstamp i förhållandet 

mellan det fysiska köpcentret och dess webbplats. Att ta reda på om de lokala samhälleliga 

förutsättningar som köpcentret är en del av i sin tur speglar av sig på webbplatsen kan således 

sägas vara centralt.   

Med detta förhållande i tankarna utarbetade jag inför uppsatsen en egen definition av 

köpcentrum och utifrån denna en tes. Jag ser nämligen köpcentret som bestående av tre 

tydliga dimensioner eller rum. Dessa är: 

1. Dess fysiska rum eller dimension, som är köpcenterbyggnaden. 

2. Dess kommersiella rum eller dimension, d v s flödet av varor och tjänster. 

3. Dess sociala rum eller dimension, som utgörs av människors möten och interaktion med 

varandra. 

Dessa dimensioner kan tolkas utifrån de villkor de har som egna enheter samtidigt som de är 

tätt sammanfogade med varandra och kan studeras utifrån den helhet de utgör samt den 

samhälleliga kontext de är en del av. Kan de webbplatser jag kommer att analysera ses som 

köpcentrens digitala, fjärde rum; d v s som egna enheter i förhållande till de andra tre 

rummen? 

Min problemformulering och tillika huvudfrågeställning som jag har för avsikt att försöka 

bringa klarhet i lyder därför enligt följande: 

Definieras ett köpcenters webbplats enbart genom dess band till den lokala kontext som själva 

köpcentret är en del av, eller kan webbplatsen tolkas som en enskild enhet utifrån sina egna 

mediespecifika villkor och på det sättet ses som den fjärde dimensionen?  

                                                 
1 I antologin Passager: medier och kultur i ett köpcentrum utforskar visserligen Hillevi Ganetz & Martina 
Ladendorf  Solna centrums webbplats, med de tittar enbart på webbplatsens formmässiga uppbyggnad istället för 
hur köpcentret utnyttjar Internetmediet, därför ser jag inte detta som tidigare forskning inom ämnet. 
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Metod 
 
Nedan kommer jag nu redogöra för den litteratur samt de undersökningssätt jag använder mig 

av i denna uppsats samt hur studierna är utformade och upplagda. Detta kommer redovisas i 

en kronologisk ordning, d v s jag tar upp uppsatsen olika delar i den ordning de följer och 

beskriver dem utförligt gällande tillvägagångssätt, avsikten med dem såväl som den litteratur 

jag har använt mig av i dessa. Efter det följer en metoddiskussion där jag reflekterar kring min 

egen metod och tar upp metodologiska problem jag ställts inför under uppsatsarbetets gång. 

Metoddelen avslutas med kapitlen ”Avgränsningar” och ”Urval” där jag beskriver hur jag har 

begränsat mig och gjort mina val i själva studierna av svenska köpcenters webbplatser. 

Till att börja med består min ”Bakgrund” av två olika delar, dels en teoretisk och dels en 

analytisk betonad. I den teoretiska bakgrunden redovisas först Internets framväxt som 

medium och dess tillkomstvillkor. Detta görs till stor del med hjälp av Manuel Castells 

Nätverkssamhällets framväxt. Anledningen till att just denna författare ges stort utrymme är 

att jag anser att just ovannämnda bok är en av de få, som jag i varje fall har kunnat finna, där 

just nätets framväxt sätts in i en samhällelig kontext. Mycket annan litteratur fokuserar ju 

främst på den teknologiska biten , vilket jag ej har ansett vara relevant för min studie. Men det 

bör även nämnas att jag använder mig av information från Internet Societys webbplats: 

www.isoc.org/internet/history/cerf där jag har funnit användbara fakta om Internets 

uppkomst. Efter genomgången av Internets framväxt fokuserar jag på vårt samhälle och 

relationen mellan det och den digitala teknologin. Återigen är det Castells Nätverkssamhällets 

framväxt som har fått fungera som den tongivande litteraturen. Här redovisas den stora 

förändring av våra sätt att kommunicera samt på vilket sätt Castells anser att våra kulturella 

och samhälleliga koder håller på att omvandlas i och med att nätet har vuxit fram. Det 

författaren menar med nätverkssamhället framkommer således i denna del. Efter detta följer 

en mer parallell diskussion mellan Castells och David Gauntletts ”Web Studies: A User’s 

Guide”. Båda reflekterar kring de sociala effekter Internet har fört med sig. Som en 

avslutande del i den teoretiska bakgrunden tar jag upp något av den tidigare forskning som har 

bedrivits gällande World Wide Web och Internet. Det utifrån Cyberkulturforskaren David 

Silvers ”Looking Backwards, Looking Forwards: Cyberculture Studies 1990-2000”. Detta 

kapitel finns med för att ge både mig samt läsaren en större inblick i den forskning som har 

pågått, men också för att jag ska ha något att sätta i relation till min egen studie.  
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I nästföljande kapitel: ”Bakgrund: En övergripande webbplatsstudie” gör jag en 

översiktlig studie av ca femtio svenska köpcenters webbplatser. Exakt på vilket sätt jag har 

gjort mina avgränsningar gällande webbplatserna kommer att redas ut i kapitlet 

”Avgränsningar”. Vilka webbplatserna är går att se i referensförteckningen under rubriken 

”Material: Köpcenterwebbplatser”. Inför studien formulerade jag några frågor som jag ville 

ha svar på, de är: 

• Vilken länkstruktur har webbplatsen, länkar man enbart till webbsidor som hör till den 

egna Internetplatsen eller länkar man ut till andra webbplatser, vilka i så fall? 

• Vad vill man förmedla med webbplatsens innehåll? 

• Finns det en uttalad målgrupp, vilka ingår i denna i så fall? 

• Går det att köpa något på webbplatsen? 

• Vilken grad av interaktivitet ger webbplatsen utrymme för, kan man som användare 

göra något speciellt på webbplatsen? ( Med begreppet interaktivitet menar jag alla sätt 

Internetanvändaren kan vara med och styra och påverka det som visas på monitorn 

genom sin interaktion med datorn.) 

Med ovanstående frågeställningar i bagaget försöker jag i min studie att reda ut de rådande 

förhållandena bland svenska köpcenters webbplatser 2001/2002. Genom att göra en studie av 

en mängd olika köpcenterwebbplatser skapas en heltäckande bild av det allmänna tillståndet 

bland dessa, vilket är intressant att sätta i förhållande till den djupare analys av fem 

stockholmsanknutna köpcenters webbplatser jag senare gör i uppsatsen. Genom att jag gör två 

olika undersökningar täcker jag både upp helheten samt även detaljer, detta tror jag är viktigt 

för att verkligen kunna förstå hur det förhåller sig på köpcenterwebbplatsfronten i dagens 

läge. Dessutom blir min uppsats som ett tidsdokument över en period i 

köpcenterwebbplatsernas historia, eftersom det ligger i Internetplatsernas natur att uppdateras 

relativt ofta blir min uppsats en historieskrivning över hur det förhöll sig 2001/2002. Detta 

tror jag kan vara ett viktigt initiativ och något fler forskare borde ägna sig åt, d v s att försöka 

ta vara på olika typer av webbplatsers historia, innan de uppdateras och ändras.  

Efter bakgrundsdelen följer kapitlet ”Teori”. Till detta har jag läst in mig på en mängd  

litteratur som ur samhälls-, kultur- och medieperspektiv behandlar Internet och webbplatser. 

Men jag har även till viss del läst in mig på socialsemiotik. För att lättare kunna bearbeta det 

inlästa materialet har jag formulerat fyra olika huvudrubriker under vilka jag i uppsatsen 

samlat den mest relevanta, av mig behandlade, litteraturen för området. Rubrikerna lyder: 
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• E-kommersialisering 

• Sociala hierarkier 

• Cyberrummet 

• Mediemetamorfoser 

Under den första rubriken ”E-kommersialisering” diskuterar jag kring e-handel och den 

positiva tro på detta med utgångspunkt i Gerard Goggins ”Pay Per Browse? The Web’s 

Commercial Futures”, Robert McChesneys ”So Much for the Magic of Technology and the 

Free Market. The World Wide Web and the Corporate Media System” samt Stuart 

Moulthrops “Error 404: Doubting the Web”. Dessa har jag valt därför att de på ett bra sätt 

speglar den optimistiska syn på e-handel samt den hysteri som finns bland företag att finnas 

på nätet, att ha en egen webbplats verkar för många vara synonymt med en säkrad plats i det 

digitala systemet även i framtiden.  

Under rubrik två, ”Sociala hierarkier”, tar jag upp resonemang av Andrew Herman och 

John M Sloop hämtat ifrån ”Red Alert! Rhetorics of the WWW and Friction Free Capitalism” 

och Jody Berlands ”Cultural Technologies and the ‘Evolution’ of Technological Cultures”.  

Här förs en diskussion kring tron på den minskade betydelsen av ras, kön, ekonomisk 

standard samt kropp i cyberrymden. Men jag tar även upp ett motperspektiv med hjälp av 

Alexander Bards och Jan Söderqvists Nätokraterna –boken om det elektroniska klassamhället 

för att visa på att det nya digitala mediet även kan tolkas som mindre positivt och mer som en 

kanal genom vilken sociala hierarkier manifesteras snarare än bryts ner.  

Den tredje rubriken, ”Cyberrummet”, rymmer Rob Shields ”Hypertext Links, the Ethic of 

the Index and It’s Space-Time Effects”, Vincent Moscos ”Webs of Myth and Power. 

Connectivity and the New Computer Technopolis”. Men  här finns även återigen Castells 

representerad. Genom dessa olika röster visar jag olika sätt att se på rum/plats, både när det 

gäller på nätet och i vår vardagliga värld. Socialsemiotikerna Günther Kress och Theo van 

Leeuwens Reading Images. The Grammar of Visual Design representeras också genom att jag 

fokuserar de tankegångar dessa författare har angående skapandet och upprätthållandet av 

rumslighet i nätverk. Med hjälp av detta kapitel och den inlästa, utvalda litteratur som jag här 

redogör för benas det i Internetsammanhang komplexa begreppet rumslighet upp på ett 

lättförståeligt sätt, dessutom byggs här grunden till ett av de viktigaste verktygen till min 

analys. 
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”Mediemetamorfoser” är den fjärde och sista rubriken i teorikapitlet. Under den reds 

begreppen ”omediebarhet”, ”hypermediering” samt ”remediering”2 ut som Jay David Bolter 

och Richard Grusin myntar i Remediation: Understanding New media. I denna diskuterar 

författarna kring att det vi kallar nya medier inte är nya egentligen, utan att dessa alltid 

förhåller och definierar sig själva utifrån tidigare, redan existerande medier. Detta känns 

mycket relevant att ta upp i den här uppsatsen eftersom det är ett bra instrument att använda 

sig av i försöket att utröna vad köpcenters webbplatser egentligen definierar sig själva utifrån. 

Är det köpcentret och/eller dess samhälleliga kontext, tidigare medier eller kanske rent av de 

specifika villkor Internetmediet självt erbjuder? 

Efter teorikapitlet  följer en kort demografisk översikt som fokuserar de olika 

Stockholmsområden där de köpcenter vars webbplatser jag ska djupanalysera är belägna, med 

statistik hämtad från Regionplane- och trafikkontoret i Stockholms webbplats: www.rtk.sll.se. 

Demografikapitlet kan ses som ett komplement till teorikapitlet eftersom det målar upp en 

bild av de samhälleliga förutsättningar som de olika köpcentren är delar av. Genom att gå 

igenom de olika demografiska strukturerna blir det sedan lättare att se om de lokala 

kontexterna färgar av sig på köpcentrens webbplatser eller inte. 

”Analys” heter det kapitel som följer efter den demografiska presentationen. Här gör jag 

en djupare, mer detaljerad analys av, som tidigare nämnt, fem stockholmsanknutna köpcenters 

webbplatser. På vilka premisser just dessa köpcenter valdes samt vilka de är  går att läsa under 

rubriken ”Urval”, vilka avgränsningar jag har gjort inför analysen följer just under 

”Avgränsningar” lite längre fram i metodkapitlet. Som hjälp i själva analyserandet av de fem 

webbplatserna har jag de tidigare redogjorda, fyra huvudrubrikerna som jag formulerar i 

teorikapitlet. Dessa får här fungera som de frågor vilka jag letar efter svar på: 

• Finns det någon e-kommers? 

• Går det att skönja någon form av sociala hierarkier eller uppdelningar som 

främjar endast vissa webbplatsbesökare? 

• Kan webbplatsen sägas vara ett eget cyberrum? 

• Vad genomgår en mediemetamorfos och remedieras, d v s varifrån hämtar 

webbplatsen sitt mediala uttryck? 

Men det bör även tilläggas att jag tar hjälp av de olika teoretikernas resonemang som finns 

redogjorda under rubrikerna i teorikapitlet i själva analyserandet, jag prövar här dessa mot 

                                                 
2 En närmare förklaring av dessa begrepp finns just i kapitlet ”Mediemetamorfoser”. 
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min empiri för att bringa klarhet i huruvida de fungerar eller ej just i det här 

webbplatssammanhanget. 

Uppsatsen avslutas med en slutdiskussion där jag först i stora drag sammanfattar vad jag 

kommit fram till i mina studier, både den övergripande samt den mer djupare studien. Efter 

detta följer personliga reflektioner kring varför det förhåller sig som det gör bland svenska 

köpcenters webbplatser 2001/2002 samt några allmänna tankar kring e-handel. 

Metoddiskussion 
Det är inte helt problemfritt att skriva en uppsats om köpcenters webbplatser, det är i alla fall 

det jag erfarit under det läsår jag har ägnat åt detta. För det första har det varit svårt att få tag 

på litteratur som lämpar sig för en studie av den här typen. Mycket av det som finns skrivet 

handlar om diskussionsgrupper, VR och digital konst. Det blir således svårt att veta vart 

någonstans man ska börja, och det har gått åtskilliga timmar till att leta och läsa litteratur som 

sedan inte har visat sig vara speciellt relevant för just min uppsats. En annan problematik jag 

har stött på gällande litteratur är att eftersom datorutvecklingen ständigt går framåt har det 

varit svårt att finna aktuellt material. Jag bestämde mig därför tidigt för att fokusera på texter 

som är max fem år gamla i de fall litteraturen är inriktad på datormediet. Vidare har jag valt 

att inrikta mig på litteratur som sätter Internet- och datormediet i förhållande till kultur och 

samhälle. Detta för att komma bort från ett alltför teknikorienterat teoretiskt perspektiv 

eftersom det är Internetmediets och de specifika köpcenterwebbplatsernas relation till de 

samhälleliga förutsättningarna som här är det centrala. Genom att jag har gjort detta urval 

bland litteraturen blir uppsatsen mer enhetlig i sitt innehåll. 

Att lägga upp uppsatsen enligt tidigare redogjorda disposition har även det tagit tid att 

komma fram till. Mycket beroende på, återigen, det outforskade ämne jag har valt att fördjupa 

mig i. Anledningen till att jag slutligen valde att låta uppsatsen se ut på det här sättet är att jag 

ansåg att det skulle ge mer tyngd till uppsatsen att utföra den i två, likvärdiga steg. Med det 

avser jag kapitlen ”Bakgrund: Internet” och ”Bakgrund: En övergripande webbplatsstudie” 

som steg ett, och kapitlen ”Teori”, ”Demografi” och ”Analys” som steg två. Genom att jag 

även utför en övergripande studie är det lättare både för mig och för läsaren att få en förståelse 

för vilket sammanhang de djupstuderade webbplatserna är tagna ur. Det gör att man redan har 

en inblick i de rådande förhållandena innan steg två tar vid. Det steget blir således både som 

en förlängning och fördjupning av steg ett. I kapitlet ”Slutdiskussion –Svenska köpcenters 

webbplatser: En reflektion” flätas resultaten från de båda studierna samman, här redovisas ett 
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heltäckande resultat på ett sätt som ej hade varit möjligt utan de två stegen eftersom jag ser 

dem som beroende av varandra. 

När det kommer till den metod jag har valt för att titta på webbplatserna vill jag poängtera 

att denna är explorativ till sitt sätt. Med det menar jag att jag själv har fått utarbeta en metod 

för hur undersökningen ska gå till. Eftersom jag inte har kunnat hitta tidigare forskning inom 

just mitt ämne –köpcenterwebbplatser eller något närliggande, har jag inte kunnat studera hur 

andra metodologiskt har utformat sina uppsatser, avhandlingar eller arbeten. Detta har både 

varit intressant men även problematiskt och föranlett en hel del stopp i mitt arbete då jag vid 

ett flertal tillfällen har fått lov att ändra mitt tillvägagångssätt.  

Tilläggas bör dock här att jag ändå har läst in material där andra beskriver hur de studerar 

webben. Ett exempel är etnografen Christine Hine som utför och utformar en metod för hur 

man kan bedriva virtuella, etnografiska studier i Virtual Ethnography. I den fokuseras 

emellertid främst olika diskussionsgrupper men den har trots allt ändå varit till nytta då Hine 

ger en utförlig beskrivning på hur man kan ringa in ett fält i den till synes gränslösa 

cyberrymden. En annan forskare, Daniel Chandler, har tillsammans med Dilwyn Roberts-

Young gjort en studie av ungdomars personliga hemsidor3. Inför denna formulerade de fem 

begrepp utifrån vilka de skulle se på hemsidorna: teman, strukturer, tekniska färdigheter, 

ikoner och webbadresser. Detta koncept kan ju liknas vid de fyra rubriker jag utformar i min 

teoridel och kan sägas ha inspirerat mig. 

När det gäller alternativa metoder till att utföra den här undersökningen tänkte jag ett tag 

komplettera med intervjuer av olika köpcenterwebbplatsers upphovsmän. Detta för att få 

deras syn på vilken funktion webbplatserna de skapat fyller. Men jag släppte efter ett tag den 

idén dels beroende på att det var svårt att göra ett urval av vilka webbplatsers designers jag 

skulle intervjua, och dels för att det kändes som att uppsatsen då snarare skulle bestå av två 

olika undersökningar istället för en enhetlig. Det skulle göra uppsatsen mer spretig och 

dessutom alltför omfattande, således kändes det bäst att enbart grunda uppsatsen på 

litteraturstudier. 

                                                 
3 I artikeln  “The Construction of Identity in the Personal Home Pages of Adolescents in Wales” redovisar de 
sammanfattande sina resultat. 
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Avgränsningar 
De avgränsningar jag nedan kommer ta upp gällande min uppsats berör först och främst mitt 

empiriska material. Litteraturavgränsningarna har ju som bekant redan redovisats. 

För det första bestämde jag till kapitlet ”Bakgrund: En övergripande webbplatsstudie” att 

jag skulle, för att få en sådan heltäckande bild av svenska köpcenters webbplatser som 

möjligt, studera runt femtio olika webbplatser. Vid en närmare undersökning visade det sig att 

det enbart fanns just cirka femtio stycken köpcenter som hade en webbplats. Detta är i alla fall 

den erfarenheten jag gjorde då jag, trots att jag sökte genom olika sökmotorer efter 

webbplatser, ej kunde finna flera. Detta bidrar till att ge extra relevans åt studien eftersom det 

verkligen är en heltäckande bild av hur det förhåller sig i Sverige 2001-2002 som jag nedan 

kommer visa upp.  

I detta kapitel vill jag även lyfta fram en mycket viktig annan avgränsning jag har gjort 

inför uppsatsen. Den berör det faktum att webbplatser ej är beständiga utan uppdateras med 

jämna mellanrum. Jag har utifrån detta valt att gå in på webbplatserna och studera dem cirka 

två gånger i månaden från november månad 2001 till och med mars 2002. Detta för att kunna 

se om någon av dem förändras mycket i sin grafiska eller strukturella uppbyggnad under 

tidsperioden. Om så är fallet kommer detta vägas in och diskuteras kring i min analys. Men 

om inga större förändringar går att se under tiden för studien kommer webbplatsen i sin 

allmänhet analyseras. Hänsyn kommer således inte tas till att t ex att några bilder byts ut   p g 

a att årstiden ändras om detta inte tillför något extra eller är avgörande för resultatet av 

studien.  

Slutligen har jag även gjort en avgränsning gällande själva sättet jag studerar 

webbplatserna. Jag kommer först och främst fokusera på själva köpcentrens webbplatser, 

detta betyder bland annat att jag ej kommer att analysera de butikssidor till vilka den har 

länkar. Denna avgränsning gör jag för att inte studien ska bli alltför spretig och på så vis tappa 

bort det ursprungliga syftet. Vidare kommer jag ej djupanalysera bilder eller texter om detta 

inte är nödvändigt för den diskussion jag för. Jag kommer heller inte göra noggranna 

strukturbeskrivningar eller formmässiga beskrivningar av webbplatserna eftersom det ej är 

relevant för min undersökning. Jag tittar ju mer på användandet av mediet än själva 

gestaltningens formmässiga uttryck. För den läsare som ändå är intresserad av mina 

analysobjekts estetiska utseende hänvisar jag direkt till de enskilda webbplatserna. 
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Urval 
Utifrån den övergripande analysen har jag alltså valt, som steg två, att djupstudera fem 

stockholmsanknutna köpcenters webbplatser. Dessa är: www.farstacentrum.se (Farsta 

centrum), www.kistagalleria.se (Kista galleria) , www.tumbacentrum.se (Tumba centrum), 

www.faltoversten.net (Fältöversten) och www.pkhuset.com tillhörandes PK-huset. De här 

webbplatserna har jag valt främst för att köpcentren de hör till just är belägna i  

Stockholmsområdet och för att Stockholm är en lagom stor stad med komplex 

sammansättning av olika stadsdelar och förorter med vitt skilda demografiska utseenden. 

Köpcentren i sin tur är belägna i olika områden där befolkningssammansättningen skiljer sig 

från varandra rejält, detta är något jag kommer visa på längre fram i demografikapitlet.  

Platsen där det fysiska köpcentret är lokaliserat blir ju viktigt i denna studie eftersom jag, som 

tidigare nämnt, ämnar försöka reda ut hur starka band webbplatserna har till den existerande 

samhälleliga kontexten.  

De fem webbplatserna som jag kommer att lägga fokus på i min analys har även blivit 

utvalda beroende på en annan aspekt. De har alla karaktärsdrag som går att spåra bland de 

flesta webbplatser jag har studerat. De är således inga exceptionella undantag vilket gör att de 

är bra exempel som speglar hur dagens köpcentrum i Sverige använder sig av Internet samt 

hur de utnyttjar dess möjligheter som medium. Genom att jag just analyserar de ovan nämnda 

fem gör det därför lätt för läsaren att skapa förståelse för hur det allmänt förhåller sig när det 

gäller köpcenters webbplatser i detta land, då på ett djupare plan än i min övergripande studie.  

Något som här även är viktigt att poängtera är att jag, i redogörelsen av min  övergripande 

studie, inte nämner en enda av de webbplatser jag har valt att använda mig av i min analys. I  

det övergripande kapitlet redovisas ju allmänna drag och några av de undantag jag har funnit. 

Undantagen är dessutom i många fall något man kan finna bland flera olika webbplatser. De 

fem webbplatserna jag har valt visar som tidigare sagt inga direkta avvikelser från detta 

mönster och eftersom de fokuseras senare i analysdelen kommer jag att beskriva dem enbart 

där istället för på två ställen i uppsatsen. Detta för att läsaren ska slippa upprepningar från min 

sida.   
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Bakgrund: Internet 
 
I detta kapitel redovisas de fakta jag läst in mig på för att kunna få en förståelse för hur 

Internets framväxt inverkat på människans vardag och det samhälle han/hon lever i. Det tar 

upp vilka förutsättningar detta relativt nya digitala medium bär med sig på kulturella, sociala 

och ekonomiska plan samt något av det som finns skrivet om den forskning som har bedrivits 

inom området. I detta kapitel får litteraturen som lästs till största delen tala för sig själv i 

löpande textform. Det för att läsaren lättare ska kunna bilda en egen uppfattning om det 

författarna till litteraturen vill poängtera . Vissa delar av materialet kommer emellertid att 

diskuteras, där så är lämpligt, utifrån en mer personlig vinkel i bakgrundens andra del 

tillsammans med den övergripande analys av svenska köpcenters webbplatser som jag där 

utför. Detta för att kunna belysa min egen ståndpunkt, med hjälp av konkreta exempel från 

egna observationer, och sätta dessa i förhållande till bakgrundslitteraturen samt till uppsatsens 

tema. 

Nätets tillkomst och dess villkor 
Det går att spåra de elektronikbaserade informationsteknologiernas föregångare ända tillbaka 

till 1876 då Bell uppfann telefonen. Men det var först  under andra världskriget och den 

närmaste tiden därefter som de avgörande elektroniktekniska genombrotten skedde. Då 

uppfanns exempelvis transistorn och den första programmerbara datorn. Dessa kom att spela 

en viktigt roll eftersom de utgör informationsteknologins kärna under 1900-talet.4  

Utifrån datortekniken, som dessa två ovan nämnda elektroniska komponenter lade grunden 

till, uppstod några decennier senare det som kom att kallas Internet.  

Internet tillkom och utvecklades av det amerikanska förvarsdepartementets 

forskningsgrupp Advanced Research Projects Agency, ARPA. De ville försöka skapa ett 

kommunikationssystem som inte skulle kunna påverkas av ett kärnvapenangrepp.5 De 

initierade således ett forskningsprogram som undersökte olika tekniker för att sammankoppla 

datorer till större nätverk. Målet var att utveckla kommunikationsprotokoll som gjorde det 

möjligt för sammankopplade datorer att kommunicera med varandra genom länkade nätverk. 

Detta kallades internetting-projektet och systemet av nätverk som uppstod ur detta blev sedan 

Internet.6 

                                                 
4 Castells, Manuel (1999) Nätverkssamhällets framväxt, s 62 
5 Castells (1999), s 69 
6 Internet Society: http://www.isoc.org/internet/history/cerf 2002-03-11 
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Detta första datornät, Arpanet togs i drift 1969. Man placerade ut noder som band samman 

nätet på fyra olika universitet runt om i USA. Genom detta påbörjades ett  

forskningssamarbete mellan dessa och det amerikanska försvarsdepartementet. Det dröjde 

emellertid inte lång tid förrän forskarna började använda nätet för eget bruk, bland annat 

startades ett  meddelandenät över vilket de kunde kommunicera med varandra. Efter ett tag 

blev det svårt att skilja militärt inriktad forskning från vetenskaplig kommunikation och 

personlig interaktion via meddelandenätet.7 På grund av den enorma tillväxten av 

nätanvändare som på detta vis uppstod så tilläts forskare ur alla discipliner att få tillgång till 

nätverket efter några år och 1983 skedde tillslut en uppdelning mellan Arpanet, som 

inriktades och användes till vetenskapliga ändamål och Milnet, som militären förfogade över.8  

Det skapades under 1980-talet olika nät med skilda ändamål, deras gemensamma nämnare 

var dock att de alla använde Arpanet som övergripande kommunikationssystem. Detta nätverk 

av nät kallades då först för Arpa-Internet, sedan Internet. 1990 stängdes Arpa-Internet p g a att 

det hade blivit tekniskt förlegat. Efter detta tog NSFNET, ett annat nät som hade skapats ur 

forskningssynpunkt 1986, över driften av Internet.9 I mitten av 1990-talet uppstod det 

emellertid ett kommersiellt tryck vilket gjorde att NSFNET  lades ner 1995. Detta beroende 

på att kommersialiseringen ledde till en fullständig privatisering av nät. Näten var nu inte 

längre statligt kontrollerade, i och med detta fanns det inte längre någon 

övervakningsmyndighet som kontrollerade näten. 10  

Parallellt med att forskningskårens satsade på  att skapa ett nät som var tillgängligt för 

allmänheten fanns en datamotkultur i USA i början av 1980-talet. Denna bestod till största 

delen av intellektuella och kan ses som en efterdyning av sextiotalsrörelserna och deras vision  

kring att skapa en fungerande samhällelig utopi. 11 Denna motkultur var 

Förstagenerationsanvändarnas kultur. Genom dess kollektiva och frihetssträvande undertoner 

formades sedan olika grupper kring nätet. En av dessa tenderade att begränsa 

nätverkstillträdet till liten skara av dataentusiaster , vilka var de enda som hade kunskap och 

vilja att lägga ner tid och kraft att utforska och skapa liv i cyberrymden vid den här tiden. Från 

de här tidiga grupperingarna lever en pionjäranda kvar som ser med misstro på nätverkets 

                                                 
7 Castells (1999), s 68 
8 Castells (1999), s 69 
9 Internet Society: http://www.isoc.org/internet/history/cerf 2002-03-11 
10 Castells (1999), s 69 
11 Castells, (1999), s 71 
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kommersialisering, och som bekymrat märker hur förverkligandet av drömmen om allmän 

kommunikation åt folket drar med sig människornas begränsningar och elände.12  

Nätets båda ursprung, det militär-vetenskapliga etablissemanget och persondatorernas 

motkultur, hade en gemensam grund i universitetsvärlden. Detta universitetsursprung har visat 

sig ha avgörande betydelse för den elektroniska kommunikationens utveckling och utbredning 

över världen beroende på att studenter som lär sig att använda och kommunicera genom 

datorer tar med sig dessa kunskaper när de lämnar universitet . På så sätt sprids dator- och 

Internetkunskaper som ringar på vattnet ut i samhället.13 

Något annat intressant att ta fasta på är att Internet i sig var relativt svårt att hantera för 

användare innan World Wide Web (WWW) uppfanns 1990-91.14 Meningen med World Wide 

Web var samarbete, skaparna ville involvera Internetanvändarna  i en tvåvägskommunikation, 

de ville inte att användarna bara skulle läsa webbsidorna utan att de skulle vara mer aktiva. De 

ville att användarna skulle ges möjligheten att skapa länkar och skapa nya, egna 

webbplatser.15  WWW gjorde det möjligt att gruppera olika intressen och projekt, det gjorde 

att den förut så tidsödande och kaotiska bläddringen mellan olika sidor på Internet 

minimerades och tillslut övervanns.16 Internetteoretikern David Gauntlett ser webbens födelse 

som något som har haft förlösande effekt. Han menar att nu kan var och en av oss med hjälp 

av webben skapa ett nytt sätt att uttrycka oss på och få en möjlighet att producera kreativa, 

uttrycksfulla medieproduktioner och visa upp dem för en världsomspännande publik.17Han 

drar sedan  paralleller mellan att ha en egen webbplats och att äga ett galleri; i båda fallen kan 

allt skrivas ner eller visualiseras. Webben erbjuder således enligt Gauntlett en fantastisk 

explosion av möjligheter för kreativitet och uttrycksmöjligheter.18  

Det är just denna otvivelaktigt positiva syn på WWW, här illustrerad genom David 

Gauntlett,  som tillsammans med ett antal ekonomiska och tekniska faktorer sedan ledde till 

att Internetanvändandet ökade drastiskt under 1990-talet och genom detta blev ett vanligt 

inslag i både hem- och kontorsmiljöer. Men trots World Wide Web och trots sin status som 

ryggrad i den globala datorförmedlade kommunikationen och som det nätverk som kopplar 

samman de flesta datanät med varandra går det nu att se att Internet inte är särskilt jämlikt, det 

                                                 
12 Castells (1999), s 403 
13 Castells (1999), s 402 
14 Gauntlett, David (2000) ”Web Studies: A User’s Guide”, s 4 
15 Gauntlett (2000), s 5 
16 Castells (1999), s 402 
17 Gauntlett (2000), s 12 
18 Gauntlett (2000), s 12-13 
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är inte något som förknippas med vardagliga aktiviteter för alla.19 Sociologiprofessorn 

Manuel Castells menar i Nätverkssamhällets framväxt att det utifrån undersökningar som 

gjorts mellan 1998 och 2000 går att utläsa att 88 procent av Internetanvändarna fanns i de 

industrialiserade länderna. Trots att dessa länder  enbart bebos av 15 procent av jordens 

befolkning. Dessutom kunde man se framträdande regionala skillnader i 

Internetspridningen. 20 Internet kan trots detta noteras som det kommunikationsmedium under 

vår historia som brett ut sig snabbast, i alla fall i de privilegierade länderna.  I USA kan man 

jämföra Internets spridning med radions och tevens. Det tog 30 år för radion att nå 60 

miljoner människor. För teven tog det 15 år att nå samma mängd. För internet har det tagit tre 

år efter det att World Wide Web har tillkommit.21 

Ett nytt paradigm 
Som man kan utläsa av ovanstående skedde det således något i slutet av 1900-talet som kom 

att förändra människors vardag. Detta kan definieras som en ny teknisk revolution som har sin 

grund i informationsteknologin. När denna startade i USA på 1970-talet så var det som ett 

specifikt segment av det amerikanska samhället.22När sedan den nya informationsteknologin 

spreds över jorden och började användas av olika kulturer och i olika syften upphörde detta att 

gälla.23  

Ekonomiska relationer mellan olika länder världen över har genom den tekniska 

revolutionen fått ökad betydelse, dessa är nu mer beroende av varandra än vad de varit 

tidigare. Detta till stor del  p g a att tidigare kommunistiska diktaturer och politiska 

maktcentra fallit sönder och länder som tidigare var avskärmade plötsligt är mer öppna och 

tillgängliga för andra. Ett nytt kommunikationssystem har dessutom möjliggjorts genom 

Internet, vilket i sin tur har fått själva kommunikationen olika individer emellan att ta sig helt 

nya uttryck.24 Denna stora förändring som har omdanat vårt samhälle benämner Manuel 

Castells som det informationsteknologiska paradigmet. Det nya paradigmets främsta 

kännetecken är att informationen är råvara. Nu går användandet av tekniken ut på att agera 

mot informationen och på så sätt inte bara att få informationen att agera mot tekniken. Det 

sistnämnda sättet har ju annars varit ett tydligt karaktärsdrag hos tidigare tekniska 

revolutioner. Paradigmets andra kännetecken är den nya teknikens genomsyrande effekter. 

                                                 
19 Castells (1999), s 394 
20 Castells (1999), s 395 
21 Castells (1999), s 401 
22 Castells (1999), s 29 
23 Castells (1999), s 30 
24 Castells (1999), s 25-26 
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Med detta menas att eftersom information är en integrerad del av all mänsklig aktivitet så 

formas, men bestäms inte, alla skeenden i både våra individuella och kollektiva identiteter av 

det nya tekniska mediet. Det tredje kännetecknet är något som benämns nätverkslogiken. 

Denna går att finna hos varje system som använder den nya informationsteknologin.25 

Nätverkslogiken är nödvändig för att strukturera det ostrukturerade, för att systematisera. 

Samtidigt gör den så att flexibiliteten bevaras inom systemen och på det sättet inte skadar det 

ostrukturerade som, enligt Castells, är den drivande förnyelsekraften bakom människans 

aktivitet.26Informationsteknologin baseras således även på flexibilitet. Det som utmärker 

paradigmets gestalt kan därför sägas vara dess förmåga att växla form. Det är en avgörande 

egenskap i ett samhälle som utmärks av ständig förändring och organisatorisk rörlighet.  

Castells menar dock att flexibilitet kan, trots sin frigörande kraft, även vara förtryckande.27 

Det är på grund av detta, anser han,  viktigt att granska framväxande sociala former och 

processer som den nya tekniken skapar och möjliggör och att belysa dessa tendensers 

potentiella konsekvenser för samhället och människorna.28Castells påpekar dock att tekniken 

inte bestämmer samhället samtidigt som samhället inte heller föreskriver den tekniska 

förändringens gång. 29Tekniken förkroppsligar istället samhället och samhället i sin tur 

utnyttjar den tekniska förnyelsen; detta i ett dialektiskt samspel.30  

Symbolmiljöns omvandling 
Inom Internet  integreras olika kommunikationsformer till ett interaktivt nätverk. En supertext 

och ett metaspråk har därmed tillkommit som för första gången i historien sammanför den 

mänskliga kommunikationens skriftliga, muntliga och audiovisuella former till ett enda 

system. Möjligheterna att i samma system integrera text, bilder och ljud och låta dessa 

interagera, i antingen realtid eller i fördröjd tid, inom ett globalt nätverk med en enkel och 

billig uppkoppling förändrar kommunikationens karaktär i grunden. Kommunikationen i sin 

tur formar i hög grad kulturen. De språk vi använder att kommunicera med betraktar Castells 

som ett medium ej skilt från andra. Medierna vi använder och tar del av, som enligt Castells 

även är de sätt på vilka vi kommunicerar, är våra metaforer och våra metaforer hjälper i sin 

tur till att skapa innehåll och mening i vår kultur.31 Medierna utgör alltså grundmaterialet i 

                                                 
25 Castells (1999), s 92 
26 Castells (1999), s 93 
27 Castells (1999), s 93 
28 Castells (1999), s 94 
29 Castells (1999), s 28 
30 Castells (1999), s 29 
31 Castells (1999), s 15 
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olika kommunikationsprocesser och det mesta av vår symboliska stimuli kommer som ovan 

nämnt från medierna.32Medierna är därför uttrycket för vår kultur. Vår kultur i sin tur arbetar i 

första hand utifrån material som levereras av medierna. Feedbacken mellan dessa, åt det ena 

eller det andra hållet, förvrängs på så sätt eftersom båda parter ju bygger på samma grund.33På 

så sätt omvandlas nu själva kulturerna i sig, det vill säga det som är våra historiskt 

producerade system av föreställningar och koder, av det nya kommunikationssystemet.34 

I alla samhällen kan mänskligheten sägas att ha levt i och handlat genom en symbolmiljö. 

Det som är specifikt för det nya kommunikationssystemet som ordnas kring en organisation 

av tidigare kommunikations former är inte lockelser av virtuell verklighet utan snarare 

uppbyggandet av en verklig virtualitet. Man kan se det som om verkligheten alltid har varit 

virtuell eftersom den ständigt upplevs genom symboler. Castells menar att när de elektroniska 

mediernas kritiker hävdar att den nya symbolmiljön inte representerar verkligheten så 

hänvisar de underförstått  till en primitiv föreställning om en verklig erfarenhet helt utan 

koder. En verklighet som aldrig egentligen har existerat. Han anser att alla våra upplevelser av 

verkligheten i själva verket kommuniceras genom symboler. Ett kommunikationssystem som 

producerar verklig virtualitet är ett system där själva verkligheten, som utgörs av människors 

materiella och symboliska existens, är helt fångad i ett virtue llt bildsammanhang. Alla 

budskap blir således inneslutna i mediet därför att mediet blivit så övergripande. Det är ju 

samma multimediala text som mediet  förmedlar som absorberar hela människans 

erfarenhet.35 Det som därför utmärker det nya kommunikationssystemet är dess förmåga att 

omfatta och innesluta alla kulturella uttryck.36 I  detta resonemang kan man tydligt dra en 

parallell till e-handel. Webbplatser som erbjuder shopping verkar ha som norm att den 

kommers som finns i vårt samhälle även är tänkbar på Internet eftersom det sista innesluter 

och absorberar det första. Detta stämmer ju utifrån Castells perspektiv, frågan är bara när och 

om det verkligen kommer bli möjligt med ett slagkraftigt och väl fungerande e-

handelssystem.  

Castells vill även framhålla det nya kommunikationssystemets förmåga att radikalt 

omvandla rummet och tiden, det som kan ses som de grundläggande dimensionerna i våra liv. 

Platser sammankopplas inte med kulturella, historiska, geografiska betydelser utan  sätts 

samman till funktionella nätverk eller bildcollage. Detta skapar ett flödesrum som ersätter 
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platsrummet. Tiden utplånas i det nya kommunikationssystemet eftersom det förflutna, 

nutiden och framtiden på elektronisk väg kan programmeras till att interagera med varandra i 

samma budskap. Flödesrum och tidlös tid utgör genom detta de materiella grundvalarna för en 

ny kultur som sammankopplar de mångfacetterade historiska representationssystemen.37 

Skapandet av detta nya rum är något jag kommer återkomma till i dels mitt teorikapitel och 

dels min analys. 

Det nya systemets sociala effekter 
Innan Internet gjorde entré bestod gemenskaper av människor som levde eller arbetade tätt 

med varandra rent fysiskt. David Gauntlett menar att det globala Internet har ändrat detta, i 

alla fall för de som har tillgång till det, för nätet gör det möjligt för likasinnade människor 

världen över att formera sig och finna gemenskaper oavsett var de befinner sig 

geografiskt.38Detta uppmärksammar även Manuel Castells. Han menar att den nya 

informationsteknologin håller på att samordna världen i olika globala nätverk. Den datorledda 

kommunikationen ger därför upphov till ett brett spektrum av virtuella gemenskaper.39 De 

virtuella gemenskaperna är gemenskaper men inte fysiska sådana, de följer inte samma 

mönster av kommunikation och interaktion som de kroppsliga gemenskaperna. Men de är 

heller inte overkliga utan de verkar bara på ett annat plan av vår verklighet.40  

Ett exempel, enligt Gauntlett, på när möjligheten till att skapa virtuella gemenskaper har 

varit till stor hjälp kan man se inom forskarkåren. Innan Internet hade forskare som arbetade 

inom samma fält mycket liten kontakt med varandra och var således tvungna att träffas på 

konferenser som var dyra att anordna. Likadant har det varit för exempelvis fans till obskyra 

musikband och andra som enbart kunnat ta del av information av det de är intresserade av till 

största delen genom enkelriktad kommunikation, det vill säga genom att läsa ett nyhetsbrev 

eller en tidning om det som intresserar dem.41 Detta är något som även Castells tar fasta på. 

Han anser att precis som i nätverk mellan fysiska personer kan man se att Internetanvändare 

söker sig till nätverk eller nätgrupper utifrån  gemensamma intressen och värderingar. 

Eftersom de flesta människors intressen är flerdimensionella gäller detta också för deras 

tillhörighet över nätet. Vidare menar han att nätets har en fördel när det gäller möjligheten att 

interagera med främlingar, själva interaktionen blir på Internet jämlik där sociala egenskaper 
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inte blockerar kommunikationen eller begränsar den så lätt.42 Just detta resonemang kring tron 

på Internets möjligheter till att sudda ut den sociala uppdelning som finns i vårt samhälle 

kommer jag återkomma till i kapitlet ”Sociala hierarkier” samt även diskutera i förhå llande till 

de utvalda studieobjekten i kapitlet ”Analys”. 

Trots att den nya globala uppbyggnaden av vänskapsband är av högsta värde finns det 

även en baksida poängterar Gauntlett. Som med vilket medium som helst med öppen tillgång 

för alla, så kan det missbrukas. Eftersom Internet samlar likasinnade människor och ger dessa 

en chans att få kontakt med varandra oavsett geografisk bosättning, så kan nätet naturligtvis 

samla och möjliggöra att människor med vare sig speciellt goda eller lagliga avsikter kommer 

i kontakt med varandra. I de flesta länder finns det lagar som hindrar dessa grupper att utöva 

sina handlingar rent fysiskt. Men på Internet är det  mycket svårt att komma åt dem. Ingen kan 

ju hindra dem från att ta kontakt med varandra eftersom det är ett fritt medium.43  

I relation till det ovan skrivna om nätets gemenskaper har Internetforskare, enligt 

Gauntlett,  ofta relaterat mediet till den offentliga sfären. Med detta menas till det uttryck som 

samhällsteoretikern Jürgen Habermas resonerade kring. 44 I en idealistisk offentlig sfär ska 

medborgarna diskutera kring frågor som berör och handlar om allmänhetens bästa. Habermas 

ansåg inte att vi hade en fullt fungerande offentlig sfär i det västerländska samhället.45 Detta 

kan, anser David Gauntlett,  i ett nutida perspektiv sägas bero delvis på att kommersiell 

massmedia har gjort människor till konsumenter av information och underhållning snarare än 

deltagare i en interaktiv demokratisk process. Under 1990-talet upptäckte dock entusiastiska 

forskare att den typen av diskussion som Habermas menade  skulle föras i den offentliga 

sfären av dess medborgare gick att skåda på Internet bland annat i så kallade 

diskussionsgrupper. Dessa entusiaster argumenterade därför för att när ännu fler människor 

skulle få tillgång till Internet så skulle nätet hjälpa till att skapa en sund offentlig sfär. Nu, 

trots att när Internettillgången har ökat, har ändå inte detta skett. Diskussionsforum hjälper 

fortfarande människor att göra sig hörda och interagera med andra, men på det sättet de flesta 

använder Internet så deltar majoriteten inte i dessa diskussioner. Således, menar Gauntlett, har 

den eftersträvansvärda offentliga sfären inte kunnat uppnås på Internet än så länge.46 I alla fall 

inte bland majoriteten av användarna. Men möjligheten Internet ger till den som är intresserad 
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eller engagerad i en viss fråga,  det vill säga att denne/denna kan skapa en webbplats om detta 

och sedan kommunicera med besökare till den genom bland annat e-post, skapar ändå ett 

klimat som är lämpad för en utvidgad offentlig diskussion. 47  

Även Castells tänker i dessa banor när det gäller Internets möjligheter. Han menar att på 

Internet samarbetar kommersiella och offentliga intressen om att få fler användare till nätet 

och att där finns en slags filosofi om att ju större mångfald av budskap och deltagare, desto 

större kritisk massa i nätverket och desto högre värde.48Han lyfter således fram vikten av att 

låta Internet få vara ett offentligt forum där man både kan diskutera, interagera eller göra sig 

hörd i olika frågor.  

Forskning inom Cyberkultur 
Inom det område denna uppsats är ämnad att behandla, Internet och webbplatser,  är det svårt 

att hitta tidigare forskning. Ämnet är ju relativt nytt, i alla fall möjligheten att kunna bruka 

nätet för eget privat eller kommersiellt bruk och utifrån det skapa webbplatser. Manuel 

Castells uppmärksammar detta i Nätverkssamhällets framväxt. Han menar att den 

Internetförmedlade kommunikationen är ett alltför nytt socialt fenomen för att forskare ska 

kunna dra säkra slutsatser om dess samhälleliga betydelse. Dessutom, fortsätter han, formas 

det knappa empiriska materialet ännu till största delen av frågor som uppkom under epoken 

före World Wide Web, då den datorburna kommunikationen var liten i sitt omfång med bara 

några hundra tusen hängivna användare.49 Cyberkulturforskaren David Silver redovisar i 

”Looking Backwards, Looking Forwards: Cyberculture Studies 1990-2000” att det ändå har 

pågått omfattande forskning under ett decennium. Silver fokuserar på forskararbeten under de 

senaste tio åren som rör just Cyberculture Studies och delar in dessa i  tre olika faser.50  

Faserna kommer alla behålla sina ursprungliga engelska benämningar i min redogörelse 

eftersom jag inte har funnit några passande svenska termer.  

Popular Cyberculture 
Popular Cyberculture är den första generationen cyberkulturforskares inriktning. Forskningen 

från denna tid består av en samling uppsatser och böcker skrivna av olika uppkopplade 

journalister och tidiga Internetanvändare från i början av 1990-talet. Texter från  Popular 

Cyberculture- eran är ofta relativt deskriptiva i sitt innehåll. De tidiga texterna tog ofta stark 

ställnig för eller emot Internet, de var antingen dystopiska eller utopiska i sin karaktär. 
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Forskarnas texter gick att ta del av i en rad av nya så kallade technozines, som exempelvis 

Mondo 2000, bOing bOing och Wired.51 Popular Cyberculture pionjärerna såg Internet som 

en ny utpost, gränsen till ett ”rike” bestående av digital information istället för plats.52 

Cyberculture Studies 
I mitten av 1990-talet så kom en ny generation forskare som initierade det som kallas 

Cyberculture Studies. Dessa fokuserade på fenomenet att trots att cyberrymden saknar den 

fysiska geografin som finns i ett bostadsområde, en stad eller i ett land så erbjuder den 

verkliga möjligheter för både kollektiva gemenskaper och individuella identiteter.53 

Cyberrymden artikulerades genom deras texter ofta som en plats för bemyndigande av 

individen; en onlinesfär reserverad för konstruktion, kreativitet och gemenskap.  

När WWW introducerades var det inte bara ett teknologiskt genombrott utan även ett 

användargenombrott. Webben ersatte besvärliga överföringsprotokoll med ett enkelt grafiskt 

gränssnitt. WWW hjälpte till att fostra en mindre teknisk, mer allmän 

Internetanvändargrupp.54 Detta genombrott förde fram flera forskare som använde sig av och 

formulerade nya metoder och teorier. Vissa sociologer började studera virtuella gemenskaper 

utifrån att se dem som sociala nätverk. Andra använde de sociologiska traditionerna och dess 

teorier kring interaktionism. Inom antropologin började forskare inrikta sig på ett nytt subfält, 

cyborg antropologi, som var till för att undersöka och utforska relationer mellan individer, 

samhället och datorer kopplade till nätverk. Forskare från ett närliggande fält, etnografin, 

började studera vad användare gör i olika onlinemiljöer, i allt från onlinebarer för 

homosexuella till diskussionsforum och newsgroups. Ungefär samtidigt började lingvister 

studera nätetikett och intertextuella koder som används inom onlinemiljöer. Vidare började en 

grupp forskare undersöka och jämföra verkliga och virtuella gemenskaper inom olika 

nätverk.55  

Critical Cyberculture Studies 
Under 1990-talets andra hälft hade både den akademiska pressen och populärpressen 

publicerat en rad olika material angående cyberkultur. Nu var detta inte längre begränsat till 

att enbart handla om virtuella gemenskaper och onlineidentiteter och följaktligen gjorde en 

tredje generation forskare entré. De etablerade Critical Cyberculture Studies. Den här fasens 
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landskap och konturer är svåra att ta fasta på, enligt David Silver, eftersom den är en del av 

vårt samtida samhälle och fortfarande befinner sig i ett utvecklingsstadium. Men något som 

går att se menar han är att den fokuserar på fyra olika huvudområden. Var och ett av dem 

beroende av de andra. Istället för att närma sig cyberrymden som en enda entitet, så försöker 

nutida cyberkulturforskare att kontextualisera denna och erbjuda en mer komplex och  

problematiserande ingång. Ett av områdena undersöker de sociala, kulturella och ekonomiska 

interaktionerna som sker online. Ett annat avslöjar och undersöker historierna som berättas 

om sådana interaktioner. Ett tredje område analyserar de sociala, kulturella, politiska och 

ekonomiska angelägenheterna som möjliggör individuell och kollektiv tillgång till sådana 

interaktioner.56Det fjärde och sista undersöker den avsedda, menade, slumpartade eller 

alternativa besluts- och designprocessen som skapar gränssnittet mellan nätverket och dess 

användare.57 

En annan viktig men ännu relativt outforskad del inom Critical Cyberculture Studies är att 

spåra historien och utvecklingen av olika virtuella gemenskaper. Medan den föregående 

generationens forskare inom Cyberculture Studies närmade sig onlinegemenskaper som de 

redan existerande digitala miljöerna de är, så har forskare inom Critical Cyberculture Studies 

på senare tid börjat att analysera gemenskapernas ofta korta men avgörande historia.58 

För några av forskarna i denna generation är cyberrymden inte bara ett område för 

kommunikation och gemenskap utan den fungerar också som en diskursgenerator; som en 

mycket verklig och samtidigt föreställd plats där en mängd olika intressen hävdar sina rötter, 

sina myter och sina framtida inriktningar. Många av dessa forskare har noterat att två störande 

diskurser av cyberrymden har vuxit; dels att se nätet som en utpost och dels att se 

cyberrymden som en plats befolkad av mestadels unga män. 59  

Medan, som ovan går att utläsa, många forskare från olika discipliner försöker kartlägga 

cyberkulturämnet i sin helhet, så har några sökt sig till periferin för att undersöka frågor kring 

ras, etnicitet och sexualitet online.60Dessa forskare studerar hur marginaliserade kulturella 

grupper försöker skapa och etablera virtuella platser som de själva definierar och bestämmer 

över. Ett exempel på detta är kvinnliga användare som skapat egna platser online, enbart för 

kvinnor. Dessutom har en rad feministiska  webbplatser etablerat sig på cybermarknaden. 
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Detta, enligt Silver, som en motreaktion till att män tenderar att dominera diskussioner som 

pågår online, oavsett ämne.61 

Som tidigare nämnt fokuserar alltså inte Critical Cyberculture Studies på bara ett av sina 

ovan nämnda fyra huvudområden, utan forskarna försöker istället förstå relationerna mellan 

dem och deras beroende av varandra.62Man kan utifrån detta utläsa att cyberkulturen förstås 

bäst som en serie av olika handlingar som tar plats både online och offline. Detta kan ju ses 

som intressant att ha med sig i bagaget vid studien av köpcent rums webbplatser jag nedan ska 

utföra, trots att den inte rör sig inom riktigt samma undersökningssfär. 
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Bakgrund: En övergripande webbplatsstudie  
 
För att kunna få en förståelse för på vilket sätt svenska köpcenter använder sig av Internet 

idag samt för att kunna välja ut mina undersökningsobjekt till analyskapitlet har jag 

genomfört en övergripande studie av cirka femtio köpcenters webbplatser. Detta för att se om 

det finns några gemensamma nämnare mellan dessa eller några tydligt skönjbara 

genomgående karaktärsdrag. Dessutom för att se om det går att dra paralleller mellan det som 

faktiskt existerar på nätet idag i form av köpcenters Internetplatser och det författarna till 

litteraturen jag redogjorde för i min bakgrundsdel talar om.  Men det är även viktigt att 

poängtera att jag utför denna studie som ett led i min uppsats som tar fasta på helheten, detta 

för att sedan, i mitt analyskapitel, gå in och djupstudera några få webbplatser. Genom detta 

upplägg som kan ses som en tvåstegsstudie skapas större förståelse för köpcenters 

webbplatser, både på ett övergripande samt ett mer detaljerat plan. 

De femtio olika webbplatserna jag i denna första studie har tittat på är  till stor del de som 

går att få tag på. Fler köpcenter än så verkar inte ha en webbplats, och om de har de är de 

svåra att navigera till på nätet. Det går att se allmänna drag som genomsyrar de flesta sidorna. 

För de första har de relativt liknande uppbyggnad. Man kommer till en startsida och utifrån 

denna kan man sedan navigera vidare till vanligtvis fem andra sidor: ”Butiker”, ”Hitta hit”, 

”Öppettider”, ”Evenemang” och ”Centrumledning”. Var och en av dessa sidor är 

förhållandevis relativt statiska, det är svårt för dig som besökare att interagera med dem. En 

viss interaktivitet förekommer ju emellertid eftersom det är du som användare som bestämmer 

i vilken riktning du vill färdas på webbplatsen och i vilken ordning du vill besöka de olika 

sidorna, eller om du överhuvudtaget vill besöka dem alla. Några tekniska avancerade 

lösningar förekommer heller inte. Webbplatserna är ofta gjorda på enklast möjliga vis. Detta 

behöver dock inte vara något negativt utan gör snarare att fler användare kan ta del av dem, 

utan att de har en mängd specialprogram lagrade på hårddisken eller att behöva ladda hem 

sådana. Vidare går det att se att de bland de flesta webbplatser finns en stark strävan att vilja 

rikta sig till en specifik målgrupp såsom exempelvis östgötabor, malmöiter eller boende i 

västerort i Stockholm. I många fall är dessa målgrupper samma människor som man vill locka 

till själva köpcentren. Webbplatsen blir i de fallen något som riktar sig till en lokal publik, 

även fast den når ut till många fler. Detta resonemang är något jag senare kommer att 

återkomma till i min analysdel för att där låta det utvecklas. 
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Det finns dock några webbplatser som avviker från mängden på ett eller annat vis. 

Antingen för att de verkar nyttja Internetmediets möjligheter något mer än de andra eller helt 

enkelt för att de skiljer sig från standardwebbplatsen för köpcenter som jag ovan beskrivit. I 

detta sammanhang bör dock tilläggas att det ej är några exceptionella undantag som jag har 

funnit utan snarare mindre avvikelser som bryter av något från den likriktning som idag 

existerar. Dessa kommer jag nu redogöra för nedan och föra en diskussion kring samt 

gruppera dem efter sina särdrag.  

 Till att börja med har jag funnit en rad webbplatser där man utnyttjar Internetmediet på så 

sätt att man har elektroniska enkäter, webbfrågor och speciella webberbjudanden som ska 

locka besökaren. Men dessa är dock ofta begränsade och rör i de flesta fall det fysiska 

köpcenter som webbplatsen företräder.  I andra fall framhäver man just bruket av 

Internetmediet, vid en närmare studie av webbplatserna visar det sig dock i många fall att man 

inte alls egentligen använder mediet på det sättet man påstår sig göra. Nedan följer några 

talande exempel: 

Burlöv Centers webbplats, www.burlovcenter.com, är intressant att studera i detta 

sammanhang. På startsidan finns en klickbar länk till en sida med butiker och från denna kan 

man sedan klicka på butiksnamn som säger sig ha speciella webberbjudanden. Dessa visar sig 

emellertid inte alls vara enbart för webb-besökare eller överhuvudtaget kopplade till webben, 

utan det rör sig om erbjudanden som finns i det fysiska köpcentret och som alla kan ta del av. 

Det erbjudande som var aktuellt när jag gjorde min förstudie var 25 procents rabatt på alla 

byxor på Lindex, det visade sig dock gälla i alla Lindex butiker över hela Sverige, och för alla 

kunder inte bara de som hade surfat  på Burlöv centers webbplats . Frågan man härigenom 

kan ställa sig är varför man väljer att kalla erbjudanden som det här för webberbjudande när 

själva webben som plats och medium ej har något med erbjudandet att göra. Vidare har 

samma köpcentrums Internetplats en kundenkät som man kan fylla i och skicka in 

elektroniskt. Denna tar upp frågor kring vad man som besökare om vad man tycker om 

Burlöv center, vad man shoppar där, hur man tar sig dit o s v. Inget av detta har med 

cyberrymden och webbplatsen i sig att göra utan bara med den fysiska platsen. Utifrån det kan 

slutsatsen dras att Internet som medium, i detta fall, enbart används för att hitta de som är 

villiga att fylla i en kundenkät. Men i och med detta bildas en problema tik eftersom det 

förutsätts att du som besökare på webbplatsen även ska ha besökt köpcentret. Samma typ av 

motsättning finns på Flanörs webbplats www.flanor.com. Här finns en sida där man kan göra 

inlägg fast bara gällande Flanör som köpcentrum och ej som webbplats.  
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Eurostop Halmstads webbplats Halmstad.eurostop.se används till att bland annat ställa en 

kundfråga. Denna kundfråga sägs vara till för att hjälpa Eurostop att förbättra och utveckla 

sina Internetsidor. Den för min studie aktuella fråga lyder som följer: ”Kicks har öppnat en ny 

butik på Eurostop. Kommer du besöka den?”63Frågan har inte något att göra med Internet 

eller Eurostops webbplats, hur kan den då vara till för att de ska kunna förbättra sina 

Internetsidor? 

Listan på de köpcenter vars webbplatser fyller liknande funktion som ovanståendes kan 

göras lång. Torp är ytterligare ett. På deras webbplats www.torp.nu finns det en webbtävling 

bestående av sex olika rutor, en för varje fråga, där man som besökare får markera ett av tre 

möjliga svarsalternativ. Av de sex frågorna berör fyra Torp köpcentrum, de andra är mer 

allmänna för Sverige. Ett besök på det fysiska köpcentret blir här nödvändigt om man ska 

klara av frågesporten. Priserna i tävlingen är presentkort på Torps köpcentrum. Det är således 

uppenbart att man vill locka kunder till det fysiska köpcentret genom att använda sig av 

Internet. Multicenters webbplats är ett sista belysande exempel, www.multicenter.se har ett 

korsord man kan lösa på elektronisk väg och skicka in. Den som skickar in den rätta lösningen 

vinner presentkort som enbart gäller i Multicenter. Således är tävlingen återigen inget för en 

utomstående som inte besöker den fysiska köpcenterplatsen. 

WisbyStrövets www.wisbystrovet.com är ett exempel som får stå för sig själv men som 

ändå tillhör ovanstående grupp av webbplaster. På denna motiveras varför man finns på 

Internet: ”WisbyStrövet förenar det historiska arvet med en modernt sätt att erbjuda varor och 

tjänster. Därför finns WisbyStrövet på Internet med en egen webbplats, för att erbjuda alla 

kunder, såväl bofasta gotlänningar som alla våra besökare, en bättre service.”64 Fast själva 

meningen varför de finns på Internet är svår att förstå då de vid en närmare titt inte ens ger 

service över nätet och således inte utnyttjar dess potential. I detta fall, precis som i de 

ovanstående, går det naturligtvis att argumentera mot min åsikt om webbplatsernas obefintliga 

utnyttjande av Internetmediet eller deras, som i detta sista fall, tomma ord angående 

webbplatsens funktion. Visst kan man se det som att de faktiskt brukar och tar vara på mediet 

då de gör kundundersökningar  eller skapar klubbar som människor kan gå med i via nätet. 

Dessutom uppmanar ju dessa webbplatsbesökaren till interaktion. Men problematiken ligger 

häri att webbplatsen bara utnyttjas i marknadsföringssyfte, för att få de som surfar på nätet att 

få upp ögonen för köpcentret. Genom detta blir webbplatserna mer som interaktiva 

reklampelare bakom vilka Internetmediet hamnar i skymundan. 

                                                 
63 http://halmstad.eurostop.se 2002-03-06 
64http://www.wisbystrovet.com 2002-01-16 



 29

En annan grupp av webbplatser jag ha r kunnat särskilja under denna undersökning är de 

som ändå verkar sträva i den riktning att de ser Internets möjligheter. I alla fall till viss del. På 

Eurostop Arlandastads webbplats Arlandastad.eurostop.se finns ett exempel på detta. Man kan 

skapa en profil där man får fylla i adressuppgifter och ålder och sen kan man gå en digital 

tipsrunda. Tipsrundan leder besökaren runt på de olika sidorna som webbplatsen består av, 

man får nämligen leta på frågorna själv bland dessa. Dessutom kan man även spela ett spel, 

Ultimate Supermarket Championship som består av tre olika grenar extraprisjakten, 

grönsakskriget och varukriget. Detta kan ses som ett försök till att digitalisera köpcentret och 

låta det passa in i den virtuella värld Internet erbjuder. Sidan skapar här sin egen funktion som 

skiljer sig från det fysiska köpcentret. Det tidigare nämnda köpcentret Flanörs 

www.flanor.com är ett annat bra exempel. Här finns något som kallas Flanör-intranät som de 

som jobbar på Flanör kan gå in på via användarnamn och lösenord för att kunna skicka e-post 

och liknande. Denna funktion avskärmar ju givetvis besökaren eftersom denne/denna inte har 

någon nytta av intranätet, men genom att den finns visar Flanör att deras webbplats inte enbart 

är avsedd till marknadsföring för köpcentret i sig. 

Nordstans webbplats www.nordstan.se har en lite annorlunda tjänst som erbjuds, därifrån  

kan man skicka elektroniska vykort. Det finns cirka tio olika motiv att välja på, alla tagna i 

eller utanför köpcentret. Vidare finns även något som kallas månadens länk som man kan 

klicka på, mars månads länk är www.chanel.com. Detta är en intressant aspekt. Nordstan.se 

länkar ut från sin sida till ett webbplats som visar dyrt designmode som inte alls stämmer 

överens med det utbud av varor som Nordstans köpcenters butiker erbjuder. I köpcentret finns 

nämligen nästan uteslutande de vanliga butikskedjorna representerade. Genom att länka till 

Chanel.com tar webbplatsen ett steg bort från att enbart visa upp Nordstan och skapar således 

en egen mening genom just sin egna existens. 

Den kanske främsta webbplatsen bland de som gör ett försök till att verkligen nyttja 

Internetmediet är Strömpilens www.strompilen.se. På startsidan ges besökaren två 

möjligheter, antingen väljer man att gå en 3D-tour eller att gå in på en vanlig HTML-sida. Om 

man väljer 3D-touren kommer man först till en sida som beskriver vilken prestanda den dator 

man använder måste ha för att man ska kunna gå touren. Vidare erbjuds besökaren att, om 

man inte har de program som krävs, ladda hem dessa genom att klicka på olika länkar. Det 

beskrivs även mycket pedagogiskt till exakt vad man behöver programmen. Dessutom finns 

det två olika versioner av 3 D-touren, en för modemuppkopplade och en för de som har 

bredband. Det finns tre olika ställen man kan välja att utforska under touren; 

Strömpilenområdet, Renseriet och Sliperiet. I Strömpilenområdet går man omkring utanför 
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själva köpcentret på parkeringen och ser sig om. I Sliperiet ser man sig om i kontorsmiljö och 

i Renseriet rör man sig inne i ett köpcentret. Det hela är mycket imponerande genomfört och 

ett tydligt försök till att virtualisera köpcentret. Det som visas återskapar emellertid enbart den 

fysiska miljön i vilken Strömpilen är belägen. Men det är ändå viktigt att poängtera att man 

här använder webbplatsen till att skapa något som enbart är möjligt med datorer. Detta är ju 

något som skiljer sig markant från de andra sidorna som inte riktigt behärskar eller utnyttjar 

tekniken till samma grad. Att man dessutom får kliva in i en VR-värld känns annorlunda och 

framåtskridande. Här uppnås rumslighet inom själva mediet fast återigen dock inte bara på  

dess egna villkor utan med stor hjälp av de band webbplatsen har till själva köpcentret. Denna 

3 D-tour blir en virtuell företrädare för det Strömpilen som går att skåda rent konkret samt 

besöka kroppsligen. Fortfarande är Strompilen.se en slags förlängning av verkligheten och det 

kännbara, men den skiljer sig ändå rejält genom medvetenheten om mediets möjligheter. 

Webbplatsens annorlunda utformning kan kanske förklaras med att inom Strömpilenområdet 

finns ett flertal företag belägna med inriktning på IT och att det är även ett av dessa som har 

gjort Strompilen.se.  

HTML-sidan, det andra alternativet som går att välja på startsidan, ser ut som de flesta 

andra köpcenters webbplatser. Här marknadsför man även något som kallas One Stop 

Shopping, d v s att man bara ska behöva göra ett stopp på sin shoppingtur och det är vid 

Strömpilen. Genom det ska kunden slippa bära omkring på tunga kassar runt hela staden. 

Dessutom står det med fet text längst ner på sidan: ”Vi tror på enkel, smidig och rolig 

shopping.”65 Detta sätt att marknadsföra köpcentret kan man koppla samman med 

flödesrummet som Castells diskuterar kring i den bakgrundslitteratur jag tidigare redovisat. 

Castells menar ju att det nya kommunikationssystemet har en förmåga till att omvandla 

rummet. Platser blir till flödesrum där deras förmåga att vara en del av ett funktionellt nätverk 

tar vid och ersätter kulturella, historiska och geografiska betydelser. Fast här handlar det om 

att man på något vis har översatt den tanken till att gälla en fysisk plats, allt samlas på ett 

ställe i ett praktiskt nätverk. Vad exakt den fysiska plasten har för betydelse i samhället har 

förlorat sin mening och istället blir köpcentret till en mini-webb. Internetkontexten påverkar 

således i just detta fall det fysiska köpcentret och ej tvärtom. I en jämförelse med  andra 

köpcenters webbplatser kan man se att dessa ofta betonar andra delar än själva 

shoppingfunktionen; de visar hellre upp att de exempelvis har 400 parkeringsplatser och/eller 

                                                 
 
65 http://www.strompilen.se 2002-02-12 
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ett schlagerevenemang med Brandsta city släckers på gång. Det leder till att Castells teori inte 

blir lika relevant i just de fallen. 

 Som en brygga mellan redovisningen av de köpcenters webbplatser som tar tillvara på 

mediets möjligheter och de som försöker men misslyckas är Spiralens www.spiralen.se. När 

startsidan öppnas blir man som besökare skrämd, om man har hög volym på sin dator vill 

säga, för helt plötsligt börjar en musikslinga. Att lägga på en audiofil kan ju på ett sätt sägas 

vara ett bra sätt att fånga det multimediala som Internet står för, men i detta fall är ljudet 

lättare att irriteras över än att uppskatta och således känns det helt misslyckat. En 

affärsverksamhet som dock utnyttjar mediet något bättre, fast i en mycket paradoxal mening, 

är Istanbul kebab. På deras hemsida www.istanbulkebab.nu, som  Spiralen.se länkar till, kan 

man beställa mat för avhämtning. Detta för att kunden ska slippa ringa. Men för att Istanbul 

kebab ska kunna ta emot beställningen uppmanas kunden att fylla i namn, telefonnummer och 

faxnummer så restaurangen kan höra av sig och bekräfta beställningen. Denna webbtjänst blir 

i slutändan något som kräver mer ansträngning både från företagets och kundens sida än ett 

traditionellt telefonsamtal.  

Andra exempel på  köpcenters webbplatser som försöker ta fasta på det digitala mediets 

potentialer går det att finna ett flertal av. På Solna centrums www.solnacentrum.se kan 

Internetanvändaren gå något de kallar en VR-visning och ta del av hur centret ser ut nu efter 

ombyggnationen. Man kan välja bland två olika varianter beroende på om man har snabb 

uppkoppling eller modemuppkoppling. Själva visningen går till på så sätt att ett extra fönster 

öppnas och att man där kan välja på att titta på tre olika ställen inuti Solna centrum; Solna 

torg, nya torget och nya ingången. Besökaren snurrar 360 grader runt under visningen. 

Han/hon kan välja att stoppa, öka hastigheten och sakta ner hastigheten. Men personen som 

går visningen styr inte själva cirkelrörelsen utan denna är förprogrammerad. Man kan således 

inte välja att gå omkring istället för att snurra runt. På Valens www.valenkopcentrum.com 

finns länk som går till något de kallar rundvandring. Även här gestaltas denna av att man som 

besökare snurrar ett varv.  Här är det dock ännu sämre utfört eftersom man inte ens kan  

navigera eller interagera med det som sker på något sätt. I denna kategori finns slutligen 

Mariebergs köpcentrums www.mariebergcentrum.se. Här lovas en virtuell rundvandring inuti 

köpcentret. Men man står, som i de andra fallen, i själva verket bara på ett ställe och det enda 

som går att göra  är att röra sig i en cirkel. Här kan man ändå navigera lite med hjälp av pilar 

och zoomverktyg. Men själva navigationen består i  att titta lite upp eller lite ner på platsen 

man befinner sig, samtidigt som man rör sig runt.  
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Under studien upptäckte jag också att några köpcenters webbplatser tog fasta på 

möjligheten att Internetanvändare i andra länder och utan svenska språkkunskaper skulle 

kunna se ett intresse i att besöka deras sidor. Dessa ser jag som ett försök att ta vara på 

Internets globala spännvidd. Nordstans webbplats www.nordstan.se har en länk till något som 

bär namnet ”Rätt tid”, när man klickar på den kommer det upp en sida där man kan se hur 

mycket klockan är i större städer runt om i Europa. Detta är intressant så till vida att det 

öppnar upp mot en omvärld, och flyttar fokus från det som ligger i Nordstans omedelbara 

fysiska omgivning. Webbplatsen finns dessutom på tyska och på engelska, på det viset kan 

den som är nyfiken och ej behärskar svenska ta del av sidorna. Två andra webbplatser, 

Knallelands www.knalleland.com och Mobilias www.mobilia.nu har även de information på 

främmande språk. Den förstnämnda på tyska och engelska, och den senare på danska. 

Slutligen har jag funnit två exempel på webbplatser vars koppling till den samhälleliga 

kontexten är så stark att den helt genomsyrar sidorna. Till att börja med går detta att se på 

Eurostops webbplatser för sina köpcenter: Arlandastad.eurostop.se, Halmstad.eurostop.se, 

Jonkoping.eurostop.se och Orebro.eurostop.se. Som tidigare nämnt finns det ändå delar av 

dessa som tar vara på Internetmediet som specifikt gestaltningssätt. Men det som är 

förbryllande i detta fall utifrån webbsynpunkt är att alla fyra olika Eurostops behöver var sin 

webbplats. De borde kunna dela sådan eftersom det är samma företag även fast det finns olika 

butiker representerade på olika Eurostops. Webbens starka relation till den samhälleliga 

kontexten och de fysiska köpcenterplatserna kommer således här till extra starkt uttryck. 

Eurostop kan inte skapa en gemensam webbplats för sina köpcentrum utan alla måste ha en 

egen sådan för att kunna sätta dem i relation till de olika fysiska platser de företräder. Det 

andra exemplet är Hemse köpcentrums www.hemse.com. Här fokuseras Hemse som ort, till 

och med själva köpcentret hamnar därför i bakgrunden eftersom man inte får någon direkt 

information om detta. Vidare finns här länkar till olika gotländska hemsidor och webbplatser 

som tar upp allt från gutamål till lokala väderleksrapporter och kartor över orten. Hemse.com 

är mer ett uttryck för den gotländska kulturen än en kommersiell verksamhets webbplats.  

Slutsats: övergripande studie 
Nedan kommer jag summera de iakttagelser som jag har gjort under min övergripande studie. 

Dessa kommer kort att diskuteras utifrån min bakgrundslitteratur.  Jag vill här poängtera att 

kritiken mot de antaganden som görs i litteraturen är riktad enbart utifrån den stud ie jag ovan 

har gjort. I många fall och ur en generaliserande synvinkel överensstämmer de olika 

författarnas resonemang säkerligen med hur det faktiskt ligger till när det gäller 
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Internetmediets potentialer att omvandla världen på det globala planet. Diskussionen som 

nedan kommer att ta vid ämnar således att belysa, genom stöd i mina egna gjorda 

observationer, att författarnas resonemang till stor del ej går att applicera på just detta fall. I 

och med detta vill jag peka på den problematik som föreligger i bakgrundsmaterialet. I det 

talas nämligen bara om de fantastiska möjligheter Internet och WWW skapat. Visst finns 

möjligheterna, men den övergripande omdaningen av vårt samhälle som det talas om i 

litteraturen kan ju emellertid inte ske förrän människan till fullo lär sig att utnyttja det nya 

mediet. Denna oförmåga att ta vara på Internets kapacitet visas tydligt i denna allomfattande 

studie samt kommer även att tas upp och diskuteras i kommande kapitel. 

De sidor som ingår i en typisk webbplats för ett svenskt köpcentrum är således sådana 

som till största delen bygger på sina band till det fysiska köpcentret och dess kontext. Med 

detta menar jag att köpcentrets webbplats i de allra flesta fall inte verkar fylla någon funktion 

i sig själv utan att det till största delen är ett bihang till köpcentret, skapat i 

marknadsföringssyfte. Webbens kommersiella och globala möjligheter utnyttjas på det sättet 

dåligt. Det som bland annat Manuel Castells och David Gauntlett framhåller, vilket går att se i 

min bakgrundsdel, om Internets fantastiska och världsomvälvande möjligheter går inte att 

spåra bland de webbplatser jag har undersökt. I de båda författarnas litteratur ses Internet 

odelat som något som till största delen förändrar världen på alla plan. Ingen av dem tar hänsyn 

till att det finns ganska många exempel på när det nya mediets möjligheter inte kommer i 

främsta rummet utan snarare hamnar i skymundan, bakom den sedan länge existerande 

sociokulturella kontexten. Flödesrummet och den tidlösa tiden som Castells talar om går 

heller ej att skönja någonstans, utom när det gäller det välartikulerade undantaget 

Strompilen.se. Detta, som ovan går att se, paradoxalt nog angående den fysiska platsen. Inte 

heller den tvåvägskommunikation som, enligt Gauntlett, skapandet av webben skulle medföra 

är här lätt att se. Visst förekommer det hela tiden en viss interaktivitet mellan 

Internetanvändare och webbplats men den förlösande effekt Gauntlett talar om verkar i det här 

fallet ha uteblivit.  

Det nya kommunikationssystemet som har möjliggjorts genom Internet och som omdanat 

kommunikationen mellan individer tar sig inte de helt nya uttryck som Castells menar att de 

gör. I alla fall inte när det gäller svenska köpcenters webbplatser år 2001/2002 där fortfarande 

äldre normer och värderingar dominerar över nytänkandet i kommunikationsformerna mellan 

människor. Förhållandet mellan samhället och tekniken som Castells talar om går dock till 

viss del att applicera på det här fallet, här förkroppsligar ju faktiskt de tekniska resurserna 

samhället i hög grad. Men samhället är i sin tur dåligt på att utnyttja den tekniska förnyelsen.  
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Efter de observationer och erfarenheter jag gjort under den övergripande studien kommer 

jag nedan, i nästkommande kapitel, redogöra för mina teoretiska utgångspunk ter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 35

Teori 
 
I detta kapitel kommer inläst litteratur redogöras och diskuteras. Tyngdpunkten kommer ej att 

ligga på någon övergripande teori utan snarare vara ett resonemang skapat utifrån olika 

teoretikers perspektiv gällande Internetmediet. Textens essens kan sägas vara formulerandet 

av fyra centrala rubriker som senare kommer att användas som verktyg i analysen av 

köpcenters webbplatser. Dessa rubriker lyder: ”E-kommersialisering”, ”Sociala hierarkier”,  

”Cyberrummet” samt ”Mediemetamorfoser”. Vad som menas med dessa kommer att 

klargöras i texten som följer under var och en av rubrikerna. 

E-kommersialisering 
Något som känns viktig att ta upp i denna uppsats är olika teoretikers reflektioner kring 

Internets kommersiella möjligheter samt hur dess potential upplevs i samhället. Cultural 

Studies-forskaren Gerard Goggin menar att webbens möjlighet att väva samman olika element 

såsom text, bild, ljud och video anses som mycket attraktivt i affärsvärlden, där har det funnits 

ett intresse gällande den merkantila potentialen hos interaktiv datateknologi under de senaste 

15-20 åren. WWW gör det möjligt för affärsverksamheter att ha ett butik på nätet. Genom det 

kan de sedan interagera med möjliga kunder på olika sätt genom att t ex lämna ut 

produktinformation och sälja olika varor. Företag som etablerar sig på Internet kan dessutom 

vara tillgängliga året runt, 24 timmar om dygnet.66  

Mediekritikern Robert McChesney ser till utvecklingen mot ett allt mer kommersialiserat 

Internet som har skett under det senaste årtiondet. Efter WWW hade etablerats, menar han,  

började marknaden i slutet av 1990-talet utkristalliseras kring två olika kommersiella 

tillämpningar av Internet. Den viktigaste av dessa har blivit just e-handeln som använder 

WWW för att köpa och sälja produkter. Näthandel håller på att utvecklas till att bli framtidens 

mest betydande återförsäljningssätt. Allt eftersom den elektroniska kommersen blir regeln, 

kommer detta motivera de som inte befinner sig online att ansluta sig.67 Några som har 

befunnits sig online länge enligt McChesney, är stora företag. Från det att man började förstå 

Internets potential under det tidiga 90-talet har dessa etablerat en nätnärvaro. Detta så att de, 

allt eftersom mediet utvecklas, inte ska hamna på efterkälken i det digitala systemet.68 När det 

                                                 
66 Goggin, Gerard (2000) “Pay Per Browse? The Web’s Commercial Futures”, s 105 
67 McChesney, Robert (2000) “So Much for the Technology and the Free Market. The World Wide Web and the 
Corporate Media System”,  s 22 
68 McChesney (2000), s 24 
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kommer till svenska köpcenters webbplatser finns det inga spår av e-handel utan snarare en 

avvaktande attityd. Det verkar som de väntar på att utvecklingen ska gå framåt inom den nya 

teknologin och att detta ska leda till att ännu större kommersiella chanser träder fram som kan 

överglänsa de möjligheter vi har idag. Köpcentren förefaller etablera sina webbplatser för att 

ha en förankring i mediet när större förändringar sker. Kanske just för att inte, som 

McChesney uttrycker det,  hamna i skymundan. 

Stuart Moulthrop, professor i Information Arts and Technologies, funderar just kring 

Internetmediets möjligheter. Han menar att om webben idag inte existerar som ett fullt 

utvecklat kommunikationssystem eller som en utvidgad ekonomi kanske detta beror på att vi 

inte har förstått, identifierat eller formulerat på vilket sätt vi ska använda oss av Internet. Detta 

kan betyda, menar Moulthrop, att WWW kräver att vi omdefinierar det vi menar med att 

använda mediet. Det är denna process, anser han,  som just nu är den största utmaningen som 

ligger framför oss.69 Sättet köpcentren använder sig av Internet och WWW just nu kan, utifrån 

Moulthrops perspektiv, vara ett tecken på att något måste göras åt den allmänt rådande synen 

bland dessa. Att enbart ta en Internetplats i besittning i väntan på att en utveckling av 

teknologin ska ske räcker inte. För att e-handel eller andra tjänster ska kunna finna en 

kundkrets och rotas i vårt samhälle måste förändringen komma från individerna som befolkar 

detta samt från företagen som besitter produktionsmedlen. Om köpcentren omdefinierar sin 

syn på Internetmediet och inser att det finns en kommersiell potential redan nu och utifrån 

detta anpassar och marknadsför sin webbplats finns det en större möjlighet att göra e-handel  

till något som anses vara ett självklart inslag i vår vardag. 

Sociala hierarkier  
I bakgrundskapitlet tas den omvandling av vårt samhälle upp som Internet kan sägas ha 

bidragit till. I det här kapitlet kommer dessa tankar att utvecklas något och fler röster kommer 

att göra sig hörda. Fokus kommer främst att ligga på klassamhället och annan social 

uppdelning av individer, om och i så fall vilken betydelse har dessa begrepp i vår nya 

digitaliserade värld? 

Det har länge funnits en syn på cyberrymden som ett mytiskt ställe fullt av möjligheter för 

okroppsliga resor, identitetsförändringar samt etablering av nya virtuella samhällen.70 

Cyberrymden är överallt och nu och här, men den är totalt kroppslös. Den kan enligt 
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kulturteoretikerna Andrew Herman och John M Sloop kallas:”[...]the new home of the 

mind.”71 Det är ett ställe som alla kan besöka utan att drabbas av fördomar som har med ras, 

ekonomisk makt eller födelseplats att göra.72  

Samma tankar tar medieteoretikern Jody Berland upp i ”Cultural Technologies and the 

Evolution of Technological Cultures”. Hon menar att det finns en stark tilltro till att nya 

digitala teknologier och nätverk har kapaciteten att förändra människans sociala och privata 

liv. Denna optimism benämner hon tekno-evolutionism. 73 På grund av den starka, positiva  

övertygelsen ser många det som webbens uppdrag att överskrida social hierarki och  personlig 

isolering som skapats av tidigare teknologier. Detta ska i sin tur föra oss mot en mer utvecklad 

gemenskap där mänsklig alienation och social orättvisa har överkommits och är något som 

tillhör det förflutna.74 Nya medier-forskarna Jay David Bolter och  Richard Grusin är inne på 

samma spår som ovannämnda. De menar att det finns de som anser att Internetmediet håller 

på att skapa en digital kultur som kommer kunna revolutionera olika sociala relationer.75 

Men det finns de som är mindre positiva. Författarna till Nätokraterna –boken om det 

elektroniska klassamhället, Alexander Bard och Jan Söderqvist diskuterar kring den nya 

överklassen –nätokratin76 som de anser har uppstått i och med det paradigmskifte från 

kapitalism till informationalism som den nya teknologin gett upphov till.77 

Mediaindustrin utgör nu, enligt författarna, basen för en ny maktstruktur där 

informationen har ersatt kapitalet som viktigaste produktionsfaktor. I denna är nätokratin  

härskarklass.78 Denna situation gör att det även ges förutsättningar för en ny underklass, 

konsumenterna som förbrukar nätokraternas produktioner. Bard och Söderqvist kallar dessa 

konsumentproletariatet eller konsumtariatet.79Den grundläggande skillnaden mellan 

nätokraten och konsumtären är följaktligen att nätokraten styr mediaindustrin och därför 

behärskar sin egen produktion medan konsumtären är fast i rollen som lydande under 

nätokraten och dennes informationskontroll.80  

Den sociala omvälvning som den nya teknologin anses skapa kan således både ses som 

positiv och negativ beroende på vilket perspektiv man väljer. Det går därför att utläsa att det 
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finns ett motsägelsefullt förhållande mellan dessa två falanger. Genom att applicera ovan 

genomgångna litteratur på webbplatser blir detta tydligt. För trots att några teoretiker påstår 

att social status inte ska spela någon roll i den virtuella världen manifesteras just det Bard och 

Söderqvist tar upp, d v s maktförhållandet mellan den konsumtariat och nätokrati, i hög grad 

genom Internetbesök. Konsumtären interagerar och kanske till och med shoppar på 

kommersiella webbplatser skapade och styrda av nätokrater. Slutsatsen man kan dra i detta 

fall är att Interne tanvändaren paradoxalt förlorar sin sociala och kulturella identitet81 samtidigt 

som han/hon tilldelas en ny, underkastad sådan. 82  

Cyberrummet 
Något annat som känns relevant att fokusera i denna uppsats är hur rumslighet skapas och 

upprätthålls på Internet. Webbplatser stabiliseras, enligt antropologiprofessor Rob Shields, 

genom rumsliga metaforer som exempelvis sida, nätverk och gräns.83 Precis som i en labyrint 

är cyberrymdens relation till befintliga, fysiska rum, exempelvis det som Shields kallar 

”vardags livets rum”, svag. 84  Vidare poängterar Shields att om Internet ses som ett rum, är det 

ett inre rum uppbyggt med hjälp av redan kända koder.85 De tidigare nämnda Bolter och 

Grusin har formulerat en teori kring att alla medier bygger på remediering, d v s 

återanvändande och förbättrande av äldre medier. De framhåller att de nya medierna gör exakt 

som sina föregångare; de presenterar sig själva som förbättrade versioner av andra medier. 

Inget medium idag, och speciellt inget enskilt medium utför sitt kulturella arbete i isolation 

ifrån andra medium. Inte heller verkar det i isolation från andra sociala och ekonomiska 

krafter.86 Detta är intressant att ta upp i det här sammanhanget. Vid remediering följer ju 

kulturella koder som redan är bekanta för åskådaren med genom omvandlingsprocessen och 

anpassas till den nya medieformen. Vid en korsbefruktning mellan ovanstående teoretiker kan 

man således säga att Internetrummet Rob Shields talar om upprätthålls genom de koder som 

följer med remedieringen vars teori Jay David Bolter och Richard Grusin har utformat.  

Kulturteoretikern Vincent Mosco är inne på ett liknande spår som Shields men han sätter 

skapandet av rumslighet och plats  i samband med geografi. Författaren menar att det är en 

populär myt att datorkommunikation tar bort föreställningen av geografi genom att överglänsa 
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de rumsliga ramarna som historiskt sett har begränsat flödet av information. 87 Denna myt 

kallar han ”Death of Distance” eller ”The End of Geography”. Mosco hävdar istället att 

datorteknologi accentuerar vikten av plats, både fysiskt och virtuellt.88 Det finns, enligt 

honom,  två stora problem med ”Death of Distance”/ ”End of Geography”-perspektivet. För 

det första tenderar det att likställa distans med geografi; med detta menas att om distanshinder 

kan överkommas tror man att vikten av geografi försvinner eller utrotas. Men Mosco 

poängterar här att distans, som mäter tiden det tar att förflytta sig från en plats till en annan, är 

annorlunda än geografi som ju representerar platsen självt. Det kan ta kortare tid att flytta en 

person eller ett meddelande från en plats till en annan. Fast det eliminerar eller försvagar inte 

vikten av platsen själv eftersom platser innehåller specifika drag som är betydelsefulla oavsett 

distans.89  

Det andra stora problemet med ”Death of Distance” –argumentet är enligt Mosco att det 

tenderar att se geografi enbart i fysiska termer, som materiellt område. En av värderingarna 

som den nya geografin bär med sig är att den påminner oss om att plats även består av  

symboliska, sociala och kulturella konstruktioner, d v s en representation av våra 

föreställningar om plats tillika våra sinnliga relationer till den. Detta betyder att platser inte 

bara värderas för att de utgör en viktig grundsten för samhälleliga nätverk byggda på 

interaktion i det fysiska rummet, utan också för att de är föreställda samhällen, platser 

genomsyrade med specifika kulturella identiteter som betyder något för ett flertal 

människor.90 Vad Mosco tycks mena är att man inte ska avfärda rummets existens på Internet 

bara för att det inte är en fysisk plats eftersom man kan definiera en plats utifrån andra 

kriterier.  

Vidare anser Mosco att det är bättre att kalla det som har skett och håller på att ske för 

”Transformation of Space” istället för ”Death of Distance”eller ”End of Geography”. 

Cyberrymdens uppkomst har enligt författaren, som tidigare nämnt, en myt omkring sig som 

revolutionerande och som något som förändrar det mesta i vårt samhälle. Men enligt honom 

är cyberrymden inte något nytt utan snarare en fördjupning och förlängning (en 

transformation) av de delade kommunikationsplatser skapade över historien av 

kommunikationsteknologi och som innan datorn föregicks av telegrafen, telefonen, radion och 
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TVn.91 Här kan man återigen se ett samband med Bolter och Grusins remedieringstanke; all 

media omformas och skapas genom tidigare medier samt ges sin rumsliga betydelse, sin 

identitet, utifrån denna process. 

En annan teoretiker som reflekterar kring cyberrumslighet är tidigare diskuterade Manuel 

Castells. Här följer nu nedan en sammanfattning av författarens teori kring det nya rummet 

som skapats i och med informationalismens genombrott. Detta har även berörts i kapitlet 

”Bakgrund:Internet”. Castells hävdar att man kan se Internet som uppbyggt av flöden. Dessa 

flöden är uttryck för processer som dominerar vår ekonomi, politik och vårt symbolliv. 

Utifrån denna tes bildar sedan Castells begreppet flödesrum. Detta flödesrum är en ny rumslig 

form som utmärker de sociala praktiker som dominerar och formar det i bakgrunden nämnda 

nätverkssamhället.92 Det nya rummet är enligt Castells motsatsen till våra gamla 

föreställningar av vad som definierar ett rum, platsrummet, som består av ett fysiskt område.93  

Vincent Mosco motsätter sig emellertid detta. Han anser att även om det gör viss nytta att 

skilja på det som Manuel Castells kallar flödesrum och platsrum ska det inte ses som en regel, 

detta därför att fysiska platser lätt enbart tolkas som platsrum och så är ju inte fallet eftersom 

de även är platser genom vilka människor och objekt flödar.94 Denna tanke stämmer väl 

överens med mitt sätt att se på köpcenter. Som jag i kapitlet ”Syfte och problemformulering” 

nämnde ser jag köpcentret som bestående av tydligt avgränsade rum som ändå interagerar 

med varandra genom ett konstant flöde av tjänster, varor och individer. På detta sätt kan man 

även se platsrum som ett slags flödesrum.  

Dessutom är förhållandet även omvänt enligt Mosco, cyberrymden är inte bara en plats 

genom vilken elektronisk information och signaler flödar, det är även ett platsrum med 

identifierbara adresser som har samma innebörd ekonomiskt, politiskt, socialt och kulturellt 

som traditionella plaster.95 Tidigare nämnda Rob Shields formulerar samma tanke, han menar 

just att geografiska metaforer av webbplatser rumsliggör själva sidorna till att bli egna, 

enskilda territorium vilka definieras genom geopolitiska gränser.96 

Länkars bidrag till skapandet av rumslighet 
Länkar kontribuerar till att avgränsa och skapa en känsla av rum på Internet. Rob Shields 

menar att World Wide Webs ontologi är mer än bara en fråga om plats eller sidor; det är en 
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fråga om länkar och i och med dessa om rörelse. Länkar är centrala inte bara när det gäller 

navigation på Internet i helhet utan också när man besöker enskilda webbplatser.97 Länkar 

fyller även en annan funktion enligt honom, de avbryter det lätta flödet av text eller webbsidor 

för att tvinga åskådaren till en medvetenhet om den konstruerade karaktären hos 

webbplatser.98 Länkar stör därför alltid den statiska kvaliteten hos webbplatser eftersom de 

hela tiden för besökaren vidare. Internetsidor är genom det ej statiska texter, utan konstant i 

rörelse, t o m i enklaste bemärkelse när man rullar upp och ner på en specifik sida. Denna 

känsla av mobilitet ligger enligt Shields i naturen av den mosaik av element och av 

hypertextlänkar som cyberrymden utgörs av. Länkarna blir till semiotiska pekpinnar som 

leder vidare till nya sidor eller till ett större sammanhang, d v s till en helt ny webbplats, som 

de presenterar och indikerar. Webben ska således ses som dynamisk. Det är inte en tidlös plats 

menar Shields, i motsats till Castells, inom vilken händelser sker utan snarare en plats som ej 

existerar eller kan definieras utan hjälp av länkarna.99  

Vidare menar Shields att skillnader mellan insida och utsida bryts ner på Internet eftersom 

webbplatser inte skiljer mellan internt och externt, det nationella och det globala. Länken 

bidrar till att skapa en känsla av att de utgör tråden mellan något vi annars skulle benämna 

”här” och ”där”. 100 I min undersökning har detta dock varit svårt att spåra eftersom många 

köpcenterwebbplatser enbart länkar till de företag som finns representerade inne i de fysiska 

centren. Dessa företag känns ju nära och mer som om de hör till ”här” än ”där”. I motsats till 

Shields påstående går det således att skönja gränser mellan det interna och externa, det 

nationella och det globala. Detta är något jag kommer återkomma till i min analys. 

 Socialsemiotikerna Günther Kress och Theo van Leeuwen bidrar med ett annat 

perspektiv. Detta avser i grunden olika sorters nätverk och är även möjligt att applicera på 

Internet. Författarna menar att principen bakom nätverk relaterar till idén om den icke- linjära 

texten. Denna ger läsaren en mängd olika val och åtskilliga vägar att följa. Nätverken är 

modellerade utifrån ett labyrintiskt samling av olika lokala relationer där varje deltagare (i det 

här fallet webbplats) är sammanbunden med andra deltagare, ofta i sin omedelbara närhet.101 

Digitala nätverk är således topologiska, abstrakta kartor där deltagarnas identitet och 

avgränsning gentemot varandra baseras på närbelägenhet och ej på verkliga avstånd.102  
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Om man sätter detta i samband med webbplatser kan man följaktligen tolka det som om 

dessa skapar en egen rumslighet och plats (identitet) genom att förhålla sig till andra 

webbplatser till vilka de är länkade. Detta är något som är centralt just i den här uppsatsen, det 

är ju på sättet de olika webbplatserna interagerar med andra som skapar deras 

rumslighet/identitet. Köpcenterwebbplatser som enbart länkar till de företag som finns i det 

fysiska centret skapar ju i och med det ingen egen identitet/rum eftersom köpcentrets struktur 

är applicerad på webbplatsen. Man har här valt länkar utifrån hur det ser ut i ”verkligheten” 

rent topografiskt. Webbplatsen blir på så sätt införlivad i den rumslighet själva 

shoppingcentret skapar. Detta är något jag kommer återkomma till i mitt analyskapitel, då 

med belysande exempel från egna observationer. 

Mediemetamorfoser 
En av de mest centrala perspektiven i denna uppsats är remedieringstanken, d v s det Jay 

David Bolter och Richard Grusin tar upp i Remediation: Understanding New Media. De 

menar till att börja med att television, film, datorgrafik, digitala fotografier och Virtual 

Reality är några exempel på sådant som vår kultur definierar som media. Vidare görs den här  

kulturella definitionen inte bara utifrån på vilket sätt varje medium fungerar fristående, utan 

även på vilket sätt var och en av dem relaterar till annan media. De är således alla delar av ett 

nätverk av tekniska, sociala och ekonomiska kontexter. Detta nätverk, menar författarna, 

understryker i sin tur att mediet är en teknologi. 103  

Ett medium är enligt Bolter och Grusins personliga definition något som just remedierar. 

Det anpassar teknik, form och social betydelse hos andra medier och omformar dessa.104 

Remediering har pågått under de senaste århundradena när det gäller den visuella 

representationen i väst. En målning från 1700-talet, ett fotografi och ett datorsystem anpassat 

för VR skiljer sig från varandra på många sätt, men de är ändå alla försök på att uppnå 

”omediebarhet”105 genom att de ignorerar eller förnekar närvaron av själva mediet och 

medieringsakten. 106  

Som andra medier skapade från renässansen och framåt pendlar ny digital media mellan 

omediebarhet och ”hypermediering”107, mellan genomskinlighet och opacitet. Denna pendling 
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 43

är nyckeln till förståelse för hur ett medium moderniserar sina föregångare och andra, samtida 

medier. Varje medium lovar, enligt Bolter och Grusin att omforma sina föregångare genom att 

erbjuda en mer omediebar och autentisk upplevelse. Detta fokus på att omforma gör oss 

oundvikligt medvetna om det nya mediet och får oss att se det just som ett medium.108  

De två olika logikerna som remediering bygger på, omediebarhet och hypermediering, har 

en social dimension härledd till dess åskådare. Denna dimension kan, menar Bolter och 

Grusin,  studeras dels ur en epistemologisk och dels en psykologisk vinkel. Ur den 

epistemologiska vinkeln är omediebarhet lika med transparens; d v s frånvaro av mediering 

eller framställning. Ur detta perspektiv kan mediet sudda ut sig självt och lämna åskådaren 

med det objekt som visas. Ur psykologisk aspekt står omediebarhet för åskådarens känsla av 

att mediet har försvunnit och att det som visas innehållsmässigt är närvarande, detta ger en 

känsla av att hans/hennes upplevelse är autentisk. Hypermediering i sin tur har två 

motsvarande perspektiv. Ur epistemologisk vinkel är hypermediering lika med opacitet, d v s 

att vetskapen om den omkringliggande världen kommer till oss genom media. Åskådaren 

bekräftar att hon står i kontakt med ett medium och att hon/han lär sig genom 

medieringsprocesser. Den psykologiska betydelsen av hypermediering är den faktiska 

erfarenheten åskådaren gör genom kontakten med media. Det är hävdandet att upplevelsen av 

mediet är lika med själva upplevelsen av det verkliga. Det som sammanför logiken hos 

omediebarhet och hypermediering är enligt författarna strävan efter autenticitet i åskådarens 

upplevelse.109Men vad åskådaren tolkar som det ”verkliga”, som transparent eller som 

hypermedierat, är något som är socialt konstruerat. Det står nämligen klart, menar Bolter och 

Grusin, att inte bara individer utan även olika samhällsklasser kan ge olika definitioner av det 

autentiska. Något som verkar omediebart för en grupp kan ses som ytterst medierat av en 

annan.110Detta samband till den sociala kontexten är även något tidigare nämnda Kress och 

van Leeuwen tar upp. De menar, utifrån sin socialsemiotiska ståndpunkt, att visuell 

kommunikation är alltid kodad och enbart ger intryck av att vara transparent i de fall vi redan 

känner till koden. 111 Huruvida vi tolkar ett medium som transparent eller ej är således något 

som även det sistnämnda författarparet upplever som starkt socialt och kulturellt betingat.  

Själva önskan om att uppnå just genomskinlighet hos mediet har en lång historia. Bolter 

och Grusin gör här en koppling tillbaka till renässansen då det linjära perspektivet uppfanns 

inom målerikonsten. Precis som datadesigners idag lovade konstnärer då omediebarhet genom 
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transparens. De litade på att perspektivet i sig åstadkom transparens genom att det indelade 

ytan matematiskt.112 Snart insåg man dock att det inte räckte att enbart ta det linjära 

perspektivet i bruk utan konstnären var även tvungen att arbeta vidare med den målade ytan 

för att osynliggöra penseldragen eftersom dessa störde verklighetsillusionen. 113 Denna 

utplåning av alla spår kan enligt Bolter och Grusin sättas i samband med vår tids 

datorprogram. Programmen är ju i grunden produkter skapade av människan, men när de 

färdiga skapelserna väl har laddats ner i en dator är de till stor del självgående. 

Programmerare använder sig således av utsuddning eller utplånande på samma sätt som de 

tidigare västerländska målarna, det är svårt att finna spår efter dem under användandet av den 

färdiga produkten. Elimineringen av befintliga spår är ett försök från skaparens sida att just ge 

programmet största möjliga autonomi. 114  

Men i datorernas värld kan det, trots programmerarnas försiktighet, finnas olika typer av 

störningar som bryter autonomin och illusionen av verklighet. Ett sådant exempel är fönster. 

De fönster som ofta dyker upp i multimediaproduktioner kan knappast sägas representera 

transparens eller omediebarhet.115 Vid datoranvändning  kan det hända att man har flera olika 

fönster öppna samtidigt, den mångfald av representation som finns inuti dessa (text, grafik, 

video e t c) skapar en heterogen yta eftersom de alla tävlar om åskådarens uppmärksamhet. 

Dessutom lägger ikoner, menyer och verktygsfält till ytterligare lager av visuell och verbal 

mening. 116 Det fönsterindelade gränssnittet samlar således enligt Bolter och Grusin ej ytan 

runt ett perspektiv. Istället definieras i varje text- och grafikfönster dess egna verbala eller 

visuella perspektiv. Olikt från en målning eller annan datorgrafik, exempelvis VR, suddar 

användargränssnittet därför inte ut sig självt. Mångfalden av fönster och heterogeniteten hos 

deras innehåll innebär att användaren gång på gång interagerar med gränssnittet. Han/hon 

pendlar mellan att manipulera fönstren och undersöka deras innehåll. Varje gång användaren 

är i kontakt med gränssnittet konfronterar denne/denna faktumet att den fönsterbeklädda 

datorn är interaktiv och automatisk på samma gång. Datorns fönsters gränssnitt är interaktiva 

på grund av att de innehåller lager av programmering som verkställs med varje litet klick med 
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musen användaren gör. Programmeraren är ej synlig i gränssnittet medan användaren som 

subjekt är konstant närvarande genom sin interaktion med programmet.117 

Även Rob Shields tar upp att möjligheten till interaktion med mediet skapar ett brott i 

illusionen av verkligheten. Han menar som jag tidigare beskrivit att länkar, som är verktyg för 

interaktion, tvingar åskådaren att bli medveten om webbplatsernas uppbyggnad och 

konstruktion. 118Detta leder ju till att användaren störs av opaciteten hos mediet och hindras att 

se i genom det, d v s att uppleva det som transparent.  

Det går även att se samband mellan ovanstående och Günther Kress och Theo van 

Leeuwens resonemang. De menar att i multimodala texter som är texter vars mening är 

realiserad genom fler än en semiotisk kod, uppstår frågan huruvida produkterna av de olika 

koderna ska analyseras separat eller tillsammans.  Med det menas om helhetens mening ska 

behandlas som summan av delarna eller huruvida delarna ska ses som interagerande med och 

påverkande på varandra.119 Internet och datorfönster kan utifrån det ovan skrivna ses som 

multimodala texter eftersom det inte är en kod som sänds, utan istället flertalet genom den 

heterogenitet som finns hos mediet. Ambivalensen som uppstår vid tolkandet av denna typ av 

texter torde leda till att åskådarens fokus faller på den mångtydiga ytan snarare än innehållet 

vilket i sin tur gör mediet opakt snarare än transparent.   

 
 

 

 

 

 

                                                 
117 Bolter & Grusin (1999), s 33 
118 Shields (2000), s 145-146 
119 Kress & van Leeuwen (1996), s 183 
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Demografi 
 
Efter att ha redogjort och samlat olika teoretiska perspektiv kring de mest centrala begrepp 

som kommer att användas i analyskapitlet följer nedan en kort demografisk översikt. Denna 

kommer att fokusera de olika Stockholmsområden där de köpcenter, vars webbplatser sedan 

kommer att djupstuderas, är belägna. Demografikapitlet  är ett kompletterande verktyg i den 

kommande analysen eftersom det ger en bild av de samhälleliga förutsättningar som omger de 

olika köpcentren. Med kunskaper om dessa områden går det ju sedan lättare att se huruvida de 

lokala kontexterna färgar av sig på själva webbplatserna eller ej.  

Demografin som kommer redovisas nedan fokuserar ett fåtal frågor, exempelvis inkomst, 

bakgrund och utbildningsnivå e t c. Den ska således ses som en översikt och ej en redovisning 

av alla fakta gällande befolkningen i de olika stadsdelarna. Nedan kommer den statistik jag 

tagit del av redogöras i en faktabetonad text utan personliga kommentarer. Detta upplägg 

beror på att uppsatsen ej ämnar reda ut den sociala uppdelning som råder i de olika områdena 

utan snarare använda de siffror som finns avseende dessa som instrument i en medieanalys.   

Först i denna översikt redovisas Kista där Kista galleria är beläget. Här bor 29 473 

personer, av dessa har 47 procent utländsk bakgrund. Av de som ej är födda i Sverige lever 24 

procent på socialbidrag, av de som är födda i landet lever 5 procent på socialbidrag. Av den 

totala befolkningen är 6 procent arbetslösa. När det gäller studier kan man utläsa att 14 

procent har studerat på eftergymnasial nivå. Medelinkomst i gruppen 20-64 år ligger på 186 

000 kronor om året.120  

Området där Farsta centrum ligger är just Farsta. Denna stadsdel har 45 447 invånare och 

av de har 19 procent utländsk bakgrund,. Av de som är födda utomlands lever 22 procent på 

socialbidrag medan av de som är födda i Sverige lever bara 4 procent på socialbidrag. 

Arbetslösheten i området ligger på 4 procent. 15 procent av de som bor i Farsta har 

eftergymnasial utbildning i någon form. Medelinkomsten bland de som är i åldrarna 20-64 år 

är 200 000 kronor per år.121 

Köpcentret Fältöversten är beläget i stadsdelen Östermalm. Här bor 61 519 personer. 

Av dessa har 14 procent utländsk bakgrund. 1 procent av personer födda i Sverige och 3 

procent av personer ej födda i landet lever på socialbidrag. 2 procent av hela befolkningen är 

                                                 
120 Regionplane- och trafikkontoret i Stockholm:http://www.rtk.sll.se 2002-04-10 
121 Regionplane- och trafikkontoret i Stockholm:http://www.rtk.sll.se 2002-04-10 
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arbetslösa. 25 procent av invånarna har studerat vidare på eftergymnasial nivå. Områdets 

medelinkomst för 20-64 åringar är 280 000 kronor om året.122 

Pk-huset hör till området Norrmalm i Stockholm. Här bor 61 038 personer och av de har 

15 procent utländsk bakgrund. Av personerna ej födda inom landets gränser lever 17 procent 

på socialbidrag, av personerna födda i Sverige lever 4 procent på bidrag. 2 procent av hela 

befolkningen i området är arbetslösa och 24 procent har studerat vidare efter gymnasiet. 

Medelinkomsten i gruppen 20-64 år ligger på 260 000 kronor om året.123 

Slutligen tas Tumba upp i denna demografiska översikt. Området är beläget i Botkyrka 

kommun och i detta ligger Tumba centrum. Här finns 15 722 invånare och 19 procent har 

utländsk bakgrund. Bland de personer som är födda i Sverige lever 1 procent på socialbidrag, 

bland de födda utomlands lever 4 procent på socialbidrag. Arbetslösheten uppgår till 2 

procent och 15 procent har eftergymnasial utbildning i någon form. Medelinkomsten för 

gruppen 20-64 år är  221 000 kronor per år.124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
122 Regionplane- och trafikkontoret i Stockholm: http://www.rtk.sll.se 2002-04-10 
123 Regionplane- och trafikkontoret i Stockholm: http://www.rtk.sll.se 2002-04-10 
124 Regionplane- och trafikkontoret i Stockholm: http://www.rtk.sll.se 2002-04-10 
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Analys 

I detta kapitel följer nu en djupanalys av de fem olika webbplatserna jag har valt ut som 

studieobjekt. Som tidigare har nämnts kommer de analyseras med de rubriker jag, utifrån den 

inlästa litteraturen, formulerade i min teoridel samt med hjälp av demografin. Dessa kan 

följaktligen sägas vara mina främsta verktyg. Samma rubriker kommer emellertid ej att 

användas i denna del, detta för att slippa upprepa mig samt för att ge de olika underkapitlen 

mer sammanfattande och talande rubriceringar.  

Näthandelns frysta utveckling 
För det första har jag valt att undersöka om det finns någon form av e-handel, eller vilja att 

börja med detta, bland de olika webbplatserna som ska studeras i detta analyskapitel. Det går 

fort att se att det finns ett liknande, avvaktande förhållande till shopping via nätet bland flera 

webbplatser. Det första exemplet bland dessa är Farstacentrum.se. Här finns det inga tecken 

på att man överhuvudtaget intresserar sig för e-handel. Webbplatsen genomsyras av en 

säljande text som vänder sig till de som har för avsikt att besöka det fysiska centret, eller de 

som möjligtvis kan lockas dit genom just webbplatsen. Här blir således webbplatsens existens 

extra tydligt kopplad till Robert McChesneys tankar, som finns redovisade i min teoridel, 

kring att företag verkar finnas på Internet för att inte komma efter i det digitala systemet allt 

eftersom utvecklingen går framåt. Vad exakt man väntar på att är dock frågan, det verkar i 

alla fall inte vara etablerandet av näthandeln. I det här specifika fallet är det svårt att se det 

McChesney uttrycker, d v s att e-handeln håller på att utvecklas till att bli framtidens starkaste 

återförsäljningsmetod.  

På samma sätt som det saknas intresse för e-handel på Farsta centrums webbplats gör det 

även det på Faltoversten.net. Fokus ligger på det man kan shoppa i det fysiska köpcentret. 

Något som är intressant att ta upp i detta sammanhang är ovannämnda vilja att finnas online 

som McChesney pekar på. På en sida av webbplatsen finns det ett fotografi föreställandes en 

ung kvinna som sitter framför en dator. En annan sida visar en bild med liknande motiv, två 

unga kvinnor som även de strategiskt är placerade vid en dator. Det verkar som om man 

genom att ta med dessa bilder vill bekräfta sin egen Internetnärvaro, datormediet blir här 

framträdande. Genom att visa bilder på människor och datorer som interagerar bidrar det till 

att, med Bolter och Grusins termer, hypermediera webbplatsen. Medvetenheten om att det är 

datorn som medium vi samspelar med när vi besöker webbplatsen ökas. I detta sammanhang 

blir hypermedieringen ett avsiktligt val från webbdesignern, vi ska förstå vilket medium vi 

använder oss av och sedan koppla samman det med att Fältöversten faktiskt utnyttjar detta. 
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Vid en titt på en annan webbplats, Tumbacentrum.se, kan man se att även denna följer i de 

ovannämndas fotspår. När det kommer till e-handel finns det nämligen inte en tillstymmelse 

till detta. Precis som i de andra två exemplen fokuseras först och främst 

shoppingmöjligheterna i själva centret. 

På Kistagalleria.se finns det heller inga näthandelsmöjligheter, men denna webbplats 

skiljer sig emellertid på det sättet att ordet e-handel här i alla fall nämns. På en sida inom 

webbplatsen som bär rubriken ”Marknad” och som är till för de detaljister som funderar på att 

etablera sig i köpcentret står det skrivet: ” Kista Galleria - det ska egentligen räcka för att folk 

ska kunna placera oss på kartan. Vi kommer att ha en ny position som bygger på vårt 

varumärke snarare än vår områdesadress. Vi är i första hand Kista Galleria, i andra hand ett 

köpcentrum i norrort.”125 Lite längre ner på samma sida följer: ” Kista har idag en mycket 

stark och tydlig IT-profil. Om e-handel i framtiden blir stort, blir det garanterat stort i Kista 

Galleria.”126 Det resonemang som här förs går att koppla samman med teorikapitlet ”E-

kommersialism”. Det verkar som om Kista galleria ser på Internet på liknande sätt som 

McChesney menar att är vanligt bland företag, de har etablerat sig i väntan på att e-handeln 

ska komma igång. Än så länge går det dock inte att se tydliga spår av det i just detta specifika 

sammanhang, trots att det nämns. Stuart Moulthrops kommentar om problematiken kring att 

webben ännu inte fungerar som ett fullt utvecklad ekonomi eller kommunikationssystem är 

även något man kan sätta i samband med  Kista gallerias webbplats. För trots att de nämner e-

handel på webbplatsen och att de ska inrikta sin marknadsföring gällande Kista galleria som 

ett varumärke snarare än en fysisk adress så räcker dessa tankar tyvärr inte långt. I alla fall 

inte i dagens läge eftersom de senare på samma sida säger att e-handel kommer att finnas på 

gallerians webbplats om det blir stort och etablerat. Det är just här Moulthrop är intressant att 

ta upp, eftersom denna avvaktande attityd är något han vill avråda ifrån just för att en 

förändring överhuvudtaget ska vara möjlig. För att shopping via Internet ska kunna bli ett 

naturligt sätt för människor att göra sina inköp måste företag samt individer ändra sin 

inställning, det räcker således bara inte med att vänta som Kista galleria tycks göra. IT och e-

handel verkar nämnas enbart i syftet att potentiella intressenter, som kan tänkas vilja etablera 

en butiksrörelse i gallerian, ska imponeras av dess modernitet och framåtanda. Vid en närmare 

betraktelse av Kistagalleria.se lyser följaktligen ett begär efter att bekräfta sin online-närvaro 

starkt igenom.  

                                                 
125 http://www.kistagalleria.se 2002-03-13 
126 http://www.kistagalleria.se 2002-03-13 
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Pkhuset.com är här intressant att ta upp och sätta i förhållande till de relativt likriktade 

webbplatser jag hittills diskuterat. Även i detta fall finns det inte ett spår av e-handel. Men här 

förekommer däremot länkar till olika företag vars affärsidé enbart går ut på e-kommers samt 

dessutom till företag som har en fysisk butik, dock ej i Pk-huset, och utöver det även en 

tillhörande Internetshop. De företag man har länkar till är: www.snowdrops.com som är en 

butik med kosmetiska produkter som enbart finns på nätet och således inte har någon 

anknytning till PK-huset. Vidare finns länkar till klädmärket  J Lindeberg, 

www.jlindeberg.com som heller inte har specifik anknytning till PK-huset och till  

www.silentstatement.com, som är en inredningsbutik på Luntmakaregatan i Stockholm som 

även har inriktat sig på e-handel. Slutligen har man en länk till livsstilsmagasinet Wallpapers 

webbplats, www.wallpaper.com. I och med att pkhuset.com har valt att länka till just dessa 

webbplatser där man faktiskt kan shoppa via nätet, och som dessutom inte har med själva 

gallerian att göra, verkar det ändå som om man försöker främja e-handel till viss del. Utifrån 

Stuart Moulthrops resonemang kan det tolkas som att pkhuset.com försöker, genom att 

använda sitt webbutrymme på ovanstående vis, identifiera och formulera på vilket sätt 

Internet kan och borde användas. Man tar således steget längre än att enbart avvakta som de 

tidigare analyserade webbplatserna gör. 

WWW för vem? 
När det gäller det sätt man använder sig av Internetmediet för att nå ut samt vilkas intresse 

man i sin tur vill fånga går det bland analysobjekten i denna uppsats att se olika grupperingar. 

Till att börja med går det att observera likheter mellan Kistagalleria.se och Faltoversten.net. 

På Kista gallerias webbplats fokuseras den fysiska gallerian, därför talas det mycket om just 

denna plats målgrupp. Några rader i texten som tar upp målgrupp lyder: ”I dagsläget står de 

anställda inom Kista Science Park för nära 40 procent av omsättningen i centret. Men det 

finns en ännu högre omsättningspotential hos denna välavlönade, välutbildade och 

ungdomliga kundgrupp. Nu ska vi få dem att shoppa i Kista Galleria istället för i City.”127 

Genom detta citat går det tydligt att se att här appliceras de sociala normer som råder ute i det 

fysiska samhället på själva gallerian samt även webbplatsen. Herman och Sloop samt 

Berlands resonemang rörande den enorma tilltro på Internetmediets möjligheter att sudda ut 

betydelsen av vem du är ute i samhället så fort du tar klivet in i cyberrymden fungerar således 

illa i detta sammanhang. Trots att ingen vet vem du är när du besöker webbplatsens sidor är 

dessa ändå tydligt avgränsade, om du passar in i köpcentrets målgrupp är Kistagalleria.se 

                                                 
127http:// www.kistagalleria.se 2002-03-13 
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säkerligen mer intressant än om du inte gör det. På detta sätt utesluts ett flertal individer från 

att ta del av webbplatsen eftersom många inte direkt tilltalas i texterna. 

Vidare finns även ett skrivet stycke rörande den ekonomiska status som råder i länet: 

”Stockholmare har, generellt sett, högre löner än i övriga landet. Och i IT-branschen tenderar 

lönerna att ligga ännu högre. Det ger bra förutsättningar för hög omsättning i ett modernt 

storcentrum mitt i en expanderande storstadsregion.”128 I Stockholms län är medellönen de 

facto högre än i övriga landet, men det är inte något som gäller för var och en av stadsdelarna 

i Stockholm, speciellt inte i Kista. I alla fall inte bland de boende där. Genom de 

demografiska studier jag utfört går det i själva verket att se att Kista har den absolut lägsta 

medelinkomsten av de områden vars befolkningsstrukturer jag har tittat på. Där tjänar man i 

genomsnitt 186 000 kr om året vilket följaktligen ligger under landets medelinkomst. 

Köpkraftiga Kista får således stå för de som arbetar där och ej de som bor i området. Till och 

med de boende i Kista kan således sägas exkluderas från webbplatsen och även från gallerian. 

Det verkar som om Kista galleria har satt upp ett vision för hur deras drömmålgrupp av 

shoppare ska se ut, detta avspeglas i sin tur även på dess webbplats. Denna målgrupp är, som 

tidigare har gått att utläsa, unga högavlönade människor inom IT-sektorn som dagtid  har sin 

arbetsplats i Kista men sedan åker till andra stadsdelar där de är bosatta.  

Det går att se tydliga paralleller, som jag ovan har påpekat, mellan Kista gallerias och 

Fältöverstens webbplatser. Båda har uttalade målgrupper. Men vilken målgruppen är skiljer 

sig dock mellan de två Internetplatserna. Fältöverstens köpcentrum har nyligen blivit 

ombyggt, och under ombyggnationen har man som besökare på deras webbplats kunnat läsa 

vad de vill få ut av renoveringen. De menade att de ville återuppliva Fältöversten och göra det 

till Östermalms medelpunkt; ett självklart shoppingställe för östermalmsborna. Man ville 

uppnå en ny image där centret skulle bli den goda grannen i stadsdelen. Detta är något som 

syns på den nya webbplatsen. På startsidan finns en text där man hälsas välkommen till 

Fältöverstens köpcentrum på Östermalm. Sedan, på varje efterföljande sida, finns det rubriker 

såsom: ”Om din goda granne fältöversten”, ”Välkommen till din granne”, ”Fynda bland er 

grannes erbjudanden”, ”Har ni besökt er nya granne?” och  ”Du hittar väl till din granne?”129 

Den nya framtoningen man beskrev att man strävade efter på den gamla webbplatsen syns 

tydligt på den nya genom just dessa rubriker. Här sker en tydlig avgränsning, man vill vara en 

god granne och man vill vara Östermalms mitt. Genom att uttrycka detta definieras här en klar 

målgrupp. Det spelar ingen roll vem du är bara du bor på Östermalm, tycks webbplatsen säga. 

                                                 
128 http://www.kistagalleria.se 2002-03-13 
129 http://www.faltoversten.net 2002-04-15 
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Genom att köpcentret har ett uttalat mål för sin verksamhet, d v s att vara till för de boende i 

en stadsdel i Stockholm, och genom att detta tydligt färgar av sig på Faltoversten.net känns 

denna avgränsad och enbart till för en liten grupp människor. Kanske behöver man inte locka 

människor på samma sätt som Kista galleria måste. Eftersom medelinkomsten bland de 

boende i Kista är mycket låg och  många lever på socialbidrag lönar det sig för det köpcentret 

att dra till sig köpkraft som i vanliga fall kanske shoppar i city. När det gäller Östermalms 

demografi kan man se att i detta område ligger medelinkomsten på 280 000 kronor om året. 

Här finns därför redan en, ur konsumtionsvinkel sett, potential hos befolkningen som uteblir i 

Kista. Faltoversten.nets möjlighet att nå ut bortses ifrån eftersom det finns stora resurser bland 

invånarna i själva köpcentrets närhet. Vem du är spelar här stor roll, återigen suddas ej de 

rådande sociala skillnaderna i samhället ut av Internetmediet, utan färgar snarare av sig på 

detta.   

Pkhuset.com skiljer sig något från de övriga i fråga om form och uppbyggnad. Den är 

avskalad och relaterar på inget vis till det stadsområde den är belägen. Här handlar det istället 

mycket om attityd. Det finns t o m en rubrik med  just namnet ”attityd” genom vars olika 

länkar, de tidigare nämnda Snowdrops.com, Jlindeberg.com e t c, man som besökare kan 

färdas ut i cyberrymden. Vidare finns under rubriken ”Butiker” en lista på alla affärer som är 

belägna  i PK-huset samt länkar till deras webbplatser. Något intressant är att man här även 

gör listor på de märken de olika butikerna tillhandahåller, detta blir ytterligare en indikation 

för hur mycket just attityd och stil spelar roll. Vid ett besök på Pkhuset.com blir det 

följaktligen viktigt huruvida man som Internetanvändare kan identifiera sig med webbplatsens 

förhållningssätt eller ej. För den som inte kan det blir denna genast irrelevant. Här sker 

således en avgränsning på ett annat sätt än i ovan diskuterade webbplatser. På Pkhuset.com är 

det inte längre en fråga om kön, klass eller ras utan snarare om modemedvetenhet.  

Den webbplats som tydligast urskiljer sig i förhållande till de övriga, i just denna 

diskussion gällande sociala hierarkier, är Farstacentrum.se. Detta trots att denna precis som 

Fältöverstens och Kista gallerias webbplatser lägger stor vikt vid att beskriva det fysiska 

köpcentret och de möjligheter som där finns för kunden. Många  webbanvändare utesluts här, 

precis som i de andra fallen, eftersom det nästan blir ett kriterium att man ska besöka själva 

centret för att kunna uppskatta dess webbplats. Men till skillnad från Faltoversten.net, 

Kistagalleria.se samt även Pkhuset.com finns det på Farstacentrum.se ingen uttalad målgrupp 

beroende på att man där betonar att själva köpcentret vänder sig till alla: ”Här finns något för 
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alla, ung som gammal, trendig som konservativ. Precis som Farsta Centrum självt.”130 står det 

skrivet angående butiksutbudet.  

Något som även kan ses som intressant i detta sammanhang är att Farstacentrum.se har en 

sida på engelska, där den viktigaste av informationen som finns på webbplatsen summeras. 

Detta gör att en global publik kan ta del av denna samt förstå dess innehåll. Men frågan är 

bara till vilken nytta eftersom webbplatsen, som ovan framgår, på många sätt vänder sig 

primärt enbart till de personer som har för avsikt att besöka den fysiska shoppingplatsen.  

Avslutningsvis i detta kapitel kommer Tumbacentrum.se att diskuteras. På webbplatsens 

startsida står det: ”Tumba Centrum –din handelsplats i södra Stockho lm.”131 Detta tilltal gör 

att man känner sig välkommen, både att utforska webbplatsen vidare samt att besöka det 

fysiska centret. Vidare finns det en text med klickbara siffror där det står: ”1-2-3 goda skäl för 

Tumba Centrum”132 När man klickar på var och en av siffrorna dyker olika fönster upp. Ett tar 

upp att Tumba centrum är en trivsam mötesplats där olika arrangemang anordnas, ett annat att 

det är lätt och smidigt att ta sig till centret samt att det finns många parkeringsplatser. Det 

tredje fönstret innehåller en text som berättar att det finns gott om bostäder i själva Tumba. 

Köpcentrets webbplats tar här steget längre än de tidigare redogjorda webbplatserna och 

uppmärksammar besökaren på det område i vilket köpcentret är beläget. Man sätter här i 

centret i en lokal kontext extra tydligt. Trots att de andra köpcenterwebbplatserna i mångt och 

mycket refererar till det område de är belägna är det ingen som direkt försöker locka 

Internetanvändaren att flytta till området. Detta blir något unikt för Tumba. Intressant att ta 

upp i detta sammanhang är att man på Tumbacentrum.se även har en sida som bär rubriken 

”Historik”. På denna finns en tidslinje som sträcker sig från 1971 fram tills i dag. På linjen 

finns viktiga årtal utmärkta då det har skett förändringar på orten, t ex när man byggde 

pendeltågsstationen eller när man tog första spadtaget på Hågebyleden som går förbi Tumba. 

Detta blandas med information vilka ägare som har funnits till själva centret genom åren. Man 

blandar följaktligen information rörande Tumba köpcentrum och Tumba som område i denna 

tidslinje. Detta leder till att Internetanvändaren får ytterligare information om själva orten. I 

och med att fokus ligger på att skapa en bild för den som är inne på webbplatsen om området 

samt vilken typ av bostäder det finns där kan Tumbacentrum.se sägas vara mer än 

marknadsföring för ett shoppingcentrum. Hela orten fokuseras här. 

                                                 
130 http://www.farstacentrum.se 2002-04-11 
131 http://www.tumbacentrum.se 2002-04-16 
132 http://www.tumbacentrum.se 2002-04-16 
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Plats utan rum 
När det gäller rumslighet går det att se att Kista gallerias webbplats är relativt statisk genom 

sin informativa karaktär. Det finns således inget flöde som det skulle kunna göra om det fanns 

e-handel på sidan. Kistagalleria.se är därför mer ett platsrum än ett flödesrum enligt Moscos 

omdefinition av Castells termer. 

Kista gallerias webbplats avgränsar sig från omvärlden genom att bl a bara finnas på 

svenska. I teoridelen säger Rob Shields att relationen mellan Internet och andra, fysiska 

platser är svagt. Detta stämmer inte i mitt fall eftersom webbplatsen snarare kan ses som 

inkorporerad i det fysiska köpcentrets rum. Det Shields menar fungerar således inte i alla fall 

och detta är ett talande exempel på ett undantag. De kända koder som Shields menar att 

Internet är uppbyggt av är här de som finns i köpcentret och i dess omgivningar. Detta 

stämmer in på Bolter och Grus ins beskrivning av medier, att de ej verkar utan influenser från 

sociala och ekonomiska krafter som finns i samhället. I Kistagalleria.ses fall är detta den 

största influensen. 

Länkarnas bidrag till att skapa rumslighet när det gäller Kista gallerias webbplats är att 

dessa just avgränsar från det globala. De länkar som webbplatsen har finns på en sida som 

kallas ”Våra butiker”. På denna finns en lista på köpcentrets alla butiker samt länkar till de 

som har egna webbplatser. Butikslänkarna gör att man ser ett ännu större samband med det 

fysiska köpcentret och dess rum. För precis som centret är uppbyggt av ett stort rum med 

passager (länkar) till och mellan olika butiker är gallerians webbplats uppbyggd på samma 

sätt. Cyberrummet anspelar på det fysiska rummet, det är bara en förlängning av detta.  

Shields menar vidare att i och med att Internet är uppbyggt genom länkning så är dess 

webbplatser automatiskt synonyma med rörelse. I fallet Kistagalleria.se går detta ej att säga, 

det finns ingen större dynamik utan ett besök på webbplatsen känns snarare som att läsa en 

tryckt informationsfolder om en fysisk plats dit man vill locka kunder. Det finns således 

undantag till det lätta flöde Shields menar att Internetplatser är uppbyggda kring och 

Kistagalleria.se är ett talande sådant. Eftersom det inte finns något flöde kan man heller inte 

säga att länkarna stör eller bryter upp det, som Shields menar att de gör, eftersom man snarare 

kopplar samman just den här webbplatsen med en trycksak än med Internetmediet. Denna 

webbplats är inte konstant i rörelse utan relativt statisk i sin karaktär, precis som jag tidigare 

nämnde känns köpcentret i sig mer rörelsebetonat än dess webbplats. Till viss del går det att 

säga att mobilitet automatiskt följer med Internetmediet genom just dess mosaikliknande 

uppbyggnad. Men i detta specifika fall missar man att utnyttja dess rörliga potential och 

dynamiken uteblir följaktligen. 
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Som jag tidigare nämnde i teorikapitlet menar Shields att webbplatser ej skiljer på extern 

och internt, lokalt och globalt. Men Kistagalleria.se gör detta tydligt. Här finns bara  länkar till 

de företag och butiker som finns representerade inuti gallerian. Man håller sig således inom de 

begränsningar det fysiska köpcenterrummet har och webbplatsen kan därför ej skapa ett eget 

rum med egen identitet. I samband med Kress och van Leeuwens socialsemiotik blir detta 

klart framträdande. De menar ju att varje deltagare i ett nätverk, i det här fallet webbplatser, 

skapar sin identitet och sin rumslighet genom de platser till vilka de är länkade. Eftersom 

Kistagalleria.se enbart länkar till Kista gallerias butiker appliceras det fysiska rummet på 

webbplatsen och det utplånar i sin tur möjliggörandet av ett digitalt, fjärde rum. 

Precis som Kistagalleria.se har Farstacentrum.se svårt att upprätthålla eller skapa ett eget 

rum. Man sträcker sig inte långt utanför de ramar det fysiska köpcentret ger. Således finns 

även här starka band till det befintliga rummet och därför står även denna webbplats i motsats 

till det Shields resonerar kring i min teoridel, d v s den svaga kopplingen mellan fysiska och 

virtuella rum. De koder detta Internetrum är uppbyggt av är rakt tagna från det fysiska 

köpcentret. Webbmediet hamnar i skymundan för den fysiska platsen och det som den 

sistnämnda erbjuder blir därför här det som står i fokus. Den identitet som egentligen är det 

enda som behövs för att känneteckna en plats enligt Vincent Mosco teoretiska resonemang går 

inte att se. Farstacentrum.se har ju ingen egen identitet skapad på sina egna villkor, därför 

uteblir cyberrumsligheten. 

Vidare går det att se att den sistnämnda webbplatsen är ett statiskt rum utan rörelse och 

även den mer som ett reklamhäfte. De interna länkarna mellan webbplatsens olika sidor bidrar 

inte till att generera rörelse utan uppmärksammar snarare webbplatsens oförmåga till 

skapandet av dynamik. Vid ett klick på en länk ges mer en känsla av att man bläddrar fram en 

ny sida i en bok eller folder än att man färdas vidare mot en ny, okänd plats. Insida och utsida 

som Mosco talar om bryts inte ner på Farstacentrum.se, snarare upplevs webbplatsen som 

mycket isolerad från Internetomgivningarna. Detta till stor del beroende på att man bara har 

fyra länkar,  en vardera till två av köpcentrets 150 butiker, en till företaget som äger 

fastigheten samt en till SL. Man har här således inte ens länkar till butikerna som finns i 

köpcentret. I Kista galleria exempelvis, kan man ju se tydliga kopplingar mellan köpcentrets 

fysiska struktur samt webbplatsens konstruktion vilket man inte kan här. 

Känslan av att webbplatsen bryter ner barriären mellan det vi i vanliga fall benämner 

”här” och ”där” vilket jag har diskuterat kring i min teoridel samt i samband med analysen av 

Kista gallerias webbplats går till viss del att spåra på Farsta centrums webbplats. Genom att 

det finns en klickbar engelsk flagga som leder besökaren till en sammanfattning på engelska 
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öppnar webbplatsen upp mot det globala. Frågan är bara, som jag ovan har nämnt, vilka som 

känner sig lockade att ta del av webbplatsen om de inte har för avsikt att besöka själva 

köpcentret  i och med att Farstacentrum.se inte fyller någon egen, mediespecifik funktion. 

När det gäller Fältöverstens webbplats har denna ett speciellt länksystem som skiljer sig 

från ovan diskuterade. När man går in på sidan ”Butiker & tjänster” kommer en spalt med alla 

butiker som finns i Fältöversten upp. När sedan klickar på butiksnamnen öppnas ett mindre 

infofönster om just den butik man har valt ut. Som en närmare förklaring kan sägas att om 

man klickar på exempelvis Hennes & Mauritz kommer det upp ett fönster med bild på just 

den HM-butik som ligger i Fältöversten, men utifrån detta fönster kan besökaren även färdas 

vidare till HMs officiella webbplats. Genom att länksystemet är uppbyggt på detta sätt 

förmedlas en bild av att det lokala, det specifika för just Fältöversten här värnas om. 

Faltoversten.net visar därför inte upp en egen cyberrumslighet utan vidarebefordrar snarare en 

känsla av lokal anknytning och det specifika för själva köpcentret. Genom att det finns 

egentillverkade webbsidor för butikerna i centret förstärker man känslan av vad som är ”här” 

och vad som befinner sig ”där”. Således går även denna webbplats skarpa avgränsning mellan 

dessa två begrepp på tvären mot Rob Shields påstående om det gränsutplånande Internet. I 

relation till Kress och van Leeuwens antaganden och min tolkning av dessa, d v s att en 

webbplats identitet/rumslighet skapas genom dess relation till de webbplatser vilka den är 

länkad till, går det att utläsa att genom att Faltoversten.net har egna webbsidor för de olika 

butikerna ges ingen egen identitet eller rum till Faltoversten.net. Snarare blir den en del av det 

rum det fysiska köpcentret erbjuder eftersom det är efter detta webbplatsen strukturellt är 

uppbyggd. 

I förhållande till de ovan genomgångna webbplatserna är Tumbacentrum.se en relativt 

liten webbplats med få sidor. På tre olika sidor, ”Butiker övre plan”, Butiker nedre plan” samt 

”Butiker busstorget” redovisas affärsutbudet i centret . På var och en av dessa sidor finns en 

karta över det aktuella butiksplanet samt de butiker som är belägna där. Butikernas namn är i 

sin tur klickbara och leder till presentationssidor av själva affärsrörelserna. Detta sätt att 

bygga upp webbplatsen kan ju liknas vid Faltoversten.net. Skillnaden är bara att här länkas 

det inte vidare ut till butikernas officiella webbplatser. På de flesta av dessa presentationssidor 

finns dels bilder på butiken samt bilder på personalen som arbetar i denna. Detta bidrar 

ytterligare till att stärka betydelsen av den lokala kontexten för webbplatsen. De karaktärsdrag 

genom vilka man definierar Tumba centrums webbplats är kännetecken tagna från köpcentret 

samt även det område där centret är beläget, därför är det svårt att direkt se en specifik, 
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avgränsad identitet eller rumslighet hos själva webbplatsen. Återigen uppslukas denna av vår 

fysiska värld och dess koder.  

När det gäller Pkhuset.coms skapande av rumslighet går det tydligt att se att denna 

webbplats inte bygger på den fysiska gallerians rum som i de andra fallen. Detta beror mycket 

på de länkar som finns på Internetplatsen. Det finns ju även en sida med de butiker som är 

belägna i Pk-huset men dessa kommer inte i direkt fokus. Kress och van Leeuwens 

resonemang kring att nätverkdeltagares identitet baseras på deras närbelägenhet till varandra 

går att applicera på  Pkhuset.com. Man kan tolka det som att denna webbplats skapar sin 

identitet/rumslighet genom att den just är länkad till Snowdrops.com, Silentstatement.com, 

Jlindeberg.com samt Wallpaper.com. Webbplatsen definierar sig själv genom länkarna och 

skapar utifrån den grunden ett eget rum som är näst intill oberoende av galleriakontexten. 

Pkhuset.coms relation till det Shields benämner vardagslivets rum är därför relativt svagt, 

precis som författaren påstår när det gäller cyberrymden överlag. Vidare kan denna webbplats 

mer ses som ett flödesrum än någon annan webbplats jag har tittat på. Det finns här en rörelse 

som för besökaren till olika platser, fristående från det fysiska shoppingcentret. Den statiska 

känsla som vilar över de ovan redovisade webbplatserna ger således ej sig till känna i 

Pkhuset.coms fall. Här finns den förnimmelse av mobilitet som Rob Shields talar om uttryckt 

genom att man från denna plats kan snabbt ta sig ut i världen. De väggar som begränsar 

besökaren i själva shoppingarenan är här inget hinder. 

Det kopierade centret 
Kistagalleria.se stoltserar på startsidan med att de har en webbkamera genom vilken man kan 

följa bygget av 360 studentlägenheter ovanpå gallerian. Genom att klicka på ett fotografi av 

själva kameran visas sedan bygget med hjälp av en bild som uppdateras var tredje minut. 

Utifrån film- och videomedial vinkel känns detta snarare som en hypermediering än något 

som ger besökaren förnimmelsen av transparens och omediebarhet, detta beroende just på att 

det är en statisk intetsägande bild över ett bygge där inte mycket verkar ske. Besökaren ges ej  

känslan av att vara närvarande. På varje sida av webbplatsen finns sedan fotografiet på själva 

webbkameran och en text där man inbjuder besökaren till att följa bygget. Mediet fokuseras 

således tydligt. Detta skapar en paradox. Besökaren ska följa bygget och få känslan av att det 

han/hon upplever är nu och verkligt, som om han/hon vore på plats. Samtidigt vill man visa 

på mediet, webbkameran, och få besökaren att inse vilket medium som möjliggör bilderna. 

Detta leder till att man uppfattar skaparna av webbplatsen som tvetydiga utifrån Bolter och 

Grusins resonemang, omediebarhet och hypermediering uppnås på samma gång.  
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Efter det, i tidigare kapitel skrivna, blir det tydligt att Kista gallerias webbplats ej är ett 

medium som utvecklar redan befintliga medium, remedierar dessa och gör de mer 

transparenta och omediebara. Kistagalleria.se remedierar i första hand köpcentret som fysisk 

plats, detta köpcentrum förbättras dock inte genom webbplatsen utan den sistnämnda är 

snarare en sämre, statisk kopia av själva gallerian. Genom detta lyser Internetmediets närvaro 

tydligare än själva innehållet på webbplatsen. Mediet blir därför hypermedierat och opakt 

snarare än transparent.  

Precis som i Kistagalleria.ses fall är remedieringen av det fysiska köpcentret synbart på 

Farstacentrum.se. Men här i om möjligt ännu sämre version eftersom det inte finns länkar ut 

till de butiker som finns i själva centret. Centrets struktur går således inte igen på 

webbplatsen. Något annat man kan se tydliga influenser av, som ovan nämnt, är tryckt reklam 

och det verbala samt visuella språk som brukar förekomma i sådana sammanhang. 

Remedieringen av den tryckta reklamen är, intressant nog, betydligt mer lyckad än den av 

köpcentret. Webbplatsen är en utveckling av reklamen i och med den förstnämndas 

interaktiva karaktär. Här kan besökaren till viss del interagera med den marknadsförning 

han/hon tar del av.  

När det kommer till Fältöversten finns det en intressant aspekt att ta upp i detta 

sammanhang. Där har man nämligen, precis som i Kista galleria, renoverat och byggt om i 

själva köpcentret under den tiden jag har följt webbplatsen. Men skillnaden mellan själva 

webbplatserna är att Faltoversten.net har genomgått en del förändringar i samband med den 

fysiska ombyggnaden. Detta är intressant att sätta i samband med remedieringstanken och 

med att medier inte arbetar i isolation från samhället. De samhälleliga förändringarna 

avspeglar sig här på webbplatsen. Man gör om webbplatsen på samma sätt som köpcentret 

rustas upp. Internetmediet följer här det fysiska köpcentrets förvandling. Detta gör att man 

kan se ännu starkare samband samt beroende av tillhörighet till den fysiska platsen från 

Internetplatsens sida. Webbplatsen remedierar det förlopp och den förändring som sker i 

centret. Men fortfarande är inte webbplatsen mer attraktiv än själva köpcentret för det vilar 

alltjämt en statisk känsla över den förstnämnda. Man kan ännu inte göra mycket på 

Faltoversten.net förutom att just skaffa information om själva köpcentret.  

 Tumba centrums webbplats bygger även den som de ovannämnda på det fysiska 

köpcentret. Men dock inte till lika hög grad som denna bygger på det samhälle som är 

lokaliserat runt centret. I detta fall går det att dra en parallell till Hemse centrums webbplats 

som jag nämnde i min bakgrundsdel. Hemse.com fungerar ju mer som reklam för Hemse som 
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ort och den gotländska kulturen än för själva centret i sig. Vad man remedierar här är därför 

mer en lokal, fysisk omgivning snarare än bara ett shoppingcentrum.   

Till sist tas här Pkhuset.com upp och som i tidigare kapitel skiljer sig denna från de 

övriga. Det intressanta i just detta fall är att webbplatsen kan tolkas ur två motsatta perspektiv, 

dels som ytterst hypermedierad och dels som omediebar.  

Till att börja med måste det nämnas att denna webbplats är uppbyggd formmässigt på ett 

sätt som skiljer sig från de andra. Till höger på startsidan visas en flashfilm på ett 

skridskoåkande par klädda i jeansmundering. Till vänster finns en svartvit bild på en ung man 

som har skrivit säsongens krönika. Om man klickar på ordet ”krönika” kommer det upp en 

text som handlar om rådande makeuptrender. Detta sätt att bygga upp webbplatsen leder 

tankarna till livstilsmagasin såsom just det länkade Wallpaper. Men i och med att det faktiskt 

samtidigt visas en film bryts magasinkänslan snabbt ner. Genom att man får ett delat intryck 

på denna startsida, d v s att den är som en statisk text samtidigt som det visas rörliga bilder 

gör att man känner en viss osäkerhet. I samband med Kress och van Leeuwens resonemang 

gällande multimodala texter går det att se att denna ambivalens kan bero på att flera 

semiotiska koder visas samtidigt. Ena halvan av skärmen domineras av en bild på en ung man 

och hans krönika, vilket känns som en remediering av ett magasin. Medan andra halvan 

domineras av en flashfilm som remedierar själva filmmediet. Detta gör att besökaren upplever 

webbplatsens formmässiga budskap som komplext. Hypermediering upplevs här därför att 

ytan, d v s själva mediet, står i vägen och skapar opacitet vilket leder till innehållet skyms. 

Men det går även, som ovan nämnt, att tolka denna webbplats utifrån det omvända 

perspektivet. De som har skapat webbplatsen kan verkligen sägas ha arbetat med det Bolter 

och Grusin kallar utsuddning, det finns inga direkt skönjbara spår efter dessa i produktionen. 

Man vill uppnå omediebarhet, besökaren ska känna att han/hon träder in i en ny värld. På 

Pkhuset.com finns det t ex inget verktygs- eller adressfält utan istället tar själva webbplatsen 

upp hela skärmen. Detta måste ju ses som ett försök till att uppnå omediebarhet, att sudda ut 

själva mediet och fokusera innehållet. På det sättet kan man även tolka det som den 

heterogena yta som vanligtvis brukar förekomma på  köpcenterwebbplatser har ersatts av ett 

mer enat visuellt utsnitt. Vidare kan man även tolka det som om det ej finns en rad olika koder 

rent innehållsmässigt som besökaren måste tolka utan istället en övergripande enhetlig kod. 

Webbplatsen genomsyras ju av den vikt som läggs vid begreppet ”attityd”. Detta bidrar 

implicit till skapandet av webbplatsens identitet/rumslighet. Homogeniteten hos innehållet 

kan ur denna synvinkel sägas skapa transparens hos mediet, inte mycket stör besökaren i 

hans/hennes upplevelse av innehållet som det ”verkliga” eftersom det domineras av en kod.   
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I de två ovan redogjorda perspektiven står följaktligen form och innehåll i 

motsatsförhållande till varandra. Vilken av ovanstående tolkningar av Pkhuset.com som är 

den mest legitima kan ses som socialt konstruerat. Detta tar både Bolter och Grusin samt 

Kress och van Leeuwen upp som förklaring till vad som upplevs som transparent respektive 

opakt. De menar som bekant att visuell kommunikation alltid är kodad och att den enbart 

verkar transparent för att man redan känner till koden. De som upplever denna webbplats som 

genomskinlig är troligtvis de som direkt kan identifiera sig med attitydbudskapet som 

genomsyrar webbplatsens innehåll.  Medan de som inte kan göra denna identifikation tydligare  

ser själva medieringen av innehållet, d v s webbplatsens form, vilket leder till att de istället 

upplever Pkhuset.com som hypermedierad och ogenomskådlig. 
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Slutdiskussion 

Svenska köpcenters webbplatser: En reflektion 
Som en avslutning på denna uppsats kommer jag, i detta kapitel, gå igenom de för denna 

studie mest relevanta gemensamma karaktärsdrag jag funnit bland svenska köpcenters 

webbplatser. Dessutom kommer jag även försöka ge en egen förklaring till varför situationen 

ser ut som den gör bland webbplatserna idag samt även blicka lite framåt. 

Till att börja med har jag sett en tendens där de flesta webbplatser jag har studerat för en 

uttalad strävan efter att locka en viss målgrupp och denna målgrupp är synonym med de man 

vill ska shoppa i det fysiska centret. Man väljer den lokala publiken framför den globala. Det 

finns såklart några undantag från detta men de är som tidigare redovisat få. Det kanske 

intressantaste exemplet av dessa är Pkhuset.com som istället för att formulera en socialt 

och/eller ekonomiskt betingad målgrupp istället koncentrar sig på den grupp människor som 

kan identifiera sig med det attitydbudskap som sprids på webbplatsen.  

I detta sammanhang är det intressant att göra en återblick på den litteratur jag har använt 

mig av i uppsatsen. Det går ju att i den skönja att kroppen ses av många teoretiker som något 

förlegat i cyberrymden, precis som vem du är, vilken social status du har och var någonstans 

du geografiskt befinner dig. Men om man sätter dessa resonemang i samband med de 

webbplatser jag studerat går det att se att det inte riktigt är så enkelt alla gånger. 

Målgrupperna är ju de facto tydligt uttalade och det spelar ofta stor roll om du besökt 

köpcentren eller ej för att ha glädje av sidan. Vem du är av kött och blod blir på 

webbplatserna det absolut viktigaste, Internetanonymiteten som många talar om existerar inte 

här. Fastän du kan surfa utan att bli igenkänd på dessa webbplatser är det inte säkert att de 

vänder sig till just dig som person och på det sättet kan du känna dig utesluten och utestängd.  

Något annat som är intressant att ta fasta på här är kopplingarna mellan köpcentrens 

webbplatser, själva köpcentren och den demografiska struktur som finns i de områden som 

shoppingcentren jag har undersökt är belägna. En webbplats i allmänhet kan ju ses som 

relativt fristående från de förutsättningar som finns bland befolkningen i olika geografiska 

områden i samhället. Men så är ju inte fallet när de gäller köpcentrens webbplatser eftersom 

dessa till viss mån även remedierar den lokala kontext som köpcentren är en del av. Vad jag 

menar med detta är att demografi egentligen inte borde kunna användas som ett instrument i 

webbplatsanalys eftersom de ekonomiska, sociala och kulturella förutsättningarna bland 

befolkningen i ett visst samhälle ej är väsentliga för att studera en Internetplats. Men här, i 

mitt fall,  blir demografi som verktyg ändå en hjälp till att förstå webbplatserna och se deras 
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avgränsningar,  just beroende på att köpcentrens webbplatser är starkt inkorporerade i de 

fysiska köpcenterrummen och dessa i sin tur är färgade av den geografiska plats där de är 

belägna.  

Ur rumslig synvinkel går det vidare att se att de flesta av de webbplatser jag har studerat 

avgränsar sig genom länkning eller alltså alternativt remedierar det fysiska köpcentrets 

struktur. Man bryter sig således inte loss från de koder och föreställningar som själva 

shoppingarenorna är uppbyggda kring utan blir snarare en del av dessa. I en del fall använder 

man inte ens länkningen på det sätt att man länkar ut till köpcentrens butikers officiella 

webbplatser utan man har istället skapat egna infowebbplatser gällande dessa. Genom detta 

avgränsar man sig ytterligare från världen runt omkring och även från Internetomgivningarna. 

I en del fall försöker man dock öppna upp något och bli en större del av det globala som 

Internet företräder genom att erbjuda webbplatsen på olika språk, i alla fall som en 

sammanfattning av den viktigaste informationen på webbplatsen.  

Ett intressant exempel ut rumslig synpunkt är Strompilen.se. Här har man, som bekant,  

byggt upp en 3D-tour där besökaren kan vandra runt i en virtuell värld. Men trots detta försökt 

till att utnyttja mediet är den virtuella världen en kopia av den värld där själva shoppingcentret 

ligger och är en del av. Det som flera av de teoretiker jag använder mig av påstår, d v s att 

plats definieras genom symboliska, sociala och kulturella konstruktioner är här intressant att 

ta upp. De olika konstruktioner köpcenterwebbplatserna är uppbyggda av är allt som oftast 

enbart samma som det fysiska köpcentren är byggda av, därför blir webbplatsernas plats eller 

rumslighet lika med köpcentrens. Det finns således ingen egen identitet eller eget rum hos 

webbplatserna. 

 En annan aspekt som är intressant att ta fasta på här är den statiska känsla som präglar 

köpcenterwebbplatserna. De liknar mer platsrum än flödesrum medan de verkliga centren kan 

ses som både och. Genom detta är de webbplatser jag undersökt motsatser till den bild av 

Internet vilket teoretiker som exempelvis Manuel Castells och Rob Shields målar upp. De 

menar ju att webben är lika med dynamik och mobilitet, att det finns en rörelse. Men i detta 

fall blir webbplatserna lika med det statiska och de fysiska köpcentren lika med det 

dynamiska bestående av konstanta flöden. 

 Något annat man kan koppla samman med teorierna kring det rörliga Internet är just 

synen det har på sig att vara en ”här och nu”-medium, d v s ett flyktigt medium vars 

webbplatser ständigt skiftar karaktär, innehåll och utseende. Detta har varit svårt att finna  i 

mitt fall. Under de gånger jag gått in på de olika webbplatserna har inte mycket hänt förutom 

att man kanske bytt ut en bild eller en text beroende på årstid, webbplatserna uppdateras 
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således mycket sällan. Vad man kan utläsa av ovanstående är att både rumsligheten och 

rörelsen uteblir när det gäller svenska köpcenters webbplatser.  

Något som sammanfattningsvis även är intressant att peka på är att det i många av de 

studerade fallen går att se en tydlig vilja till att verkligen framhäva bruket av Internet som 

gestaltningsmedium. Många köpcenter har t ex satsat på att ha VR-visningar av centret. Som 

tidigare har sagts är dessa emellertid bristfälliga eftersom du som besökare ej egentligen går 

en visning utan snarare styr upp, ner, åt sidan eller stoppar en redan förprogrammerad slinga. 

Du står bara på samma plats och rör dig således ej inne i det virtuella centret. Men på 

Strompilen.se ser det annorlunda ut. Här kan du själv välja hur du vill gå runt i det virtuella 

köpcentret och omgivningarna runt omkring detta.  Men fortfarande styrs ju ändå själva 3D-

touren av den ”verkliga” världens förutsättningar och avbildar dessa.  

Vidare finns bland många webbplatser olika former av elektroniska enkäter, webbfrågor 

och speciella webberbjudanden.  Men vid en närmare titt på dessa visade det sig att de i mångt 

och mycket enbart rör det fysiska köpcentret, d v s att man (köpcentrets ledning) använder sig 

av de olika frågorna för att få en bättre förståelse för vilka kunderna är som besöker själva 

centret och hur dessa upplever shoppingarenan. Fokus ligger i de flesta fall på att återigen 

understryka att man faktiskt använder sig av Internet som medium. Detta leder i sin tur vidare 

till en annan problematik, innehållet skyms nämligen här helt av mediet. Webbplatserna 

upplevs på så sätt av besökaren som hypermedierade och opaka, utan möjlighet att förmedla 

en direktkontakt med själva innehållet.  

Ett intressant exempel och undantag där själva köpcentret till viss del remedierar 

Internetmediet är återigen Strompilen.se. Här marknadsför man Strömpilens köpcentrum, 

vilket jag tidigare har nämnt, som ett ställe för ”One Stop Shopping”. I detta fall blir 

köpcentret en explicit kopia av webbens nätverksuppbyggnad. Detta är dock det enda 

exemplet jag funnit på det omvända förhållandet.  

Till sist i denna sammanfattning av mina resultat och som en länk som leder vidare mot en 

mer reflekterande diskussion tar jag nedan upp e-handel och sätter det i relation till svenska 

köpcenters webbplatser. Genom studierna av köpcenterwebbplatser har jag nämligen kunnat 

konstatera att det inte finns några tecken på att man intresserar sig för shopping via nätet just 

nu och detta har varit ett genomgående drag. Shoppingmöjligheterna i själva köpcentret är det 

som fokuseras först och främst och det är dessa man vill marknadsföra genom Internetplatsen. 

Pkhuset.com kan emellertid ses som något av ett undantag då denna har länkar till olika e-

butiker som är oberoende av den fysiska gallerian. Vidare nämner man på Kistagalleria.se att i 

fall e-handel blir stort så är det något man kommer satsa på.  
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Anledningarna till att det ser ut på detta sätt, d v s att man inte satsar på e-handel utan 

snarare verkar avvakta kan vara flera. Den största anledningen är att det kan vara svårt att få 

e-handel att fungera i dagens läge eftersom detta inte är något som anses som ett naturligt sätt 

att shoppa.  

En annan orsak är att man ur kundperspektiv kan uppleva det som skrämmande att handla 

via nätet eftersom det kan vara svårt att hitta postadressen och telefonnumret till företaget 

bakom e-butiken. Detta kan vara avskräckande för många eftersom det gör att själva företaget 

upplevs som om det egentligen inte finns. Internetmediet gör det till viss del smidigare att 

shoppa  men apparaten kring detta kan upplevas som mycket mer komplex och svårgreppbar 

än att  handla något i en butik inne i ett köpcentrum. Meningen med e-handel är ju att man 

skapar en världsomfattande butik där vem som helst, vart som helst ska kunna surfa in och 

köpa något. I teorin är detta en smidig och bekväm tanke men fortfarande fungerar den 

mindre bra i praktiken. 

En problematik värd att ta upp just i det här sammanhanget är vikten man som kund 

lägger vid att kunna vara i direktkontakt med det potentiella föremålet för shoppingen. Det 

handlar ju mycket om att kunna känna, att kunna lägga händerna på det man ska inhandla. 

Hur målande beskrivningar som än finns gällande olika produkter som går att shoppa via 

olika webbplatser kommer dessa aldrig i närheten av hur det verkligen känns att ta på ett tyg, 

en sko eller en väska e t c.  Det upplevs som besvärligt att handla något som man inte kan 

känna på eller prova innan, därför väljer många det säkra före det osäkra och shoppar därför 

hellre i butik än via Internet. Shopping via nätet idag liknar på många sätt att fönstershoppa. 

Man betraktar varorna genom något, genom ett fönster utan möjlighet att vara i direktkontakt 

med dessa. Skillnaden är bara att vid fönstershopping så behöver du inte bestämma dig för 

vad du ska inhandla enbart genom att betrakta detta utan du har faktiskt chansen att gå in i 

butiken och prova eller känna på den produkt som intresserar dig. Det kan du inte när du e-

handlar.  

I det ovanstående skrivna reflekterar jag kring köpcentrens men även samhällets, här 

representerat genom ett kundperspektiv,  avvaktande ställningstagande gentemot e-handel. 

Nedan tänker jag nu istället fundera kring det  digitala  köprummet samt även kring hur det 

ska kunna etableras.  

En virtuell plats där man kan göra sina inköp är ju något som i själva verket är ett 

köpcenter fast i en annan verklighet, eller dimension. Skillnaden mellan det jag redovisat 

ovan, d v s hur läget ser ut nu bland köpcenterwebbplatser 2001/2002,  och en fungerande e-

handelswebbplats är att den sistnämnda tar vara på det mediala rummets kommunikativa  
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möjligheter, d v s det hämtar sitt uttryck från just det specifika för Internetmediet och är 

därför ej en kopia rakt tagen från ett fysiskt köpcentrum som många av de 

köpcenterwebbplatser jag har undersökt är.  Vad dagens köpcenter gör genom sina 

webbplatser är snarare att annektera det virtuella rummet, de knyter detta till sig för att sedan 

kunna använda och nyttja detta när det allmänt accepteras som ett reellt köprum snarare än ett 

virtuellt. De bidrar således på inget sätt till en utveckling mot e-handel själva utan befinner sig 

istället mer i ett viloläge där väntan på att något ska ske är det centrala. För att  e-handel ska 

fungera måste det på något vis ses som naturligt,  precis som vi ser på shopping överlag, det  

ska inte kännas konstigare att beställa en tröja via Internet än att gå in i en butik och köpa den. 

Samma  process har många andra medier, teknologier och andra fenomen gått igenom innan 

de riktigt har kunnat slå igenom. För att ta två nutida exempel kan vi se till digitaltvboxen 

eller WAP-telefonen. Båda dessa uppfinningar befinner sig i något slags väntrum tills att 

något ska ske som ska göra att de uppfattas som en del av vår vardag. De har ungefär samma 

position som e-handeln har i vårt samhälle, de finns och vi vet om dem, men inte som 

naturliga fenomen eftersom det fortfarande krävs någonting ytterligare för ett allmänt bruk 

samt acceptans. 

Internetmediet och framförallt e-handeln är således något ofärdigt och omoget idag, något 

många känner osäkerhet och avvaktan inför. Frågan är bara hur något som är så outvecklat 

kan få en sådan stor plats i våra medvetanden?  Jag tror att detta till mångt och mycket beror 

på just den utopiska, näst intill drömlika vision av Det nya mediet och dess möjligheter som 

förespråkas från alla håll. Trots att IT-bubblan inte höll den här gången har den ändå lämnat 

spår av optimism som är svåra att utplåna. Nästa gång kanske… tycks många tänka. Shopping 

via nätet är ännu inte starkt rotat i vårt samhälle men allteftersom tiden går kanske det mer 

och mer blir en del av vår vardag att e-handla. Just att göra folk medvetna om den här 

företeelsen kan ju sägas vara en metod för att naturliggöra denna. Detta i sin tur är ett sätt att 

sakta etablera ett nytt digitalt rum, det fjärde rummet. 
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