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Förord 

Detta är en rapport från forskningsprogrammet Skiftande medielandskap, som 
finansierats av Östersjöstiftelsen. Programmet leddes av professor Göran Bolin 
och pågick mellan 2002 och 2005. Denna rapport är en av många sprungna 
inom forskningsprogrammet som studerar mediers roll i områden präglade av 
dynamiska förändringsprocesser, med det övergripande syftet att utveckla teo-
ribildningen om mediers roll i social och kulturell förändring.  

Jag vill passa på att tacka: Göran Bolin för genomläsningar och alltid viktiga 
kommentarer på såväl korta som långa textavsnitt, Magnus Andersson som har 
läst och gett synpunkter på det färdiga manuskriptet, alla inblandade i Skiftande 
medielandskap som vid olika tillfällen har bistått med råd och kommentarer. 
 
Södertörn 14/3 2008 
Patrik Åker 
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1. Inledning 

År 2000 deltog jag i den sjätte ICCEES (International Council for Central and 
East European Studies) världskongressen som detta år hölls i Tammerfors i 
Finland. Mottagningen gick av stapeln i Museicenter Vapriikki, en före detta 
mekanisk verkstad som nu fungerade som utställningslokal. I denna lokal 
minglade forskare från olika platser i världen, intresserade av Centraleuropa och 
Östeuropa, specifika regioner som inte minst efter Kalla krigets slut har blivit 
både tillgängliga och intressanta även för forskare med sin hemhörighet på 
andra platser. På många sätt ramar tillställningen in problemområdet för denna 
studie. Där finns den lokala platsen, Tammerfors, som har genomgått en för-
vandling från industristad till en plats präglad av information och kunskap (mu-
seiverksamheten, kongressen och de inbjudna forskarna). Denna plats har av-
lagringar bakåt i historien (museiverksamheten, fabrikslokalen) men är också en 
mötesplats för framtida länkar mellan personer och platser (de forskare som 
deltar). Därutöver är de inbjudna forskarna delaktiga i skapandet av olika europe-
iska regioner. Regioner som under det kalla kriget hölls åtskilda från västvärlden 
och nu ska fyllas med nytt innehåll, nya förståelser. Mottagningen i Museicenter 
Vapriikki kan därför ses som illustration till hur de lokala förhållandena har 
anpassats till det som har betecknats informations- och kunskapssamhället. 
Tillställningen kan också ses som hur det lokala länkas till det internationella 
och här spelar universitetet i Tammerfors, som är med och arrangerar kongressen, 
en viktig roll. Genom att lägga mottagningen där man gör är universitetet också 
delaktigt i vad som kan sägas vara en profilering av staden.  

Trots att en vanlig tanke i det som finns skrivet om dagens så kallade globa-
liseringsprocesser är att det lokala och det internationella har fått ökad betydelse 
(jfr Castells 2000) finns det mycket som tyder på att nationen fortfarande utgör 
en viktig ram för såväl människor som olika verksamheter. För mig var det vid 
besöket i Tammerfors inte självklart hur staden kunde förstås i relation till lan-
det Finland. Jag visste dock att staden Nokia ligger i Tammerforsregionen och i 
den startade det telekommunikationsföretag som nu är synonymt med Finland. 
Tävlingar mellan nationer har inte avstannat och marknadsföring av länder blir 
ett allt vanligare fenomen. Såväl turistorter, kommuner, regioner (jfr Egeland & 
Johannisson 2003) som nationer, t ex England och Estland, ägnar sig i hög grad 
åt s k ”branding”, att marknadsföra platser som ”symboliska varor” på en in-
ternationell marknad (jfr Bolin 2002). De senaste decennierna ska också fler 
nationalstater ha grundats än någonsin tidigare i historien.  
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Denna studie vill undersöka vilken betydelse platserna för universitet och 
högskolor, så som Tammerfors, har för de parallella processerna lokalisering, 
nationalisering och internationalisering. Det har i allt större utsträckning blivit 
attraktivt för lokala platser att ha sitt eget lärosäte, det blir ett sätt att locka såväl 
människor som olika verksamheter till den fysiska platsen. Det blir viktigt för 
att höja platsens status, generera arbetstillfällen och så vidare. Och omvänt blir 
också den specifika platsen där lärosätet ligger en viktig konkurrensfaktor gent-
emot likvärdiga utbildningar vid andra lärosäten. Ett högt symboliskt kapital 
kan också omvandlas till höjda forsknings- och utbildningsanslag. Dessa lä-
rosäten är tänkta att såväl utbilda som attrahera en internationell elit, och där-
igenom blir de viktiga noder i det s k nätverkssamhället (Castells 1996).  

Universitet och högskolor kan också sägas bli navet i nationers strävan efter 
att bli konkurrenskraftiga informations- och kunskapssamhällen. Genom att 
skaffa sig allt fler högutbildade ska samhällen konkurrera genom kunskap, inte 
genom effektiva industrier. Dessa samhällen kännetecknas i hög grad av pro-
duktion och distribution av kunskap och information, där allt fler arbetar med 
tjänster, olika konsultverksamheter, och utbildning. Att utbildning är viktigt är i 
och för sig inget nytt. Skolan är sedan länge en viktig institution i samhället. 
Skolan och kyrkan har traditionellt varit de institutioner som innehaft den sym-
boliska makten, eller med andra ord, makten över våra tankar. Det som är nytt 
med dagens situation är att utbildningsnivån generellt sett är högre än någonsin. 
Det innebär att skolans symboliska makt också kan ses på ett annat sätt, att den 
högre utbildningen (universitet och högskolor) har blivit en symbol i sig för ett 
samhälle väl anpassat till den nya tidens krav. Där utbildas människor med flex-
ibla kunskaper och kompetenser. 

Den skisserade utvecklingen med en alltmer omfattande symbolproduktion 
öppnar därför för ytterligare en institution med symbolisk makt – medierna 
(Thompson 1995). Inom nationalstatens ram fick medierna en betydelsefull roll 
som det kitt vilket håller samman nationen som föreställd gemenskap  
(Anderson 1991/1993) men nya medieteknologier som Internet sägs ha upplöst 
nationsgränser som kommunikationsgeografiska hinder. Idag beskrivs både 
högre utbildning och medier som länkar mellan det lokala, det nationella och 
det globala (Sörlin 1996, Castells 2000). På så vis är både medier och lärosäten 
viktiga för hur vi ska förstå platser i tider av globaliseringsprocesser. En hel del 
har skrivits om, eller reflekterats över, medierna som såväl förstärkare av den 
lokala gemenskapen, som tillskyndare av globaliseringsprocesser (jfr Castells 
2000, Sreberny-Mohammadi 1997). Det har också skrivits en del om universitet 
och högskolor ur detta perspektiv (jfr Sörlin & Törnqvist 2000). När det gäller 
lärosäten har även forskning om den konkreta platsens betydelse börjat upp-
märksammas så som arkitektur, omgivningar, utbud osv (Sörlin 1996, 93 ff). 

Det har också gjorts enstaka studier av relationen mellan medier och platser 
för högre utbildning. Båda kan beskrivas som gynnade i dagens samhälle. Allt 
fler studerar på högskolenivå och allt fler uppmuntras att studera. Tillväxten av 
gamla och nya medier verkar inte avstanna och vår vardag präglas i hög grad av 
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mediekonsumtion där det som finns i medierna blir vår ”verklighet”, att inte 
synas på den arenan ses som förödande (jfr Couldry 2003). Som ett uttryck för 
hur medierna genomsyrar andra verksamheter i samhället (jfr Altheide & Snow 
1979, Ekecrantz m fl 2000) är lärosätena i hög grad hänvisade till de moderna 
(mass-)medierna för att profilera sig (jfr Ekström 2004). Det har exempelvis 
visats hur, vad man kan kalla för, medialiseringen av universitetens verksamhet 
tar sig uttryck i platsannonser i syfte att rekrytera nya lärare och forskare  
(Fairclough 1993). De var tidigare sparsmakade och kungjorde endast att en 
tjänst ledigförklarades. Den nutida platsannonsen argumenterar i hög grad för 
just denna plats och detta lärosätes förträfflighet. Visserligen går det att hävda 
att vetenskapen allt sedan massmediernas genombrott vid slutet av 1800-talet 
har varit beroende av medierna för att nå ut med sin verksamhet. En skillnad är 
dock att själva platsen får en mer framträdande betydelse idag. Tidigare var det 
själva innovationen, forskningsresultatet, eller forskaren som lyftes fram  
(Ekström 2004). 

Universitet och högskolor kan ses som viktiga symboler, ”motorer” och 
”kärnverksamheter” i de i hög grad medialiserade kunskapssamhällena. Men det 
är inte självklart hur Internet används för att kommunicera dessa platser. Å ena 
sidan finns en alltmer intensiv symbolproduktion där starka aktörer ska göra 
platserna till immateriella, symboliska, varor som ska gynna den faktiska plat-
sens ekonomiska tillväxt.1 Å andra sidan erbjuder Internet möjligheter till ett 
mer demokratiskt deltagande där såväl den symboliska maktkoncentrationen i 
medieinstitutioner som tidigare geografiska hinder som nationen inte längre 
försvårar för människor, med rätt utrustning och vissa datorkunskaper, att mö-
tas och utbyta tankar, göra gemensam sak. Detta behöver förstås inte vara en 
motsättning, en gynnsam ekonomisk situation är nödvändig för att skapa ett väl 
fungerande, demokratiskt samhälle. Problem uppstår dock om de ekonomiska 
intressena alltid hamnar i förgrunden och om de uteslutande gynnar vissa grup-
per, vissa intressen. Syftet med denna studie är att, ur ett komparativt perspektiv, under-
söka hur högre lärosäten kommuniceras – vilket inkluderar de platser de är lokaliserade på 
och de sammanhang de placeras i – och hur det kan relateras till aktiviteter som underlättas 
genom Internet som kommunikationsteknologi.  

Studien tar avstamp i profileringen av tre lärosäten på deras respektive eng-
elska webbplatser. Dessa kan förstås som riktade till en publik utanför det egna 
landet och kan ses som ett sätt att skapa platsen i ett globalt sammanhang. I 
fokus står de explicita länkarna på webbplatserna eftersom de uttrycker såväl 
faktiska förbindelser, som en önskan om hur lärosätena vill orientera sig gent-
emot andra verksamheter, och andra platser (jfr Slevin 2000, s 144). De tre 
lärosätena är: Södertörns högskola utanför Stockholm, universitetet i Tammer-

                               
1 Jag gör i föreliggande studie en skillnad mellan faktisk plats och virtuell plats. Där den 
förra förutsätter en delad fysisk, materiell, plats är den andra istället kommunicerad via 
olika medier och immateriell. Det är i hög grad en analytisk uppdelning som inte låter 
sig göras i realiteten. 
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fors i Finland, och Tartu universitet i Estland. Dessa tre lärosäten representerar 
också tre intressanta platser. Södertörns högskola är placerat i den segregerade 
förorten som genom statliga initiativ ska genomgå en positiv förändring, uni-
versitetet i Tammerfors är beläget i en stad som kan ses som arketypen för den 
en gång så framgångsrika industristaden som nu måste anpassas efter de nya 
förhållandena, och universitetet i Tartu är exempel på den gamla lärdomsstaden 
som för inte alltför länge sedan var del av Sovjetunionen. Samtliga platser är 
alltså indragna i omfattande förändringsprocesser som är intressanta att studera. 
Värt att poängtera är att det i denna studie inte är en förändring över tid som 
studeras utan istället hur Internet används vid en dynamisk tidpunkt. 

Det empiriska material studien använder är insamlat på lärosätenas webb-
platser och de webbplatser lärosätenas länkar gynnar (såväl lokala, nationella 
som transnationella). Detta har kompletterats med tryckt informationsmaterial 
från lärosätena och intervjuer med personer som arbetar med lärosätenas profi-
lering utåt. Därutöver har intervjuer gjorts med anställda på regionala turistby-
råer och personer som arbetar med ”kommuninformation”. Dessutom har 
tryckt material samlats in som finns tillgängligt för besökare vid kommunkontor 
och turistbyråer. Dessa önskade bilder av platser visar också implicit på sin 
motsats, sådant som är problematiskt med den specifika platsen. Därför är det 
också nödvändigt att uppmärksamma och beakta historiska och samtida medie-
representationer som kan kopplas till de olika platserna. 

Det är fyra övergripande frågor som vägleder studien: 1) Vad är det för geo-
grafi som öppnar sig med utgångspunkt i de tre lärosätenas engelska webbplat-
ser?  2) Skapas några signifikativa framställningar av platserna i relation till den 
geografi som öppnar sig? 3) Vilka aktiviteter råder kring medieringen av plat-
serna som kan kopplas till kommunikationsteknologin Internet? 4) Vilken bety-
delse kan produktionen och innehållet tänkas ha för medierna som samhällsin-
stitution? Frågorna emanerar från de fyra teoretiker som denna studie huvud-
sakligen tar spjärn mot; Stuart Hall, Doreen Massey, Manuel Castells och Nick 
Couldry.  

Den första frågan är tänkt att applicera Stuart Halls tankar om särskiljandet 
av medieproduktion från mediereception så som de framkommer i den teore-
tiska modellen ”Encoding/Decoding”, vilken han lanserade på 1970-talet (Hall 
1993). En grundläggande tanke hos Hall är att relationen mellan producenter 
och användare i all form av masskommunikation till sin natur är asymmetrisk 
eftersom den är åtskild. Däremot menar Hall att det finns en ”dominerande 
ideologi” i samhället som gynnar vissa tolkningar av mediernas texter (i vid 
mening) – en ”preferred reading” eller ”gynnad tolkning”. Uppgiften i denna 
del av studien är att parafrasera Hall genom att analysera vilken karta som upp-
rättas på Internet genom de prioriterade länkar jag erbjuds. Kort sagt, att analy-
sera hur den gynnade geografin ser ut. 

Den andra frågan väver samman Hall med geografen Doreen Masseys teori-
er om platsbegreppet. Denna del handlar om det signifikativa innehåll som 
kartan, den gynnade geografin, fylls med. Massey (1994) har utvecklat ett per-
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spektiv på platser som uppmärksammar förändringar, hon ser alltså tid och 
rum/plats som oupplösligt förenade. Vidare ser hon förändringar som något i 
grunden både positivt och signifikativt för platser. Masseys teoribygge kan för-
stås i relation till den främlingsfientlighet och rädsla för förändringar som är en 
del av dagens globaliseringsprocesser. Genom Massey är det också möjligt att 
problematisera uppdelningen mellan en föränderlig och en statisk syn på plat-
sen genom att koppla även det föränderliga till maktförhållanden, som alltid 
genomsyrar den rumslighet – de idéer och föreställningar – som platser står i 
relation till. Genom att relatera till Halls ”dominerande ideologi” går det att se 
om det skapas en rumslig dominant, en gynnad tolkning av platsen.  

Studiens samtliga tre platser är inbegripna i omfattande förändringsprocesser 
men som framgår ovan kan framställningen på Internet gynna vissa aktiviteter 
på andras bekostnad. Studiens tredje fråga lånar Manuel Castells begrepp ”flö-
desrummet” för att analysera vad Internet kan ha för betydelse för hur dessa 
platser framställs. Detta genom att uppmärksamma de aktiviteter kring använd-
ningen av Internet som framträder i studiens tre fall. Castells är nätverkssamhäl-
lets2 och Internets teoretiker framför andra och ”flödesrummet” är ett centralt 
begrepp i hans teoretiserande om vad som kännetecknar dagens samhällen 
(Castells 1996). Begreppet indikerar att spatiala förhållanden är viktiga men att 
dessa inte står i relation till någon bestämd plats. Nätverkssamhället präglas av 
samtidighet och flöden relativt frikopplade från platser. Castells ”flödesrum” 
kan sägas stå i kontrast till Masseys ”progressiva” syn på platser. Där Castells 
ser det globala kapitalet som determinerande tar Massey utgångspunkt i ett 
demokratiskt perspektiv där alla ska ha möjlighet att delta i att skapa den plats 
där man verkar. Castells ser närmast ”flödesrummet” och faktiska platser som 
tillhörande olika världar men uppgiften i denna studie är ändå att se hur detta 
”flödesrum” kan tänkas stå i relation till de faktiska platserna, att analysera flö-
desrummets plats.  

Den fjärde frågan leder tillbaka till Halls teori med hjälp av Nick Couldrys 
(2003) resonemang kring ”myten om det medierade centret”. I detta skede nö-
jer jag mig med att beskriva Couldrys resonemang som att de traditionella 
(mass-)medierna (jag väljer i denna studie att kalla dem för medieinstitutionen3) har 
utvecklat en egen ideologi som naturaliserar och legitimerar dem som samhäl-
lets centrum. Att acceptera ideologin medför att det gäller att synas på denna 
centrala arena för att överhuvudtaget finnas till. Ett avgörande problem med 
detta är att medieinstitutionerna tillskrivs en alltför stor makt i dagens samhäl-
len. Internet kan potentiellt bryta mot den asymmetri som kännetecknar de 
traditionella (mass-)medierna eftersom teknologin erbjuder att medieanvändar-
                               
2 I studien ses nätverkssamhället som synonymt med informations- och kunskapssam-
hället. Skälet till det är att produktionen i nätverkssamhället är direkt relaterad till kun-
skap och information (jfr Peter Dahlgren, 2002 s 31). 
3 Här ansluter jag mig till Ekecrantz & Olssons (1994) användning av institutionsbe-
greppet på den svenska 1900-tals journalistikens framväxt. Där innefattar begreppet 
såväl regler för handlande (uttalade som outtalade) som gemensamma intressen. 



 12 

na kan bli medieproducenter. Därmed är det inte säkert att Internet reproduce-
rar ”en dominerande ideologi” eftersom den varuproduktion, som är central i 
Halls marxistiska perspektiv, inte är bestämt bunden till en medieinstitution 
med övergripande ekonomiska intressen. Därmed skulle medieringen av de 
platser som ingår i studien kunna bryta med tanken att medierna – förstått som 
en samhällsinstitution – utgör (såväl som representerar) ett samhälles centrum. 
En annan möjlighet är dock att flödesrummets plats representerar den ”domi-
nerande ideologin”, vilken Hall menar gynnar en viss tolkning av mediernas 
innehåll, och att flödesrummet också skapar ett visst sätt att representera platser 
på Internet och att vissa institutionella intressen gynnas.  

Att det är de engelska webbsidorna jag har valt som mitt empiriska material 
kan på ett sätt ses som problematiskt. Eftersom det materialet riktar sig utåt kan 
det vara så att det per automatik endast blir ”flödesrummet” jag har möjlighet 
att studera. Konkret uttryckt, att dessa sidor är till för det globala kapitalet. Men 
det går också att vända på resonemanget och säga att dessa sidor tvärtom kan, 
och borde, vara uttryck för de faktiska platserna. Att i mötet mellan det lokala 
och globala är engelskan det gångbara språket och möjliggör att upprätta of-
fentligheter, utbyta erfarenheter o s v utanför det lokala och nationen som ram 
genom den nya kommunikationsteknologin. Att framställningen av platserna 
synliggör ett ökat deltagande över tidigare geografiska hinder. Det är inte själv-
klart i vilket sammanhang dessa lärosäten kan placeras. Om de är viktiga platser 
i dagens samhällen borde de vara lika angelägna för ”medborgarna” som för 
”makten”. Jag ska följa detta, utifrån de frågor och teoretiker som har presente-
rats ovan, i kapitlen ”Gynnad geografi”, ”Rumslig dominant”, ”Flödesrummets 
plats”, och ”De symboliska platsernas aktörer”.  
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2. Gynnad geografi 

Centrala begrepp för att beskriva medierad kommunikation på Internet är hy-
pertext (öppnar också för att studera länkar, då det explicit visar att en text på 
nätet inte är isolerad utan står i relation till andra sidor och webbplatser) och 
interaktivitet (jfr Dahlgren 2002, Delany & Landow 1994, Jensen 1998). Det 
betyder att den nya kommunikationsteknologin ses som ett historiskt brott mot 
den linjära envägskommunikation som hittills har präglat medierad kommuni-
kation. Inte minst i den officiella politiska retoriken framhålls gärna detta som 
Internets inneboende demokratiska potential: att det möjliggör ett deltagande 
från medborgarna och en möjlighet att inte längre vara beroende av de profes-
sionella kommunikatörerna inom medieinstitutionen. I denna studie om profile-
ringen av lärosäten är det metodologiska tillvägagångssättet att lyfta fram de 
länkar som gynnas i webbplatsens utformning. Tillspetsat går det att säga att 
vad som uppmärksammas är det som delvis bryter mot hypertexten och inter-
aktiviteten. Tanken är att de lätt funna länkarna på Internet kan visa på förhål-
landet mellan en plats (lärosätet), dess önskade geografi (andra platser), och de 
föreställningar som gynnas, d v s platsens symboliska rum. Det behöver dock 
inte leda till en exkluderande och essentiell framställning av dessa platser utan 
det är möjligt att den ”gynnade geografin” tvärtom öppnar för en pluralistisk 
och mångfacetterad plats. Att exempelvis länkarna leder till webbplatser som 
motsäger varandra, som är producerade utanför de etablerade institutionerna 
och så vidare. Återigen är det av vikt att minnas att det är de engelska webbsi-
dorna jag analyserar. Hur används engelskan i den gynnade geografin? Är det 
ett sätt att vitalisera och demokratisera platserna eller är engelskan främst ett 
redskap för marknaden?  

Begreppet ”gynnad geografi” hänsyftar på Stuart Halls modell enco-
ding/decoding där han utmejslar tre möjliga mottagarpositioner i avkodningen 
(decoding) av masskommunikation. Det teoretiska begreppet ”preferred rea-
ding” (på svenska ”gynnad tolkning”) beskriver inte en faktisk mottagarposi-
tion, den måste undersökas empiriskt, utan fungerar som ett verktyg för att 
synliggöra hur dominerande samhällsideologier framträder i samhällets textpro-
duktion (Hall 1993). Halls ideologibegrepp bär släktskap med ideologi hos 
Althusser och Gramsci (Gurevitch & Scannell 2003). Från Althusser hämtade 
Hall att det i själva medietexterna finns en ideologisk dimension, att vi som 
medieanvändare omedvetet, med medievetaren Sven Ross ord: ”… fås att tro 
att vi är fritt handlande människor när vi i själva verket utför våra tilldelade 
uppgifter i strukturernas tjänst…” (1994 s 35). Utifrån Althusser blir vår tillde-
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lade roll att verka för det kapitalistiska samhällets fortlevnad, alltså hyllandet av 
privat egendom och individualism. Där Althusser har en tämligen statisk syn på 
ideologi blir Gramscis hegemonibegrepp viktigt för att öppna Halls enco-
ding/decoding-modell för möjligt motstånd. Hos Gramsci underordnar sig 
arbetarklassen den dominerande klassen i samhället, vilket leder till det kapita-
listiska samhällets fortlevnad, att det kort sagt inte blir någon revolution (Ross 
1994 34f.). Av vikt är dock att arbetarklassen identifierar och av egen vilja under-
ordnar sig dominerande samhällsvärderingar. Det möjliggör för det potentiella 
motstånd i tolkningar av medietexter som finns i Halls modell i form av ”nego-
tiated” (”förhandlad”) och ”oppositional” (”oppositionell”) tolkning. 

Den gynnade geografin är inte bara de länkar som erbjuds på olika webbsi-
dor utan också hur innehållet underlättar att välja vissa vägar. Hall tar i sin En-
coding/Decoding-modell utgångspunkt i ett marxistiskt perspektiv genom att 
betona varuproduktionen. Det som produceras inom medierna ser han som 
varor och dessa varor står i förbindelse till dem som äger produktionsmedlen i 
samhället (Gurevitch & Scannell 2003 s 239). Det är exempelvis idag inte svårt 
att se den alltmer intensiva symbolproduktionen kopplat till platser som ett svar 
på det globala kapitalet, vilket i en förlängning kan gynna vissa vägar på Inter-
net. Därmed inte sagt att möjligheter till motstånd mot denna logik inte finns, 
det gör den, i linje med Halls syn på hur vi tolkar medietexter där hans stora 
förtjänst är att skilja encoding (produktionen) från decoding (receptionen). 
Besökaren på Internet kan hela tiden bryta mot den gynnade geografin och leta 
sig fram på egna vägar. Men det är också möjligt att den gynnade geografin är 
något helt annat en den ”gynnade tolkningen”. Att den geografi som öppnar sig 
visar på en medieproduktion som helt underminerar Halls tankemodell med 
dess utgångspunkt i masskommunikation. Exempelvis genom att ägandet av 
produktionsmedlen blir allt oviktigare i takt med att ”alla” kan producera eget 
material och delta på nätet. Det kan exempelvis komma till uttryck genom en 
mångfald av röster och olika perspektiv på platserna i den gynnade geografin. 

Det finns även kopplingar mellan den gynnade geografin och Castells nät-
verkstanke: dels är nätverkssamhället öppet, dels finns där viktiga knutpunkter 
som står i relation till varandra (Castells 1996 s 470f). Genom den gynnade 
geografins metodologi blir jag också själv i högsta grad inskriven i studien. En 
illustration går att hitta i nätet som metafor. Ett nät är öppet och utan centrum 
men samtidigt kan det användas till att fånga saker, exempelvis när man fiskar.4 
Därmed parafraserar min metodologi nätverkssamhällets organisering – öppet 
med vissa centrala knutpunkter. Den gynnade geografin innebär att jag blir 
fångad av vissa vägar, vissa länkar och beskrivningar som öppnar sig. Därutöver 
har intervjuer med medieproducenter styrt mig i vissa riktningar, och produk-
tionskontexten har därför en avgörande betydelse. Det är den önskade geogra-
fin parad med den gynnade geografin, vilken inte behöver vara en medveten 

                               
4 Denna bildliga beskrivning av Internet har jag lånat från professor Irina Sandomirskaja 
(föreläsning på Södertörns högskola 04-03-16) 
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strategi från dem som arbetar med webbplatserna, som ringar in kartorna i 
studiens första del. Men betoningen i den första delen ligger just på kartan - vad 
det är för virtuell geografi som öppnar sig med utgångspunkt i de tre lärosätena 
- och mindre om hur vi skall förstå kartan, vilket istället blir en uppgift för de 
därpå följande delarna. 

Södertörns högskola 
Södertörns högskola (SH) grundades 1996 och året därpå gjorde jag mina första 
undervisningstimmar i ämnet medie- och kommunikationsvetenskap på hög-
skolan. Sedan 1998 har jag varit anställd och det gör att min förförståelse skiljer 
sig avsevärt jämfört med den jag har om universiteten i Tartu och Tammerfors. 
Det innebär bland annat att jag från början förstod högskolans placering som 
ett svar på att studentrekryteringen från Stor-Stockholms invandrartäta södra 
förorter var låg. (Denna politiska lösning framkommer också i historikern 
Gunneriussons (2004) studie av högskolans framväxt.) Detta färgar min läsning 
när högskolans profil på den engelska webbplatsens startsida sägs vara forsk-
ning och undervisning med mångvetenskaplig (”multidisciplinary”) och mång-
kulturell (”multicultural”) ”ethos”. (Bild 1) Det mångkulturella och mångveten-
skapliga paras med ytterligare ett honnörsord - medborgarskap. Medborgarskap 
syftar till att göra studenterna väl förberedda att delta i samhället och bli fram-
gångsrika i sina framtida karriärer. Med min förförståelse tolkar jag detta utifrån 
ett mångkulturellt perspektiv och läser in medborgarskap i ett integrationspro-
jekt. I linje med denna läsning syftar det mångvetenskapliga till att nå djupare 
förståelse kring komplexa frågor, exempelvis samhällsproblem som kommer till 
uttryck i en segregerad förort. Högskolan och den lokala platsen smälter sam-
man. 

Webbesökaren får också veta att forskningen vid högskolan har en särskild 
profil genom sin inriktning mot Östeuropa och den baltiska regionen. Varför 
forskningen till stor del är orienterad österut är okommenterat även om det 
naturligtvis går att applicera samtliga ”ethos” högskolan profilerar sig genom 
även på områdena i det forna ”östblocket”. Det mångkulturella eftersom det 
handlar om forskning över kulturgränser, det mångvetenskapliga eftersom 
komplexiteten i de förändringar som har skett i Östeuropa kräver det, och det 
medborgerliga förstått som den demokratiska utvecklingen. 
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Bild 1. Hemsida för Södertörns engelska webbplats. 05-06-22 

Forskningens orientering österut blir också framträdande på sidan om forsk-
ning och forskarutbildning. Inte minst ”The Centre for Baltic and East Euro-
pean Studies” som beskrivs arbeta med att utveckla mångvetenskapliga an-
greppssätt. Vid sidan av detta centrum och den tillhörande forskarskolan, pre-
senteras på denna webbsida flera centrumbildningar för forskning på högsko-
lan. Flera av dem har kopplingar till Östeuropa som: ”The Centre for German 
Studies”, ”The Institute of Contemporary History” – där forskningen tar av-
stamp i perioden efter andra världskriget med utgångspunkt i Sverige, ”The 
Stockholm Centre for Health of Societies in Transition” – med sitt uttalade 
fokus på central och Östeuropa, ”The Centre for Coastal Management Rese-
arch” – där Östersjöns kuster utgör ett viktigt forskningsområde. Forskningen 
riktar alltså i hög grad sina blickar österut och sträcker sig över de svenska 
landsgränserna. Den forskning som riktar sig inåt mot det egna landet behand-
lar komplexiteten i det egna identitetsbygget genom att fokusera på internatio-
nella strömningar eller som i ”the Centre for Intercultural Education”, genom 
att fästa vikt vid interkulturalitet, flerspråkighet, etik och estetik.  
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På Södertörns webbplats förankras också högskolan i en forskningspark som 
har växt fram. Högskolans önskan om att få universitetsstatus har varit uttalat 
ända sedan starten och klargörs redan på den engelska startsidan. För denna 
strävan är forskningsparken synnerligen viktig. Södertörns önskan om universi-
tetsstatus får en överensstämmelse i själva platsen för huvudbyggnaden. Ett 
universitetsområde har skapats genom att platsen, Flemingsberg, delas med ”the 
Karolinska Institute” och ”the Royal Institute of Technology”, ”Karolinska 
University Hospital” och ”Novum Innovation”.  

Till högskolan hör också en annan plats, kommunen Haninge och mer be-
stämt förorten Handen (i februari 2006 beslutade dock högskolans styrelse att 
lägga ner verksamheten vid Haninge och flytta den till huvudcampus i Fle-
mingsberg). Denna plats delas med the Royal Institute of Technology och här 
finns, med webbsidans ord, det allra ”nyaste” och ”senaste” vad gäller utrust-
ning och forskningsmetodik. Sammantaget gör det att framställningen av dessa 
campusområden ska placera dem i ett internationellt kunskapssamhälle. Mål-
gruppen för SH:s engelska webbsidor är också tydlig från början – det handlar 
om information till studenter från andra länder. Det är så vi kan förstå dessa 
sidor, de ska attrahera studenter att komma till just Södertörn. För att underlät-
ta för dessa studenter finns också en lång lista över de universitet i andra länder 
som högskolan har avtal med, dessa är främst lokaliserade i Europa men även 
andra delar av världen finns representerade. 

Utifrån den karta som har ritats upp på startsidan finns det dock väldigt lite 
som följer med på den sida på högskolans engelskspråkiga webbplats som kallas 
för ”useful links” (”användbara länkar”). Där finns inga länkar till de lokala 
platser där högskolan är placerad – till exempel orten Flemingsberg (som är 
huvudcampus) eller kommunen Huddinge (till vilken Flemingsberg tillhör). För 
att nå den lokala platsen måste jag gå andra vägar. Används sökmotorn Google 
(i augusti 2005), för att söka på Flemingsberg är den första träffen portalen 
Flemingsberg.com, som inte finns i en engelsk version, vilket gör att jag som 
utländsk besökare måste söka mig vidare. Den andra träffen är Huddinge 
kommun och här går det att länka sig vidare till engelskspråkiga sidor. Använ-
der jag sökmotorn Altavista (återigen i augusti 2005) hamnar en artikel från 
”Wikipedia, the free encyclopedia” överst bland träffarna. Där går det att länka 
sig vidare till ”suburbs”, Stockholm, Sverige, kommunen Huddinge, och även 
till Södertörns högskola och de andra utbildnings- och forskningsverksamhe-
terna på platsen. Länken ”suburbs” leder till en definition av ordet förort och 
har alltså inget att göra med den specifika platsen där SH ligger. På sidan om 
kommunen Huddinge kan jag länka mig vidare till kommunens officiella webb-
plats, den jag även nådde via Google och som också innehåller en engelsk ver-
sion. 

Wikipedias sida om Södertörns högskola innehåller också en länk till kom-
munen Huddinge, men värt att notera, inte till Haninge, den andra platsen där 
delar av högskolans verksamheter är placerad. Platsen Flemingsberg lyser också 
med sin frånvaro, här är Huddinge den plats som högskolan förankras i. Hög-
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skolans egen webbplats är också möjlig att länka sig till från den Wikipedia-sida 
som beskriver SH. På encyklopediens sida om högskolan beskrivs kortfattat 
dess profil – mångvetenskaplig och mångkulturell, men här har den medborger-
liga bildningen lyfts bort. Det finns också en presentation av forskarskolan 
BEEGS, som är knuten till högskolan. BEEGS beskrivs som ett försök att öka 
antalet studier som behandlar de baltiska länderna och Östeuropa. Skolan sägs 
drivas i samarbete med Stockholms universitet. Den framhållna geografiska 
orienteringen i forskningen överensstämmer med hur högskolan på sin webb-
plats vill profilera sig. Däremot är fokuseringen på forskarskolan, och att den 
bedrivs i samarbete med Stockholms universitet, överraskande. Även om BE-
EGS är en lätt funnen länk på högskolans webbplats så har den inte den mest 
prominenta platsen. Jämfört med Wikipedias framställning verkar det inte vara 
lika viktigt att betona forskarutbildning och närheten till universitetet i Stock-
holm. 

Hur ser då kartan ut om jag går tillbaka till sidan ”användbara länkar” på 
SH:s webbplats? Det är till stor del dessa länkar som förankrar högskolan i en 
geografi. De är indelade i fem områden: högre utbildning i Sverige, ambassader 
och konsulat, uppehållstillstånd och visum, webbplatser om Sverige och Stock-
holm, samt språkkurser i svenska. De tre första områdena ska tjäna som ren 
information till utländska studenter så att de så smidigt som möjligt ska kunna 
påbörja sina studier vid Södertörns högskola. Här är dock inte platsen Söder-
törn betydelsefull på något sätt utan det handlar om utbildning och utbildnings-
frågor i Sverige, samt de formella internationella kontakterna mellan länder. 
Sverige som geografisk ram gör också att en länk till Svenska Institutet, där 
information om Sverige tillhandahålls, påbjuds. Den andra ”geografiska” länken 
är till huvudstaden Stockholm. Dessa länkar återkommer också på de olika 
webbsidorna om information kring ansökningar och annat praktiskt. Om när-
heten till universitetet i Stockholm lyser med sin frånvaro på den egna webb-
platsen står det helt klart att högskolan vill förknippas med staden Stockholm. 
Visserligen ligger inte högskolan långt utanför Stockholm men det är ändå in-
tressant att den lokala platsen och den lokala geografin lyser med sin frånvaro. 
Istället är de två centrala platserna Stockholm och Sverige i den geografi som gyn-
nas i ”useful links”. 

När jag befinner mig på Stockholms webbplats, ”The official visitors gui-
de”5, finns inga lätt funna vägar till högre utbildning i området. Inte heller är det 
särskilt lätt att ta sig utanför citykärnan. När jag gör det bjuds jag på vyer från 
skärgården och länkar till vikingaarvet. Det finns länkar till sidor om några av 
kommunerna – dock inte Huddinge där Södertörns högskola är beläget – men 
av någon anledning är de tomma. Däremot finns på Stockholms webbplats en 
länk som heter European Cities Tourism där det går att länka sig vidare till 200 
europeiska städers officiella webbplatser för turister. Länkarna från Södertörn 
till Stockholm kan därför sägas endast gå i en riktning, från förorten mot sta-
                               
5 http://www.stockholmtown.com 
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den, och staden öppnar för Europa. Det finns inte heller någon lätt funnen väg 
från webbplatsen om Stockholm till landet Sverige. Det gör det däremot på 
Södertörns webbplats, där det istället är betydligt svårare att nå den lokala plats 
där lärosätet är placerat. 

Denna ambivalens i relationen till den lokala platsen kan sägas gå igen i dis-
kurser om högskolans bebyggelse. I hjärtat av forskningsparken i Flemingsberg, 
och mitt emot Södertörns huvudbyggnad, ligger det nyöppnade (2004) bibliote-
ket, ”the University library”, beläget ”at the very heart of the university”. Detta 
universitetsbibliotek förlänas också en egen webbsida där dess arkitektoniska 
lösningar lyfts fram. Genom arkitekturens betoning på öppenhet och transpa-
rens kan de arkitektoniska idéerna bakom SH:s huvudbyggnad, Moas båge, 
sägas tas ett steg vidare. Håkan Gunneriusson har i sin studie av SH:s historia 
uppmärksammat hur högskolans arkitektur var ämnad att kontrastera mot den 
omgivande bebyggelsen, som Novums och sjukhusets monumentalitet, och 
vara välkomnande (2004 s 51f). Det är inte svårt att göra kopplingar mellan det 
nyuppförda glas-biblioteket och den modernistiska arkitekturen i det svenska 
folkhemmets tappning. Det upplysta samhället tillgängligt för alla, och där arki-
tekturen blev ett uttryck för tilltron på offentliga lösningar (Åker 1998, jfr också 
Colomina om Le Corbusier 1994/1999). Fram träder en plats som är själva 
sinnebilden av ett kunskapssamhälle drivet av långt gående sociala ambitioner. 
Den slutenhet som till viss del präglar den kunskapsverksamhet som sedan 
tidigare fanns på platsen ska öppnas. Forskningens och utbildningens centrum 
ska göras tillgängligt. 

Trots byggnadernas, i jämförelse med de omgivande verksamheterna, väl-
komnande karaktär lyfter Gunneriusson fram att det även fanns långtgående 
meningsskiljaktigheter rörande bebyggelsens utformning (2004 s 52 ff). Dessa 
motsättningar bottnade i att det vinnande förslaget inte ansågs vara tillräckligt 
öppet gentemot omgivningen. Det går att skönja en spricka i hur SH ska upp-
fattas – som förankrad i det lokala samhället eller som del i ett större samman-
hang. Som jag tidigare har visat öppnar den gynnade geografin för ett samman-
hang där platsen är en del av Stockholm och Sverige. 

Hur är det då tänkt att den lokala platsen Huddinge ska profileras? Vilka 
verksamheter gynnas? Från Huddinges webbplats är det väldigt lätt att ta sig till 
Sveriges officiella webbplats, och relativt lätt att även ta sig till Södertörns hög-
skola. I intervjun med Huddinge kommuns informationschef tydliggörs att det 
hon benämner ”den kunskapsintensiva verksamheten” ska göra Flemingsberg 
internationellt känt. För att marknadsföra platsen Flemingsberg har de olika 
”aktörerna” på orten – Södertörns högskola, KI, KTH, Novum med flera – 
skapat ”Flemingsberg strategiforum” som är verksamt inom marknadsförings-
bolaget ”Arena Huddinge”. Denna marknadsföring av platsen Flemingsberg 
blir också viktig för hela kommunen och markeras av att informationschefen 
vill att Huddinge ska förknippas med ”kunskap”. Att lansera Flemingsberg som 
navet i denna ”kunskapskommun” är dock inte en uppgift utan problem. En av 
Strategiforums övergripande uppgifter är att se till att de olika verksamheterna i 
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området, inkluderat de som bor där, ska forma en helhet. När jag frågar om den 
bild av Flemingsberg som problemområde, vilken jag hade med mig när jag 
kom till Södertörns högskola, menar informationschefen att det är en gammal 
förlegad bild, att den inte längre förekommer.6 Informationsavdelningen på 
kommunen följer noga hur området framställs i medier och hon lyfter fram att 
problemförorten inte längre är den dominerande bilden. Däremot går det att 
ana en missbelåtenhet med att inte fler medier berättar om vad som händer i 
Huddinge och Flemingsberg. Informationschefen menar att kommunen lever i 
vad som har kommit att kallas ”medieskugga” (Nord & Nygren 2002). Det gör 
att de ”gamla” mentala föreställningarna om området fortfarande är livaktiga. 
När det gäller mer negativa föreställningar om platsen menar informationsche-
fen att dessa inte minst finns hos beslutsfattare. 

Det finns dock ingen möjlighet att ta sig från kommunen Huddinges engels-
ka webbsidor till dem som behandlar Arena Huddinge. Jag får därför målmed-
vetet söka mig fram till Arena Huddinge, och ett besök på deras webbplats 
öppnar för en ny gynnad geografi. Där finns länkar till Södertörns högskola och 
de andra ”kunskapsintensiva” verksamheterna i Flemingsberg. Därutöver finns 
också en länk till ”StockholmSyd”. Det senare är ett projekt som precis som 
Arena Huddinge syftar till att locka investerare till området. Intressant är att 
ortnamnet Stockholm används. Denna orientering mot Stockholm förstärks 
genom en annan länk på Arena Huddinges startsida kallad ”Huddinge in the 
Capital of Scandinavia”. Den sidan handlar om hur Stockholm ska marknadsfö-
ras och i detta projekt är Huddinge en del. Tanken att se Huddinge som en del 
av Stockholm i ett internationellt perspektiv är något som också flera gånger 
markeras i samtal med informationschefen vid kommunen. Därigenom blir det 
först när presumtiva boende, besökare eller företagare väl är i Stockholm som 
den lokala platsen ska synliggöras. Tanken att det är poänglöst att lyfta fram 
den lokala platsen istället för Stockholm delas även av dem som arbetar med 
profileringen av SH.7  

                               
6 Intervju med informationschefen vid Huddinge kommun, Berit Oscarsson (05-09-22).  
7 Intervju med informationsansvariga på Södertörns högskola: Ulrika Wass och Astrid 
Ott (06-01-16). 
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Södertörns gynnade geografi 

 
Figur 1 

Figuren är ett försök att illustrera den gynnade geografi som skapas utifrån SH:s 
webbplats. De mest framträdande länkarna är Sverige (främst genom Svenska 
Institutet) och Stockholm. Pilarna uttrycker riktningen på de lätt funna vägarna 
på Internet men behöver inte utesluta möjligheterna att det går att förflytta sig i 
motsatt riktning. Värt att notera är att Huddinge, den plats där lärosätet är belä-
get, är skilt från SH:s gynnade geografi, så också de aktiviteter (markerade med 
kursivt i Figur 1) som pågår kring medieringen av platsen. Däremot ser medie-
producenter i Huddinge SH som en verksamhet vilken är viktig att lyfta fram. 
De aktiviteter som råder är kopplade till både Sverige och Stockholm, men 
däremot finns inte någon privilegierad väg från huvudstaden till landet. I den 
något splittrade geografi som framträder blir dock landet Sverige den mest cen-
trala virtuella platsen (markerat med grått i Figur 1). 

Tammerfors universitet 
Universitetet i Tammerfors beskrivs ha sina rötter i Helsingfors år 1925. I Hel-
singfors var det inget universitet och verksamheten var inriktat mot samhällsve-
tenskap. ”The School of Social Sciences”, som det hette, flyttade till Tammer-
fors 1960, fick namnet University of Tampere 1966 och utsågs till statsuniversi-
tet år 1974. Samhällsvetenskapen beskrivs fortfarande som universitetets hjärta: 
”The Faculty is the oldest of the six faculties and represents, with the Interna-
tional School of Social Sciences, the essential mission of the University.”8 En 
tolkning är att den samhällsvetenskapliga fakulteten på många sätt förenar det 
gamla och det nya Tammerfors. Det gamla får då stå för arbetarstaden, indu-

                               
8 http://www.uta.fi/english/faculties.html 04-11-16 
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stristaden som är en miljö i vilken ämnen som ”Political Science”, ”Social Poli-
cy”, ”Social Work” kunde, och kan, hämta näring. Det nya får stå för staden 
som en del i informations – och kunskapssamhället. 

 
Bild 2. Hemsida för Tammerfors engelska webbplats. 04-11-16 

Universitetets historia sammanfaller med det fullt utbyggda industrisamhället 
och den välfärdsstat som växer fram som ett svar mot industrialiseringen och 
det kan ses i universitets profilering, det är den historien man vill ta med sig in i 
framtiden. Det går också att tänka sig att flytten till Tammerfors hade med 
arbetarstaden att göra. Universitetet sågs länge som det ”röda” universitetet och 
det som var öppet för alla, anti-elitistiskt.9  

På universitetets startsida är också det samhällsvetenskapliga perspektivet 
dominerande: ”…research and teaching focussed on society, its economy, ad-
ministration and culture and on the health and welfare of individuals.” (Bild 2) 
Ett ord som återkommer på nästan alla webbsidor är multidisciplinary (mångve-
tenskapligt). Det är alltså en mångvetenskaplig samhällsvetenskap som ska präg-
la universitetet. Vid sidan av de traditionella fakulteterna har också oberoende 
institut etablerat sig vid universitetet för att garantera god forskning. Ett av 
dessa institut är ”The Research Institute for Social Sciences”. Institutet grunda-
des redan 1945 och är idag uppdelat på två olika research centres. Det ena heter 

                               
9 Intervju med Heikki Laurinolli och Riika Venetjoki på informationsavdelningen vid 
Tammerfors universitet 04-08-12.  



 23 

”Work Research Centre” och bedriver forskning kring arbete och arbetsliv. Det 
inkluderar studier kring hur arbetsmarknaden håller på att omstruktureras, från 
industrisamhällen till informationssamhällen, och i relation till det frågor om 
hur den offentliga sfären och könsroller påverkas av detta. Arbetet är alltså i 
hög grad inriktat mot industristaden Tammerfors förvandling. Precis som att 
platsen Tammerfors kan ses som en viktig anledning till att den tidigare hög-
skolan flyttade dit så kan forskningen i hög grad förstås som genererad av situa-
tionen på den lokala platsen. Till detta kan läggas en geografisk orientering i 
form av forskning som rör de sociala förändringarna i de forna socialistländerna 
i Östeuropa. 

Det andra forskningscentret är ”Tampere Peace Research Institute” där 
forskningen har som mål att stimulera fredliga förändringar i olika samhällen. 
Texten lyfter fram forskning om förändringar och säkerhet i Europa, regionali-
sering i Europa, samt Medelhavsstudier. Sammantaget tecknar således den 
forskning som bedrivs vid de två centrumbildningarna en forskning som ringar 
in Europa, och då i hög grad ett Europa i förändring. Det går också att beskriva 
forskningen som samhällsansvarstagande. Den ska leda till, inte minst, sociala 
förbättringar. Detta genomsyrar också beskrivningar av andra verksamheter vid 
universitetet. Jag såg tidigare hur det tog sig uttryck redan på den engelskspråki-
ga startsidan. Där lyfter universitetet bland annat fram ”…the health and wel-
fare of individuals.” Studier kring hälsa, ”public health”, är viktigt för universi-
tetets profilering. Vid ”Faculty of Medicine” bedrivs forskning och undervis-
ning i medicin, ”nursing science” och ”public health”. Fakulteten samarbetar 
också nära med ”the Institute of Medical Technology” och “the Tampere 
School of Public Health”. Det är två av de oberoende institut som är kopplade 
till universitetet, vilka bedriver forskning och forskarutbildning i medicin och 
hälsa. 

Från universitetets webbplats finns det en lätt funnen länk till staden Tam-
merfors. Den sociala servicen är framträdande i länkar på stadens webbplats. 
Jag möter en väl utbyggd välfärdsmodell och vägen dit får en framställningen 
via länken”history”. Historien har fått rubriken ”Power from the rapids” och 
den information som finns att läsa om detta historieprojekt berättar att den 
utlösande faktorn var att staden fyllde 220 år (år 1999). Arbetet med webbplat-
sen har skett i nära samarbete med universitetet och då främst den historiska 
institutionen. Möjligheterna som Internet erbjuder anses också som viktigt att 
informera om, t ex den mängd information som redan finns på nätet och som 
har varit möjligt att skapa länkar till. Denna finess med själva mediet visualiseras 
också i sidans överkant genom att visa delar av välfyllda bokhyllor och i ena 
hörnet en man som sitter och läser. Internet har gjort denna dokumentation 
mer tillgänglig. En demokratisk sida av projektet tematiseras också genom att 
projektet är en del i att utforma ”’the Local history –net community of Tampe-
re”’ och att skapa en ”’Digital tradition bank of the inhabitants of the municipa-
lity’”. 
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På universitetets presentationssida finns också en länk till Finland, ”About Fin-
land”. Universitetet står alltså i direkt relation till staden och till landet. Det är 
inom de ramarna man som besökare först och främst ska placera universitetet. 
På universitetets webbplats finns såväl en kort text om Tammerfors som en om 
Finland. Texten om Finland berättar att det är ”an advanced western democra-
cy” och att landet är medlem i EU. Här får jag alltså både en faktisk och en 
symbolisk orientering rent rumsligt. Europa och västvärlden är den faktiska 
geografin och det symboliska rummet kopplas till de demokratiska statsskicken 
och den demokratiska utveckling som sägs prägla detta område. Det rumsliga 
preciseras ytterligare i texten: ”Situated in northern Europe it forms a cultural 
and commercial gateway between East and West...” Först får jag en västlig be-
stämning av Finland, och det verkar viktigt att slå fast det redan i inledningen 
av texten. När det är gjort är det möjligt att öppna landets geografiska läge och 
se det som en förbindande länk mellan öst och väst. 

Efter att landet ytterligare preciseras geografiskt genom att berätta om gräns-
länderna får jag en kort historik där Sveriges och Rysslands anspråk på landet 
blir hållpunkter. Historiken får en slutpunkt i landets självständighet 1917. 
Andra världskriget, som är mycket framträdande på andra webbsidor, ges här 
ingen plats. Däremot görs ytterligare en koppling till Europa: ”Geographically 
Finland is one of the largest countries in Europe…” Geografiskt är det alltså 
viktigt att placera Finland i Europa, inte i Skandinavien, i Norden, eller i Öster-
sjöregionen. En av länkarna på universitetets sida om Finland leder till “Virtual 
Finland” som handhas av det finska utrikesdepartementet. Det är en webbplats 
som i Internetsammanhang har en relativt lång historia. Redan 1995 kunde 
Internetanvändare världen över få information om Finland genom att begagna 
sig av portalen. 

Landet och inte minst staden Tammerfors befinner sig långt fram i utveck-
lingen av Internetsamhället och det görs stora satsningar på ytterligare förbätt-
ringar.10 Staden Tammerfors och den högre utbildningen vävs som allra tydli-
gast samman i projektet eTampere. Projektet pågick mellan år 2000-2005 och 
hade som uttalad målsättning att ”bygga det framtida informationssamhället”. 
Det lilla e:et står förstås för elektronisk (men också education – utbildning) och 
syftar på att ny teknologi ska underlätta för invånarna i staden. Prefixet kan 
också ses som en europeisk orientering, vilket är det sammanhang i vilket 
Tammerfors utveckling ska förstås. Inom EU finns ett ”eEurope programme” 
och Tammerfors har samarbete med andra ”progressiva” städer inom Europa. 
Vägledande för eTampere är att ny kommunikationsteknologi ska möjliggöra en 
än bättre demokrati och ett i ännu högre grad jämlikt samhälle. I utvecklandet 
av eTampere har inte minst universitetet och då i synnerhet ”the Journalism 
Research and Development Centre” (placerad under ”Department of Journa-
lism and Mass Communication”) varit en viktig del. Det verkar också vara sig-

                               
10 Intervju med Päivi Kuusisto, ”Editor in Chief”, vid Tammerfors informationskontor 
2004-08-12. 
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nifikativt att det är nära samarbeten mellan staden och olika institutioner och 
ämnen. Samarbeten med staden är inte centraliserade därför att det helt enkelt 
inte behövs. Universitetet och staden är så tätt sammankopplade att kontakt-
nätverken genomsyrar båda verksamheterna. Ett exempel är projektet ”Locality 
in the Global Net”. Ambitionen med projektet var att skapa möjligheter till ett 
högre deltagande i samhällslivet bland invånarna. Från universitetets sida var en 
viktig aspekt att kunna utveckla journalistiken mot en högre grad av deltagande 
från dem som traditionellt står utanför medieproduktionen (Sirkkunen &  
Kotilainen, 2004 s 4). Detta har släktskap med sådant som har hamnat under 
benämningar som ”action journalism” och ”public journalism”. Vägar som ska 
återskapa ett förtroende för medierna och som ska återupprätta medier som ett 
viktigt demokratiskt verktyg (jfr Fallows 1996). 

Ett liknande deltagande erbjuds också via länken iTampere på universitetets 
webbplats. Den beskrivs som en ”netportal for foreigners living in Tampere 
and Finland”. Denna nätportal innehåller information, en elektronisk tidning 
(vilken besökaren uppmanas att skriva i), olika chatforum, samt ett marknads-
torg. Tanken är att portalen ska vara ”foreigners interested in Tampere and 
Finland” motsvarighet till den sociala service som utvecklas för stadens invåna-
re i eTampere-projektet. Även om det går att ha synpunkter på uppdelningen 
mellan ”citizens” och ”foreigners” så visar även iTampere på ambitionen att 
utveckla Internet till en viktig arena för diskussioner och information. 

Tammerfors gynnade geografi 

 
Figur 2 

Figuren åskådliggör den virtuella geografi som upprättas utifrån universitetet i 
Tammerfors. Precis som i det svenska fallet är det nationen och den lokala 
staden som är de prioriterade länkarna. En skillnad jämfört med Södertörns 
högskola är att här utgör staden också den lokala platsen. En viktigare skillnad 
är dock att universitet är väl integrerat med såväl staden som de aktiviteter som 
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råder kring medieringen av densamma (markerat med kursivt i Figur 2). Staden 
Tammerfors länkar också till landet Finland, vilket sammantaget ger en betyd-
ligt mer sammanhållen geografi än i det svenska fallet och där staden Tammer-
fors är den mest centrala virtuella platsen (markerat med grått i Figur 2).  

Tartu universitet 
En gynnad länk på Tartu universitets webbplats (september 2004) erbjuder 
sidor om universitetets rektor. Som symbol för universitet är rektorn viktig, han 
har ju förlänats en egen länk. Geografiskt kan rektor Jaak Aaviksoo förankras i 
platsen Tartu, han är född här på 1950-talet, alltså under Sovjettiden. Platser 
blir genomgående viktiga i framställningen.  Sin utbildning har han fått i Tartu 
vid ”Estonian Academy of Sciences”. Hans vistelser som gästprofessor följer 
delvis universitets historia av täta kontakter med Ryssland och Tyskland. Han 
tillbringade flera år i Novosibirsk i dåvarande Sovjetunionen, samt några år i 
Stuttgart i dåvarande Västtyskland. På 1990-talet har han också tillbringat tid 
vid universitetet i Osaka i Japan, och vid Paris 7 i Frankrike. Flera av vistelseor-
terna kan förstås som en ny universitetsgeografi, möjliggjord efter Sovjetunio-
nens tillbakadragande av sina anspråk på Estland. Besökaren på webbplatsen får 
också reda på att rektorn är styrelsemedlem i ”European University Associa-
tion” samt medlem av olika internationella organisationer. Rektorns internatio-
nella orientering understryks också genom att det framgår att han har deltagit i 
mer än 50 vetenskapliga konferenser i mer än 17 länder. Av vikt är alltså att 
framställa rektorn som en person med en i hög grad internationell profil, men 
där också det nationella är viktigt. Han har varit verksam som professor vid 
Tartu universitet och var under några år på 90-talet också vice rektor. 
Därutöver är han medlem i olika nationella organisationer som Estonian Acad-
emy of Sciences, Research and Development Council of Estonia och Academic 
Council of the President of Estonia. Rektorns betydelse för den nationella ut-
bildningen understryks också av att han var utbildningsminister i Estland mel-
lan åren 1995 och 1997. Det internationella och det nationella går hand i hand. 

När jag går in på Tartu universitets webbplats i september 2004 har några in-
tressanta länkar tillkommit jämfört med när jag besökte webbplatsen senast i 
augusti 2003. (Bild 3) Under rubriken ”Employment” finns bland annat länkar 
till ”Why University of Tartu?”, ”Encouraging Facts” och ”Interesting to 
know”. Dessa sidor marknadsför på olika sätt universitetet som en kreativ plats. 
Betoningen ligger på forskning men även undervisningen får utrymme och 
universitetet är också mån om att betona att all undervisning ska vara baserad 
på forskning. 
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Bild 3. Hemsidan för Tartus engelska webbplats i september 2004. 

På webbplatsen ”Why University of Tartu?” möter jag fyra forskare och lärare 
från olika länder. Deras karriärer beskrivs kort och de får sedan uttala sig om 
universitetets förträfflighet. Forskarna har förutom Tartu varit verksamma i 
USA, Holland och Tyskland. Till varje text finns också ett porträttfotografi av 
forskarna, det fotografi som bryter av är det på Professor Emeritus Rein  
Taagepera. Han är fotograferad utomhus, en situationsbild tillsammans med en 
liten flicka, kanske hans barnbarn. En tolkning av fotografiet är att det signale-
rar släktskap och rötter. I texten beskrivs hur Taagepera föddes i Tartu men 
levde i exil i nästan 50 år. Han återvände till Tartu för första gången 1992. Så 
här beskriver han de förändringar som har skett sedan ”hemkomsten”: ”Since 
then, the University has gone from no computers and even copiers to a more 
modern place than I have noticed in many corners of Western Europe.”11 Detta 
understryks genom att att Taagepera hänvisar till internationellt gjorda jämfö-
relser mellan olika statsvetenskapliga institutioner vid olika universitet där Tartu 
rankas som det näst bästa i Central – Östeuropa. Flera västeuropeiska universi-
tet hamnade efter Tartu. Den självklara jämförelsen är med Västeuropa, det är 
det symboliska rum universitetet strävar mot. Taagepera passar också på att 
berätta att han har använt samma examinationer vid University of California 

                               
11 http://www.ut.ee/personnel/employment/why 04-09-14 
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och vid Universitetet i Tartu med resultatet att Tartu-studenterna har lyckats 
bättre. 

Även hos de övriga forskarna/lärarna är det jämförelser med ”väst” som står 
i centrum, att universitet står sig väl i konkurrensen med universitet i väst. En 
lektor i historia som undervisar i Narva, vilket sorterar under Tartu universitet, 
menar att det är en möjlighet att vistas i rysk miljö men att fortfarande befinna 
sig på den ”europeiska sidan av gränsen”. Universitetet beskrivs också berika 
vad som kan benämnas det mångkulturella. Dels genom att platsen i sig bär på 
traditioner som skiljer sig från exempelvis amerikanska erfarenheter, dels ge-
nom att universitetet beskrivs som en stimulerande mötesplats mellan olika 
kulturella erfarenheter:  

The University of Tartu is a noticeable example of an innovative academic insti-
tution where the interaction between cultural identity and cultural differences 
much contribute to educate the new generation of creative professionals and en-
trepreneurs embedded in the knowledge society.12  

 
Några av forskarna ger alltså tydligt uttryck för det som ur Doreen Masseys 
perspektiv kan beskrivas som en progressiv syn på platsbegreppet (1994). Sam-
tidigt är det viktigt att betona att det är en viss grupp människor som synliggörs. 
En mångkulturell miljö som bärs upp av den internationella akademiska eliten.  

De fyra forskare som används som profilering av universitetet kommer från 
olika akademiska discipliner. Där finns en ekonom, en statsvetare, en historiker 
och en psykolog. En relativt oväntad skara sett till den spetskompetens univer-
sitetet lyfter fram. Visserligen betonar webbsidorna att det är ett universitet 
med bredd. I historieskrivningen lyfts såväl naturvetare, humanister som sam-
hällsvetare fram. Söker jag under rubriken ”Research” är det däremot sex om-
råden som har uppnått statusen av ”Centres of Excellence” som uppmärksam-
mas. De är samtliga inom naturvetenskap och teknik, med undantag för ”Cen-
tre for Behavioural and Health Sciences” som spänner över fakultetsgränser. På 
webbplatsen ”Interesting to know” möter vi porträtt på kända forskare som har 
varit verksamma vid universitetet. Samtliga utom semiotikern Jüri Lotman är 
naturvetare. Den historieskrivningen kan relateras till dagens forskningssitua-
tion vid universitetet. Det är främst inom naturvetenskap och teknik Tartu ska 
bli konkurrenskraftigt i ett europeiskt och internationellt perspektiv. 

Sidan om universitetets forskning, “Research”, anslås av följande text: ”As 
leading research institutions of Estonia, the University of Tartu is competing 
with the other research institutions and centres of Europe and the world...” 
Ånyo dyker Europa upp som den primära referensramen. Det finns inget läro-
säte i Estland som kan konkurrera med Tartu. Detta lyfts fram med emfas på 
de båda webbplatserna ”Encouraging facts” och ”Interesting to know”. De 
bästa studenterna söker sig till Tartu, de flesta som sitter i den estniska reger-

                               
12 ibid. 
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ingen har läst vid universitetet, ”the Estonian Academy of Sciences” domineras 
helt av forskare med anknytning till Tartu, det är det enda ”klassiska” universi-
tetet, och 60% av de doktorsavhandlingar som läggs fram i Estland varje år sker 
vid Tartu. Slaget om Estland är således redan vunnit. Nu står Europa på tur. På 
Tartu universitets startsida manifesteras det i två logotyper i anslutning till foto-
grafiet på huvudbyggnaden. Två organisationer döljer sig bakom dessa: ”Co-
imbra Group” och ”European University Association”. Coimbra Group 
beskrivs som ”…uniting reputable European research universities of long-
standing tradition”. De återgivna logotyperna signalerar alltså medlemskap i två 
symboliskt tunga europeiska universitetsorganisationer. Universitetet är utan 
tvekan aktiva med att upprätta en symbolisk europeisk gemenskap. 

Universitetet är synonymt med högre utbildning i Estland och bidrar till ut-
vecklingen av såväl den lokala platsen som nationen. Inte minst sker detta vid 
“The Institute of Technology”: ”UT takes an active role providing service to 
the society as well as implementing innovation policies and advancing knowl-
edge-based Estonia.” Här länkas utvecklingen av nya teknologier till Estland 
som kunskapssamhälle. Webbsidan som presenterar Institute of Technology 
beskriver att syftet är att skapa en ny kulturell miljö (”cultural environment”) 
som ska fostra en ny generation teknologiska innovatörer. Denna kreativa miljö 
ska komma den estniska nationen till gagn: ”…a basis for high-tech economy in 
Estonia…”, ”…increase the competitiveness of Estonian companies...”, “...the 
development of Estonian intellectual capital and cultivation of future innova-
tion leaders.” “Institute of technology” arbetar nära olika ”research & deve-
lopment centres” för att uppfylla dessa mål. Dessa olika centrum är indelade i 
områdena: “material and chemical technology”, “biomedical technology”, “en-
vironmental technology” och “information technology”. De beskrivs ha ”…a 
key role in commercialising the generated intellectual property.” På sidan finns 
också en länk till “Enterprise Estonia”, en webbplats som närmast är omöjlig 
att missa när man söker på estniska webbsidor, vars syfte är att stimulera före-
tagandet i landet. Sammantaget beskriver webbsidan om ”Institute of technolo-
gy” ett nationellt projekt. Det är inte i första hand platsen Tartu som ska dra 
nytta av verksamheten utan nationen Estland. En möjlig tolkning är dock att 
platsen Tartu är betydelsefull för den kulturella miljö som eftersträvas. Det 
intellektuella kapital som ska prägla den nya generationens företagsledare och 
innovatörer har ju gjorts till staden Tartus speciella identitet. Som det heter i 
stadens slogan, ”city of good thoughts”.  

Från universitetet finns en länk till staden. På Tartus webbplats är stadens 
historia framträdande. I den historia som skrivs görs ingen egentlig skillnad 
mellan Tartu som plats och Estland som plats. Platsen för Tartu får en historia 
ända tillbaka till 600 år efter Kristus då ett fort restes. Den estniska kontexten 
blir viktig eftersom det är ”the Estonians” som reste fortet. Kring denna plats 
har det sedan stått strider fram till våra dagar. Märk väl att dessa strider inte är 
unika för Tartu utan tecknar Estlands historia och de strider landet har varit 
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indraget i. Tartus historia är Estlands historia. Staden, regionen och landet flyter 
samman. 

Från universitetets webbplats finns det även två länkar till Estland. Den ena, 
”Estonia-Wide-Web”, är en sökmotor uppdelat på olika teman. Den andra, 
”About Estonia”, leder till en karta över Europa där Estland och Tallinn är 
tydligt markerade, försedd med rubriken ”Estonia in Europe”. I anslutning till 
kartan finns fakta om landet och dess styre. På sidan går det också att länka sig 
vidare till olika organisationer och institutioner med mer information om lan-
det. Jag nöjer mig här med att uppmärksamma att det är viktigt för landet Est-
land att placera sig på den europeiska kartan.  

Besöker jag istället webbplatser om Estland med utgångspunkt i Tartus 
webbplats finner jag dem under ”links of interest”. Flera av dessa webbplatser 
är inte så faktaorienterande utan mer beskrivande i sitt anslag. Därav är de ock-
så intressanta utifrån denna studies syfte. I synnerhet två av dessa, ”Estonian 
Tourist Board” och ”Enterprise Estonia” handlar uttryckligen om symbolpro-
duktion. ”Enterprise Estonia” har som explicit uppdrag att försöka nå dagens 
önskade erövrare. De erbjuder rådgivning och ekonomiska bidrag (handlar inte 
minst om att implementera EU-bidrag i Estland) till olika projekt, initierade av 
såväl företag som forskning, vilka i slutändan kan bidra till att stärka Estlands 
ekonomi. Verksamheten riktar sig både inåt det egna landet som utåt mot övri-
ga världen. En av ”Enterprise Estonias” webbsidor handlar om ”Brand Esto-
nia”:  

Brand Estonia communications strategy and visual identity have been developed 
to promote the Republic of Estonia abroad, enabling Estonia to achieve greater 
success in expanding its tourist base, to attract foreign-direct investment, and to 
broaden the markets for Estonian exports.13  

 
Här handlar det uttryckligen om att nå de önskade erövrarna genom aktiv sym-
bolproduktion och på sidan beskrivs också Estland som “...a positively trans-
forming country”, en formulering som ligger väldigt nära Brand Estonia-
projektets slogan ”Estonia. Positively transforming”. Det går alltså att sluta sig 
till att den sida jag når via ”Estonian Tourist Board” antagligen är utformad 
utifrån Brand Estonias riktlinjer. Vad projektet om marknadsföringen av varu-
märket Estland mer precist går ut på går det att läsa i den omfångsrika PDF-fil 
som kan laddas ner från sidan. I det dokumentet framgår att färger, fotografier, 
mönster, typsnitt osv alla ses som led i skapandet av en unik identitet för landet 
Estland (jfr Bolin 2006). Genom att lyfta fram positiva aspekter med landet är 
målet att bryta mot stereotypa föreställningar, förstått som missuppfattningar, 
om Estland och även att uppmärksamma att landet överhuvudtaget finns. Lan-
det ska således ge sig in i en kamp kring platsens symboliska laddning.  

                               
13 http://www.eas.ee 04-10-01 
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Tartus gynnade geografi 

 
Figur 3 

Vad är det för virtuella geografier som framträder på de estniska webbplatser-
na? Den tydligaste orienteringen är mot Europa. För detta är universitetet i 
Tartu en på alla sätt lämplig verksamhet att lyfta fram. Figuren ovan beskriver 
den gynnade geografin med utgångspunkt i Tartu universitet. I likhet med de 
två tidigare fallen är det nationen och den lokala staden som är framträdande i 
geografin. Precis som i det finska fallet är också lärosätet och staden tätt för-
bundna. Däremot kan de aktiviteter som råder kring medieringen främst lokali-
seras till nationen Estland (markerat med kursivt i Figur 3). Nationen blir också 
den virtuella geografi som ytterst ramar in såväl staden som universitet. I denna 
geografi är det mycket svårare än i de tidigare fallen att synliggöra den mest 
centrala virtuella platsen. Universitetet, staden och landet går inte är särskilja. 

Sammanfattning 
Det finns en slående likhet mellan den gynnade geografi som öppnar sig utifrån 
de tre lärosätena. Jag hamnar i samtliga fall i staden och i nationen. Jag dras mot 
ett nationellt centrum som i detta skede av undersökningen visar att nationalsta-
tens ”död” i globaliseringens tidevarv är en för hastigt dragen slutsats (jfr  
Curran & Park 2000). Det förefaller vara nationen som är lösningen på de glo-
bala förändringsprocesserna. Tanken bakom studien är att ta utgångspunkt i 
fenomen som är starkt förknippade med rörlighet över nationsgränser – det 
högre lärosätet14 och Internet. Trots dessa ”extremer”, visar geografin på natio-

                               
14 Något som tematiseras i exempelvis Kerstin Cederlunds bok Universitet. Platser där 
världar möts (1999). 
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nens fortlevnad. Visserligen är Europa en både framträdande geografi och till-
hörighet, precis som olika internationella sammanhang, men det är med natio-
nen som ram som dessa öppningar sker. I det estniska fallet är den europeiska 
orienteringen till och med helt nödvändigt för den nationella profileringen.  

Det är samhällets centrala institutioner jag möter, vilka ringar in nationen 
som ram. Myndigheter på kommunal och nationell nivå står bakom de virtuella 
lokala och nationella platserna i geografin. Även de aktiviteter som gynnas är 
kopplade till dessa myndigheter. Att det är centrala samhällsinstitutioner som 
sköter webbplatserna behöver dock inte betyda att dessa virtuella platser inte 
kan ge utrymme för en mångfald av röster – såväl offentliga som privata – när 
det gäller hur dessa platser kommuniceras, och i pågående och planerade inter-
netprojekt kopplade till platserna.  

Av intresse för studiens nästa del är att undersöka om det etableras rumsliga 
dominanter, specifika och homogena föreställningar om dessa platser, utifrån 
den gynnade geografin. Och, i så fall, diskutera hur jag kan förstå dessa. 
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3. Rumslig dominant 

En paradox i globaliseringens tidevarv är att den nya kommunikationsteknolo-
gins platsupplösande potential inte har lett till att försvar av territoriella gränser 
och platser har avtagit, snarare tvärtom. Sedan början av 1990-talet har stora 
delar av samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning drivits av en ambition 
att komma bort från de negativa laddningar platsbegreppet har fått i en tid 
präglad av tilltagande nationalism och etniska konflikter. Geografen Doreen 
Massey och i hennes efterföljd medievetaren David Morley tillhör dem som har 
fört fram tanken om en progressiv syn på platser (Massey 1994, Morley 2000). 
Med det menas att uppmärksamma de sammanhang och processer som har 
format, formar och omformar platser. Massey talar om ”a global sense of pla-
ce” och det inbegriper såväl transnationella flöden (människor, företag osv) och 
internationella relationer (där stater ingår). Hon menar att platser är, och har 
alltid varit, under ständig förändring och att detta är något i grunden positivt. 
Tankar om en plats ursprung blir uttryck för maktförhållanden vilket leder till 
att vissa grupper marginaliseras och stängs ute från möjligheten att definiera 
platsen.  

Hur kan vi då förstå mediernas roller i formandet av platser? En vanlig tanke 
är ju att de är platsupplösande men en historisk tillbakablick ger vid handen att 
det snarare handlar om en ny upplevelse av platser, inte att platsens betydelse 
avtar. En uppenbar förändring med genombrottet för masspridda medier 
(böcker, pamfletter och tidningar på 1500-talet) var en ökad medvetenhet om 
andra platser och att den egna platsen kunde sättas i ett större sammanhang (jfr 
Anderson 1991/1993, Thompson 1995). Nationen som föreställd gemenskap 
etablerades, ett viss geografiskt område som stod i relation till vissa föreställ-
ningar och idéer – ett symboliskt rum – som människor var beredda att dö för. 
Senare, under 1900-talet, kunde det handla om hur den vite medelklass-
amerikanen fick sin världsbild bekräftad, där den egna kulturen var överlägsen, 
genom läsning av tidskriften National Geographic (Lutz & Collins, 1993), eller att 
dagspressjournalistiken var en aktiv del i skapandet av föreställningen om den 
moderna, väl fungerande och homogena nationalstaten Sverige (Ekecrantz & 
Olsson, 1994). 

Med främst de elektroniska mediernas intåg på 1900-talet har också hastig-
heten och mångfalden av intryck accelererat. Upplevelser är inte längre bundna 
till en delad fysisk plats utan kan genom medierna förflyttas till ett oändligt 
antal möjliga platser (Meyrowitz 1985). Exempel på detta kan vara den brittiska 
prinsessan Dianas begravning som majoriteten (och i stora delar av världen) 
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följde via sina TV-apparater. Internet har enligt vissa accentuerat den faktiska 
platsens allt mer marginella betydelse (jfr Castells 1996). Det betyder att det inte 
främst är utifrån de erfarenheter vi införskaffar oss på den levda platsen vi ska-
par vår förståelse av oss själva och vår omvärld. Men samtidigt måste också 
Internet förstås utifrån samhälleliga och kulturella processer (Slevin 2000). Me-
diernas innehåll och användningen av medier är inte frikopplat från olika geo-
grafiska indelningar, såväl faktiska som symboliska. Det innebär att både de 
som producerar och tar del av medierad kommunikation bär på olika indelning-
ar av världen i tid och rum.  

Forskning om dagens medier har också visat att rummet och tiden bara till 
en del kan sägas präglas av samtidighet. Det kan ta sig uttryck på olika sätt. 
Exempelvis genom att det på mötesplatser på Internet är vanligt att fråga var 
den man möter befinner sig eller att aktiviteten på olika mötesplatser skiljer sig 
åt beroende på var det är dag respektive natt (Sundén 2002). Tid och rum kan 
också ta sig uttryck i mediernas representationer. Det kan handla om att ett 
visst förflutet lyfts fram eller att en annan plats beskrivs som efter i utveckling-
en (se Ekecrantz 2002, Åker 2002). Även om den nya kommunikationsteknolo-
gin möjliggör en närmast samtidig spridning och utbyte av information innebär 
inte det per automatik att kommunikationen präglas av ett slag global jämlik 
samtidighet. Antropologen Ulf Hannerz (1996) är en av dem som tycker be-
greppet global är problematiskt eftersom det konnoterar ett slags jämlik situa-
tion över hela världen, vilket knappast kan sägas råda. De transnationella flöde-
na och de internationella relationerna är ju väldigt skeva. Att en ny global situa-
tion uppfattas som något dramatiskt nytt kan också ses som ett utslag av att 
västvärlden under lång tid har dominerat världen. Massey påpekar att de som 
levde i de tidigare kolonierna långt tidigare måste ha haft en liknande upplevelse 
när främmande kulturella inslag började dominera gatubilden på den levda plat-
sen (Massey 1994, s 165). 

Utifrån det ovan sagda går det att hävda att såväl medieproduktionen, inne-
hållet och receptionen präglas av tid och rum och bär på historier av sociala 
relationer. De tre lärosätenas webbplatser finns alltså inte i ett socialt eller kul-
turellt vakuum. Webbplatserna öppnar för olika platser, de tar rent konkret ofta 
utgångspunkt i läroverkets huvudbyggnad, och dessa platser står i relation till 
föreställningar och idéer – den symboliska dimensionen. Det platsbegrepp som 
används i denna studie rymmer dels platsen (här finner vi olika relatio-
ner/länkar till andra platser och relationer mellan människor, institutioner, före-
tag, myndigheter osv på olika webbsidor), dels de föreställningar som denna 
står i relation till, vilka kan kallas de symboliska rummen (jfr Morley 2001). 
Symboliska rum innebär inte att det spatiala ges företräde på bekostnad av di-
mensionen tid. Dessa rum inbegriper olika indelningar i tid. De symboliska 
rummen ger på olika sätt platsen dess karaktär och identitet. Det platsspecifika 
skapas i relation till andra platser vilket innebär att det inte finns något som kan 
betecknas som en plats ”väsen”. En plats förändras ständigt, kan inte skiljas 
från representationen av den, och därför måste förståelsen av en plats ses som 
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både relativ och processuell (Massey 1994). Lärosätenas webbplatser öppnar 
explicit för länkar till andra (virtuella) rum, och i en förlängning, både explicit 
och implicit, till såväl platser som symboliska rum. Kring de symboliska rum-
men pågår en ständig aktivitet genom vilken maktrelationer kan förändras eller 
upprätthållas (jfr Soja, 1996/1998). Det är resultatet av dessa strider som kom-
mer att analyseras i detta kapitel genom ett samtida utsnitt, empiri samlat från 
2003 till början av år 2007. 

De traditionella (mass-)mediernas enkelriktade kommunikation har historiskt 
präglats av kontroll över rummet (Blondheim 2003). Är Internet mediet att 
bryta med denna rumslighet? Här är det svårt att inte dra sig till minnes  
McLuhans resonemang om att det gamla mediets form blir det nya mediets 
innehåll (1964/1999). Det skulle då vara möjligt att se boktryckarkonsten, tid-
ningsutgivning osv som realiserat som innehåll med televisionen. Benedict An-
dersons tanke om boktryckarkonsten som avgörande för en föreställd gemen-
skap (1991/1993) – nationen – är ju också något som fullbordas med 1900-
talets dominanta medieform – TV:n. Skulle McLuhan ha rätt är Internet mediet 
som ska leva upp till den verkliga omstruktureringen av tid och rum. Det existe-
rar också en allmän uppfattning om Internet som tämligen platslöst, att det som 
medium bär med sig en aura av utopi inför en mer avterritorialiserad framtid, 
en ”global by”. Att Internet skulle kunna bryta med den rumsliga centralisering 
som har kännetecknat mediernas funktion i de moderna samhällena. Internet 
bryter ju också med den samtidighet som har präglat radion och televisionen 
genom att vara öppet och utan centrum – det finns inget givet jag ska ta del av 
vid en viss tidpunkt (Blondheim 2003, s 183).  

Om Internet innebär att tidsdimensionen får en annan funktion än vad som 
har varit fallet med 1900-talets dominerande (mass-)medier (i bemärkelsen att 
kommunikationsteknologin bryter med den asymmetriska samtidighet som 
präglar relationen sändare-mottagare) går det också att koppla till Masseys vi-
sion om platsens betydelse. I den visionen får platsen fortfarande stor betydelse 
som identitetsskapare och formare av vår världsbild men det är inte den centra-
listiska reaktionära platsen utan tvärtom den mångkulturella och pluralistiska. 
Därmed kvarstår att se hur Internet används utifrån ett platsperspektiv. Hur 
kommuniceras de utvalda platserna? Nyligen gjorda studier av andra medier 
som TV och tidningar visar att en relativt normativ (i betydelsen inkluderande 
och exkluderande) platsförankring, inte sällan med nationen som ram, fortfa-
rande är det dominerande sättet att kommunicera med sin publik (Riegert & 
Åker 2004). Det är mot denna fond det är intressant att ställa studier av produ-
center och innehåll på Internet.  

Behovet att synas verkar närmast ha tilltagit genom tillkomsten av Internet. 
Produktionen av symboliskt innehåll och dess förankring i olika geografier kan 
därför inte betraktas som något som har avtagit utan snarare tvärtom. Vilka 
integrerande respektive särskiljande funktioner kan dessa profileringar tänkas 
ha? Gynnar de en reaktionär eller progressiv syn på platser? Mitt i allt detta 
finns de möjligheter som Internet som teknologi tycks erbjuda. Ett uttryck för 
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det är Internet-relaterade projekt som staden Tammerfors har arbetat med i 
samarbete med universitetet och olika invånargrupper (Sirkkunen & Kotilainen 
2004). Dessa projekt bär på en demokratisk utopi om utbrett aktivt invånardel-
tagande och en mångfald av röster. Där finns också projekt som försöker ge 
invånarna definitionsrätten över den plats de bor och verkar på. Platser som i 
olika sammanhang har varit och är stigmatiserade, inte minst i mediernas repre-
sentationer. Internet när en dröm att flera röster ska kunna höras utan att det 
leder till normer, exkludering och hierarkier. Ett viktigt påpekande är dock att 
det finns en medvetenhet i projekt som dessa att det inte är teknologin i sig 
som möjliggör ett mer demokratiskt samhälle utan att den kan tjäna som red-
skap för de krav samhället ställer (jfr Heinonen 2001). 

De kartor som analyserades fram i studiens förra kapitel om den gynnade 
geografin kan sägas fungera på två nivåer i min fortsatta studie. Dels genom att 
de kan kopplas till närvaron eller frånvaron av en rumslig dominant – eller m a 
o att analysera deras signifikanta innehåll, dels genom att de ringar in specifika 
aktiviteter, vilka jag avser att studera i nästa avsnitt. Först till den rumsliga do-
minanten. Stuart Hall talar i sin modell Encoding/Decoding om en ”dominant 
cultural order”, vilket kan ses ha en överensstämmelse med mitt begrepp rums-
lig dominant. Det är viktigt att betona att ordet dominant signalerar, precis som i 
Halls modell, att det är möjligt att göra andra tolkningar men att koden – den 
som sammanbinder uttrycket med ett innehåll – underlättar en viss läsning. 
Denna läsning, ”gynnad tolkning”, kan skapa en rumslig dominant, en viss 
naturliggjord och samstämmig förståelse av respektive plats. I analysen av den 
gynnade geografin ramades vissa centrala webbplatser in, nu kommer jag att 
analysera det signifikativa innehållet på dessa.  

Södertörns högskola 
Utifrån Södertörns webbplats är det Sverige och då speciellt Svenska Institutets 
(SI) webbplats som är mest central i geografin. I den karta som ritas upp på 
Internet (Figur 1, sidan 21) förefaller det vara den signifikativa ramen för såväl 
högskolan som den lokala platsen Huddinge. Där anslås Sverige, i linje med 
kunskapssamhället, som ett ”space for minds”. Att det finns ”space for minds” 
understryks genom att landet lyfts fram som väldigt glest befolkat med stora 
obebodda områden, några av de största kvarvarande i Västeuropa, sägs det. 
Kunskapssamhället binds samman med den faktiska geografin. Detta visualise-
ras exempelvis i röda träbyggnader, till synes utslängda på åkermark, med 
böljande skog i bakgrunden och gröna björkar i förgrunden. Bilden av Sverige 
så som SI vill kondensera den. En bild av Sverige som sammanfaller med hur 
landet visualiserades vid industrialismens genombrott och den nationsmark-
nadsföring som följde (jfr Lövgren 1990). 
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Den svenska naturen 
De beskrivande sidor SI (Sweden.se – ”The official gateway to Sweden”) till-
handahåller om landet erbjuder underrubriker sorterade i bokstavsordning, och 
alltså inte efter viktighet. Sidan om ”arts & culture” har en ingång som anknyter 
till Södertörns högskolas betoning av det mångkulturella. (Bild 4) Texten inleds 
med att beskriva att Sveriges kulturella arv i stor utsträckning är formad av 
impulser utifrån, från vad som beskrivs som ”larger cultures”. Här finns släkt-
skap med exempelvis Masseys syn på platser som relationella. Den ingången 
bryts dock ner genom att texten övergår till att förkunna att trots dessa impul-
ser utifrån så finns det något typiskt eller unikt svenskt. Det relationella blir rent 
av något unikt svenskt. Men det stannar inte där utan det unikt svenska beskrivs 
också bestå av abstrakta saker som en ”poetisk ton kännetecknad av enkelhet” 
och en kärlek till det nordiska landskapet. Det faktiska landskapet sägs också i 
hög grad ha format kulturpersonligheter som August Strindberg, Ingmar  
Bergman och Astrid Lindgren. Därigenom återkommer läsningen att Sverige 
som faktisk plats erbjuder ett ”space for minds”. På sidan som behandlar ”sport 
& leisure” på samma webbplats beskrivs svenskarna älska sin storslagna nordis-
ka natur, och den är en bidragande orsak till att svenskarna är aktiva sportut-
övare, såväl över klassgränser som sett till kön. Det berättas ha skapat en be-
folkning med god hälsa och med en av världens längsta medellivslängder. 

Tack vare en kort och snabb historia av modernisering sägs svensken ha ett 
alldeles speciellt förhållande till naturen. Det sägs ha skapat en svensk mentali-
tet där det moderna samhället har sin i högsta grad levande motsats i en längtan 
till naturen och den så typiska röda stugan. Den långa historien där landet länge 
var ett bondesamhälle sätter alltså än idag sin prägel på de moderna storstads-
människorna (detta har också framhållits i exempelvis etnologisk forskning som 
Daun (1998)). Sverige ställs på detta sätt i motsats till de äldre europeiska civili-
sationerna med sina utvecklade kosmopolitiska kulturer. Denna beskrivning av 
den svenska kulturen kan sägas vara något annat än det mångkulturella land 
som antyds på exempelvis Södertörns webbsidor. Istället kommer det svenska 
landskapet in som determinerande för invånarnas sätt att vara. 

Det finns en etablerad mediebild som framställningen av svensken explicit 
förhåller sig till. Inte minst är det den globala amerikanska filmindustrin som 
producerar föreställningar om Sverige. Myten om den svenska ”lagom-
attityden” sägs exempelvis ha sin motsvarighet i Hollywoods ”Volvo-man” - 
”those responsible and slightly boring family-supporting academics wearing 
tweed jackets”. Den officiella webbplatsen om Sverige (Sweden.se) vill förändra 
föreställningar om landet genom att öppet förhålla sig till den globala mediekul-
turens stereotyper. Uppgörelsen med myter leder paradoxalt nog till etableran-
det av nya myter där ett slags eviga sanningar om landet förkunnas. Även om 
det svenska materialet till stor del uppmärksammar de remarkabelt snabba för-
ändringar landet har gått igenom så framställs det unika med landet och dess 
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befolkning som något närmast evigt – det svenska landskapet och hur det präg-
lar den svenska mentaliteten. 

 
Bild 4. Sweden.se:s sida om ”arts and culture”. 05-06-22 

På de officiella webbsidorna om Sverige finns också länkar till lite mer lättsam-
ma, essäistiska sidor kallade ”Sweden & Swedes”. (Bild 5) Även dessa admini-
streras av SI, och är tänkta att utveckla, genom en mer personlig ton, redan 
lanserade teman på webbplatsen. Där finns korta texter på sidorna som lyfter 
fram fakta som inte förutsätts vara allmänt kända och därför problematiserar 
bilden av Sverige, eller utgörs av en anekdot som ska locka till skratt. Tanken 
verkar också vara att ta udden av nedlåtande omdömen som att exempelvis 
Sverige uppfattas som ett världssamvete, det sexuellt lössläppta och erotiska 
Sverige, landet med hög självmordsbenägenhet etc. Dessa väletablerade myter 
avdramatiseras genom att erkänna deras korn av sanning, men sedan vända upp 
och ner på dem. När detta görs etableras också ett slags svensk kärna, en berät-



 39 

telse om hur svenskarna egentligen är. Exempelvis berättas att svenskar – under 
sin strikta och lite tråkiga yta – är galna, sensuella, stolta över sin nation, och 
egentligen väldigt självsäkra. Där får jag också veta att även om den svenska 
kulturen är skapad, och ständigt är under förändring, av impulser från andra 
kulturer så finns det ett alldeles speciellt svenskt sätt att hantera detta som be-
skrivs utgöras av enkelhet, påhittighet (”ingenuity”) och melankoli. Det sägs 
också komma till uttryck i en ständig längtan tillbaka till rötterna i bondesam-
hället. 
 

 
Bild 5. En webbsida från webbplatsen Sweden & Swedes med text som går att ”scrolla” 
ner. 05-06-22 

Denna förespråkade enkelhet, renhet, melankoli och dyrkan av naturen går 
också igen i de fotografier, bilder och grafik som återfinns på webbsidorna. Det 
finns en tydlig medvetenhet om formens betydelse för det innehåll som man 
önskar förmedla. Det finns inget motstridigt i förhållandet mellan form och 
innehåll utan de samverkar och förtydligar budskapet. Formen och innehållet 
kan kopplas till vad som på andra webbsidor kallas för en specifik nordisk ton, 
och återkommer gör också Sverige som naturlandskap, något som svensken 
trots den snabba moderniseringen inte har lämnat mentalt. Det finns en märk-
bar vilja att stadsfästa, beskriva och ringa in Sverige och svenskarna. Där blir 
den svenska naturen den rumsliga dominanten. 
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Bild 6. Sweden & Swedes om svenska myter. 05-06-22 

Hur kan jag förstå de relativt nybyggda ofta invandrartäta förorterna, till vilka 
Södertörns högskola hör, i förhållande till den svenska naturen? En sida på 
webbplatsen ”Sweden & Swedes” som gör upp med svenska myter har fått 
rubriken ”Blondes, polar bears & suicide…” (Bild 6) Sidan innehåller tre foto-
grafier: ett på en isbjörn och ett på tre blonda unga kvinnor. Det tredje fotogra-
fiet visar en grå fasad med snö och nakna grenar i förgrunden. Bilden är onekli-
gen dyster och utifrån rubriken är det svårt att inte koppla den till ”suicide”. 
Den bebyggelse som visas är också representativ för de många förorter som 
byggdes under sent 60- och tidigt 70-tal. En annan association är att fasaden 
representerar en stereotyp bild av öststatsarkitektur och kan därigenom illustre-
ra en annan beskriven myt om Sverige: ”a crypto-communist country”. Denna 
dystra urbana moderna bebyggelse kan ställas i bjärt kontrast till andra bilder på 
SI:s sidor: en röd stuga där ljus silas in genom de kringliggande gröna träden, ett 
naket par kastar sig i det alldeles spegelblanka öppna vattnet, blommande pelar-
goner i det ljusa spröjsade lantfönstret. Strategin verkar vara att föra fram något 
specifikt svenskt, något invånarna är stolta över, ett givet ursprung – vilket inte 
har någonting med betongförorter att göra. Detta ursprung tjänar också till att 
göra upp med den på webbsidan beskrivna myten om svenskens ängslighet och 
ovilja att hylla sin egen nation. Svensken beskrivs istället som mycket stolt över 
sitt land. Och på de svenska webbsidorna blir det land i en väldigt konkret be-
märkelse i form av själva landskapet och dess geografi. 
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En annan plats som Södertörn länkas till är Stockholm. På Stockholms offi-
ciella webbplats är det precis som på SI-sidorna det rena och storslagna som 
lyfts fram. (Bild 7) I visualiseringarna lever skärgårdslandskapet och den medel-
tida arkitekturen sida vid sida med det modernt urbana. Visualiseringen lyfter 
fram en stad byggd på öar vilken i horisonten övergår i en storslagen skärgård 
där ”24 000 islands is waiting to be explored.” Staden är även värd för Nobel-
priset, sinnebilden för kunskap. Stockholm blir definitivt en ”space for minds”, 
konkretiserat genom den storslagna, orörda naturen och Nobelpriset. På webb-
platsen vill man lyfta fram att det är en stad full av kontraster, inte minst genom 
den långa historien samtidigt som där finns ”…the latest in fashion and IT. The 
trendy Stockholmers are often used as a test market by international compa-
nies...”15 En annan kontrast finns i att storstaden med dess hektiska liv också till 
stor del utgörs av grönområden och vatten. Här var också Stockholm en före-
gångare genom att ön Djurgården blev ”the world’s first National City Park”. 
Som en röd tråd från Södertörns webbsidor, via Svenska institutets anslag, till 
presentationen av Stockholm, är också uppmärksammandet av vädret. Vädret 
skapar ytterligare en kontrast, där de olika årstiderna relativt dramatiskt föränd-
rar platsen. 

På kommunen Haninges webbplats, där SH har en del av sin verksamhet, tar 
naturen helt över. Framställningen handlar uteslutande om den ”vackra skär-
gården” och information om vad som är värt att se, hur man tar sig till de olika 
öarna, och vad det finns för utbud i form av restauranger och övernattning. 
Denna framställning är helt i linje med Stockholms officiella webbplats, och 
även SI:s betoning av den storslagna och vackra svenska naturen – den som 
också har skapat det unikt svenska i form av mentalitet och olika produkter. 
Detta är också en bild turistindustrin vill förmedla. Intressant är att Huddinge 
och Haninge skiljer sig åt markant sett till respektive webbplats. 

                               
15 www.stockholmtown.com 05-06-22 
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Bild 7. Hemsida för Stockholms officiella webbplats. 05-06-29 
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Den mångkulturella platsen 
På Huddinge kommuns webbplats kommer ett mångkulturellt samhälle till 
uttryck och lyfts fram som en tillgång vilken ska genomsyra hela kommunens 
arbete. Inte bara i termer av etnicitet ”…but also about differences of gender, 
age, social position,  lifestyle, experience, disability, religion, sexual preferences 
etc.”16  Trots detta framstår etnicitet som överordnat. Informationschefen i 
Huddinge menar att det finns en utmaning för kommunen i det faktum att var 
femte Huddingebo är född i ett annat land.17 Utmaningen består i att dessa inte 
ska hamna utanför ”kunskapssamhället”. Befolkningens sammansättning ska 
istället vändas till något unikt som hon kopplar till ”kreativitet, kunskapsutveck-
ling”. En tolkning kan vara att mötet mellan människor med olika bakgrunder 
kommer att generera positiva effekter. En sådan tolkning överensstämmer med 
texterna på de officiella webbsidorna om Sverige. (Bild 8) En av de egenskaper 
som på flera ställen markeras är svenskarnas ”kulturella kreativitet”. Texten –  
”During the past decade, Swedish creative culture has undergone a rebirth and 
opened its doors wide to other countries.” – handlar inte enbart om design och 

 
Bild 8. Webbplatsen Sweden & Swedes om de “nya svenskarna”. 05-06-22 

gastronomi, utan anknyter också till den mångkulturella profil Södertörns hög-
skola och Huddinge torgför. Intressant är dock att detta sällan explicitgörs på 
webbsidorna om Sverige. Det gör att det mångkulturella kan ses som en när-
                               
16 http://www.huddinge.se 05-06-22 
17 Intervju 05-09-22 
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mast evig del av den svenska kulturen, men att dessa kulturella möten har in-
tensifierats de senaste decennierna. 

Att dessa möten inte utgör något problem kan i texterna finna en förklaring i 
svenskarnas förmåga att anpassa sig. Det är en så pass förankrad föreställning 
att webbsidan om ”technology & infrastructure” har fått rubriken ”Problems 
are there to be solved”. (Bild 9) Den sidan återknyter till sådant jag redan har 
fått veta om Sverige och svenskarna på min väg dit. Landet förvandlades från 
bondesamhälle till framstående industrination på rekordtid, landet har en för-
måga att ta till sig ny teknik och nya moden och därigenom skaffat sig ett inter-
nationellt rykte som attraktiv testmarknad. Det faktiska landskapet påverkade 
också utvecklingen av infrastrukturen. Eftersom landet är stort, på flera webb-
sidor påpekas att landet är ett av de största i Europa rent geografiskt, men där-
emot väldigt glest befolkat, har det varit nödvändigt med omfattande infrastruk-
turella satsningar för att modernisera landet. Detta sägs också ha bidragit till att 
Sverige idag är ett av världens mest utvecklade IT-länder. Trots detta går det att 
ana att förändringens vindar blåser, att det svenska landskapet minskar i bety-
delse och att de växande städerna med sitt rika kulturliv tar över. Sidan om 
turism förtäljer att den tidigare totalt dominerande gruppen resande kom till 
Sverige för att ta del av den unika naturen, vilket i högsta grad lever kvar på 
webbsidorna, men att den gruppen idag har fått konkurrens av dem som reser 
till landets större städer, framförallt Stockholm, för att ta del av det som på 
andra webbsidor definieras som den nya kreativa kulturen, alltså mode, musik, 
design osv.18 Denna kreativitet skulle kunna kopplas till det kulturella inflöde 
från periferin som Ulf Hannerz har skrivit om (1996/2000). Men detta ”nya” 
Sverige definieras aldrig explicit som det mångkulturella Sverige, vilket gör att 
beröringspunkterna med Huddinge och Södertörns högskola är relativt få, även 
om profileringarna inte är motstridiga. Det mångkulturella Sverige som kan 
kopplas till den kreativa kultur som uppstår i storstäderna är underordnat den 
rumsliga dominanten – den svenska naturen – i webbsidornas representation. 
Jag ska gå vidare med några exempel på det. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               
18  Jfr DN 20/10-05 om regeringens kultursatsning och branding utomlands. 
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Bild 9. Sweden.se om ”technology & infrastructure”. 05-06-22 

Förhållandet mellan den svenska naturen och förändringsprocesser präglar 
också den sida på Sweden.se som behandlar religion. (Bild 10) Texten berättar 
att Sverige ”även här” har blivit mångkulturellt. Först måste dock den rumsliga 
dominanten avhandlas. Det svenska landskapet beskrivs ha en så stor betydelse 
för svensken att det närmast dyrkas som religion. En tolkning som tematiseras i 
ett av de fotografier som finns på webbsidan. Bilden visar en skogssjö i gry-
ningen med lättande dimma och vassrugg i förgrunden, ett fotografi som skän-
ker naturen gåtfulla och andliga dimensioner. Naturens betydelse gör att kyrkan 
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skrivs bort från den svenska gemenskapen, inte minst markerat i rubriken ”Re-
ligion, what religion?”. Att svenskarna tillhör protestantismen beskrivs idag ha 
främst ceremoniell betydelse. Sekulariseringen av landet sätts också i samband 
med de snabba förändringarna och moderniseringen under 1900-talet. Efter-
som religionen reduceras till något ceremoniellt blir det istället möjligt att upp-
märksamma att flera olika religioner vid sidan om protestantismen har blivit en 
del av det svenska samhället. Religion kan då komma att markera ett mångkul-
turellt Sverige men detta blir ett något motsägelsefullt tecken eftersom religion 
har en så perifer plats när landet beskrivs på andra webbsidor, och ja, närmast 
skrivs bort i ingången på denna sida om religion.  

 

 
Bild 10. Sidan om religion på webbplatsen Sweden & Swedes. 05-06-29 

Om religionen har en marginell plats så är det istället de svenska ceremonierna 
som lyfts fram. Det kan tolkas som att ceremonierna är viktiga för att förankra 
platsen Sverige, medan religionen inte är det. Därmed blir det mindre kontro-
versiellt att koppla det mångkulturella Sverige till religiositet. Ceremonierna 
förankras också i naturen och det speciella svenska landskapet, och då främst 
de skarpa kontrasterna mellan olika årstider: ”A love of nature’s wonderful 
treasures and a melancholy sadness over their fleetingness – these are key ele-
ments in our Swedish national soul.” Återigen är det denna närhet till naturen 
som formar svensken. Samtidigt sägs det att det är de senaste 25-årens utveck-
ling som har förändrat Sverige i grunden till ett mer internationellt och mång-
kulturellt samhälle, med mer än 15% av befolkningen födda utomlands eller av 
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utländska föräldrar, vilket ska vara högst i Europa. Det finns dock inget i den 
gynnande geografin på Internet som kan skapa en bild av hur detta har föränd-
rat den svenska kulturen och de praktiserade ceremonierna. Snarare tvärtom, 
det är den långa historien med svenskens förkärlek till den storslagna och orör-
da naturen som fortfarande är den rumsliga dominanten. 

En annan aspekt av det mångkulturella skulle befolkningsgruppen samerna i 
norra Sverige kunna sägas utgöra. De klassificeras nuförtiden som ”urbefolk-
ning” och är de ”ursprungliga skandinaverna”. Men att de skulle vara en del av 
det mångkulturella Sverige explicitgörs inte. Där finns inte heller någon utveck-
ling – vilket däremot är ett genomgående tema i de övriga sidorna som fram-
ställer det mångkulturella. Istället talas om naturreservat och skyddande av tra-
ditionella sysselsättningar som renskötsel. Här står tiden still och den långa 
tiden markeras återigen genom en nära förbindelse med naturen, här blir sa-
merna ”people of the sun and the wind”. Denna grupp står alltså ännu närmare 
den storslagna svenska, här mer specifikt den lappländska, naturen och signale-
rar ett ursprung. Samerna blir ett tecken i mytologisering av det svenska land-
skapet. 

Tammerfors universitet 
Till skillnad från det svenska fallet visar den gynnade geografin utifrån Tam-
merfors universitet att det är den lokala staden som blir den plats lärosätet först 
och främst kan kopplas till (Figur 2 sidan 25). Visserligen råder ingen motsätt-
ning mellan den nationella kontexten och den lokala men den virtuella geogra-
fin pekar mot staden Tammerfors och dess historia som avgörande för univer-
sitetet. Vad gäller de webbsidor som tecknar Tammerfors historia så är de in-
tressant nog till stor del skrivna av forskare och studenter i historia – universite-
tet är alltså i högsta grad delaktig i hur platsen ska förstås. Det är svårare att se 
spår av invånarnas bidrag, i vilket fall framgår det inte explicit i texterna eller i 
informationen kring webbportalen ”Power from the rapids”, som är den cen-
trala informationskällan på Tammerfors webbplats. (Bild 11) I historieskriv-
ningen är framväxten av välfärdssamhället ett överordnat tema. Det innebär att 
den historia som tecknas i hög grad sammanfaller med industrialismens ge-
nombrott på 1800-talet och framåt. Sidorna är uppbyggda kring olika teman 
och relativt korta texter omgärdas av fotografier med anknytning till temat. Det 
går också att länka till större, ”panorama”-fotografier på sidorna. Texterna be-
rättar om uppbyggnaden av infrastruktur som broar, vägar, olika kommunika-
tionsmedel som tåg, bil, flyg, båt, telegraf, telefon, elektricitetens frammarsch, 
och gatljusen som förändrade dygnsrytmen. För infrastrukturella uppbyggnaden 
svarade såväl det offentliga som de i stadens historieskrivning viktiga fabriks-
ägarna. 
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Bild 11. Startsida för webbplatsen ”Power from the rapids”, där Tammerfors historia 
tecknas. 04-11-16 

Samarbete och samförstånd 
När industrierna på allvar utvecklades i Tammerfors mot slutet av 1800-talet 
berättas att mer än hälften av arbetarna var knutna till textilindustrin. I historie-
skrivningen om fabrikerna lyfts arbetarna och arbetarnas situation fram. Jag får 
bland annat veta att arbetsdagarna vid slutet av 1800-talet var långa och att det 
inte var ovanligt med barnarbete. Stadens expansion låter också påskina ett 
problem såtillvida att det var många byggnadsarbetare som lockades till staden 
under sommarhalvåret för att sedan tillbringa vintern som arbetslösa. Genom 
arbetarklassens mobilisering kommer dock lagar och regler kring hälsa, säker-
het, arbetsrätt och arbetstider att skärpas med en början vid sekelskiftet 1900. 
Men dessa förändringar tillskrivs inte bara arbetarrörelsen utan också fabriks-
ägarna tog långt in på 1900-talet ett ansvar för sina arbetare. Fabrikerna hade 
egna bostäder, skolor och bibliotek. Det berättas också att textilfabriken Finlay-
son både hade eget sjukhus och kyrka. 

Historieskrivningen framhåller att man tillsammans tog ett ansvar för sta-
dens expansion vilket skapar en historia som snarare idylliserar än problemati-
serar. När texterna kunde lyfta fram orättvisor och social misär väljer man istäl-
let att se historien i ett idylliskt skimmer. Det gäller exempelvis sidorna om 
”Tallipiha Stable Yards” som är en ”old time idyll in Tampere Centre”. (Bild 
12) 
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Bild 12. Marknadsföring av aktiviteter i ”Tallipiha stable yards”. 04-11-16 

Texten som beskriver området berättar att:  

The Stable Yards were the domain of the factory owner’s horses and the staff 
needed to care for them. The charming Russian style cottages in beautiful gar-
den surroundings have now been restored to their 1880’s appearance...19  

 
När inte den sociala välfärden står i centrum träder istället det pittoreska fram. 
Och det pittoreska blir nu en turistattraktion och ett unikt arkitektoniskt arv 

                               
19 http://www.tampere.fi/tallipiha/english/index.html 04-11-16 
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efter landets ryska period: ”As a uniform and extensive sample of 19th century 
Russian style wood building, Finlayson Stable Yards are unique in Finland.” 
Arbetarnas historia levandehålls och förskönas. 

Expansionen beskrivs också som att Tammerfors blev Finlands svar på Eng-
lands Manchester. Detta går också igen idag som ett smeknamn för staden, 
mansi (man talar t ex om stadens rockscen som ”mansirock”). Även om textil-
industrin är den mest förknippade med staden så kompletterades den under 
årens lopp med exempelvis metallindustri och pappersindustri. Ställningen som 
en mycket framgångsrik industristad behöll Tammerfors under stora delar av 
1900-talet.  

För att visa på en kontinuitet lyfts dock fram att tecken på ett skifte från in-
dustrisamhälle till informations- och kunskapssamhälle har funnits länge: ”Signs 
of the social structural change could already be discerned in the 1950s.”20 På 50-
talet började industrin att automatiseras, och marknaden hårdnade. För att svara 
på det så var återigen privata initiativ viktiga, s k entreprenörer inom handel, 
turism och service. Men vid sidan av dessa entreprenörer förstod också staden 
och staten att tidigt vidta åtgärder. I det som får betecknas som en offentlig 
satsning som gjordes från 1960-talet och framåt: 

 …public tax money was used particularly in the development of health and 
education services. Tampere got schools of varying levels and also a university 
and a technical university...higher education provided the means to survive in 
the market of the future. Development and research created the foundation for 
the landing of new media businesses in Tampere.21  

 
För det första är det intressant att notera fokuseringen på hälsa. Den aspekten 
är mycket framträdande i stadens historieskrivning. För det andra är det den 
högre utbildningen som görs till själva navet för en positiv utveckling. Intres-
sant att notera är också att medierna vävs in i den förvandling som staden ge-
nomgår. Kopplingen mellan hälsa, högre utbildning och medier är också något 
som jag ska visa genomsyrar synen på Internet i Tammerfors. 

Framställningen av ”hälsa” kan ses som signifikativ för stadens historie-
skrivning. (Bild 13) Fabriksägarna, och här lyfts särskilt Finlaysons ”patron” 
fram, var viktiga initiativtagare till en bra sjukvård för fabrikernas arbetare – och 
här är det inte den ekonomiska vinningen som tematiseras utan det sociala an-
svarstagandet. Det exemplifieras inte minst genom att berätta om att Finlaysons 
ägare var en pådrivande kraft i grundandet av Tammerfors första sjukhus, med 
benäget bistånd av staten. På 1880-talet tillsattes även en ”public health com-
mittee” som skulle förbättra hälsoläget i staden.  

                               
20 http://www.history.tampere.fi/labour/index4.htm 03-04-23 
21 ibid. 
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Bild 13. “Power from the rapids” ger en historisk belysning av temat hälsa. 04-11-16 

Det ledde till att ”Migratory nurses, health officers, an isolation hospital in Nal-
kala, a hospital for the poor and a mental hospital in Koukkuniemi were all 
introduced during this decade.” Centralt är utformandet av ett modernt väl-
färdssamhälle i anslutning till industrialismen. Detta arbete med förbättrad 
folkhälsa beskrivs också som något som sköt ytterligare fart i samband med 
självständigheten, och då i hög grad blev inriktat mot barn: ”Child welfare clinic 
activities began in Tampere already in the 1930s.” Men det sociala arbetet inrik-
tat mot barn får en ännu längre historia. Redan James Finlayson (Finlaysons 
grundare) inrättade ett barnhem vid mitten av 1800-talet. Det verkliga reform-
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arbetet inom hälsoområdet sägs dock inte ta fart förrän efter andra världskriget. 
Denna utbyggnad av den sociala välfärden beskrivs sedan fortsätta fram till 
1990-talet, vilket kan tolkas som en implicit kritik mot den senaste utvecklingen 
men samtidigt är textens författare noga med att påpeka att även hälsovård 
utanför statens eller kommunens försorg har tilltagit och förbättrats under de 
senaste decennierna. Ett utvecklat samarbete mellan det privata och offentliga 
präglar också framställningen av stadens historia. Att Finland var fattigt och 
eländigt under stora delar av 1800-talet är en historia som sätter den sociala 
välfärdsstaten i skarp relief. Däremot finns det ingen explicit antagonist att ta 
avstånd ifrån. Fabriksägarna är tidigt med och tar initiativ till det som sedan 
kommuner och staten genomför, och här är Finland – nationalstaten – en given 
utgångspunkt och ram: ”With the co-operation of the government and munici-
palities a gradual change took place in Finland from poor relief to social servi-
ces, assistance and security to all citizens.”22  

Ett annat område som i stort tecknas i en liknande historia är skolan. Från 
en tidig skolhistoria där skolan i princip tjänar till att bibehålla maktstrukturer i 
samhället sker en förändring i takt med att industrierna växer fram. Skolan 
framställs som en emancipatorisk kraft och ånyo är det Finlayson som är in-
blandad. Fabriken grundade en skola för småbarn som var öppen för alla och 
kostnadsfri. Här tillskrivs alltså Finlayson ett socialt ansvar som sträcker sig 
bortom rena affärsintressen. Texten berättar inte varför fabriken tar på sig detta 
uppdrag vilket bidrar till det generella intrycket vid läsningen av stadens histo-
ria, den att Finlayson och de andra stora fabrikerna har agerat som välvilliga 
påskyndare av det sociala välfärdssamhället. 

Kultur i arbetarstaden 
Vid sidan av arbetar- och industristaden profileras Tammerfors som ett kultur-
centrum. Också här präglas framställningen av samförstånd. Exempelvis sägs 
invånarna i Tammerfors ha ett genuint intresse för musik, ett intresse som 
spänner över klassgränser. (Bild 14) Fabrikerna blir återigen viktiga i den argu-
mentation som byggs upp och ses som en viktig förutsättning för detta breda 
intresse:  

…factories had orchestras, choirs and acting groups. The factories had their 
own schools whose teachers were the heralds of the education movement, en-
couraging their pupils in their musical interests; several important figures in mu-
sic life came directly from the factory schools. In the 1870s concerts attracted 
large audiences and the newly founded orchestra played the easy melodies of 
enlightenment at workers’ concerts.”23 

 

                               
22 http://www.history.tampere.fi/life/index4.htm 04-11-16 
23 http://www.history.tampere.fi/culture/index5.htm 04-11-16 
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Bild 14. Musik får också en historisk framställning på ”Power from the rapids”. 04-11-
16 

Återigen möter jag det sociala ansvarstagandet och det uppbyggliga som präglar 
den historia om staden som är gynnad i den virtuella geografin. Även i teaterns 
historia står arbetarrörelsen utveckling i centrum och det är tiden kring sekel-
skiftet 1900 som utgör historieskrivningens startpunkt då bland annat “Tam-
pere Workers’ Theatre” grundades: ”…the goal of the theatre, which the 
Workers’ Association adopted a few years later, was to ’promote theatre among 
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the poor by performing plays in the appropriate spirit’.”24 Webbsidan om tea-
terns historia innehåller en passage om Pyynikki sommarteater vars scen var 
roterande och när den byggdes unik i världen, för att sedan avslutas med en 
återgång till teatern i upplysande, mobiliserande och socialt ansvarstagande 
syfte: “…new theatre groups began to appear in the 1960s to take their perfor-
mances to the people, in day-care centres, workers’ halls or schools.” Kulturen 
smälter samman med arbetarstaden och det jämlikhetssträvande välfärdssam-
hället. 

Även invånarnas intresse för litteratur spåras till fabrikerna. Vad gäller litte-
raturen i Finland lyfts området Pirkanmaa i Tammerforsregionen fram som 
oerhört centralt även idag och dess betydelse är alltså avhängig fabrikerna: ”The 
basis for the interest in reading and writing lay in the initiatives of Finnish-
speaking factory owners and the education movement inside Tampere factori-
es…”25 Om stadsbiblioteket från år 1877 berättas att ”Tampere Workers’ Asso-
ciation” hade en egen läsesal. I linje med detta arbetarperspektiv framhålls att 
författare från Tammerfors till skillnad från sina modernistiskt orienterade kol-
leger i Helsingfors, höll fast vid en mer traditionell social-realism. Denna webb-
sida tecknar återigen platsen Tammerfors avgörande betydelse för det kulturella 
uttrycket. 

Gemensamt för de olika webbsidorna om kultur i Tammerfors är också att 
berätta om olika sammanslutningar som bidrog till utvecklingen. Det är inte 
enskilda personer, även om fabriksägarna utgör ett viktigt undantag, som driver 
på utvecklingen utan istället sker förändringar genom att människor går sam-
man, exempelvis blir arbetarrörelsen och dess olika organisationer viktiga, vilket 
jag såg i bland annat sidan om litteraturen. På sidan om konsten är inte arbetar-
rörelsen lika framträdande, vilket gör att denna sida delvis sticker ut. Däremot 
är grunden för utvecklingen olika former av organisationer som ”Tampere art 
society”, ”Tampere Artist’ Society” och ”Tampere Camera Society”. Även 
konstnärerna i Tammerfors har funnit inspiration i platsen, inte minst fabriks-
miljöer. Gemensamt för konstens belysning är att inga individer lyfts fram, 
detta är inte platsen för det individuella geniet utan vad som skapas är folkets 
historia. Detta kan också förklara varför kulturen får en så pass bred, ämnes-
mässigt sett, belysning som den får. Under denna rubrik får också sport och 
nöjen plats. 

Sportens genomslag är ju även samtidig med den korta historia som Tam-
merfors får representera, industristaden från slutet av 1800-talet och framåt. 
Intressant är också att sidorna om sport är indelade i två rubriker, ”sports” 
respektive ”sports clubs”. Här ser vi ännu en gång hur organisationsvilligheten 
hos människorna i Tammerfors lyfts fram. Också här finns en ansvarstagande 
sida, inte minst från fabrikerna: ”Varala sports institute was built by the Pyynik-
ki ridge already in 1908 to promote women’s physical exercise. Factories foun-

                               
24 http://www.history.tampere.fi/culture/index6.htm 04-11-16 
25 http://www.history.tampere.fi/culture/index7.htm 04-11-16 
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ded their own sports clubs for women…”26 Det är ett socialt ansvarstagande 
som även inkluderar kvinnorna, detta under ett tema, ”sport”, som ofta är väl-
digt mansorienterat. Det är inte individuella framgångar som står i fokus utan 
en framställning av Tammerfors invånares kollektiva minne, så som staden vill 
förstå det, där huvudspåret är framväxten av välfärdssamhället. I beskrivningen 
av utvecklingen mot ett socialt välfärdssamhälle görs stadens fabriker till det 
signifikativa tecknet.    

Tartu universitet 
I jämförelse med det svenska och det finska fallet har Tartu universitet en lång 
historia och är också, därigenom, både en lokal symbol, för staden Tartu, och 
en nationell, för landet Estland. Det är också en bidragande faktor till att uni-
versitetets webbplats har en mer utvecklad historieskrivning jämfört med Sö-
dertörns högskola och universitetet i Tammerfors. I likhet med Tammerfors är 
det dock svårt att skilja universitetet från staden i den gynnade geografin (Figur 
3 sidan 31). Jag tar därför i detta avsnitt utgångspunkt i universitets framställ-
ning för att sedan gå vidare till stadens historieskrivning. I hög grad innebär det 
också att en historik över landet Estland analyseras.  

I universitetets historieskrivning blir en given startpunkt år 1632 då det 
grundades av den svenska kungen Gustaf II Adolf som ett systeruniversitet till 
det i Uppsala. Trots att universitetet i Tartu inte var igång längre än till 1656, då 
det flyttade till Tallinn och några år senare slog igen, är Gustaf II Adolfs sym-
boliska betydelse stor. (Bild 15) Detta kom också att manifesteras år 1928, en 
tid när republiken Estland var självständigt, då en staty av den svenska kungen 
restes i anslutning till universitetets huvudbyggnad. I historieskrivningen är det 
inte den svenska krigarkungen som lyfts fram utan snarare får Gustaf II Adolf 
representera det fria Estland. Att kungen verkligen bär på en symbolisk ladd-
ning blir tydligt då ”the Ministry of Higher Education of the Soviet Union” 
beslöt att ta bort statyn år 1950:  

The political cataclysms and repressions also affected the university. On 15 May 
1950 one of the major symbols of the old university – the monument to Gustav 
II Adolf, King of Sweden, erected in 1928 (sculptor Otto Strandman) – was re-
moved.27  

 

                               
26 http://www.history.tampere.fi/culture/index4.htm 04-11-16 
27 http://www.ut.ee/english/general/history 03-05-06 
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Bild 15. Presentation av universitetet på staden Tartus webbplats. Här kopplas universi-
tetet samman med den svenske kungen Gustav II Adolf genom den avfotograferade 
statyn. Bildserien bjuder in att jämföra bilderna vilket bidrar till att statyn uppfattas som 
relativt stor. I själva verket är avståndet till statyn betydligt kortare än avståndet i de 
övriga fotografierna. 03-04-22  

I texten lyfts alltså fram att det är universitets historia som blir problematisk i 
Sovjetunionens ögon. Efter det att Sovjetiska trupper hade lämnat landet restes 
en exakt kopia av den förstörda statyn år 1992 som ett tecken på en historisk 
kontinuitet: ”...to defend the continuity of alma mater Tartuensis”. Och kanske 
kan tilläggas, en manifestation för att återupprätta ett symboliskt rum. Som 
svensk slås jag av två saker: dels att en svensk krigarkung i en dåtida stormakt 
blir symbol för ett lands frihetshistoria, dels att jag när jag såg statyn på plats 
blev överraskad av hur liten den var och vilken undanskymd plats den hade. De 
förväntningar jag hade på en så framträdande symbol infriades inte. Det kan 
tolkas som att det är i medieringen statyn får sin verkligt symboliska betydelse. 

Den lilla statyn 
Det utbildningsväsende som Gustav II Adolf byggde upp kan ses som ett sätt 
att borga för den växande stormaktens fortsätta expansion. Ett sätt att införliva 
nya geografiska områden. Därmed framstår den svenske kungen som en märk-
lig frihetssymbol ur ett estniskt perspektiv.  
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En nyckel kan dock hittas i boken Svenska kungliga besök i Estland (2002) som 
gavs ut i samband med ett svenskt kungabesök år 2002. Boken som på alla sätt 
är en översvämmande hyllning av de svensk-estniska relationerna innehåller 
också en bild av det nuvarande svenska kungaparet framför statyn av Gustav II 
Adolf. Fotografiet är tagit något underifrån och på det framgår inte alls hur liten 
statyn av den svenska konungen i själva verket är. I bokens inledande text be-
skrivs också att den period då Estland tillhörde den svenska stormakten, 1561-
1710: ”…ofta fått benämningen ’den gamla goda svenska tiden’.” (s 9).  

Vidare står att läsa att: ”Den estniska folkloren har kopplat allt det den velat 
se i sin egen ickeexisterande idealhärskare till den svenska kungen.” (s 10). På så 
sätt kan fotografiet av statyn ses som ett traditionellt sätt att framställa svenska 
kungar. Det visar också på en symbolisk geografi där den turbulenta estniska 
historien har kommit att finna den svenska perioden som den mest gynnsam-
ma. I bokens framställning länkas den svenska stormaktstiden och Sverige, 
representerat av sina kungar, till det fria och suveräna Estland. Det finns dock 
sådant som pekar mot sprickor i den historieframställningen. Exempelvis  
Gustav II Adolfs förhållande till sin ”barndomsstad” Reval (nuvarande Tallinn). 
Boken lyfter fram att staden kämpade för sin självständighet, främst vad gäller 
handel, samtidigt som den svenske kungen ville åt de inkomster handelsstaden 
skapade. En övergripande anledning är förstås att Gustav II Adolf behövde 
betydande inkomster för de otaliga krig han bedrev. Konflikten blev så pass 
skarp att den svenske kungen öppet hotade stadens invånare: ”’Om ni inte ge 
mig vad jag fodrar, så skall jag förvandla eder stad till en ruinhög’.” (s 20) 

Den ovan beskrivna konflikten står som en lustig anekdot i denna hyllnings-
skrift över relationerna mellan Sverige och Estland. I linje med bokens okritiska 
inställning till den svenska epoken uppmärksammas istället att stormaktstiden 
har fått en glorifierad slutpunkt i Karl XII seger vid slaget vid Narva år 1700: 
”Karl XII beskrivs i estnisk litteratur i stora ordalag. Ibland får han en nästan 
gudomlig status.” (s 21). När Estland senare blir självständigt under 1900-talet 
är det stormaktstiden som uppmärksammas vid besök av svenska kungligheter. 
Det manifesteras bland annat i statyer och monument. År 1928 restes, vilket 
nämnts ovan, statyn av Gustav II Adolf i anslutning till Tartu universitets hu-
vudbyggnad, och år 1936 restes ett monument över Karl XII seger vid slaget 
vid Narva. Boken beskriver också att samtliga svenska besök har väckt stor 
uppmärksamhet och omgärdats av hyllningar. Som exempel kan tjäna ett besök 
år 1932 när Gustaf VI Adolf, vid denna tidpunkt svensk kronprins, var inbju-
den som hedersgäst vid firandet av Tartu universitets 300-årsjubileum. När den 
svenske kronprinsen anlände till Tartu kantade tusentals studenter med facklor i 
händerna vägen från tågstationen till universitetets huvudbyggnad (s 46f). 
Kronprinsens besök i Estland präglades också i hög grad av att uppmärksamma 
den estniska frihetskampen. Det manifesterades exempelvis genom kransned-
läggning på en militärkyrkogård över dem som stupade i den estniska frihets-
kampen 1918-20 (s 39), och inte minst i tal som underströk hur den estniska 
självständigheten gladde svenskar. Efter Estlands närmare 50 år som del av 
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Sovjetunionen var det år 1992 återigen dags för en svensk kung att komma på 
besök och prisa den nyvunna estniska självständigheten. Återigen är universite-
tet i Tartu en viktig symbolisk plats. Det svenska kungaparet är inbjudna vid 
invigningen av återuppförandet av statyn av Gustav II Adolf. Estlands frihets-
tider binds samman och länkas ånyo till den svenska stormaktstiden. 

Strider kring universitetets landstillhörighet har präglat det sedan dess 
grundande. Det går att tolka dessa strider som avgörande för universitetets 
karaktär. Det är dock inte så att relationer till olika statsmakter har gett universi-
tetet olika influenser som gör platsen unik idag. Istället kan universitetets histo-
rieskrivning ses som ett sätt att visa att trots de olika statsmakter som har gjort 
anspråk på universitetet och på olika sätt försökt prägla det så har det inte lyck-
ats. Det har utvecklats ett slags motståndskultur vid universitetet. Historieskriv-
ningen på webbplatsen lyfter bland annat fram att de som undervisade på uni-
versitetet så lång fram i tiden som 1960-talet hade fått sin utbildning under den 
estniska frihetstiden och sålunda bar på en annan vetenskap- och undervis-
ningstradition än den sovjetiska. Denna tradition verkar finnas inbyggt i väg-
garna i universitetet och återuppväcktes vid slutet av 1980-talet och beskrivs i 
texten som: ”The mentality and positive attitudes of the students, the academic 
staff and researchers to the Estonian national university had helped to preserve 
its atmosphere and restore Tartu University  as the University of the Republic 
of Estonia.”28 Därmed ses universitetet också som en viktig del i Estlands väg 
mot självständighet. Som symbol för universitetets betydelse i västvärlden åter-
uppförs således statyn av Gustav II Adolf. 

Universitetet beskrivs också som en inflytelserik plats under den svenska 
stormaktstiden. Den europeiska orienteringen lyckades universitetet i hög grad 
upprätthålla även under tyskt och ryskt inflytande. Universitetet beskrivs som 
något av en brygga mellan öst och väst genom de nära förbindelserna med både 
”the Academy of Sciences” i St. Petersburg och flera tyska universitet. Även när 
den ryska makten blir alltmer påtaglig vid 1800-talets slut så upphör inte univer-
sitetets internationella prägel och inflytande. Det gjorde också att universitet 
blev en viktig bas för den nya republiken vid ingången till 1920-talet. Och den 
perioden har som jag skrev tidigare uppmärksammats som en betydelsefull 
fostrare av det motstånd som präglade sovjettiden och grogrund för att vidare-
förda de estniska traditionerna, och vilket bör tilläggas – den internationella 
universitetsprofilen. Överhuvudtaget framställs Tartu universitet som en inter-
nationellt, främst europeiskt, betydelsefull plats. Detta samtidigt som universite-
tet blir viktigt i skapandet av en nationell identitet på 1920-talet genom att est-
niskan införs som undervisningsspråk och att man börjar undervisa och forska i 
den estniska kulturen. 

Men det nationella uppvaknandet kopplas inte bara till universitetet utan 
också till staden Tartu: ”The second part of the 19th century, Tartu became the 
centre of Estonian cultural and national life during the national awakening of 
                               
28 http://www.ut.ee/english/general/history 03-05-06 
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the Estonian people”.29 Tartu är platsen för den första sångfestivalen (jfr ”the 
singing revolution”, ett fredligt motstånd som pågick i fyra år från 1988 till 
självständigheten), den första nationella teatern, och också ”the second awake-
ning of the Estonian people” på 1980-talet hade sitt upphov i Tartu. 

Historiska avlagringar 
Precis som universitetets historia i mångt och mycket är Estlands historia är 
också staden Tartus det. Det finns dock vissa länkar som mejslar ut staden och 
en specifik region, och dessa kan på vissa sätt ses som skilda från landet Est-
land. När jag besöker Tartus webbplats i september 2004, har två länkar under 
rubriken ”Info” tillkommit sedan mitt förra besök: ”Town Hall” och ”Jaani 
Church”. Webbsidan om ”The Town Hall of Tartu” innehåller ett fotografi på 
rådhuset sett från rådhusplatsen. (Bild 16) Texten är en relativt utförlig historik 
kring byggnaden och även själva platsen. Platsen beskrivs nämligen som stadens 
centrum sedan dess grundande. Byggnaderna har dock avlöst varandra. Det 
första rådhuset på platsen restes under medeltiden. Den byggnad som ligger där 
nu är den tredje på samma plats. Förklaringen till det är Tartus turbulenta histo-
ria av krig och bränder: ”In comparison with the long history of Tartu its buil-
dings are relatively new…” Den nuvarande rådhusbyggnadens arkitektur be-
skriver texten som ett slags kondensat av stadens arkitektur. Den byggdes när 
klassicismen nådde vad som beskrivs som ”the Nordic countries”. Klassicismen 
kom att avlösa barocken och rokokon men i rådhusbyggnaden spårar textför-
fattaren sådant som följer båda traditionerna. Som monument och symbol för 
staden torde alltså rådhuset vara alldeles perfekt rent arkitektoniskt. För stadens 
identitet ligger här dock ett problem. En historia som daterar sig tillbaka till 
1700-talet duger inte. Dessutom går Hansaperioden spårlöst förbi i stadens 
arkitektur. Denna period är också något staden värnar om och lyfter fram i 
olika historiska framställningar. Lösningen på den arkitektoniska förlusten blir 
de Hansa-dagar som firas i juni då människor och miljöer smyckas i medeltids-
skrud. Trots detta görs ändå rådhuset till ytterligare ett bevis för Tartus långa 
historia och traditioner. Inte minst genom att de som styr staden fortfarande 
använder byggnaden: ”The Town Council and the Government continue to 
work in the Town Hall of Tartu, thus stressing the idea that Tartu is a town of 
traditions.”30 

Sidorna om Jaani Church betonar den medeltida arkitekturen. Kyrkan blir 
viktig för Tartu eftersom det är en av få byggnader i staden som minner om 
Hansaperioden. (Bild 17) På webbsidan om Hansastadens historia beskrivs den 
tiden som stadens första ”blomning” och grundandet av universitetet som den 
andra. Den långa och ingående texten om kyrkans historia anslås av att den 
medeltida arkitekturen är ett av Estlands viktiga kulturhistoriska bidrag och att 

                               
29 http://www.tartu.ee 03-04-25 
30 http://www.tartu.ee 04-09-20 
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Jaani Church har en alldeles unik plats i detta historiska arv. Det är nämligen så 
att kyrkan innehåller skulpturer gjorda av terrakotta. Trots att många av skulp-
turerna har gått förlorade under årens lopp så har ändå flera kunnat räddas på 
senare tid. Detta är betydelsefullt för att göra platsen Tartu speciell:  

Terracotta is not entirely unknown in medieval art, but there is no other build-
ing in the entire European Gothic tradition that could in any significant way 
compete with Tartu Jaani Chuch in the number, size and artistic quality of the 
terracotta sculptures. It is precisely this that gives the church more than just a 
local significance, making it a truly representative monument of the entire West-
ern Gothic architecture.31 

 

 
Bild 16. Webbsida om rådhuset i Tartu. 04-09-20 
                               
31 http://www.tartu.ee 04-09-20 
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Bild 17. Den första av de webbsidorna som framställer Jaani Church på Tartus webb-
plats. 04-09-20 

Platsen Tartu med sin medeltida kyrka fylld med skulpturer är alltså en viktig 
del av det europeiska, och märk väl det västliga, kulturarvet. Det är inte bara så 
att platsen blir en naturlig del av Europa utan den berikar också det europeiska 
arvet. 

Kyrkan har stått i ruiner sedan 1944, andra världskriget och sovjettiden, men 
har nu blivit det kanske viktigaste kulturarvsprojektet i Tartu. Texten pekar ut 
kyrkan som en länk till Hansastaden Tartu, en plats som i sin tur fungerade som 
länk mellan Lübeck och Ryssland. Kyrkans historia daterar sig dock ännu längre 
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tillbaka i tiden, troligen till 1100-talet enligt arkeologiska utgrävningar. Om så 
skulle vara fallet säger texten att det skulle vara det första tecknet på en kristen 
kyrkbyggnad i Estland före införandet av kristendomen. I vilket fall som helst 
pekar dessa tolkningar och gissningar mot att kyrkan är alldeles unik. Kyrkans 
senare historia liknar i hög grad Tartus. Krig och bränder har gått hårt åt de 
byggnader som utgör kyrkan men den kanske mest ödesdigra perioden i dess 
historia dateras till 1820- och 30-talet då kyrkan renoverades och skulle få drag 
av ett antikt tempel. Vid denna restaurering förstördes eller övertäcktes många 
av de unika skulpturerna. Medvetenheten om kyrkans värde framställs i stort 
som parallellt med det estniska ”uppvaknandet”. Fasaden restaurerades vid 
förra sekelskiftet men första världskriget satta stopp för att även fortsätta med 
interiören. Under mellankrigstiden verkar restaureringen ha stått still, kyrkan 
varken förföll eller renoverades. 1944 inträder dock den senaste katastrofen då 
kyrkan stod i brand som följd av en sovjetisk offensiv.  

Tartu i sagan och historien 
Jaani Church och rådhuset blir betydelsefulla symboler i profileringen av dagens 
Tartu. Till de viktiga symbolerna hör också floden Emajôgi. (Bild 18) Floden 
förbinder Tartu med Ryssland och den har i alla tider varit viktig för handeln, 
inte minst under den medeltida Hansan. Emajôgi beskrivs också som en förut-
sättning för staden: 

Tartu owes its birth to the River Emajôgi. Although the river is not as powerful 
as the Ganges or as famous as the Seine, it is the most important river in Esto-
nia to which a great part of Estonian history and myths are related... The pet 
name of Tartu given by Estonians has long been Emajôgi-Ateena (the Athens at 
the River Emajôgi) – the town where the Estonian culture was born.32  

 
Dessa jämförelser med andra mytologiska platser – floderna Ganges och Seine, 
och staden Aten – är inte obetydliga. Det placerar Tartu och regionen i ett his-
toriskt sammanhang. Floden har också alltid funnits där: ”Sometime back in far 
history when people only started to learn how to walk on two legs and there 
was no sign of either Estonians or Tartu, the River Emajögi was already there.” 
Och det stannar inte där. Floden är så speciell att den inte kan placeras i vanlig 
tideräkning utan i sagan: ”Once upon a time…” och sedan får vi hela sagan 
som text, och på en annan webbsida dyker beskrivna sagofigurer upp i visuali-
seringar. Legenden om flodens tillkomst som avslutas med ”This is how the 
Emajôgi river, a symbol of Tartu county, was born.” Floden pekar alltså ut mot 
ett större geografiskt område, den förankrar staden i en region. Floden kan 
därför också sägas peka mot Tartus framtida profilering.  

                               
32 http://turism.tartumaa.ee 04-09-22 
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Bild 18. Sagan om floden Emajôgis tillkomst. 04-09-22 

Turistbyrån i Tartu vill lyfta fram en större region för att därigenom skapa en 
turistattraktion.33 Kanske kan det också förstås utifrån uppdelningen mellan ett 
”första” och ett ”andra” Estland.34 Det skulle då vara regionen kring Tallinn 
som är det första Estland där utvecklingen mot ett modernt informations- och 
kunskapssamhälle går snabbt. Den södra delen av Estland skulle däremot kän-
netecknas av en inte lika fullt så dynamisk utveckling, här står tiden snarare still. 
Tartu och dess universitet utgör ett viktigt undantag i denna del av regionen. 
Området kring Tartu har, mycket tack vare universitetet, påbörjat en vandring 
mot ett högteknologiskt samhälle, jag kommer tillbaka till detta. Däremot kan 
den större regionen snarast ställas i relief till dessa snabba utvecklingar och 
genom sin ”efterblivenhet” skapas en turistattraktion, ett evigt Estland. Jag ska 
ge ytterligare några exempel på hur det går till. 

Tartu county ligger mellan södra och centrala Estland, mellan två stora sjöar 
(Peipsi (som är den femte största i Europa och även går in i Ryssland) och 
Vôrtsjärv). Det är ett område med såväl ”…rich history and strong traditions.” 
På flera webbsidor lyfts ”a Russian Old Believers’ community” fram. De lever 
utmed den estniska sidan av Lake Peipsi och görs i texterna till en turistattrak-
tion: ”The community is peculiar for the kilometers long villages. Different 

                               
33 Intervju med Ursula Toomri, Tartu Tourist Information Centre 2003-09-18 
34 Intervju med Lagle Lembavere, Department of Information Technology Services, 
Tartu Universitet 2003-09-19 
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nations living together for three centuries have breeded a new bicultural phe-
nomenon...”35 Inte nog med att det är ett samhälle med en lång historia, det är 
också en unik kulturell “kreolisering”, väl i linje med dagens interkulturella 
samhällen. Ytterligare två viktiga symboler i Tartu county mejslas ut, det är en 
slottsbyggnad från slutet av 1800-talet, Alatskivi Castle, och Liiv museet som 
visar 1800-talets allmoge-traditioner. De sägs inte vara platser av samma kaliber 
som ”Pyramids or Herculaneum” men besökaren får uppleva ”The scent of the 
times past and the fact that the present day will soon be a part of that...” Mar-
körer blir således de riktigt gamla kulturarven i världshistorien. Texten får även 
en något överraskande vändning som kan tolkas som riktat mot ett historiskt 
medvetande, att regionen kan få oss besökare att stanna upp och reflektera över 
både historien och samtiden. Kanske kan det ställas i kontrast, eller förstås i 
relation till, de snabba förändringar som präglar landet Estland. Att detta är en 
nation som har ett kulturellt arv och en medvetenhet om detta. På så vis skapas 
en unik plats i de globala förändringsprocesserna. Och som det står på en av 
webbsidorna: ”We wish you a pleasant journey through the county – both in 
the web and in reality.”36 Även om det görs en uppdelning mellan den virtuella 
och den verkliga platsen finns det skäl att inte ta den uppdelningen för given. 
Ett exempel på det är hur naturen vävs samman med sagan i representationer-
na.  

Med utgångspunkt i floden Emajôgi erbjuder Tartu county stora möjligheter 
för naturupplevelser, såväl virtuella som verkliga. Där finns flera naturreservat 
med olika vandringsleder. Flera av dessa vandringsleder tar utgångspunkt i flo-
dområdet. Det området har vid sidan av handeln också varit ett rekreations- 
och friluftsområde för tartuborna, inte minst studenterna. Denna tradition be-
skrivs som brutalt avslutad under andra världskriget och den efterföljande Sov-
jettiden:  

World War II and the Soviet rule that followed meant profound changes for 
both the town and the river … To swim in the river was no longer too healthy 
and the former splendid banks and beaches overgrew with bushes.37  

 
Sedan inträffade på flera sätt ett “mirakel”: “Yet a miracle happened. During 
the new period of independence the purpose of the former leisure and picnic 
places has become to be restored.” Även vandringsleder (åter-)skapades. En av 
dessa vandringsleder har fått namnet Jäneserade (Rabbit’s track) och genom 
namnvalet vävs också sagan in i naturupplevelsen. Enligt legenden om floden 
var det haren som sprang före räven och markerade var floden skulle flyta fram. 
Utmed vandringsleder möter besökaren bl a ”the spring of the Tartu Spirit”, ”a 
monument to free men – Gabriel, Robin Hood, and Tasuja”. De tre männen är 
ärkeängeln, mannan som tog från de rika och gav till de fattiga, samt en legend 
                               
35 http://turism.tartumaa.ee 04-09-22 
36 http://turism.tartumaa.ee 04-09-22 
37 http://turism.tartumaa.ee 04-09-22 
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om en urgammal estnisk frihetskämpe. Webbsidan innehåller också en 
uppmaning till besökaren av den verkliga platsen: ”When you go walking there 
be kind and quiet, and simply admire the nature’s creation and human efforts, 
and do not destroy it.” En uppmaning till besökaren som kan finna sin förklar-
ing i den moderna estniska historien. Miljön och ett ekologiskt tänkande ses 
som betydelsefullt för det estniska “uppvaknandet” på 1980-talet (Gerner & 
Hedlund 1993). Miljöns betydelse kan också förklara varför den logotyp staden 
fick vid slutet av 1990-talet binder samman universitet och floden. 

Universitetet som plats hör tydligt ihop med staden. Det är således ingen 
campusmodell, som i Södertörn och Tammerfors, utan istället den senmedelti-
da universitetsstaden, om än i barock och klassicistisk arkitektonisk dräkt, som 
kännetecknar universitetet och dess verksamhet. Även om universitetet har 
expanderat och skapat mer campusliknande områden, både i Tartu och på an-
dra platser i landet, ska universitetet ändå förstås som en del av staden. Det är i 
medelstora städer som universiteten i Europa uppstår från 1100-talet och fram-
åt (Hyde 1988). Sverker Sörlin menar att en förklaring till att det är i medelstora 
städer och inte i metropoler som universiteten växer fram kan hittas i trädgår-
den som metafor. Universiteten skapar rum mellan samhälle och natur, mellan 
kaos och ordning: ”Trädgården är en mäklare av motsatser, en metafor för den 
tukt utan vilken vetenskapen förvildas och för den vildhet utan vilken den för-
tvinar” (Sörlin 1996, s 117). Universitetet behöver således ett utrymme för att 
upprätthålla en autonomi men får å andra sidan inte skiljas från det samhälle i 
vilket det verkar. Kanske ger universitetet i Tartu uttryck för dessa motsatser 
och mellanrum på ett sätt som är tydligare än någon annanstans. Det har varit 
ett viktigt lärosäte under olika nationella makter samtidigt som det har odlat en 
självständig estnisk identitet. Universitetet har haft en (väst-)europeisk orienter-
ing samtidigt som det har haft utvecklade utbyten österut. Idag värnar universite-
tet om traditioner och kontinuitet samtidigt som det är anpassat och konkur-
renskraftigt i det som kallas för kunskapssamhället med dess betydande inslag 
av teknologisk utveckling. Universitetet är viktigt för platsen Tartu samtidigt som 
det är viktigt för landet Estland och dess internationella konkurrenskraft. 

Sammanfattning 
Kännetecknande för respektive plats är en väldigt samstämd historieskrivning. 
Det finns inga egentliga sprickor eller konflikter, det ges inget utrymme för 
alternativa eller kritiska röster. Webbsidorna kan ses som resultat av en fram-
förhandlad och officiellt sanktionerad framställning. Det finns också väldigt lite 
av den protektionism som föranledde exempelvis Massey (1994) och Morley 
(2000) att sträva efter att ge platsbegreppet en ny innebörd. Däremot väcks 
misstanken om att det inte är den progressiva syn på platser (i förståelsen att 
olika grupper, oavsett styrkepositioner är med och formar den specifika lokali-
teten) som dessa teoretiker förespråkar. I mitt material innebär det att vissa 
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möten, vissa historier uppmärksammas, och andra skrivs bort eller marginalise-
ras. Det är en bejakande historieskrivning, fri från antagonister, som skapar de 
rumsliga dominanterna. Dessa platser är öppna och välkomnande.  

Södertörn är en intressant faktisk plats eftersom många som bor i regionen 
har en relativt kort historia på själva platsen och har invandrat från olika håll i 
världen. Av detta syns dock väldigt lite i den historieskrivning som öppnas ge-
nom den gynnade geografin. Istället riktas min uppmärksamhet mot den långa 
historien, mot nationens självförståelse. Denna kännetecknas av möten och 
influenser som har omvandlats till något alldeles eget och unikt. Det går därför 
att säga att platserna är skapade genom möten och att de på ett sätt är i rörelse, 
att de befinner sig i ständig förändring, men samtidigt ställs dessa förändringar i 
relation till en rumslig dominant och det skapar en relativt statisk syn på plat-
serna. 

I Södertörn är det svenska landskapet rumslig dominant, vilket inte förankrar 
högskolan i den lokala platsen utan lyfter den till ett annat, symboliskt mer 
gynnsamt, sammanhang. I Tammerfors träder välfärdsstaten fram som den rums-
liga dominanten med sin signifikativa förankring i fabrikerna (och fabriksägarna 
framställs som välmenande pådrivare av den sociala utvecklingen, något som 
kan ställas i kontrast till de blodiga strider som ägde rum mellan ”vita” (borga-
re) och ”röda” (arbetare) i staden år 1918). Utifrån Tartu finns det en tydlig 
rumslig dominant i Västeuropa och denna orientering kan ta sig uttryck i olika 
tecken. En jämförelse mellan de tre platserna ger vid handen att Södertörn inte 
förankras i en social historia i samma utsträckning som de andra platserna. Istäl-
let är det naturen som ger platsen dess karaktär, kulturen naturaliseras i bok-
stavlig bemärkelse. Detta skiljer sig delvis från det finska och det estniska fallet. 
Den rumsliga dominanten i Tammerfors och Tartu bidrar istället till att stadens 
historia blir viktig, och också ett uttryck för landets historia. Städernas historia 
och landets historia sammanfaller. Södertörn ges ingen egen historia utan dras 
mot ett mytiskt centrum där Sverige och den svenska mentaliteten är oupplös-
ligt förbunden med naturen.  
 
Frågan är då hur jag ska förstå dessa rumsliga dominanter? Att det är den offi-
ciella historien som tecknas, fri från konflikter och kritiska röster, tyder på att 
dessa rum tjänar vissa intressen. Frågan är då hur de aktiviteter som råder kring 
medieringen av dessa platser kan relateras till de rumsliga dominanterna och hur 
de kan kopplas till kommunikationsteknologin Internet? Att försöka besvara 
den frågan är uppgiften för studiens nästa del.  
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4. Flödesrummets plats 

De engelska webbplatser som utgör den huvudsakliga empirin i denna studie är 
en presentation främst utåt, i första hand inte skapad av dem som arbetar och 
bor på dessa platser. Men som sådan representation har den föregåtts av olika 
förhandlingar. Dessa förhandlingar kan kopplas till olika förhållanden på själva 
platsen, sociala och kulturella förändringar, men också till mediesystemet i stort. 
Profileringen utåt är delvis ett svar på tidigare medieframställningar – såväl 
lokala, nationella som globala. De engelska webbplatserna kan därför ses som 
ett resultat av dessa komplexa relationer och uttrycker en önskan om hur de 
som står bakom dessa webbplatser vill att såväl invånare som omvärld ska upp-
fatta den specifika platsen. Den plats som skapas, den rumsliga dominanten, 
tjänar på så sätt att hålla andra verkligheter utanför. Här är det viktigt att påpeka 
att den gynnade geografin inte enbart kan ses som resultat av strategiska och 
medvetna val. Närvaron av vissa länkar kan mycket väl finnas där utan någon 
specifik tanke från dem som arbetar med webbsidorna.  

Däremot väcker den gynnade geografin frågan om vilka som kan påverka 
den rumsliga dominanten. Det är inte svårt att sluta sig till att såväl politiska 
som ekonomiska sammanhang är av stor betydelse. Men om idén om Internet 
som ett medium där medieproduktionen kan bryta mot den tidigare asymmet-
riska relationen mellan produktion och användning, borde väl det ta sig uttryck 
i de aktiviteter som synliggörs i den gynnade geografin? Finland har varit tidigt 
ute med att investera i själva mediet Internet (om det nu kan ses som ett medi-
um) som ett redskap vilket kan få bukt med de ”problematiska rum”, i form av 
exkludering och utanförskap, som har skapats i relation till de traditionella me-
dierna. Det kan exempelvis handla om ett utökat deltagande i medieringen av 
platser. I ett finskt projekt utrustades alla niondeklassare i en skola som ligger i 
ett s k problemområde med en mobiltelefon med kamera. Syftet var att de skul-
le gestalta bostadsområdet i fotografier och därigenom väcka diskussion och få 
fram andra bilder av området än de som är gängse i medierna (Kumara 2004). 
En intressant iakttagelse var att en stor del av de fotografier som producerades 
verkade följa de mer negativa medieframställningarna av området. Kanske kan 
det ses som ett utslag för hur mediernas inramning naturaliseras, ett uttryck för 
mediernas makt över våra tankar (jfr Couldry 2000). 

Så långt tycks min studie ge stöd för det Castells skriver: ”På 1990-talet har 
emellertid nationalstaterna omvandlats från suveräna subjekt till strategiska 
aktörer som driver sina intressen...” (2000 s 316). Det handlar om nationstävlan 
i ett globalt sammanhang med den faran att demokratin kommer i andra hand 
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(Castells 2000 s 317). Om den ekonomiska marknaden präglar medieringen av 
platser på Internet, vad betyder det för framställningen? Platserna försvinner 
inte men i tider av snabba flöden av kapital torde sättet på vilket de kommuni-
ceras ta sig nya uttryck. Precis som de moderna massmedierna föder en ny arki-
tektur (Colomina 1994/1999), eller att konsumtionssamhället föder en ny 
estetik (Mattsson 2004), går det att tänka att medieringen av platserna har för-
ändrats i det som av Castells har kallats för ”nätverkssamhället”, en utveckling 
jag har valt att kalla flödesrummets plats. Frågan här är då hur dessa aktiviteter 
ser ut och vilka som får plats i den gynnade geografin. 

Vad som står helt klart hittills är att Internet erbjuder ett attraktivt nations-
marknadsfönster, fullt i klass med förra sekelskiftets världsutställningar (Bolin 
2002). Dessa nationsmarknadsfönster är beroende av symbolproduktion och de 
”varor” som länderna kan erbjuda – allt från attraktioner för turister, kompe-
tent arbetskraft, till gynnsamma förhållanden att etablera företag – kan inte 
skiljas från denna (jfr Bolin och hans diskussion om Baudrillards begrepp sign 
value (2005)). Det gör också att samtliga rika länder i världen ägnar sig åt s k 
branding, marknadsföring. Det bidrar till att ett konsumentperspektiv blir 
styrande för exempelvis hur kulturliv och natur medieras, genom att skapa en 
attraktionskraft kring dessa hoppas man på olika platser kunna locka såväl turis-
ter som investerare och företag (jfr Johannisson s 45f). Det svenska landskapet, 
det finska välfärdssamhället och Estlands europeiska kulturarv som rumsliga 
dominanter kan förstås ur ett sådant perspektiv. 

Det övergripande och determinerande sammanhanget för platser i dagens 
samhällen skulle utifrån resonemanget ovan vara den globala finansmarknaden, 
där utbyte av information och investeringar med hjälp av den senaste kommu-
nikationsteknologin kan ske i realtid (Castells & Himanen 2002 s 1-2). För att 
attrahera dessa investerare måste platser synliggöras och de måste förknippas 
med positiva värden i dessa ”nätverkssamhällen”. Ett sätt att konkurrera i da-
gens instabila situation är genom en välutbildad befolkning som arbetar med 
produktion och förmedling av information, eller är sysselsatta med andra kun-
skapsintensiva verksamheter. Det har också gjort att jag i denna studie sätter 
likhetstecken mellan nätverkssamhället, informationssamhället och kunskaps-
samhället. En förändring från relativt stabila samhällen under industrialismens 
era till en i hög grad instabil situation dominerad av det globala kapitalet i da-
gens samhällen, får avgörande betydelser för de faktiska platserna. Exempelvis 
kommer människorna på dessa platser att i allt mindre utsträckning arbeta inom 
den traditionella industrin. 

 Enligt Castells får också den nya kommunikationsteknologin avgörande ef-
fekter för såväl kulturella uttryck, som för upplevelsen av tid och rum. Castells 
är precis som den tidigare refererade Blondheim upptagen vid att tiden får en 
ny funktion i och med Internet. Därför inför han begreppet ”den tidlösa tiden” 
(”timeless time”). Jag tolkar det på tre olika sätt. För det första kan begreppet 
förstås som tids- och rumskompression, det utbyte av information i realtid 
mellan personer (eller datorer) på geografiskt åtskilda platser som kännetecknar 
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informationssamhället. För det andra att den linjära tiden bryts genom hyper-
texten och interaktiviteten och skapar en ”evig flyktighet”. En tredje tolkning 
av begreppet är att se det som ”evig tid” i en betydelse som ligger nära den 
rumsliga dominanten, d v s vissa karakteristika som tillskrivs olika platser och 
ses som närmast eviga. Ett exempel på hur det sistnämnda tar sig uttryck hittar 
Castells i dagens samhällens upptagenhet vid natur och renhet (jfr Castells 1996 
s 462 f). Han beskriver exempelvis globala och nationella miljörörelser som del 
i den tidlösa tiden (2000 s 367). Castells tecknar en utvecklingslinje i förhållan-
det mellan natur och kultur där naturen under årtusenden dominerade över 
kulturen och där människan kämpade för sin överlevnad med naturen som 
antagonist, sedan följer med upplysningsprojektet och industrialismen en tid när 
kulturen dominerar och tämjer naturen. Idag menar Castells att vi har gått in i 
ett nytt skede där kulturen refererar till sig själv och där naturen har blivit helt 
igenom artificiell genom att reduceras till kulturell form: ”…this is in fact the 
meaning of the environmental movement, to reconstruct Nature as an ideal 
cultural form.” (1996 s 477). Det går att förstå som att det är naturens symbol-
värde som är viktigt idag (jfr Bolin 2005). Det förefaller också som just naturen 
är en viktig symbol i profileringen av de undersökta platserna, hittills är det som 
tydligast i det estniska och svenska materialet, men det finns anledning att 
komma tillbaka till hur naturen och den renhet som den associeras med har 
betydelse för samtliga platser i studien. 

Profilering av platser kan också ses som en reaktion på upplevelsen av att 
världen krymper, den tidlösa tiden i den första bemärkelsen, den tillgänglighet 
och samtidighet som kommunikationsteknologin möjliggör (Castells 1996 s 79). 
Den ängslan och osäkerhet som denna upplevelse skapar blir viktig att motver-
ka genom kollektiva identiteter förankrade i platser. Det är denna protektio-
nism, inte sällan med nationalistiska inslag, som bland andra Doreen Massey ser 
som sin uppgift att kritiskt bemöta i sin forskning. Men det går också att se 
profileringen som strategisk och inbegripen i den tidlösa tid av ekonomiska 
relationer som Castells talar om, som ett virtuellt uttryck skapat i relation till 
den globala marknaden. Dessa två perspektiv på skapandet av platser behöver 
inte motsäga varandra, men i detta sammanhang tror jag att det kan vara klargö-
rande att göra en åtskillnad mellan nationalism och nationalstat. De hänger 
förstås samman på olika sätt men behöver inte vara helt överlappande. I det 
material jag hittills har studerat finns det relativt få belägg för utsatta nationella 
identiteter utan istället synliggörs en strategisk symbolproduktion riktat till turis-
ter, studenter, besökare, företag osv. Jag tror därför att den gynnade geografi 
som skapas med utgångspunkt i de tre lärosätena, i linje med bland andra Cas-
tells, kan ses som ett uttryck för nationalstatens förvandling i dagens globalise-
rade värd, absolut inte dess död. Och denna nationalstat hämtar näring i den 
rumsliga dominanten, något som kan ses som uttryck för en nationell identitet, 
men som inte behöver vara det och som hittills inte har fått en protektionistisk 
framställning. Däremot väcker de homogena framställningarna av de respektive 
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platserna frågor om vilka röster som synliggörs och hur det går att förstå de 
aktiviteter kring medieringen som gynnas i den virtuella geografin.  

Södertörns högskola 
Utifrån den gynnade geografin kunde de aktiviteter som råder kring mediering-
en av platsen lokaliseras till den lokala kommunen Huddinge. SH:s huvudcam-
pus finns i Huddinge och många av högskolans studenter är en del av de 5-10 
miljoner som besöker Huddinge kommun varje år. Övriga besökare är där för 
att shoppa (bl a på ”the largest IKEA in the world”), gå på ” the only experien-
ce centre in Scandinavia” – Heron city, eller få hälso- och medicinsk vård.38 
Detta visar att kommunen knappast är ett populärt turistmål. Det bekräftas 
också av kommunens informationschef som menar att det egentligen inte går 
att tala om turister i Huddinges fall.39 Att platsen saknar lockelse i sig kanske 
också kommer till uttryck i själva högskolebyggnaderna, vilka enligt Håkan 
Gunneriusson (2004) kan tolkas som en balansgång mellan det slutna campus-
idealet och det mer öppna och integrerade stadsuniversitetet. Högskolan kan 
därför förstås som till viss del skild från det lokala samhället och istället är det 
som symbol utåt SH förankras i Huddinge. På sidan om ”universitet och forsk-
ning” på Huddinges webbplats återkommer en bild på Södertörns högskolas 
entré, detta är sidans enda bild förutom de vinjettfotografier som finns på varje 
sida. Trots att det finns länkar till andra utbildningsplatser som Karolinska uni-
versitetssjukhuset – en länk som finns på flera av kommunens webbsidor inklu-
sive den som introducerar Huddinge – Karolinska institutet, KTH Syd och 
Novum Forskningspark, så framstår Södertörn i såväl bild och text som vikti-
gast att lyfta fram när det gäller utbildning och forskning. Högskolan nämns 
först i texterna och återkommer på bild på flera av sidorna. Texterna berättar 
dock inget om högskolans profil utan konstaterar att den är belägen i det områ-
de som i princip har samlat kommunens alla utbildnings- och forskningsinstitu-
tioner. Den forskning som lyfts fram är dock bioteknik och medicinsk teknolo-
gi, här nämns inget om exempelvis forskning kring Central- och Östeuropa. 

Strategin för att profilera Huddinge och Flemingsberg är att lyfta fram allt 
positivt som händer på platsen och då blir det överhängande problemet att de 
dominerande medierna visar ett relativt kompakt ointresse.40 Men det finns en 
tro på att om vissa aspekter kommuniceras så kommer också den faktiska plat-
sen att förändras i den riktningen. Det framkommer exempelvis i informations-
chefens syn på hur Flemingsberg bör profileras:  

                               
38 http://www.huddinge.se 05-06-22 
39 Intervju med informationschefen vid Huddinge kommun, Berit Oscarsson (05-09-
22). 
40 Intervju 05-09-22 
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Visst, sen jobbar man med brottsförebyggande och allt det där men kommuni-
cerar vi att vi jobbar brottsförebyggande kanske vi förstärker bilden av att det är 
farligt. Så det tycker jag nog är lite lurigt. Och jag tror i alla fall att bilden av 
Flemingsberg kommer att rätta till sig av förklarliga skäl, för att det blir ett annat 
område successivt.41  

 
Vad informationschefen säger sist i citatet ser jag som en nyckel till hennes syn 
på marknadsföringen av platsen. Genom de verksamheter som finns på platsen, 
och här är vad hon kallar den ”kunskapsintensiva verksamheten” central, så 
kommer områdets karaktär att förändras i grunden. Den synen bottnar på ett 
sätt i ett organisk perspektiv på platsen, att det sociala livet kommer att forma 
den, vilket understryks i att hon flera gången under intervjun betonar att det 
inte går att lägga en stor plan som ska styra förändringarna av platsen utan att 
förändringarna växer fram över tid. Frågan är då vilket socialt liv det handlar 
om? Det förefaller vara det som pågår i relativt avgränsade industri- och forsk-
ningsparker och campusområden. De förändringar som är satta i rörelse kan 
därför tolkas som just planlagda ovanifrån. Exempelvis det politiska beslut som 
låg bakom placeringen av Södertörns högskola. Detta i kombination med foku-
seringen på ”det kunskapsintensiva” som är förlagt i området gör att exempel-
vis de boende spelar en underordnad roll. Det är inte de som ska forma platsen.  

Att det inte är de boende som sätts i förgrunden när kartan ska ritas om 
framkommer också när informationschefen menar att kommunen Huddinge i 
princip inte behöver marknadsföras. Anledningen till det är att det går så bra 
för kommunen, allt fler företag etablerar sig vilket resulterar i fler arbetsplatser, 
vilket i sin tur leder till att allt fler flyttar till kommunen. Det gör enligt henne 
att Huddinge svårligen kan jämföras med andra platser i Sverige där situationen 
är mer ”krisartad”. Återigen går det att tolka att de reella problem som finns 
trängs undan till förmån för de nya företag och andra verksamheter som har 
flyttat till platsen. Det är utifrån dessa en ny förståelse av Flemingsberg och 
Huddinge ska växa fram, inte utifrån människor som sedan tidigare fanns på 
platsen.  

Internationalisering 
Den symboliska platsen Huddinge ska förändras och bli ett svar på kunskaps-
samhällets framväxt. Centralt i denna utveckling är marknadsföringsbolaget 
Arena Huddinge.42 Det är ett bolag med representanter från kommunen och 
näringslivet. Detta marknadsföringsbolag är ett sätt att skapa ”nätverk” på or-
ten. Det i informationssamhället så populära begreppet nätverk kan i detta 
sammanhang förstås utgöras av ett elitskikt i samhället. Och detta nätverk är 
inte så medieberoende utan skapas enligt informationschefen i Huddinge främst 
genom möten ”ansikte mot ansikte”. Men dessa möten genererar medieprojekt 
                               
41 Intervju 05-09-22 
42 Intervju 05-09-22 
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och har också betydelse för såväl den faktiska som symboliska geografin. I ex-
empelvis det tidigare nämnda projektet ”Stockholm Syd” är tanken att i den 
internationella marknadsföringen lansera Huddinge som en del av Stockholm. 
Och det är något som den offentliga verksamheten i Huddinge helhjärtat ställer 
upp på, eller med informationschefens ord apropå den internationella mark-
nadsföringen:  

…vi måste lära oss att hantera att vi är Stockholm då, vi kan inte gå ut och slåss 
för Huddinge…utan här gäller det att få lyskraft på Stockholm. Och det tjänar 
Huddinge på. För sen när man väl har fått människor att få sin blick hit mot 
Stockholm, då kan vi säga att här i Huddinge finns den här fantastiska kun-
skapsstaden som växer fram i Flemingsberg.43  

 
Ett led i detta är också att göra Huddinge till en del av ”the Capital of Scandi-
navia”, ett arbete som drivs i samarbete med näringslivskontoret i Stockholm. 
(Bild 19) Överhuvudtaget går det att förstå näringslivet, den ekonomiska mark-
naden, som organisatör av de förändringsprocesser som pågår i Södertörn-
regionen. De offentliga initiativen begränsas till att vara lyhörd gentemot öns-
kemål från de ekonomiska intressen som finns på orten.  

Den gynnade geografin med utgångspunkt i Södertörns högskolas webbplats 
pekar, vid sidan av Sverige, tydligt mot Stockholm och detta verkar ha sin för-
klaring i hur platsen ska kommuniceras. Såväl informationsavdelningen på SH 
som informationschefen i Huddinge kommun framhåller att det är poänglöst 
att särskilja sig från Stockholm i ett internationellt perspektiv. Jag förstår det 
som att det skulle göra att Huddinge hamnade utanför en plats som redan har 
byggt upp ett internationellt rykte och som har ett attraktivt symboliskt kapital. 
En annan aspekt lyfter informationschefen fram när hon vidareutvecklar närhe-
ten till Stockholm:  

Men när det gäller att bo, leva och verka, då är man i Huddinge. När man väl är 
här då är man här och då måste vi på något sätt, dom här människorna har fak-
tiskt inte valt, skulle jag vilja säga många av dem, att bosätta sig i Huddinge utan 
man hamnade i Huddinge…44  

                               
43 Intervju 05-09-22 
44 Intervju 05-09-22 
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Bild 19. Marknadsföringsbolaget Arena Huddinge ser den lokala platsen Huddinge som 
en del av Stockholm. En region som i sin tur ska marknadsföras som ”The capital of 
Scandinavia”. 05-09-28 

Vad som framkommer är att det är Stockholm som är den egentliga platsen, det 
är dit människor flyttar mentalt. För såväl olika verksamheter som invånarna 
verkar det från marknadsförarnas sida finnas en tro på att det blir viktigt att 
ladda platsen med Stockholms symboliska kapital. Enligt Huddinges informa-
tionschef finner Stockholm stad i sin tur det nödvändigt att expandera i sina 
ytterområden, det finns således ett ömsesidigt beroende.  

Den geografiska ramen för ”The Capital of Scandinavia”-projektet är som 
namnet förtäljer Skandinavien, ett område som i uppslagsböcker definieras som 
länderna Danmark, Norge och Sverige. Alltså något annat än Norden där även 
Finland och Island ingår. På ”The Capital of Scandinavia”:s webbplats slås fast 
att Stockholm är en av Europas intressantaste regioner, och där finns en pro-
gramförklaring till valet att definiera sig som Skandinaviens huvudstad. (Bild 20) 
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Den delas in i områdena ”centrum”, ”affärsliv”, och ”kultur”. Stockholm som 
centrum förankras i att det är den ”naturliga mötesplatsen”, att här finns tele-
kommunikation av världsklass, flera internationella flygplatser, och att några av 
de ”best academic institutions in the world”. Såväl de medierade som faktiska 
förbindelserna med omvärlden är argument som lyfts fram parallellt med den 
kunskapsproduktion som finns i området. Stockholm som centrum öppnar 
också för en annan geografi – Östersjön. 

Stockholm som affärsregion knyts till ”Centre of innovation with world-
class IT”, att här finns Europas största biotekniska ”clusters”, och den högsta 
”representation of multinational companies”. Denna beskrivning överens-
stämmer i hög grad med vad som finns representerat i Huddinge och kanske 
framförallt Flemingsberg. Därutöver finns i Stockholmsregionen den ”Biggest 
financial market in Scandinavia” och den största andelen besökare. Kategorin 
”besökare” specificeras inte så i den finns antagligen såväl turister som studen-
ter, forskare, affärskontakter och så vidare. Utifrån definitionen av affärsregion 
går det också att se Södertörn som en given del av Stockholm. För Stockholm 
som kulturellt centrum är det dock svårare att se hur Södertörn bidrar till regio-
nen utifrån de undersökta webbsidorna. Här, skulle jag vilja påstå, är den sym-
boliska produktionen som mest intensiv, och här utgör Södertörn periferin. 
Och här skulle alltså kopplingen till Stockholm bli en avgörande symbolisk 
vinst.  

Stockholm som kulturellt centrum sägs utmärkas av Nobelpriset, musikpro-
duktionen, den internationella matkulturen, den internationellt uppmärksam-
made designen, och att här finns ”World’s highest number of galleries and mu-
seums per capita”. Det är Stockholm i ett internationellt sammanhang, inte 
europeiskt, som lyfts fram. I analysen av den rumsliga dominanten visade jag 
hur Sverige beskrivs som en ”kreativa kultur” på de officiella webbsidorna. Det 
är också så att det är möjligt att koppla denna kreativa kultur till det mångkultu-
rella samhälle som har växt fram de senaste decennierna, vilket också görs på 
flera ställen. Däremot finns det väldigt mycket i representationen av Sverige 
som går i en annan riktning, som förankrar de specifika kulturella uttrycken i en 
alldeles specifik svensk mentalitet. Ingenstans på de webbsidor jag finner ut-
ifrån den gynnade geografins metodologi visas en kulturell aktivitet upp i Söder-
törnregionen. Restauranger, musikproducenter, artister, formgivare lyser med 
sin frånvaro. Istället är det olika lärosäten och företag som är det centrala i re-
presentationen. Verksamheter som ingår i industri- och forskningsparker och är 
relativt avskärmade från det lokala samhället.  
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Bild 20. Huvudsidan som anslår projektet ”The Capital of Scandinavia”. 05-09-28 

Det inflöde från periferin till centrum som Ulf Hannerz (1996) har skrivit om 
går i motsatt riktning på de engelska webbplatserna som svarar mot den gynna-
de geografin. För även om den rent faktiska betydelsen av kulturella uttryck i 
Södertörnregionen säkert är viktiga delar i den ”kreativa kultur” som lyfts fram 
som Stockholm och Sveriges framtid, så är den gynnade geografins väg från 
periferi till centrum istället en vandring mot den rumsliga dominanten. Den 
framförhandlade bilden av Stockholm, med förankring i en ”lång historia” 
framgår också i de fotografier som finns på webbplatsen för ”The Capital of 
Scandinavia”. Stockholms centrum, med Riddarholmen som blickfång, är foto-
graferat från fågelperspektiv med en oändlig himmel. 
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Bild 21. Fotografi från centrala Stockholm, Sergels torg, och riktlinjer från projektgrup-
pen bakom ”The Capital of Scandinavia”. 05-09-28 

Visualiseringen av Stockholm blir ett slags metafor för den svenska naturen 
som det svenska samhällets essens. Fotografierna drar mig också ännu närmare 
ett samhälleligt centrum i motiv från Sergels torg, stadens absoluta mittpunkt 
med Kulturhuset, en offentlig plats för demonstrationer, firande eller deltagan-
de i ”medieritualer” (Becker 1995), som en knutpunkt för kommunikationer. 
(Bild 21) Detta centrum har också ett givet formspråk i en mer strikt mening i 
riktlinjer kring när logotypen får användas, vilka färgkombinationer som accep-
teras och vilket typsnitt som gäller. 

Södertörn och den symboliska geografin 
”The Capital of Scandinavia”-projektet är intressant att jämföra med Flemings-
bergs webbportal, www.flemingsberg.com (som marknadsföringsbolaget ”Are-
na Huddinge” står bakom), en webbplats som bara finns tillgänglig på svenska 
men som i denna studie är visuellt intressant. I sidans ikon syns staplar i olika 
färger placerade bredvid varandra. Dessa överensstämmer med den verkliga 
platsens höghus i olika färger. Det är ett försök att ge en ny symbolisk laddning 
till dessa höghusområden som ofta har framställts som grå och trista i medier-
na. Denna nya symboliska laddning verkar dock vara viktigare inåt, mot de egna 
invånarna och svenska besökare. Besökare på engelska webbsidor möter istället 
främst en framställning som syftar till att göra upp med internationella (medie-) 
myter om landet och dess befolkning. Dessa handlar om helt andra saker än 
segregerade förorter och det är landet Sverige som står i centrum. Den gynnade 
geografin på Internet kan förstås som ett nationsmarknadsfönster i hög grad 
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bestämt av de globala medierna. Kanske ser framställningen ut som den gör 
därför att negativa skriverier om Sverige som exempelvis segregerat inte har 
slagit igenom på den globala mediearenan. Det betyder att Sverige som symbo-
liskt rum är intakt, de förändringar som sker kan skrivas in i en historisk konti-
nuitet, och att områden som Flemingsberg ska bli en del av detta. 

Alternativa vägar och alternativa röster kräver ett helt annat engagemang av 
den som besöker de webbsidor som öppnar sig från SH.  Att användningen av 
ny kommunikationsteknologi som Internet kan växa fram s a s underifrån, att 
de som bidrar till kommunikationen gör det som privatpersoner, företrädare för 
ideella organisationer osv och inte som röster för olika myndigheter eller före-
tag, är inte särskilt framträdande i Södertörn. Webbplatserna verkar istället 
framtagna utifrån tänkta behov. Denna tolkning understöds av den framtidsvi-
sion Huddinges informationschef målar upp. Enligt henne är nästa steg i webb-
utvecklingen att ”rollbasera” den. Genom olika undersökningar har kommunen 
kartlagt sina besökare och utifrån denna är målet att skapa olika kategorier som 
exempelvis ”student”, ”forskare”, ”förälder”, ”företagare”. Därmed går det att 
skräddarsy den information som besökaren tros behöva. Denna fokusering på 
information och behov gör att Internet i hög grad reduceras till en informa-
tionskanal, och inte ses som en möjlighet att skapa gemenskaper, upprätta dia-
loger, ge plats för en mångfald av röster. 

Denna relativt enkelriktade syn på kommunikation, ett slags linjär kommu-
nikationsmodell, kan också förklara varför kommunen har anlitat fyra reklam-
byråer som ska komma med förslag på hur kommunens ”externa kanaler”, 
inklusive webben, ska utvecklas.45 Det är alltså marknadens kommunikatörer 
som får uppdraget att utveckla kommunens profilering. Återigen stärks bilden 
av profileringen av platsen Södertörn, och i förlängningen Sverige, som skapad 
uppifrån. Och i linje med flera medieglobaliseringsteorier går det att säga att det 
politiska initiativet över kommunikationen har minskat till förmån för den eko-
nomiska marknaden (jfr exempelvis Herman & McChesney 1997), eller åtmin-
stone att politiken är riktad mot det sammanhanget. 

Tammerfors universitet 
Jag har tidigare lyft fram webbplatsen ”Power from the rapids” som central i 
den gynnade geografin och därmed för Tammerfors historieskrivning, vilket 
gjorde den till utgångspunkt under avsnittet ”Rumslig dominant”. Av intresse i 
denna del av studien är att det finns en uttalad demokratisk tanke med det pro-
jektet, att invånarna i Tammerfors uppmuntras till att bidra med sina minnen 
och därigenom vara med och forma platsen och dess historia: 

                               
45 Intervju 05-09-22 
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It is hoped that people will become inspired by the history of their home town 
with the tradition bank in which case they themselves will create their own local 
past again. The accessibility of the Tampere history through internet guarantees 
an equal opportunity for remembering to every person.46 

 

 
Bild 22. eTamperes startsida. 05-03-03 

                               
46 http://www.history.tampere.fi 04-11-16 
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Det ses således som en rättvisefråga att ha tillgång till en plats historia, och att 
kunna bidra till denna historia. Internet ses också som ett verktyg i arbetet mot 
en mer demokratisk, jämlik och tillgänglig plats. En annan intressant aspekt för 
denna del av studien är att historieskrivningen utformats i nära samarbete mel-
lan universitetet, staden och dess invånare. Universitetets involvering och den 
demokratiska intentionen pekar mot ett annat projekt där aktiviteterna kring 
Internets roll i Tammerfors är som intensivast – ”eTampere”. (Bild 22) 

Det virtuella Tammerfors 
I eTampere-projektet kommer jag närmast universitetets (-ens, eftersom även 
stadens tekniska universitet har en avgörande betydelse) roll som motor i sam-
hällsförändring. Informationsavdelningen på Tammerfors universitet spelar en 
underordnad roll i kontakterna mellan universitetet och staden, det är i de olika 
ämnena och på de olika institutionerna som det nära samarbetet utvecklas.47 
Inte minst gäller det för institutionen som inhyser medievetenskap och journa-
listik. I samband med projektet eTampere instiftades också ”The Information 
Society Institute” (ISI) där de båda universiteten, University of Tampere och 
Tampere University of Technology, gick samman för att koordinera och initiera 
forskning om informationssamhället. Samarbetet med staden ska göra det möj-
ligt att pröva olika vägar för forskarna att digitalisera samhället. Det är med 
utgångspunkt i institutets arbete som den demokratiska potentialen med själva 
teknologin ska prövas.  

Under eTampere finns ett projekt som kallas för ”Infocity” och där arbetar 
man rent konkret med att utveckla olika former av tjänster och service på nätet 
för Tammerforsborna. (Bild 23) Den kunskap som genereras inom institutet 
ska alltså implementeras i samhället via ”Infocity”. Och än så länge skymtar 
inga egentliga tvivel på Internets kapacitet, det som sätter gränser är bristen på 
idéer och kunskaper, denna brist ska institutet råda bot på. Institutet har även 
sin nationella motsvarighet i Finlands ”Information Society Programme”. Syftet 
med det av regeringen utvecklade programmet beskrivs vara att öka konkur-
renskraften och produktiviteten, men också att verka för social och regional 
jämlikhet, arbeta för folkhälsan samt för en ökad livskvalité. Genom rätt an-
vändning av ny informations- och kommunikationsteknologi kommer det att 
bli avsevärda förbättringar för samhällets invånare. Den nationella satsningen 
mot ett utvecklat informationssamhälle har också resulterat i att priser delas ut 
för de bästa digitala initiativen. Under 2004 fick Tammerfors ett hedersom-
nämnande i kategorin ”Cooperation projects”. Det är eTampere-projektet som 
beskrivs som ett lyckat exempel på samarbete mellan högre lärosäten, staden 
och näringslivet. Samarbetet, påpekar man, inkluderar även invånarna och ut-
vecklade internationella kontakter. 

 
                               
47 Intervju med Heikki Laurinolli och Riikka Venetjoki 04-08-12 
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Bild 23. Programförklaring för Tammerfors som ”Infocity”. 05-03-03 

Samarbete mellan olika grupper och intressen är den signifikanta historieskriv-
ningen kring staden, vilket jag visade i förra avsnittet om rumsliga dominanter. 
Internationaliseringen är även den ett genomgående tema, om än mer implicit 
än explicit. Fabriksstaden har ständigt haft, och varit i behov av, kontakter 
utanför Finlands gränser och det är även så att många av fabrikörerna, inklusive 
Finlayson, kom från andra länder. Detta samförstånd och samarbete präglar 
också en del av dagens debatt om platsens betydelse i tider av transnationella 
digitala medier. I den programförklaring som finns att ladda ner som PDF blir 
nyckeln till platsens framtida betydelse de som bor i Tammerfors-regionen:  

Citizens in the Tampere area will be the first to participate and benefit from the 
eTampere programme, and, in the long run, their role will prove to be the most 
significant. Where eEurope builds the Information Society for an entire conti-
nent, eTampere builds the future welfare of Tampere citizens.48  

 
Det är i betoningen av välfärden som en förklaring finns till hur jag kan förstå 
Tammerfors som plats, och hur jag kan förhålla mig till stadens historieskriv-
ning. Framställningen lever upp till vad som föranledde nätverksteoretikern 
framför andra, Manuel Castells, att uppmärksamma Finland som en intressant 
fallstudie. 

Det som framförallt intresserade Castells och hans finske medarbetare Hi-
manen var vilken betydelse betoningen på välfärdsstaten och en nationell iden-
titet hade för utvecklingen av ett konkurrenskraftigt nätverkssamhälle (Castells 

                               
48 eTampere.Document.05 (pdf nedladdad 050304)  
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& Himanen, 2002 s 3f). De fann detta intressant eftersom såväl välfärd som 
nationell identitet ofta upplevs som hotade i dagens globaliseringsprocesser där 
marknadens snabba reflexer är styrande. I det material jag har undersökt går det 
att se att platsens historia och välfärdssamhället sammanlänkas med den nya 
kommunikationsteknologin, och i citatet ovan är det invånarna som ”bygger 
informationssamhället”. 

Men inte bara invånarna utan också besökarna är medskapare av den unika 
platsen Tammerfors. Här tar projektgruppen bakom eTampere spjärn mot 
Castells och hans tankar om nätverkssamhället. Castells menar att flöden präg-
lade av samtidighet, vilka inte minst har möjliggjorts genom den digitala tekni-
ken, leder till att den faktiska platsen förlorar sin tidigare betydelse. Detta pole-
miserar projektgruppen i Tammerfors mot och hävdar att platsen har en än 
större betydelse idag än vad den hade förut. Varför kommer de till en sådan 
slutsats? Jo:  

Silent information is based on ideology, experience or intuition, something that 
cannot be codified and therefore not transmitted via data networks. It can only 
be conveyed via direct interaction between people.49 

 
Det betyder att för att utveckla konkurrenskraftiga kompetenser i informations-
samhället, så måste människor med olika kunskaper och bakgrunder dela en 
gemensam faktisk plats. Projektgruppen betonar således vikten av att kunna 
kommunicera vid sidan av medieringar som alltid är låsta i vissa representa-
tionsmönster. 

Så, paradoxalt nog, för att skapa en plats för den interpersonella kommuni-
kationen måste Tammerfors laddas med ett attraktivt symboliskt innehåll via 
medier (vilket tydliggör att den inte går att skilja den faktiska platsen från den 
virtuella). Så kan jag förstå de två sidor av staden som lyfts fram: dels stadens 
långa historia av socialt ansvarstagande och samarbete, dels staden som viktig 
knutpunkt för internationella kompetenser. Det är dock inte alls säkert att dessa 
platser överlappar varandra, kanske är det två distinkta Tammerfors som artiku-
leras? Castells menar exempelvis att kapital och arbete i allt högre utsträckning 
befinner sig i olika tidrum idag, där kapitalet tillhör flödesrummet är arbete 
istället kopplat till platsen som rum (1996 s 475). Jag förstår det som att det 
arbete kring att utveckla Tammerfors till ett nätverkssamhälle är inriktat på att 
överbrygga den motsättningen. Att skapa ett flödesrummets plats. Därför blir 
historien kring socialt ansvarstagande och kommunikationer viktiga i den sym-
bolproduktion som är riktad till den internationella elit som staden hoppas ska 
slå ner sina bopålar, om så bara för en kortare period. 

eTampere har sina rötter i ett politiskt dokument som utformades 1997 och 
fick titeln ”Information is the Key to the Future” (författat av professor Ari-
Veikko Anttiroiko vid Department of Local Government Studies, Tammerfors 

                               
49 eTampere.Document.05 (pdf nedladdad 050304) 
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Universitet). Visionen är att den demokratiska utvecklingen ska gå hand i hand 
med ”Tampere Business Development Centres” arbete - demokrati och mark-
nadsanpassning. Beskrivningen av projektet eTampere i centrets dokument kan 
sammanfattas i: ”to make Tampere a global leader in the research, development 
and application of issues related to the Information Society.”50 Projektet be-
skrivs vidare fokusera på tre teman: “public online services”, “strengthening the 
knowledge base”, och “generation of new businesses”. Vad gäller det sistnämn-
da, utvecklandet av olika affärsverksamheter, så vävs historien samman med 
framtiden i de olika områden inom vilka staden har valt att profilera sig. Men 
även om ”so-called traditional industries and products” behöver den ”high 
tech” och ”extensive know-how” som är Tammerfors adelsmärke så är det i 
hög grad genom medierelaterade verksamheter staden ska växa sig konkurrens-
kraftig i framtiden: ”information and communication technology”, ”media and 
communication” och ”tourism” (i ett nationellt nätverk har Tammerfors speci-
ella uppgift blivit att utveckla mötesindustrin – konferenser osv vilket mitt inle-
dande exempel i denna rapport illustrerade). Detta får också ett konkret uttryck 
i att olika medieverksamheter har flyttat in i de gamla industrilokalerna. 

Vid sidan av dessa medierelaterade verksamheter är det hälsa och bioteknik 
som framhålls. I ”the Bio-programme” vävs de samman under syftet att stimu-
lera forskning om ”health promoting biotechnology”.51 Långt utvecklade sam-
arbeten mellan staden och universiteten har också resulterat i ”internationally 
renowned products.” Det har också utvecklats ett program som heter ”Invest 
in the Tampere region” med syfte att dra till sig it-företag och forskningsprojekt 
som rör hälsa. Om it- och medieföretag kan ses som en kontinuitet av industri-
staden, de är de nya industrierna, så kan betoningen på hälsa ses som en kontinu-
itet av de olika problem som uppstod i takt med att industrierna växte.  

Kontinuiteten kan göra staden och regionen konkurrenskraftig. I detta syfte 
arbetar ”The Business development centre”. I det dokument som går att ladda 
ner från webbplatsen anslår den ansvarige för centret att utmaningen har hand-
lat om att ”förvandla” Tammerfors från industristad till ett kunskapssamhälle, 
den ”förvandling” som utifrån det analyserade materialet uttrycks som en kon-
tinuitet. Det som borgar för kontinuiteten och som återkommer i olika texter är 
inte minst den långa tradition av samarbete mellan den högre utbildning och 
olika verksamheter som finns på platsen. Så förstås också den traditionella in-
dustrin: ”The Tampere region has long traditions of co-operation between 
companies, research and education and Tampere University of Technology is 
also known as being a ’University of Industry’.”52 Kanske kommer det tekniska 
universitetet i framtiden att förlänas beteckningen “University of knowledge 
society”? Tammerfors placeras inte enbart inom en finländsk, nordisk (som är 
en framträdande geografisk ram i ”business development centrets” marknads-

                               
50 eTampere.Document.05 (pdf nedladdad 050304) 
51 http://www.tampereenelinkeinokeskus.com 04-11-16 
52 Expertise.pdf, länk på: http://www.tampereenelinkeinokeskus.com. 04-11-16 
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föring) och europeisk ram, utan regionen beskrivs som världsledande på många 
områden och en internationellt sett mycket attraktiv plats. Det innebär också, 
sägs det, att det är lätt att locka människor (experter) till platsen. Och vid sidan 
av det kunskapsintensiva och det kreativa så adderas det socialt välordnade. Det 
blir två sidor som genom nästan alla texter på nätet flyter samman. 
 

 
Bild 24. Det moderna kunskapssamhället flyter samman med industristaden i visualise-
ringen av ”The Business Development Centres” arbete. 04-11-16 

Bilderna som används i ”Business Developments” folder kan alla sägas karaktä-
riseras av en sober stil. Det finns ett tydligt formspråk som genomsyrar dessa 
bilder. Det skapas en homogen representationsform. Bilderna som rör Tam-
merfors affärsutveckling visar främst män i antydda offentliga miljöer. Till stor 
del är det en modern stad som visas upp med vad som ska vara stimulerande 
miljöer för forskning och olika företagsverksamheter. I denna moderna stad får 
de gamla fabriksområdena en given plats som ”elegantly renovated”. Staden 
Tammerfors sammanfattas i tre fotografier på folderns sista sida: en glasfasad 
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som reflekterar den blå himlen och intilliggande glasfasader, provrör på rad, 
och närbild på en tegelfasad. (Bild 24) Det moderna kunskaps- och informa-
tionssamhället flyter samman med industristaden. Där finns heller inga störande 
moment, bilderna är avskalade, rena och associerar på så sätt även till den häl-
sosamma staden. Och kanske också, den välordnade staden som i alla avseen-
den präglas av transparens, som också ligger öppen, tillgänglig, för den kosmo-
politiska eliten. Tegelväggen kan i detta sammanhang förstås som en katalysa-
tor, en metonymi för industrierna som genererade såväl ekonomisk tillväxt, 
social välfärd som behov av forskning och utbildning. 

Virtual Finland 
Tammerfors Internet-satsning får också en nationell ram genom länken till 
”Virtual Finland” på universitetets webbplats. Webbportalen har en i Internet-
sammanhang relativt lång historia, redan 1996 kunde nätsurfare hamna på den-
na sida för nationsmarknadsföring. Finland har alltså en ”lång” Internethistoria. 
När jag besökte Virtual Finland i november 2004 var webbplatsen helt omgjord 
jämfört med mina tidigare besök. Där fanns också en programförklaring till det 
nya utseendet. (Bild 25) En ledstjärna har varit att sidorna inte ska vara tråkiga, 
att få bort den officiösa prägeln och skapa ett mer direkt tilltal: 

A lot of people think Government sites on the Internet are dry and predictable, 
offering to many speeches, policy statements and press releases. [Sedan följer 
mellanslag och ny rad vilket skapar ett luftigt intryck och lyfter fram meningarna 
som rubriker och så är det genomgående, förf. anm.] Well, that may be true of 
some but it is not the case with Virtual Finland [...] What it does is operate lika a 
magazine covering a wide array of topics through articles written by named au-
thors [...] the views expressed are solely those of the writers themselves.53  

 
Det tecknas en ambition att intimisera kontakten med besökarna och undvika 
möten med den officiellt presenterade kulturen, politiken osv. Denna strategi 
känns även igen från sidorna om Tammerfors historia där det framhålls att det 
är ett invånarperspektiv som återges. Med tanke på den väl sammanhållna plats 
som träder fram utifrån den gynnade geografin och dess signifikanta innehåll, 
den rumsliga dominanten, kan det delvis förstås som en chimär som hålls vid 
liv.54 Tammerfors kännetecknas inte av en mångfald av röster utan snarare om 
en framförhandlad och officiell röst. I citatet ovan handlar det snarast om en 
journalistikifiering genom formmässiga jämförelser med tidskrifter och ett in-
nehåll präglat av etablerade skribenter.  

 

                               
53 http://virtual.finland.fi/About 04-11-16 
54 Länken iTampere är uppbyggd genom en annan princip, men den har en relativt 
isolerad plats i den virtuella geografin. 
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Bild 25. Programförklaring till webbplatsen ”Virtual Finlands” ansiktslyftning. 04-11-16 

Enligt uppgifter på en av webbsidorna har Virtual Finland fyra miljoner besöka-
re per år och redaktionen hoppas att dessa kommer att fortsätta besöka webb-
platsen nu efter ansiktslyftningen och ”…enjoy their virtual exploration of the 
true gem among countries.” Citatet antyder att en sådan här webbplats betrak-
tas som oerhört viktig, sett från det finska utrikesdepartementets ögon, i en 
internationell tävlan mellan länder. Förädlingen av webbplatsen, att bli en ”ju-
vel” bland olika länders webbportaler, framträder i redaktionens text om dess 
utveckling som en naturlig följd av att Finland var tidigt ute med den här typen 
av ”Internet-based promotion”. Vad som är målet nu är att genom form och 
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innehåll hitta ett uttryck som överensstämmer med dagens Finland: ”’The pur-
pose of this process was to lift the portal to a new level that better reflects what 
Finland is truly about in 2004. We are a country of high technology and high 
culture...”55 Här vävs själva mediet Internet samman med den önskade finländs-
ka självbilden. Den nya teknologin och hanteringen av den blir i sig ett uttryck 
för hur pass ”utvecklat” eller ”avancerat” ett land är. 

Virtual Finland sägs explicit ska användas för att få information om Finland 
och ”the Finns”. Detta ska också materialiseras i en specifik design. Tempera-
ment, karaktär och form hänger alltså oupplösligt samman. Återigen pekar det 
mot symbolproduktionens centrala ställning i dagens samhälle. Lika viktigt som 
informationen har layouten varit i arbetet med ansiktslyftningen av Virtual Fin-
land. Vad kännetecknar då den finländska designen så som den kommer till 
uttryck i webbplatsen? Några tydliga svar ges inte i texterna. Webbplatsens 
chefredaktör, Juha Parikka, nämner vaga nyckelord som ”style”, ”clarity”, ”cre-
dibility”. Den enkla, sobra eleganta stil som ska prägla sidorna pekar mot att det 
är tidskrifter av ”inflight-karaktär” som har stått som förebild. Tidskrifter som i 
hög grad används för att marknadsföra platser och länder. Webbsidorna liknar 
de tidskrifter man kan bläddra i på flygresor, vilka ska fungera som aptitretare 
för olika destinationer. Till sin hjälp med arbetet med webbplatsen har man haft 
Satama Interactive, vilka beskrivs som ”Finland’s leading digital services com-
pany” och har haft kunder som Audi, Ernst & Young, Fazer, finska Röda Kor-
set och staden Helsingfors. 

Tartu universitet 
Som jag tidigare har visat är den mest framträdande aktiviteten i den gynnade 
geografi som öppnar sig utifrån universitetet i Tartu kopplat till nationen Est-
land och till det specifika projektet Brand Estonia. Jag kommer därför att börja 
med att analysera vad som kännetecknar det projektet för att därefter förflytta 
mig till staden Tartu och undersöka hur Brand Estonia kan relateras till det 
lokala arbetet med medieringen av platsen.  

Brand Estonia 
För att förändra Estlands symboliska laddning är det röster utanför landets 
gränser som har fått styra marknadsföringen, alltså tvärtemot den strategi som 
kunde utläsas i det finska materialet. Utifrån kvantitativa och kvalitativa under-
sökningar av olika människors relation till och föreställningar om Estland har 
projektgruppen Brand Estonia kommit fram till att människor som besökt Est-
land ofta har blivit positivt överraskade. På så sätt går det att säga att tiden som del 
i Sovjetunionen nu tjänar landets syfte att upprätta ett nytt symboliskt rum. 
                               
55 http://virtual.finland.fi/netcomm/news/showarticle 04-11-16 
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Bild 26. Startsidan på länken ”Estonian Tourist Board” som nås från Tartus webbplats. 
03-04-25 

Efter många år av slutenhet var vetskapen om landet låg och därför fann pro-
jektgruppen stora möjligheter att s a s bygga landet från grunden. På så sätt är 
landet inte fast i sin historia annat än en, vad som implicit uttrycks, ”konstrue-
rad, oäkta, socialistisk 1900-tals historia”. Brand Estonia noterade också att 
flera av dem som ingick i undersökningarna uppmärksammade att landet be-
fann sig i stark förändring och att Estland i hög grad kännetecknas av kontraster 
mellan gammalt och nytt. Utifrån dessa resultat byggdes strategierna för att 
marknadsföra landet Estland. Bland annat kunde resultaten sammanfattas i en 
slogan: ”Estonia. Positively transforming.” Dock menade gruppen bakom 
Brand Estonia att denna ”essens” av Estland måste få en riktning för att bli 
tydlig. Därför utarbetade de logotypen med texten ”Welcome to Estonia”. Det 
kan tyckas som ett inte alltför revolutionerande påhitt men det är inte enbart en 
text utan också en grafisk form, vilket jag ska återkomma till. Texten bär också 
på en historia. I Brand Estonia-foldern ska ”Welcome to Estonia” göra att 
landet förstås på ett nytt sätt: ”…to be seen as ’European’ and open”. Brytning-
en mot det slutna Sovjetunionen kan inte göras tydligare. 

Länken ”Estonian Tourist Board” från Tartus webbplats leder till ett färgfo-
tografi i vilket jag ser en äldre fyr, en intilliggande mindre byggnad av äldre 
snitt, men framförallt innehåller fotografiet blå himmel med dramatiska stack-
moln. (Bild 26) Intrycket är närmast att molnen skingrar sig kring fyren i bil-
dens förgrund. Fotografiet förmedlar en ljus, ren och avskalad (inte karg för 
färgerna är varma) plats. Det är inte helt lätt att få en uppfattning om själva 
platsen. I fotografiets nederkant skymtar något som kan vara ett jordbruksland-
skap men det är på intet sätt dominerande i bilden. Fyrens centrala placering i 
kompositionen skulle snarare peka på att vi befinner oss vid kusten. Bilden är 



 88 

också integrerad med två texter: ”Estonia. Positively transforming.” och “Wel-
come to Estonia”. Det är möjligt att välja mellan fem språk när jag ska gå vida-
re till nästa sida: engelska, ryska, finska, tyska och estniska. 

 
Bild 27. Estonian Tourist Board lanserar Estland som en drömvärld. 07-01-18 

Valmöjligheterna synliggör landets historiska avlagringar med tillkomsten av 
den globala engelskan. Att exempelvis svenska inte finns som valmöjlighet kan 
tolkas som ett uttryck för Sveriges relativt begränsade faktiska betydelse för 
Estland. Det är snarare den symboliska tillhörigheten med Sverige som är vik-
tigt. På den engelska sidan finns följande text:  

Discover Estonia and you will see it is phenomenal. Like Alice in her Wonder-
land, you will find there is even more to see in Estonia than you have dreamed 
about. The dream world becomes real and the reality is unbelievable.56  

 
Här lanseras Estland som en drömvärld och det liknar det sätt på hur landet 
framställdes vid Eurovision Song Contest 2002. (Bild 27) Där skrevs landets 
historia in i sagornas värld och precis som i citatet ovan upplöstes skillnaden 
mellan fiktion och verklighet (Bengtsson 2002). Det är möjligt att kontrastera 
detta land sprunget ur sagans värld med de gängse representationerna i västme-
dier av landet. Inte sällan har Estland beskrivits som något som ligger efter i 
utvecklingen men som har förutsättningar att bli som oss i väst (Ekecrantz 
2002, Riegert 2004). Det finns naturligtvis en medvetenhet om detta och den 
symbolproduktion som marknadsförare av landet använder sig av måste ses 
utifrån den bakgrunden. Jag har tidigare visat hur profileringen av platser som 
sprungna ur sagor och legender används i texter om Tartu. Denna drömvärld 
går alltså igen och tjänar till att hålla andra mer problematiska historiska skeen-
                               
56 http://www.visitestonia.com. 07-01-18 
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den utanför. Omorienteringen av landet ska ske i positiv anda, ”positively trans-
forming Estonia” och då finns ingen plats för uppgörelser med det förflutna. 

Lite längre ner på samma sida om Estland finner jag en förklaring till hur jag 
ska förstå det i representationen av Tartu så vanliga ordet förändring (såväl 
”transformation”, ”transition”, som ”change”): ”Change means development, 
fulfilment, a process of improving.” I den drömvärld som lanseras kan föränd-
ringar bara vara av det goda slaget. Det har jag också sett i framställningen av 
Tartu, där finns inga förändringar som bryter mot en önskad utveckling. Men 
drömvärlden har förstås även en historia: ”…the past – our history and nature 
– has been perfectly preserved.” All denna turbulenta historia av krig, bränder 
och miljöförstöring som präglar Tartus historia är i drömmen om Estland inte 
ens ett minne blott. I ”Estonia – positively transforming” är det sagorna, legen-
derna och symbolerna som ges plats – den eviga historien. När jag går in på 
sidan i början av oktober 2004 ”medföljer” två sidor under rubriken ”Autumn 
Campaign”. Där återfinns den text jag citerade från ovan som gör en jämförelse 
med Alice i underlandet men där finns också ett avsnitt om landets historia. An-
slaget har likheter med legenden eller sagan: ”Estonians have been living in this 
tiny portion of the Baltic lands since approximately 2,500 B. C., making them 
the longest settled of the European peoples.”57 Här lanseras att en viss grupp 
människor, ester, har levt på samma plats under en närmast ofattbart lång tid, 
och denna historia placeras också geografiskt i Europa. Detta Europa kan vi 
förmoda att esterna har mer rätt till än någon annan befolkning eftersom de har 
levt där längre än någon annan. Geografin får ytterligare en precisering genom 
att landets läge beskrivs som attraktivt för erövrare från andra områden: ”Due 
to Estonia’s strategic location as a link between East and West, it has been 
highly coveted through the ages by rapacious kings and conquerors.” I historien 
har det varit Hansatiden och Tyskland – det är också den gamla Hansastaden 
Tallinn som visualiseras i sidans överkant – danskar, svenskar, polacker, och 
ryssar, som har gjort anspråk på Estland för sin handel. Jämför vi med materia-
let om Tartu idag går det att se de nya erövrarna som affärsmännen, entrepre-
nörerna, utländska investerare och turister. Denna gång är erövrarna välkomna 
och Estland som länk mellan öst och väst har genomgått en ”positive trans-
formation”. Lika välkomna som de svenska erövrarna har kommit att bli i hi-
storieskrivningen. 

Den grafiska formen kan inte överskattas i arbetet med att marknadsföra 
Estland. Logotypen ”Welcome…” ska fungera som en signatur och visuellt 
kondensat av Estlands ”nya” visuella identitet. På ”Enterprise Estonias” webb-
sidor förekommer exempelvis logotypen genomgående. Bakom Brand Estonia 
står den reklambyrå som tidigare arbetat med marknadsföringen av England 
som ”Cool Britannia” (Bolin, 2002 s 34f). I den Brand Estonia-folder som kan 
laddas ner från en av webbsidorna delas visualiseringar av Estland upp i foto-
grafier, färger, mönster och typografi. Formen beskrivs i traditionella marknads-
                               
57 http://www.puhkaeestis.com 04-10-01 
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föringstermer som viktig för den profil och identitet man strävar efter. Det som 
eftersträvas är en sammanhållen användning av form och innehåll. De fotogra-
fier, färger och former som ska användas kan placeras under ett genomgående 
tema med marknadsföringen – att landet är ”Nordic with a twist”. Exempelvis 
ska färgerna ha likheter med de färger som förknippas med de nordiska länder-
na med den skillnaden att det ”estniska ljuset” ska återkomma i färgerna och ge 
dem en speciell pregnans i jämförelse med grannländernas användning av ljusa 
pastellfärger. Fotografierna ska präglas av det sobra, ljusa, rena som ofta för-
knippas med en Skandinavisk stil men med den skillnad som i manualen be-
skrivs som: ”…Scandinavians can just be so boring and clinical, come see what 
a healthy dose of quirkiness, irony and experimentation in Estonia will do for 
you.”58 Det viktigaste enligt manualen är att fotografierna förmedlar värme och 
empati, och att inte göra det genom att förstärka redan dominerande stereoty-
per om landet. Därför blir det istället viktigt att ta utgångspunkt i stereotyper 
som kan relateras till Norden och Skandinavien. Genom att etablera ett släkt-
skap med dessa, vad som uppfattas som, goda stereotyper skapas sedan utrym-
me för att hitta en egen framställningsform. I arbetet med fotografier uppmunt-
ras också att använda kartan av Estland. En framställningsform som föresprå-
kas är att lägga två ”aktualitets”-fotografier bredvid varandra och ha kartan som 
bakgrund. Det blir då en metafor för ”the positive transformation”. 

Fotografierna ska också präglas av ”actuality”. Det uppmärksammar att det 
är ett framåtblickande projekt och om äldre miljöer visas så är det mötet mellan 
det gamla och det nya som ska stå i förgrunden. I manualen sägs att positiva 
och intressanta miljöer ska premieras. Hur kan jag förstå det fotografi på fyren 
som anslår Brand Estonia när jag går in på ”Estonian Tourist Board” utifrån de 
strategier som utmålas med visualiseringar? Den miljö som visas i fotografiet 
bryter åtminstone med stereotyper av de forna östländerna som gråa, nedsmut-
sade och fyllda av hyreskaserner i betong. Fyren kan symbolisera att landet ska 
synliggöra sig. Brand Estonia ska kasta ljus mot omvärlden och möjliggöra för 
turister, entreprenörer, konsumenter att navigera rätt. Att skingra de missupp-
fattningar om landet som fortfarande beskrivs som förhärskande.  Fyren är en 
speciell byggnad som är svår att placera i tid, den är varken gammal eller ny. 
Den ljusa solbelysta fasaden andas hopp och framtidstro på samma sätt som 
exempelvis fotografier av nybyggda funkisbostäder i Sverige på 1930-talet. De 
solbelysta bostadshusen kunde göras till symboler för det framtida eftersträvade 
samhället (Åker 1998). Fyren andas också av hopp inför framtiden och kan 
symbolisera landets förbindelse med andra platser. Inte minst har sjöfarten 
historiskt varit viktig för landets handel med andra länder. Fyren kan ses som 
en metafor för både turism och affärsförbindelser. Det är också ett ljust, öppet 
och välkomnande landskap, samtidigt som det har något ödsligt över sig, det 
står öppet att åter erövras, något som förstärks genom att ”Welcome…” logo-
typen är placerad på bilden.  
                               
58 Estonia Brand book.pdf  04-03-08 
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Att landet har förändrats till ett öppet och välkomnande samhälle får en 
närmast övertydlig visualisering i den blå himmel som spricker upp kring fyren 
och skingrar de mörka moln som försvinner i horisonten. Samtidigt bidrar 
molnen till att skapa liv i bilden. Det kan signalera de förändringar och pågåen-
de aktiviteter som utmärker situationen i dagens Estland. Och naturligtvis det 
oväntade och överraskande som kännetecknar denna drömvärld. Det finns 
också något gåtfullt över fotografiet genom det gistna trästaket som löper från 
det intilliggande husets gavel och vidare förbi fyren. Signalerar det en tidigare 
slutenhet? 

Estland har öppnats mot världen och med fotografiet av Brand Estonias fyr 
i huvudet är det lätt att associera till att fyrens ljus inte bara tjänar till att om-
världen ska kunna navigera rätt och finna Estland. Processen är dubbel. Fyrens 
kan ses som en metafor för Estlands orientering i världen. Landets ljus når 
också allt längre, omvärlden blir alltmer genomlyst. 

Tartu i framtiden 
Vid intervjuer med personer verksamma vid “Tartu Town Information and 
Press Office”, vilka står bakom stadens webbplats, framkommer att man på 
lokal nivå aldrig var involverad i Brand Estonias arbete utan enbart presentera-
des för de utarbetade riktlinjerna i efterhand.59 Det verkar dock inte ses som 
något egentligt problem och tankarna i Brand Estonia verkar också överens-
stämma med hur det lokala arbetet med att profilera Tartu bedrivs, inte minst är 
naturen en viktig fond. 

I ”The development strategy Tartu 2012” på staden Tartus webbplats lyfts 
följande punkter fram: ”a keeper and promotor of national culture”, ”an attrac-
tive and healthy place to live…”, ”a tourist centre on the river Emajôgi”.60 I 
intervjun på turistbyrån lyfts den större regionen fram som viktig för Tartus 
utveckling. Som det står under länken ”Business” på Tartus webbplats: ”If you 
are considering Estonia as a source of investment opportunity you should really 
take a look at Tartu city and county.” I såväl de genomförda intervjuerna som 
på de olika webbplatserna med anknytning till regionen lyfts entreprenörer fram 
som viktiga. Dessa skrivs inte in i ett estniskt sammanhang utan kan komma 
från helt andra platser. Citatet ovan visar hur staden direkt uppmanar utländska 
investerare att komma till Tartu och den regionen av Estland.  

På Tartus webbplats går det att ladda ner pdf-filen ”Tartu. The smart loca-
tion in Estonia”. Denna broschyr riktar sig mot utländska investerare och anslås 
av i stort sett samma text som på den tidigare citerade webbsidan. I broschyren 
är det staden och regionen – sydöstliga Estland – som lyfts fram. På den övre 
delen av sidorna löper en serie färgfotografier som flyter in i varandra som 

                               
59 Intervju med Lilian Lukka, Rasmus Piho och Viljar Rääsk vid Tartu Town Informa-
tion and Press Office, 2003-09-19. 
60 http://www.tartu.ee 04-09-22 
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avlagringar. Och avlagringar är också vad de kan sägas representera. Där finns 
floden, de gamla husen, de stenlagda gatorna, universitetets huvudbyggnad, 
skog, landsbygd, och statyn av de kyssande studenterna som finns på rådhus-
platsen. I dessa representationer av den gamla staden och den gamla regionen 
flyter industristaden och den post-industriella staden ihop. 

 
Bild 28. Det gamla hantverket möter informationssamhället i lanseringen av Tartu som 
”the smart location in Estonia”. 04-09-22 

De människor som förekommer i bilderna är nästan uteslutande i arbete, det är 
bara på sista uppslaget som behandlar turism, ”livskvalité” och olika fritidsakti-
viteter, vi möter människor i andra situationer. De högteknologiska miljöerna är 
framträdande och dessa visualiseras genom ögonblicksbilder från olika arbets-
platser. Läsaren får veta att Tartu är medicinskt centrum, att där finns många 
högteknologiska företag, att det är ett vetenskapligt centrum där man bl a håller 
på med att bygga upp en genbank. Parallellt med dessa post-industriella miljöer 
finns också fotografier från byggarbetsplatser och fabriker. Dessa bilder anslås 
med texter som berättar att ”investors have discovered Estonia”, och att där 
finns ”hard workers”, ”no strikes”, ”few unions”. Lägg därtill att kostnaderna 
för produktion och export är låga i en internationell jämförelse. Beskrivningen 
ser sannerligen ut som ett Klondyke för utländska företagare. Denna, sett ur ett 
socialt välfärdsperspektiv, tämligen dystra framställningen av platsen kan tyckas 
motstridig den post-industriella staden. Broschyren betonar dock att det är den 
höga kompetensen i Tartu-regionen som gör just denna plats värd att investera 
i. En tolkning är att här finns både den stereotypa ”öststatsarbetaren” och den 
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internationella kunskapseliten. De avlagringar staden och regionen vilar på te-
matiseras skarpt i vissa av bilderna. En man bärandes på en timmerstock som 
befinner sig i direkt anslutning till ett pågående arbete med ett traditionellt 
timmerhus passerar en skylt som pekar ut att närmaste Internetanslutning finns 
300 meter bort. (Bild 28) En annan sinnebild för de avlagringar som formar 
denna plats är ett fotografi på en förmodad student framför universitetets hu-
vudbyggnad i kvällsbelysning. I sitt knä har studenten en lap top och i bilden 
finns en skylt infälld som förkunnar ”Area of wireless Internet”. Ett kondensat 
av dagens digitaliserade kunskapssamhälle. (Bild 29) 

 
Bild 29. Universitetet i informationssamhället. 04-09-22 

De som får komma till tals i broschyren är eliten i samhället och de är med ett 
undantag män. Där finns flera representanter från universitetet – och självfallet 
finns universitetets rektor bland dessa, flera företrädare för området bioteknik, 
och olika företagare. Den kvinna som finns representerad arbetar med mark-
nadsföringen av södra Estland som turistområde (”eco-tourism”!). De nationa-
liteter som finns representerade bland denna elit tecknar en västlig geografi. Det 
finns ordval i broschyren som signalerar en rörelse bort från den forna öst-
statsidentiteten och som genomsyras av de positiva konnotationer som gärna 
tillskrivs informations- och kunskapssamhället. I den inledande texten befinner 
sig Tartu och regionen i ”rapid tempo of positive change”. På flera ställen åter-
kommer denna förändringsprocess, denna starka orientering mot framtiden, i 
uttryck som ”a city transformed”, “internationalisation of the city”, ”Tartu is 
working for its future”. Orientering västerut får också konkreta uttryck som 
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exempelvis “The technical and quality standards of medical care are exception-
ally high, frequently even exceeding the experience of patients of western 
Europe.”, “the city’s way to Europe”, “within the EU tariff-free customs area”, 
membership of the WTO”, “Tartu is a pilot area of the EU initiative E-
EUROPE”. Men där finns också avlagringarna som gör denna region speciell 
som ”a successful blend of the old and the new”, “nature reserves”, “Here we 
have Estonia’s highest hill, deepest lake, longest river, oldest city (Tartu 1030), 
and most diverse ethnic groups: Russian Old Believers and the Setu ancient 
Finno-Urgic culture”. Till denna rika historia, mångkulturella samhälle och 
underbara natur, kan också utbildningens framträdande roll läggas. Bland sta-
dens unika avlagringar betonas universitetet och andra högre utbildningar som är 
placerade i Tartu: ”Educational centre of Estonia”, ”Medical centre of the Bal-
tics”, ”The Universities are promoting technology development and transfer 
with industry.”, ”the INSTITUTE OF TECHNOLOGY concentrates on pro-
moting of start-up high-technology companies arising from the University”, 
”conference tourism in a university town”, ”Being an inseparable part of the 
city it is students…”61  

Den högre utbildningen legitimeras genom dess långa existens på platsen 
och ges en framträdande roll i stadens och regionens utveckling. Ett genomgå-
ende tema i broschyren kan sägas vara att det gamla legitimerar det nya och det 
nya legitimerar det gamla. Och här framställs inte historien som en mödosam 
väg mot självständighet utan snarare är det just själva åldern som är viktig. Det 
är den som förlänar platsen en aura. 

Vid en passage i texten tematiseras Tartus geografiska läge som en plats mel-
lan öst och väst: ”Closeness to Russia makes Tartu a perfect place for busines-
ses to trade with the Russian Federation”. Det är således möjligt att som företa-
gare ha sin bas i ”trygga väst”. Tartu som en förbindande länk har också sin 
förutsättning i vattenvägar och infrastrukturella satsningar som järnvägar och, 
de senaste 20 åren, motorvägar. I den historieskrivning som finns i ”Vision 
Tartu 2012” på stadens webbplats återfinns det temat:  

Thanks to its favourable geographic position as a junction of both waterways 
and big roads, Tartu has been a mediator between West and East for hundreds 
of years. In the course of times the creation and dissemination of intellectual 
values has replaced the simple exchange of goods and services.62  

 
Jag landar i en hyllning av dagens kunskapssamhälle och en beskrivning av plat-
sen som placerad mellan öst och väst. Denna geografiska orientering är inte den 
mest framträdande i det material jag har studerat, där det är en relativt ensidig 
orientering västerut, men den förekommer. Vad som är nytt är att också kun-
skapssamhället och den intellektuella miljön placeras mellan öst och väst. Här 
målas en delvis annorlunda geografi upp genom en orientering mot Lettland, 
                               
61 Smart_location.pdf, länk på: http://www.tartu.ee. 04-09-22 
62 http://www.tartu.ee 04-09-22 
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Ryssland, och städerna St. Petersburg, Riga och Pskov. Kanske synliggörs här 
en region som ännu inte är mogen att lyftas fram i webbsidornas profilering av 
Tartu.  

Jag har tidigare visat hur motsatser präglar framställningen av Tartu universi-
tet, och motsatser präglar också i hög grad profilering på Internet av staden 
Tartu och landet Estland. Dessa platser kan uppvisa en lång historia – det äldsta 
landet i Europa, den äldsta staden i landet – samtidigt som platserna står under 
dramatiska och omvälvande förändringar och i hög grad har anammat den allra 
senaste tekniken (exempelvis den ofta basunerade uppgiften om den frekventa 
Internetanvändningen i landet). Staden och landet är unika samtidigt som de är 
typiskt nordiska och typiskt Västeuropeiska. Tartu och Estland har länge haft 
kontakter och utbyten med Europa samtidigt som relationerna österut har varit 
viktiga och betydelsefulla. Ester har bebott dessa platser sedan urminnes tider, 
längre än något annat folk i Europa kan göra anspråk på ”sin” plats, samtidigt 
som staden och landet har haft betydelsefulla inslag av andra nationaliteter. 
Tartu(-regionen) och Estland består till stor del av industrier och jordbruk sam-
tidigt som det är ett modernt kunskapssamhälle. Tartu är en viktig plats för den 
estniska identiteten och Estland är en nyetablerad nationalstat som värnar om 
sin historia, samtidigt som staden och landet bjuder in den nya tidens erövrare – 
turister, konsumenter, affärsmän, entreprenörer – att fylla platserna med ett 
innehåll. Utifrån dessa motsatser är det tänkt att nationen Estland ska utmejsla 
en profil. 

Dessa ”samtidigheter” kan förstås som riktade mot erövrarna från väst. Ge-
nom det i alla avseenden bekanta Estland går det att bedriva olika former av 
verksamheter i det obegripliga öst, en del av världen som det bekanta Estland även 
har stora kunskaper och erfarenheter kring. Att fungera som en brygga mellan 
öst och väst blir enbart tilltalande i den stund Tartu och Estland till fullo är 
accepterade som en given del i Europa. Den rumsliga dominanten blir därför 
synliggörandet av kontakter med (väst-)Europa och att förankra dem i den 
långa estniska historien. En inte överraskande iakttagelse är att den tid landet 
tillhörde Sovjetunionen är tämligen frånvarande i representationerna på de olika 
webbplatserna. Tidigare studier har visat hur även medierepresentationer av 
Ryssland präglas av denna frånvaro (Åker 2003). 

Sammanfattning 
I både Tammerfors och Tartu råder det aktivitet i anslutning till projektet eEu-
rope, men i Tammerfors blir det en viktig del i stadens profilering – ett uttryck 
för välfärdssamhället, i Tartu görs det inte så mycket av dessa aktiviteter i fram-
ställningen på webbplatserna. Istället står annan symbolproduktionen riktat mot 
Europa i centrum, att bli del av den europeiska historien. I materialet från Sö-
dertörn är istället Europa utbytt mot staden Stockholm. Såväl Södertörn som 
Tartu är ur ett medieperspektiv relativt problematiska platser – den segregerade 
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förorten och den forna ”öststaten”. De globala medierna får en viktig implicit 
betydelse i Sverige och Estland då representationen och formspråket på web-
ben i hög grad är skapat i relation till globala mediebilder. I det svenska materia-
let har jag tidigare visat hur det också explicitgörs genom att exempelvis USA 
och dess medieindustri blir skyldigt för spridandet av ”den svenska synden” 
och andra stereotypa föreställningar om svenskhet.  

Jag vill inte beskriva profileringen av någon av dessa platser med sina speci-
fika historier som ett motstånd mot ”flödesrummets platslösa logik”, något  
Castells skriver om med anledning av den protektionism av platser och tillta-
gande nationalism vi kan se i dagens samhällen (2000 s 367). Däremot är det 
möjligt att medieringen av Tammerfors i högre grad än de två andra platserna i 
studien överbryggar uppdelningen mellan det globala kapitalet och den levda 
platsen. Samtliga platser kan sägas ha inträtt i flödesrummet där kapitalet och 
den globala marknadens logik regerar. Men i det finska materialet vävs också 
platsen som rum in i denna logik, vilket har ett kongenialt uttryck i fabrikerna. I 
Tammerfors går det också att hitta exempel på hur institutioner på lokal nivå 
arbetar med att skapa arenor för deltagande, att integrera Internet i vardagslivet 
på platsen. 

Men även i det finska fallet går det dock inte att bortse från att det också 
handlar om ”branding”, marknadsföring. Det finns för de tre platserna en 
gemensam nämnare i ett sökande efter att uttrycka renhet (betydelsen av detta 
framhålls också i nationsmarknadsförargurun Simon Anholts rapport The An-
holt-GMI Nation Brands Index, Second quarter 2005). Renhet kan i sin enklaste 
form förstås utifrån Castells tidlösa tid med sin signifikanta representationsform 
i naturen. I det undersökta materialet kan det på ett alldeles uppenbart sätt 
kopplas till den svenska naturen med bilder på storslagna, till synes orörda land-
skap. Också i det finska och det estniska materialet har naturen en framträdan-
de betydelse i representationen. Fabrikerna i Tammerfors var beroende av na-
turkrafter (webbplatsen som tecknar stadens historia har också fått namnet 
”Power from the rapids”) och det finska välfärdssamhället har i representatio-
ner på webben ofta den orörda naturen som fond. Detta har en överensstäm-
melse i att välfärdssamhället kan förstås som just rent. I exempelvis etablering-
en av det svenska välfärdssamhället, folkhemmet, fick hygien och renhet en 
avgörande betydelse. Det nya samhälle som skulle byggas präglades av genom-
skinlighet, det skulle vara tillgängligt, öppet och rent (Åker 1998). I det estniska 
materialet är det inte tecknet välfärdssamhället som utnyttjas utan istället landet 
som öppet och orört för, främst, utländska investerare. Detta får sin allra tydli-
gaste framställning i Brand Estonias fyr i det öppna, näst intill orörda landska-
pet. Ett Estland som i Brand Estonias manualer beskrivs som den friaste mark-
nadsekonomin i Europa.63  

Renheten har också sin kommunikationsteoretiska motsvarighet i marknads-
föringens och reklamens betoning av konsekvens och tydlighet när en produkt 
                               
63 Estonia Brand book.pdf 
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ska kommuniceras. Det framkommer också i exempelvis projekten ”The Capi-
tal of Scandinavia” och ”Brand Estonia”, där det finns tydliga instruktioner 
kring hur exempelvis logotypen ska se ut och när den ska användas. Att mark-
nadsföringen av platser i så stor utsträckning vänder sig mot det eviga, den 
orörda naturen, kan förstås som ett sätt att rikta besökarens blickar mot det 
bekanta och trygga i en tid präglad av oro och rädsla. Min upplevelse vänds 
genom den gynnade geografin och den rumsliga dominanten mot ett flödes-
rummets plats där ingenting kommer in och stör, där det finns en närmast total 
avsaknad av antagonister. Det är det naturen som tecken står för och som det 
estniska materialet vill upprätta, och det svenska och finska materialet vill upp-
rätthålla. 

Denna flödesrummets plats som de högre lärosätena blir del av är inte ett ut-
tryck för att nationalstatens tid är förbi. Och då menar jag nationalstaten och 
inte i första hand den nationella identiteten. Detta uttrycks explicit i marknads-
föringen av landet Estland. Framställningen av landet är tänkt att förstås ut-
ifrån, platsen ska likna (väst-)besökarens eget land, marknadsföringens kommu-
nikation bygger på redundans. Det kan beskrivas som renhet och enkelhet i 
representationen. I Brand Estonia manualen:  

…positively transforming represents Estonia in a way that is forward-looking, sus-
tainable and immediately relevant to the commercial objectives of this project. 
As such, it is not an attempt at encapsulating Estonian national identity.64  

 
I citatet kan vi utläsa att det handlar om att göra nationen/nationalstaten Est-
land internationellt konkurrenskraftigt, inte att forma en nationell identitet. Att 
marknadsföring av länder ser ut på det sättet är väl föga förvånande och kanske 
inte heller något att besväras över, men frågan är varför dessa tre lärosäten per 
automatik hamnar i det sammanhanget? Det är inte långt borta att se dessa 
rena, till synes öppna och tillgängliga platser som ordnade för att möta vissa 
gruppers intressen. Det är den nya tidens erövrare, de globala investerarna, som 
är ”välkomna till” dessa ”spaces for minds”. 

I samtliga tre fall finns också en implicit riktning bort från ”öst”, samtidigt 
som platserna framställs som broar mellan väst och öst. Därigenom kan plat-
serna locka med att utgöra en bas i det bekanta väst, lämplig för den ekonomis-
ka marknadens utvidgning österut. Vikten att avgränsa sig österut visar att den 
mentala föreställningen om en värld – virtuell som verklig – uppdelad i öst och 
väst fortfarande är livaktig. 
 
 

                               
64 Estonia Brand book.pdf 04-03-08 
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5. De symboliska platsernas aktörer 

Att förstå platser som symboliska har i denna studie fått två övergripande inne-
börder. För det första har jag sett högre lärosäten som symboliska platser i mån 
av att de ses som viktiga i dagens samhällen, oavsett om dessa karaktäriseras 
som nätverks-, informations-, eller kunskapssamhällen. För det andra blir plat-
serna symboliska genom att de laddas med vissa innehåll, vissa föreställningar. 
Tanken att studera hur just dessa platser kommuniceras på Internet var att 
uppmärksamma i vilken grad denna kommunikationsteknologi präglas av hete-
rogenitet, vilket kan tolkas som att mediet uppmuntrar deltagande oavsett ra-
mar som nation, institution, privat/offentligt, ålder, kön osv. Det skulle exem-
pelvis kunna ta sig uttryck genom konkurrerande historieskrivningar och en 
mångfald av röster.  

De valda platserna har dock visat sig problematisera vad urbanitetsforskare 
talar om som övergången från ”transnationaliteter” till ”translokaliteter”  
(Johannisson 2003 s 49). Den grundläggande tanken bakom dessa teorier är att 
den lokala platsen främst ska förstås i ett internationellt sammanhang, inte ett 
nationellt. Dagens tillstånd präglas då av att det har uppstått ett vakuum mellan 
det lokala och det globala, vilket är en vanlig tanke i litteratur om globalise-
ringsprocesser (jfr Curran & Park 2000). Det finns väldigt lite i min studie som 
ger stöd för detta. Istället visar det undersökta materialet på hur, visserligen, det 
lokala globaliseras men med nationen som betydelsefull ram. Det kan låta som 
en väl kategorisk slutsats men det överskuggande målet med den öppenhet mot 
andra kulturer som medieringen av platserna uppvisar handlar först och främst 
om hur globaliseringsprocesser kan tjäna regionen och nationen ekonomiskt. 
Världen har krympt men nationalstaten som organisatör är fortsatt viktig. Den 
gynnade geografi som öppnar sig utifrån de i studien ingående högre lärosätena 
ringar in nationen och därigenom blir dessa lärosäten delar i marknadsföringen 
av respektive länder. Lärosätena förvandlas till tecken i den symbolproduktion 
som kännetecknar kunskapssamhället. Och de undersökta lärosätena som teck-
en står i förbindelse med en teckenproduktion som uppmärksammar närmast 
eviga värden som kan kopplas till respektive plats och nation. Det pågår ingen 
egentlig omförhandling av dessa platser, t ex i linje med tankar om att globalise-
ringsprocesserna leder till mångkulturella eller interkulturella samhällen. På ett 
sätt går det att förstå platserna som tömda på sin rumslighet, eller åtminstone 
görs den okomplicerad och renodlad.  

Dessa platser ska i första hand locka till sig en internationell elit och ett in-
ternationellt kapital. Det är så jag förstår globaliseringen och dess medföljande 
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möjligheter till mobilitet utifrån den inramning och det innehåll som erbjuds på 
Internet. Det gör att besökarens blick ska riktas mot det oproblematiska, stabila 
och den ”långa historien”, kort sagt, ett slags platsens ontologi. Det kan verka 
som att det finska materialet skiljer sig från det svenska och det estniska på den 
punkten. På de finska webbsidorna tematiseras sociala aspekter och exempelvis 
Manuel Castells ser i Finland ett lyckat exempel på hur marknadskrafterna kan 
tämjas politiskt och hur Internet som kommunikationsteknologi kan utveckla 
och fördjupa demokratiska aspekter som exempelvis deltagande (Castells & 
Himanen 2002). Och visst finns det mycket som stödjer detta och också visar 
på universitetets centrala roll i den utvecklingen. Det går också att förstå vissa 
webbplatser, ett exempel är portalen iTampere, som första steg i att utveckla 
arenor för deltagande. Kanske är det dock symptomatiskt att just den webbplat-
sen sägs vara riktad främst mot ”foreigners” som lever på platsen. Särskiljandet 
uttrycker implicit att de övriga webbsidorna kan ses som del i ett nationellt 
projekt och utifrån den gynnade geografin blir också välfärdsmodellen ett teck-
en i marknadsföringen av staden och landet utåt.  

De öppna, föränderliga platser jag möter på Internet är öppna för vissa mö-
ten. Där finns ingen motsättning mellan den ”långa historien” och det förän-
derliga. Platsens ontologi handlar om att visa upp hur pass anpassningsbar den 
är gentemot det globala kapitalet, turism, en global elit osv. För att hantera 
förändringar blir de rumsliga dominanterna ett svar – exempelvis omorienter-
ingen av Estland till ett västland och att göra Södertörn till en del av Stock-
holm. Västeuropa och Stockholm har attraktiva symbolvärden i dagens globala 
era, de kan tillskrivas en ”lång historia”. I tider av snabba och omvälvande för-
ändringar vänds blicken mot det till synes stabila och konstanta (något som 
exempelvis tog sig uttryck i en utbredd nationalromantik vid förra sekelskiftet 
när industrialiseringen av länder sköt fart på allvar).  

Den omfattande symbolproduktionen kan sägas vara inriktad mot kapital-
flöden på bekostnad av en deltagande och pluralistisk framställning av platser-
na. Det är självklart att detta inflöde av pengar är grunden för att kunna bygga 
ett väl fungerande samhälle men förklarar inte varför dessa tre lärosäten i första 
hand placeras i det sammanhanget. En förklaring är helt enkelt att Internet har 
blivit ett viktigt verktyg för denna ”branding” av nationer. På Svenska Institu-
tets webbplats finns det också en länk till tidigare nämnda Simon Anholt, som 
presenteras som en auktoritet när det gäller branding med uppdrag över hela 
världen (http://www.earthspeak.com). Att marknadsföra ett land handlar om 
att anpassa sig till den globala ekonomiska marknaden. I Anholts undersök-
ningar visar det sig också att de starkaste varumärkena är ”stabila, liberala, de-
mokratiska västerländska länder” (The Anholt-GMI Nation Brands Index – Second 
Quarter 2005). Anholt har också ett väl utvecklat patos för länder i den så kalla-
de tredje världen och menar att de kan bli mer ”delaktiga” genom ”branding”. 
Det betyder att världen kan ”demokratiseras” genom att länder vårdar sina 
”varumärken” och denna demokratisering bör förstås som att de globala kapi-
talflödena blir mer jämnt fördelade, att inte allt hamnar i de redan rika länderna 
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i ”väst”. Denna ”delaktighet” rör inte det lokala planet utan Anholts tankar kan 
ses som ytterligare ett uttryck för hur central nationalstaten är även i dagens s k 
globaliserade tidevarv. Konkurrensen mellan nationer har inte avstannat utan 
snarare intensifierats. Det finns en utbredd övertygelse om att den symbolpro-
duktion som äger rum kan få reella effekter i form av investeringar, turisttill-
strömning, medlemskap i internationella organisationer o s v. Estland har ex-
empelvis kommit med i både EU och Nato. 

Anholt är noga med att påpeka att för att bygga starka ”nationsvarumärken” 
räcker det inte med olika informationskampanjer: ”There is a common miscon-
ception […] that the image of a country can be built through paid-for commu-
nications, through attractive logos and clever slogans.” (The Anholt-GMI Nation 
Brands Index – Second Quarter 2005). Den typ av ”branding” som Estland ägnar 
sig åt i Brand Estonia-projektet, Södertörn i Capital of Scandinavia, Finland i 
Virtual Finland, är alla av det slag som Anholt kallar för ”minst effektiv” och 
”minst tillförlitlig”, den där ”länder pratar om sig själva”. För att lyckas med sin 
nationsmarknadsföring pekar Anholt istället mot hur länder agerar i olika frå-
gor, vilka varor som produceras, hur det ”ser ut”, hur människor pratar om det, 
och de företag som finns där. Det är förstås väldigt svårt att skilja detta från 
”ländernas prat om sig själva” men Anholts poäng är att det måste finnas en 
överensstämmelse mellan marknadsföringen och hur det ”faktiskt” ser ut – att 
det medierade och det faktiska överensstämmer. Att hitta på sådant som inte 
har reell förankring kommer att genomskådas, men däremot går det genom 
marknadsföring att styra blicken, att få omvärlden att se vissa, reella, saker och 
inte andra. Men Anholt lyfter även fram den interpersonella kommunikationens 
vikt, att människor utbyter erfarenheter om det specifika landet. Även här är det 
förstås svårt att göra en uppdelning mellan det medierade och det faktiska ef-
tersom människors erfarenheter ofta har medieringar som källa, det blir på 
många sätt omöjligt att särskilja en plats från representationen av densamma. 
Däremot visade forskare redan i tidiga medieteorier på betydelsen av dessa 
personliga mellanled, i exempelvis ”tvåstegshypotesen” uppmärksammas s k 
opinionsledare, vilka ofta aktivt tar del av medierna och sprider sina tolkningar 
vidare i interpersonella kommunikationssituationer (Katz & Lazarsfeld 1955). 
Människor skattar också denna form av kommunikation högt när det gäller hur 
de värderar olika platser, vad som kan förstås som att erfarenheter som upplevs 
som omedierade ses som mer ”äkta” än medierade erfarenheter (Åker 2005). 
Det betyder alltså att det är av stor betydelse för olika marknadsförare att få 
faktiska besökare, investerare o s v att vidareföra en bild av landet som harmo-
nierar med den officiella profileringen. Här finns det alltså betydande intressen 
att försvara, ett vidmakthållande av den framförhandlade bilden av platsen och 
landet. 

Att nå en överensstämmelse mellan den medierade och den faktiska platsen 
leder till den rumsliga dominanten, det är den kommunikatörerna önskar ska 
återberättas i den interpersonella kommunikationen. Den rumsliga dominanten 
kan förstås utifrån Roland Barthes mytbegrepp (Barthes 1970). Myten, i Barthes 
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mening, naturaliserar något som i själva verket är en kulturell skapelse, en social 
och ideologisk konstruktion. Därmed liknar den min användning av den rums-
liga dominanten, vilken etablerar en övergripande förståelse av platsen, att det 
finns ett självklart sätt att beskriva platsen på. I studien av de tre platserna på 
Internet kan de många bilderna på storslagen öde natur ses som en metafor för 
Barthes mytbegrepp. I flödesrummets platser har jag försökt påvisa att den öde 
naturen i själva verket i allra högsta grad är kulturellt kodad.  

Den vikt centrala institutioner i de studerade samhällena lägger på att syn-
liggöra sig på Internet pekar också mot en annan myt, den Nick Couldry pole-
miserar mot när han talar om ”myten om medierna som samhällets centrum” 
(2003). För Couldry är myten i grunden falsk. Föreställningen om medierna 
som samhällets centrum kan tolkas som att det handlar om en specifik institu-
tion, medieinstitutionen (inkluderande såväl press, radio, TV, och de olika gen-
rer som finns representerade inom dessa), med specifika samhällsintressen som 
förankras genom en omfattande ideologiproduktion, såväl inom institutionen 
som av andra centrala samhällsinstitutioner (jfr Ekecrantz & Olsson (1994) som 
gör en analys av journalistikens framväxt utifrån ett sådant perspektiv). Jag 
tänkte börja i den änden.  

Som jag ser det finns det då två sätt att förhålla sig till Couldrys användning 
av mytbegreppet: det ena är att se det som att mediernas roll skulle kunna vara 
en helt annan, det andra är att se myten om medierna som den mest centrala 
platsen som skenbar (att mediernas roll i själva verket är någon annan). Väljer 
jag det senare perspektivet blir Couldrys argument problematiska eftersom det 
torde vara svårt att leda i bevis att den arena som medieinstitutionen bjuder inte 
uppfattas som dagens samhällens mest centrala plats, att det är där exempelvis 
politiker måste synliggöra sig för att överhuvudtaget få några röster. Däremot är 
det viktigt att påpeka att den rollen för medierna inte är självklar utan är möjlig 
att förändra. Att inte inta en sådan position kan leda till (och har ofta lett till) att 
medieideologier också reproduceras inom medievetenskapen.  

Det finns åtminstone två skäl till varför jag finner det intressant att relatera 
min studie till Couldrys resonemang. För det första leder samtliga tre undersökta 
fall mot föreställningar om dessa samhällens centrum. För det andra kompliceras 
”myten om medierna som samhällets centrum” eftersom medieinstitutionen i 
min studie ofta är ersatt av andra samhällsinstitutioner utanför de etablerade 
medierna. Vilket måste ses som något annat än de demokratiska förhoppningar 
om ett utbrett deltagande som har omgärdat mycket av såväl debatt som forsk-
ning om Internet. 

Det i denna studie lanserade begreppet ”gynnad geografi” hämtade inspira-
tion från Stuart Halls modell ”Encoding/Decoding” och en ”gynnade tolk-
ning” som enligt Hall öppnar sig utifrån den dominerande samhällsideologin. 
Den gynnade tolkningen tar saker förgivna som i själva verket är ideologiskt 
betingade. Den dominerande samhällsideologin kan förstås som samhällets 
centrum där vissa grundläggande samhällsvärden reproduceras som ”alla” ska 
enas kring. Hos Hall bidrar medierna till att reproducera dessa samhällsvärden. 
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Couldry menar att den kritiska medieforskningen i regel intagit det perspektivet, 
att analysera hur medierna reproducerar ideologier snarare än att analysera me-
diernas makt att legitimera sig själva. Couldrys perspektiv blir istället att upp-
märksamma hur medierna reproducerar ideologin att själva vara samhällets 
centrum, att det endast är möjligt att nå detta centrum via medierna (2003, 12). 

Ytterst handlar myten om ett samhälleligt centrum om att skapa ordning, att 
få människor att dra åt samma håll. Detta sammanfaller i hög grad med den 
moderna nationalstatens framväxt, vilken inte minst möjliggjordes genom ny 
kommunikationsteknologi – tryckpressen (Anderson 1991/1993). De kommu-
nikationsteknologiska revolutioner som bevittnats sedan tryckpressen, som 
radion och televisionen, utmärks, precis som tryckpressen, av att främst vara 
envägskommunikation. De moderna (mass-)medierna har etablerat sig inom 
nationalstatens ramar och där både tagit på sig (t ex journalistiken) och fått (t ex 
TV och radio i Sverige) ett uppdrag. Med hjälp av Couldrys perspektiv är det 
möjligt att betrakta denna etablerade förståelse av medierna som ett uttryck för 
medieinstitutionens (TV, radio, press) egen ideologiproduktion. En ideologi-
produktion som också medieforskningen har stått nära. Det är denna envägs-
kommunikation i nationalstatens tjänst som Internet skulle kunna utgöra ett 
historiskt brott mot. 

Internet som medium är decentraliserat uppbyggt genom nätverksprincipen. 
Det gör den kommunikationsteknologin, till skillnad från exempelvis den cent-
raliserade struktur som präglar radio och TV, väl lämpad att skapa olika arenor, 
och offentligheter, istället för den dominerande synen på medierna som vägen 
till samhällets centrum. I exempelvis olika potentiella offentligheter (jfr  
Habermas 1962/1984 & 1990) skulle det vara möjligt att möta en mångfald av 
röster och inte enbart de professionella rösterna inom medieinstitutionen. Det 
enda som finner stöd i den gjorda studien är att de professionella rösterna sällan 
tillhör medieinstitutionen. Här är det möjligt att resa en invändning mot studi-
ens metodologi, att närheten till Halls encoding/decoding modell per automatik 
leder till att bedriva forskning som bekräftar Internets roll för att reproducera 
ett utbrett samtycke i samhället, att reproducera myten om samhällets centrum. 
En annan metodologi kunde ha lett till att uppmärksamma möjligheten att möta 
alternativa röster, att uppmärksamma motstridiga förståelser av de undersökta 
platserna. Det hade också varit möjligt att betona vikten av datorkunskaper, 
eller att i etnografiska studier undersöka hur mycket möda människor lägger ner 
i sitt sökande efter information – något som tvivelsutan öppnar för andra geo-
grafier (jfr Couldry 2000 s 190). Men Couldry uppmärksammar även att ”multi-
plication of media sources” kan leda till en förstärkning, naturalisering och 
koncentration av mediernas symboliska makt (2000, s 191). Det skulle kunna 
betyda att den gynnade geografin är viktig för dagens många gånger tidspressa-
de medieanvändare.  

Couldry markerar också ett tvivel mot föreställningen om Internet som ett 
mer demokratiskt medium än de klassiska massmedierna. Att Internets nät-
verksstruktur utan centrum skulle undergräva ”myten om det medierade cent-
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rumet”, att ”verkligheten” skulle ha blivit ”mångfaldig” (2000, s 131). Min stu-
die bekräftar Couldrys misstänksamhet. Det kanske mest komplicerade fallet är 
Tammerfors och Finland men det deltagande som tematiseras där leder ju ändå 
till samhällets centrum, en förankrad och samstämd förståelse av den finska 
historien, nuet och framtiden. Det är främst de professionella rösterna och de 
centrala institutionerna jag möter i det finska materialet, skenbart decentralise-
rat. Sett till vilka som står för ”encoding” i den gynnade geografin går det alltså 
att hävda att det är mäktiga samhällsinstitutioner utanför ”medierna” som mö-
ter besökaren, inte ”samhällsmedborgarna” eller medierna sett som institution.  

Vad studien visar är att det råder aktiviteter kring att vidmakthålla föreställ-
ningar om dessa samhällens centrum. Här kan en samhällsordning upprätthållas 
utan de traditionella massmedierna som ”filter”. På webbplatserna kan centrala 
samhällsinstitutioner profilera sig utan något motstånd, precis som personliga 
webbplatser kan ses som uttryck för en persons önskade identitet. Som arena är 
Internet utmärkt för sådana ändamål, i lika hög grad som den demokratiska 
potential som ofta förs fram. Den ”branding” som har synliggjorts i denna 
studie kan ses som ett uttryck för den, med Orvar Löfgrens ord, ”catwalk eko-
nomi” som kännetecknar dagens situation (2005). Med det menas att framträ-
dandet, eller ytan om man så vill, är allt. Frågan är då hur jag ska värdera denna 
tilltagande symbolproduktion? Ett intressant exempel är det Thompson skriver 
om det brittiska kungahuset. Han uppmärksammar att det symboliska blev allt 
viktigare i takt med att kungahusets reella makt avtog (Thompson 1995 s 200). 
Den gynnade geografin och dess rumsliga dominant skulle då kunna tyda på att 
nationen och nationalstaten verkligen är ifrågasatt och under upplösning som 
politisk makt, och den intensiva symbolproduktionen från centrala samhällsin-
stitutioner ska då tjäna till att legitimera dess fortlevnad.  

Internets gynnade geografi liknar i hög grad den traditionella (mass-) 
kommunikationen. Webbsidorna jag har undersökt bygger på samma asymmetri 
mellan sändare och mottagare. Det är oemotsagda auktoritära röster jag möter, 
möjligheterna till feed-back på de olika webbsidorna är också väldigt begränsa-
de. Vad den gynnade geografin kan sägas visa är hur starka samhällsintressen 
använder Internet på ett liknande sätt som de traditionella medierna har an-
vänts. Med Couldrys ord ”…a stretched-out version of the media’s mythical 
centre” (2003, s 129). 65 Men att se de symboliska platser som öppnar sig utifrån 

                               
65 En liknande tanke för Couldry fram när det gäller att förstå de personliga webbplatser 
som blir allt vanligare. Att synliggöra sig på nätet skulle då innebära att bli del av ett 
större sammanhang, en ”central” plats. Couldry påpekar dock att det, i exempelvis 
jämförelse med TV, inte är självklart hur Internet ska förstås i relation till tanken om 
samhällets centrum (jfr Couldry 2003 s 116, jfr också s 129). Kanske handlar det inte 
om strävan efter inträde i ett slags centrum. Det kan tvärtom vara så att personer öns-
kar en relativt begränsad skara av besökare; familjen, de närmaste vännerna och så 
vidare. I en brittisk studie av hur unga använder Internet visar det sig att det oftast 
handlar om att prata om känslor och relationer (Livingstone & Bober 2005). Resultaten 
i studien pekar mot att det är privatsfären och inte deltagandet i ett offentligt rum som 
Internet relateras till. 
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den gynnade geografin som en del av ”medierna”, är att ge medierna i samhället 
en alltför vag definition. Att det i denna studie istället är organisationer och 
institutioner utanför medieinstitutionen jag som besökare möter betyder att det 
inte är medierna som blir samhällets centrum. Det kan ha betydelse för besöka-
ren, kanske ökar det möjligheterna för ett mer kritiskt förhållningssätt – att vi är 
mer kritiska gentemot myndigheternas och företagsintressenas röster än medi-
ernas.  

Det går att betrakta Internet som en teknologi vilken löser upp kopplingen 
till en medieinstitution (den koppling som så intimt förknippas med tidningar, 
radio och TV). Genom Internet är det möjligt att komma i direkt kontakt med 
centrala samhällsinstitutioner och andra viktiga samhällsaktörer, dessa har nu 
bokstavligen flyttat in i mediet Internet och den gynnade geografin leder mig mot 
vad som ska motsvara samhällets kärna. Myndigheter, organisationer, företag 
osv behöver inte länge använda sig av medieinstitutionens arena utan de repre-
senterar sig själva genom den nya kommunikationsteknologin.  

De genomförda intervjuerna med de professionella kommunikatörerna på de 
tre platserna har pekat mot det ”naturliga” i att exempelvis ha länkar från läro-
sätena till staden och landet. Ett sätt att förstå intervjuerna är att de inte i första 
hand bekräftar Couldrys ”myt om medierna som samhällets centrum” utan 
snarare en ”myt om samhällets centrum” – frikopplat från medieinstitutionen. 
De som arbetar med webbplatserna verkar tämligen oreflekterat vara starkt 
präglade av den föreställningen, även om det inte behöver vara en uttänkt stra-
tegi. Men i detta sammanhang är det viktigt att uppmärksamma den bräcklighet 
som ändå präglar Internet. Det är möjligt att byta ut länkar, skapa helt nya geo-
grafier och en mer pluralistisk förståelse av de undersökta platserna i denna 
studie. Genom att synliggöra de konkreta intressen och aktörer som – omedve-
tet och medvetet – formar den gynnade geografin, den rumsliga dominanten, 
och därigenom flödesrummets plats, kan dessa maktförhållanden ifrågasättas 
och utmanas av alternativa geografier, röster och rumsligheter som problemati-
serar det till synes givna. 
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Symboliska platser i kunskapssamhället
Internet, högre lärosäten och den gynnade geografin

Universitet och högskolor ses som viktiga symboler, »motorer« och
»kärnverksamheter« i dagens medialiserade kunskapssamhällen. Högre
lärosäten beskrivs ofta, precis som medier, som länkar mellan det lokala,
nationella och det internationella. Den här studien tar avstamp i tre
lärosätens engelska webbplatser för att studera hur de profileras och
länkas till andra sammanhang. De tre lärosätena representerar platser
inbegripna i dynamiska förändringsprocesser: Södertörns högskola utanför
Stockholm, universitetet i Tammerfors i Finland och Tartu universitet i
Estland. Vilka geografier öppnar sig utifrån lärosätenas webbplatser?
Skapar den gynnade geografin specifika förståelser av de olika platserna?
Kan framställningen av platserna kopplas till vissa rumsliga aktiviteter som
underlättas genom kommunikationsteknologin Internet? Och vidare, kan
detta i så fall kasta ljus över de traditionella mediernas betydelse som
samhällsinstitution?

Patrik Åker är lektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid
Institutionen för kultur och kommunikation, Södertörns högskola.
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