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Summering : Forskningsförstudie

För att nå framgång med projektet har det visats att det inte enkelt går 
att förlita sig på teknologisk utveckling utan att det också är viktigt 
att skapa en förståelse för hur teknologin uppfattas och används. Där-
till har förk- larats att Malmö är en stad vars invånare har olika förut-
sättningar och behov. För att låta ICOTW bli attraktivt för hela staden 
krävs insatser för att alla ska uppleva en delaktighet. ICOTW har där-
för beskrivits som en “bro” med möjlighet att leda till social tillväxt.



ICOTW: Internet flyttar hemifrån

Att fokusera bortom det uppenbara

För ungefär 80 år sedan målade konstnären René Magritte sin La 
trahison des images (sv. “bildernas opålitlighet”) i vilken en pipa 
avbildas tillsammans med texten “Ceci 
n’est pas une pipe” (sv. “detta är inte en 
pipa”). Vad Magritte ville säga med detta 
något motsägelsfulla budskap var att vi 
snarare hade att göra med en bild eller 
representation av en pipa än något som 
kan stoppas med tobak och sedan rökas. 
På motsvarande sätt påpekas det i den 
inledande presentationen av ICOTW att 
vi inte har att göra med ett IT-projekt 
utan att det istället är något som handlar 
om människor.

Den likartade dubbelheten i dessa tvärt 
olika saker - en surrealistisk målning och 
ett IT-projekt som inte är vad det verkar 
vara - fick oss att börja resonera kring 
vad vi egentligen hade att göra med. 
Ganska snart kunde vi sluta oss till att 
ICOTW givetvis handlar om ett IT-projekt om än ett som i sin kon-
sekvens på ett fundamentalt sätt har att göra med människor. Teknolo-
gi, oavsett om den har med Internet att göra eller ej, kan aldrig betrak-
tas i isolering utan blir först meningsfull då den används av människor 
och blir till en del av de sociala skeenden som utgör vardagslivets 
grund. Det är lätt att bortse från denna aspekt då teknologi oftast är 
höljd i ett skimmer av oanade möjligheter och stundtals även farhågor.

Denna inledande reflektion är vad som ligger till grund för vad som 
i det följande ska komma. Vår övertygelse är att ett sociologiskt sätt 
att tänka och resonera med grund i forskning bidrar med en viktig 

infallsvinkel på den tematik som aktual-
iseras av ICOTW. Att studera de frågor 
som aktualiseras av ett projekt av detta 
slag innebär emellertid att det inte finns 
en särskilt påtaglig forskningstradition 
att knyta an till. Under årens lopp har 
det publicerats ett närmast oändligt an-
tal böcker och forskningsartiklar om hur 
Internetanvändning påverkar och förän-
drar sociala relationer av olika slag. Som 
Hampton och Gupta (2008) påpekar har 
dessa dock företrädesvis varit fokuse-
rade på Internetanvändning knuten till 
hemmet eller arbetsplatser och kan av 
den anledningen inte på allvar ge en 
insikt i betydelse av ett Wi-Fi som täcker 
samtliga delar av såväl det o!entliga 
(dvs. gator, parker och andra allmänna 
platser) som det semi-o!entliga (dvs. 

platser som befinner sig mellan det o!entliga och hemmets privata 
vrå, till exempel caféer eller liknande) rummet.
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Avsaknaden av sådan forskning är inte särskilt anmärkningsvärd med 
tanke på att det är ett relativt nytt fenomen vi har att göra med. Fler-
talet restauranger, barer och caféer har under de senaste åren börjat 
erbjuda Wi-Fi till sina kunder (antingen kostnadsfritt eller mot ersät-
tning) men det är fortfarande relativt ovanligt att städer med o!entlig 
finansiering erbjuder den här typen av service. Det finns dock städer 
där den här typen av nät (ofta kallat Municipal Wi-Fi, Muni Wi-Fi eller 
Muni-Fi) med varierande framgång har utvecklats och som exempel 
kan nämnas Barcelona (www.bcn.cat/barcelonawifi), Montreal (www.
ilesansfil.org) och New York (www.nycwireless.net).

Framväxten av den här typen av 
tjänster och deras förankring i den 
o!entliga sektorn för med sig att 
stadsplanerare och representanter 
för den o!entliga förvaltningen ställs 
inför en ny uppsättning frågor. Det 
är vanligt att beskriva teknologisk 
utveckling genom att tillskriva den 
möjligheter att bidra till demokra-
tisering och en högre grad av inter-
aktion och dialog men denna typ 
av teknikoptimistisk retorik kräver 
motfrågor för att kunna tas på allvar. 
Det är inte på något vis klart om den 
här typen av teknologisk utveckling 
förändrar relationer mellan män-
niskor eller mellan människor och 
institutioner. Inte heller går det att 
ge några klara besked om den re-
sulterar i en ökad grad av engagemang eller om fallet snarare blir dess 
motsats; att medborgarna drar sig bort från medborgerlig dialog för att 
istället vårda sociala band i den privata sfär som ligger dem närmast 
(Hampton och Gupta 2008).

Med tanke på att såväl ICOTW som författarna till denna rapport rör 
sig på relativt okänd mark vill vi betona att det inte är vår avsikt lev-
erera vare sig en fullständig problembeskrivning eller (som en kon-
sekvens därav) några konkreta lösningsförslag. Istället vill vi kritiskt 
resonera kring de frågeställningar som aktualiseras av detta projekt 
för att därigenom kasta ljus över en annan uppsättning frågeställnin-
gar än vad som aktualiseras i den inledande presentation för att därig-
enom skapa en förståelse för den komplexitet som projektet i fråga 
präglas av.

I denna delrapport resonerar vi 
inledningsvis kring de betydelser 
som ofta tillskrivs teknologi i allmän-
het och sådan som relaterar till 
Internet i synnerhet. Vår ambition är 
att kasta ett kritiskt ljus över de sätt 
på vilka Internet förstås för att på det 
sättet kunna erbjuda en förståelse 
som går bortom en uppenbar “hype” 
och teknikoptimistisk beskrivning. 
Därefter lyfter vi fram olika aspekter 
av Internetanvändning i relation till 
sociala och rumsliga frågeställnin-
gar. I ett senare skede diskuterar vi 
Malmö och stadens varumärke i rela-
tion till de förhoppningar som sam-
mankopplas med ICOTW. Genom att 
peka på några centrala motsättnin-
gar och problematiker uppmärksam-
mar vi betydelsen av engagemang 

och tydlig information om projektets fördelar. Avslutningsvis ger vi en 
bild av de som vi anser vara de mest fundamentala frågeställningarna 
i ett sammanhang som detta och sammanfattar huvudpunkterna i våra 
förslag.



Drömmen om teknologin

Att försöka förstå betydelsen av Internet och (den sociala) webben är 
något som idag kräver ett angreppssätt som är flerdimensionellt. Vi 
har att göra med ett fenomen som på en och samma gång aktualiserar 
frågor som är att hänföra till sociologi, psykologi, geografi, kulturstud-
ier, datavetenskap och en lång rad andra ämnesområden som vare sig 
vill eller kan ha ett meningsfullt utbyte med varandra. Detta till trots är 
Internet en förenande faktor som överskrider traditionella gränsdragn-
ingar och ämnesindelningar.

Det faktum att Internetstudier inte går att hänföra 
till en akademisk disciplin utan snarare är spridda 
över i stort sett alla ämnesområden har kommit 
att leda till ett påtagligt informationsöverflöd 
som innebär att alla ansträngningar att skapa 
en förståelse för Internet och dess olika dimen-
sioner för med sig en risk att hjulet uppfinns på 
nytt. Av denna anledning är det inte ovanligt att 
betydelsen av Internet ringas in med hjälp av en 
uppsjö av språkliga nybildningar.

Många uttolkningar präglas av vad Andrew Ross redan i slutet av 
1990-talet kallade för ”gee-whiz futurism” (1999) och som David 
Gauntlett (2004) senare har betecknat ”nerdwords”. Flertalet forskare, 
bland andra David Holmes (2005), argumenterar för att studier av 
Internet, såväl vetenskapliga som kommersiella, ofta strävar efter att 
fånga ett slags “cybergeist” men detta genom att undvika kopplin-
gar till jämförbara situationer och skeenden samtidigt som ett slags 
allmängiltighet hävdas.

Även om Internet allt som oftast beskrivs med hjälp av hoppingi-
vande språkliga nybildningar är det av stor vikt att vi på ett tydligt 
sätt resonerar kring vad betydelsen av Internet egentligen är och kan 
tänkas vara. Uttryckt annorlunda bör den givna frågan i ett projekt 
som ICOTW vara hur Internet förstås. Vad är det vi avser med be-
greppet? Är det en sak, ett nätverk, en miljö, ett rum, en infrastruktur? 
Med tanke på att Internet kan studeras ur en uppsjö perspektiv är det 

avgörande att ett svar på denna fråga ges 
som åtminstone fungerar tillfälligt, som en 
arbetsdefinition.

Alison Cavanagh (2007) har resonerat 
kring dessa frågor och vill göra gällande 
att den tidigare forskningen om Internet 
företrädesvis har kretsat kring en förståelse 
av Internet ur tre olika (men dock samman-
länkade) perspektiv. Internet har betraktats 
som teknologi, medium eller socialt rum. 
Även om det analytiskt går att särskilja 

dessa tre aspekter eller perspektiv understryker hon att det i verk-
ligheten är fråga om att dessa går in i varandra och beror av varandras 
respektive existens.

Avgörande för sammanhanget är dock att de olika sätt på vilka Inter-
net förstås i sin tur väcker en egen uppsättning frågor. Med detta sagt 
vill vi klargöra att det inom ICOTW är viktigt att föra en diskussion 
om hur Internet förstås och vilka egenskaper som det tillskrivs. Att så 
göra är en grundläggande förutsättning för att e!ektivisera arbetsflö-
det och för att se till att en korrekt uppsättning frågor ställs i relation 
till arbetsprocessen.



Nätets platsbundenhet: rumsliga och sociala aspekter

I spänningsfältet kring synen på Internet som teknologi, medium 
och socialt rum har det sedan mitten av 1990-talet, parallellt med det 
populära teknikoptimistiska perspektivet, gått att tala om en framväx-
ande oro för att virtuella sociala relationer i högre grad ska ersätta våra 
”face-to-face” relationer. Dessa farhågor har sedan början av 2000-talet 
kommit att motbevisas allt mer då socialt 
anlagda perspektiv på Internet och dess 
teknologier kommit att ta större plats i 
forskning.

Forskarna Barry Wellman och Caroline A. 
Haythorntwaite (2002) menar att tekniken, 
enligt dessa synsätt, inte bör ses som en 
autonom kraft med unika kapaciteter att i 
sig själv forma människor socialt och kul-
turellt utan som ett verktyg som möjliggör 
olika sociala och kulturella mål och aktiv-
iteter. Uttryckt annorlunda har vi att göra 
med ett socialt “subsystem” i samhället. 
Relativt tidig forskning inom detta område 
har bedrivits av Sorin Matei och Sandra 
J. Ball-Rokeach (2002) som har studerat 
etniskt diversifierade urbana områden i Los Angeles 
i relation till frågan om hur olika sociala grupper använder Internet i 
sitt vardagsliv. Deras övergripande resultat visade att en högre känsla 
av samhörighet till fysiskt geografiskt definierade gemenskaper 
(stadsdelar, bostadsområden, etc., dvs. sådana som existerar o"ine) 
hos dessa grupper bidrog till en högre grad av interaktion och sam-
hörighet i gemenskaper online.

Denna typ av resultat visar att en geografisk koppling kan göras som 
antyder att o"ine och online hör ihop och inte ska betraktas som två 
separata verkligheter oberoende av varandra. Vikten av att skapa so-
ciala relationer i den fysiska världen kan i ljuset av detta anses berika 
våra relationer online. Den brittiske urbanteoretikern Ali Madanipour 

(2003) menar att i den atomiserade och indi-
vidualiserade staden, där känslan av stabilitet 
och sammanhang ständigt utsätts för hot 
måste av nödvändighet nya sociala band och 
nya gemenskaper formas.

En av de många viktiga komponenter som 
formar våra sociala identiteter är deras rums-
liga dimensioner; var vi bor, hur vi rör oss i 
staden/världen, var vi kan ta oss och inte ta 
oss etc. Påverkas sätten vi socialiserar med 
varandra om vi fysiskt har möjlighet att för-
flytta oss ut i stadsrummet och samtidigt vara 
uppkopplade? Kommer vi röra oss mer ute 
i stadsmiljön istället för exempelvis hemma 
som en konsekvens av en utbyggd digital 
infrastruktur?

Det som Matei och Rokeachs studie har gemensamt med liknande 
studier som genomfördes i början av 2000-talet är att platsbunden-
heten framstår som ett tydligt tema. Man kan tala om en viss domes-
ticering av Internettillgång då den digitala infrastrukturen utgjordes 
av t.ex. kabelbaserade modem. Detta innebar att hemmet, arbetet 
och skolan (i grova drag) var platser där uppkoppling kunde ske och 
främst skedde. När vi idag talar om förståelsen av Internet som trådlös 



blir tidigare klart avgränsade områden (hemmet, arbetsplatsen, skola, 
etc.) mer suddiga då vi ges möjligheten att färdas mellan de tidigare 
uppbundna platserna och andra platser i stadsrummet på ett mobilt 
sätt.

Det faktum att människor idag har möjlighet använda Internet både 
i sina datorer (oftast bärbara) och i sina mobiltelefoner gör att vi inte 
behöver vara funktionsuppdelade och bundna till dessa platser på 
samma sätt som tidigare. Detta 
gäller dock långtifrån alla då t.ex. 
arbetsdelningen ser olika ut på olika 
arbetsplatser och för olika individer. 
Platsbunden kontextualitet är viktig 
att betona men trenden är tydlig. 
När trådlöst bredband och sociala 
medier idag brett ut sig blir diskus-
sionen om var människor idag an-
vänder sig av Internet och på vilka 
sätt de gör det högst väsentlig när 
det kommer till både geografiska 
och sociala aspekter. Den tekniko-
ptimistiska retoriken hävdar att vi 
snart alla är mobila, eller kanske mer 
nyktert uttryckt; att vi har möjlighet 
att så vara.

Noteras bör dessutom att tillgång 
till teknologi inte av nödvändighet 
innebär användning av den. Som exempel kan nämnas att Crump och 
McIlroy (2003) resonerar kring de svårigheter som är förknippade 
med att få folk att använda de nätresurser som erbjuds dem. De me-
nar att det inte är självklart att de individer och grupper som inte har 
tillgång till Internet vill ha det. De klargör också att inte alla betrak-
tar användande av den här typen av teknologi som positiv eller med 
möjlighet att förbättra deras livskvalitet. Av denna anledning är det 
avgörande att resonera kring vilken social värld som får ett mervärde 

av dessa utvecklingar och att dess möjligheter på ett tydligt sätt förk-
laras eller säljs in. Att så göra kräver att såväl betydelse som funktion 
inte presenteras på en rad olika sätt för att på det viset påvisa dess 
betydelse och förankring i olika slags sociala världar.

Hur reflekteras denna trend i statistiken och i en svensk kontext? 
Enligt si!ror från SCB (2010) som utgår ifrån privatpersoners Inter-
netanvändande i Sverige under 2009 har 89 % av personer i åldern 16-

74 år tillgång till Internet i hemmet 
samt att andelen som är ansluten 
till Internet via 3G uppgår till 16 %. 
Det som framgår tydligt i undersö-
kningar av privatpersoners tillgång 
till Internet är att den totala an-
vändningen i hög grad fortfarande 
är bunden till hemmet (om än att 
en viss åldersrelaterad variation är 
tydlig).

En avgörande grundbult i ICOTW 
handlar om att erbjuda tillgång till 
Internet för i stort sett hela Malmö 
och en sådan satsning förändrar 
förutsättningarna för dess tidigare 
mer distinkta platsbundenhet på 
så sätt att hemmet (i första hand) 
inte kommer att vara den självklara 
utgångspunkten för Internetbase-

rad kommunikation. Istället skapas en möjlighet att låta stadsrummet 
med dess samlingsplatser, o!entliga institutioner, kulturella inrät-
tningar, restauranger, caféer och liknande fungera som dess ersättare 
eller kanske bättre; alternativ. Men för vilka grupper kommer en sådan 
geografisk förskjutning av användandet främst att ske och för vilka 
kan stadsrummets o!entlighet och semiprivata platser identifieras 
som alternativ (en ”annan plats”) där uppkoppling kan ske?



I samma undersökning har SCB (2010) noterat att det finns avgörande 
skillnader mellan olika grupper och att såväl tillgång till som användn-
ing av Internet varierar kraftigt mellan dessa. Företrädesvis är det 
faktorer som ålder, utbildningsnivå, sysselsättning, familjetyp, inkom-
stnivå och i viss mån födelseland som påverkar de variationer som 
kan noteras. De grupper som har sämst tillgång till Internet utgörs av 
äldre, lågutbildade och 
hushåll med en vuxen 
utan barn och som exem-
pel kan nämnas att det 
bland 65 - 74-åringar är 
så många som 38 % som 
inte har någon erfarenhet 
av Internetanvändning. 
Detta kan kontrasteras 
med att det i gruppen 
16 - 24-åringar i det när-
maste inte finns någon 
som aldrig har använt sig 
av Internet.

Vidare är det möjligt 
att se en skillnad i an-
vändning som har med 
utbildningsnivå att göra. 
Medan en större del (95 
%) av personer med efter-
gymnasial utbildning 
har tillgång till Internet 
i hemmet är andelen 
lägre (78 %) bland dem 
med enbart förgymnasial 
utbildning. SCB:s rapport visar även på att andelen som använder In-
ternet utanför hemmet, arbetet och skolan nästan tredubblades mellan 
åren 2006 - 2009; 11 % använde Internet på “annan plats” år 2006 mot 
29 % år 2009 (SCB, 2010). Dessa mätningar visar på att vissa grup-

per idag alltså är markant mer rörliga i sin Internetanvändning. Det 
mönster som kan utläsas är att det är bland de yngre grupperna som 
andelen användare “på annan plats” är som störst. Bland den yngsta 
inkluderade gruppen (16 - 24 år) är denna andel 53 %, i gruppen 25 - 34 
år 42 %. Si!rorna sjunker sedan högre upp i ålderspannet där gruppen 
35 - 44 år visar på 27 %, gruppen 45 - 54 år ligger på 22 % samt den äld-

sta inkluderade gruppen 
(55 - 74 år) ligger på 14 % 
(SCB, 2010).

I samband med detta 
spekulerar vi kring att 
användningen av 3G 
sannolikt är som störst 
hos grupperna mellan 16 
- 34 år. Vad detta pekar 
på är att en fri tillgång 
till Internet skulle kunna 
tänkas utgöra en viktig 
ansträngning för vissa 
grupper medan det för 
andra endast skulle 
medföra en marginell 
skillnad. Den avgörande 
aspekten av detta är 
emellertid att tillgången 
till Internet inte längre 
skulle vara bunden till 
hemmet. Att möjligheten 
finns innebär dock inte 
att Internet kommer att 
användas utanför hem-

met annat än av dem som har de resurser (knutna till tid, kunskap, 
teknologi och ekonomi) att så göra.



Drömmen om Malmö

I berättelsen om det “nya” Malmö återkommer ofta tanken om att det 
är en möjligheternas stad som präglas av nytänkande, förändring och 
innovation. Det talas om en allt yngre befolkning med ett “mindset” 
där siktet är inställt på att en ny värld är möjlig. Vi har här att göra 
med Malmös starka varumärke i vilket en expansiv region omtalas i 
lycksaliga ordalag. Vi möter en berättelse om en stad som i hög grad 
lyfter fram staden som en framgångssaga: från industriort till högte-
knologiskt centrum med ett sällan skådat innovationsklimat. Detta 
är en viktig del av dagens Malmö men samtidigt enbart en partiell 
verklighet. Malmö är också en stad som präglas av kraftiga klyftor och 
ekonomisk såväl som etnisk segregation.

I en rapport som publicerades tidigare detta år visade Socialsty-
relsen (2010) hur ekonomisk och etnisk status samvarierar i urbana 
grannskap i landets tre storstadsområden. I Malmö visar sig denna 
tendens vara tydlig då, för att titta på två ytterligheter, den disponibla 
medelinkomsten (medianvärde) per invånare i Västra innerstaden 
(andel invandrare 12 %) är knappt 165 000 kr medan den i Rosengård 
(andel invandrare 60 %) är knappt 62 000 kr (malmo.se 2008). Detta 
är enbart ett exempel på att Malmö som framgångskoncept också har 
en baksida som präglas av ökade klyftor och en påtaglig segregation. 
Av den anledningen menar vi att det är viktigt att låta en viss grad av 
försiktighet prägla förståelsen av en stad där alla är delaktiga. Detta 
är också något som bör fungera som en utgångspunkt då vi föreställer 
oss att ICOTW har möjlighet att lägga grunden för en social webb vars 
innehåll genereras av staden, dess medborgare och dess näringsliv.

Riktade insatser kommer att krävas för att det inte enbart är de allra 
mest resursstarka grupperna, i termer av socialt, ekonomiskt och kul-
turellt kapital, som får möjlighet att hävda sig och därigenom utgöra 

den röst som talar för “alla”. Ytterligare en faktor av vikt i detta sam-
manhang är arbetsmarknadens sammansättning och uppdelning, som 
vi tidigare berört. Det är långt ifrån alla förvärvsarbetande som har 
möjlighet att tillbringa en del av sin arbetsdag utanför den fasta arbet-
splatsen och likaledes är det en stor grupp som i sitt dagliga arbete 
inte gynnas av de infrastrukturella förändringar som ICOTW medför. 
Det som däremot framstår som en möjlig konsekvens är att Malmös 
varumärke kraftigt stärks i den meningen att ett konkret exempel på 
framtidsbetoning kan hävdas. Projektet har möjlighet att locka männi-
skor och intressenter från de branscher som har ett uttalat intresse att 
kapitalisera den information som görs tillgänglig genom projektet och 
som kräver en digital infrastruktur för att på allvar kunna användas.

Det bör emellertid inte glömmas bort att dessa i sin tur är viktiga 
aktörer som har stora möjligheter att fungera som en språngbräda för 
utexaminerade studenter från Malmö Högskola där “nya medier” har 
kommit att bli ett centralt forsknings- och utbildningsområde. Det vi 
vill peka på är därför att själva presentationen eller sättet på vilket 
ICOTW ringas in och förklaras är av stor vikt. Vi ställer oss kritiska till 
att betrakta ICOTW som en väg mot en “gemensam vision” eller ett 
“gemensamt mål” då en sådan beskrivning får en rad andra faktorer att 
falla i glömska. Vi måste fråga vilken förankring antagandet “Build it 
and they will come” har. Vilka är dessa “de” som ska komma och är det 
troligt att ICOTW kan bidra till en ökad integration? Med dessa frågor 
vill vi peka på vikten av att inte förblindas av Malmös varumärke utan 
också på allvar resonera kring för vilka detta projekt är gynnsamt och 
vad dess reella möjligheter består av.



“Build it and engage”

Hur ICOTW kan ses som en bro
 
För att ICOTW projektet ska falla så väl ut som möjligt tror vi att det 
tidigare använda, i viss mån analogiska, konceptet “Build it and they 
will come” bör ersättas med “Build it and engage”. Då vi vet att Malmö 
också har en baksida som följer med dess möjligheter i form av en 
ekonomisk och etnisk segregation mellan 
geografiska områden och sociala grupper ty-
cker vi att det är viktigt att ICOTW betonar 
de sociala fördelar som online-kommunika-
tion kan ge upphov till när dessa samspelar 
med o"ine-kommunikation. Särskilda in-
satser bör således riktas till de grupper med 
sämst tillgång till, kunskap om och ekono-
miska resurser att använda Internet.
 
Vi talar här om social tillväxt. Den spanske 
urbansociologen Manuel Castells (2002) 
tar Ali Madanipour’s resonemang ett steg 
längre och placerar detta i det framväxande 
nätverksamhällets tidiga kölvatten. Castells 
menar att trots de kraftfulla trenderna som i 
staden som trycker på för en ökad sönderfall 
och individualisering av sociala relationer så skapar människor från 
alla sociala klasser, etniska grupper och kulturer gemenskaper och 
nätverk som möjliggör social interaktion. Han kallar detta möjligheten 
att återskapa staden från dess gräsrötter.
 
Den amerikanske sociologen Claude Fischer (2002) visade för snart 
trettio år sedan att det i städer fanns nya former av sociala gemen-

skaper som inte nödvändigtvis grundade sig på var personer bodde 
utan var uppbyggda kring mer selektiva nätverk baserade på särskilda 
intressen, t.ex. subkulturer. Barry Wellman (2002) visade vidare hur 
denna typ av nätverk kan genereras och expandera i takt med att 
informationssamhället och Internet utvecklades. Castells (2002), i sina 
tankar kring detta framvuxna nätverksamhälle, poängterar att risken 

hela tiden finns att denna typ av genere-
ring av sub-gemenskaper kombinerat med 
den strukturella trenden mot stadsmäs-
sig fragmentering riskerar att bryta upp 
och segregera staden än mer och att den 
faktiskt bidrar till att demontera bilden av 
staden som en meningsfull social enhet. 
Denna ökade diversifiering kräver, enligt 
Castells (2002), att det byggs “kulturella 
och institutionella broar” om städer i in-
formationsåldern ska fortsätta att kunna 
uppfattas som socialt meningsfulla städer 
av dess invånare och inte bara som habitat 
vars befolkning består av självdefinierade 
nätverk av individualiserad interaktion.
 
Vi menar att det kan vara fruktbart om 

ICOTW kan sträva mot att vara just en sådan “kulturell och institu-
tionell bro”. Vad kan då en sådan bro tänkas bestå av? Om vi återgår 
till Alison Cavanaghs (2007) sammanlänkade definition av Internet 
som teknologi, medium och socialt rum kan vi koppla denna förståelse 
till själva ICOTW-projektets olika beståndsdelar. Den bro vi ser fram-
för oss består av tre delar: den tekniska infrastrukturen som möjliggör 
ökad tillgång till trådlös uppkoppling (WiFi), ett medium som innebär 



den arena där de inblandade deltar på (Internet) samt ett socialt rum 
som utgörs av de inblandade (Malmöborna). För att denna bro ska 
kunna vara sammanhängande (WiFi - Internet - Malmöborna) tror vi 
att den har en fördel av att upplevas som socialt meningsfull.
 
För att kunna bidra social tillväxt (och i en förlängning ekonomisk 
tillväxt) krävs ett ansvar från Malmö stad, ICOTW och övriga int-
ressenter att förankra detta projekt genom att belysa de sociala förde-
lar som ökad tillgång till Internet 
spritt i stadsrummet kan innebära. 
Två begrepp som vi anser kan vara 
konceptuellt viktiga att resonera 
kring i samband med detta är idéer-
na om socialt kapital och det o!entli-
ga rummet.
 
Det var den franske sociologen 
Pierre Bourdieu (1986) som myntade 
begreppet socialt kapital där detta 
beskriver sociala relationer (fak-
tiska som potentiella) som en slags 
transaktion mellan människor som 
kan ackumuleras (samlas på “hög) 
och spenderas (byta “ägare”). Dessa 
sociala relationer länkas samman 
till medlemskap i grupper (av olika 
slag). Bourdieus term, som nästintill 
kan sägas likna sociala relationer 
som något många av oss lärt oss under en privat eller företagsekono-
misk grundkurs, har sina poänger i samband med vår diskussion. Dels 
sätter den fingret på att sociala relationer faktiskt är något värdefullt, 
både de vi har och de vi kan ska!a oss, att vi blir socialt “rikare” ju fler 
relationer vi har samt att dessa är utbytbara.
 
Att dessa kräver medlemskap (informellt eller formellt) i en grupp kan 
ses som dess förutsättning. I ljuset av detta är det tämligen enkelt att 

se positivt på de många nya kontakter som gjorts möjliga och up-
prätthållets med den digitala teknikens och Internets intåg i många 
människors vardag. Möjligheten att via Internet ska!a kontakter, bl.a. 
genom sociala medier, ökar människors möjlighet att ha ett större 
socialt utbyte med andra. Socialisering via Internet genererar också en 
ökad möjlighet att dela med oss av våra sociala kontakter och att eta-
blera nätverk och band till både de som finns i vår geografiska närhet 
och de i #ärran. För att dessa inte ska bli flyktiga krävs det att vi, precis 

som o"ine, vårdar våra kontakter. Då 
vi vet att det finns en synergie!ekt 
mellan relationer o"ine och online 
innebär detta att nya fysiska band 
kan skapas genom digital socialiser-
ing på detta och andra vis.
 
Flertalet forskare vill göra gällande 
att Internetanvändning, särskilt 
i dess sociala former, bidrar med 
en ökad tillgång av socialt kapital. 
Det är emellertid avgörande att all 
nätanvändning måste betraktas i 
relation till den sociala och politiska 
verklighet som präglar det sociala 
sammanhanget o"ine (Robins och 
Webster 1999). I det ovanstående har 
vi resonerat kring den ekonomiska 
och etniska segregation som präglar 
Malmö och som i hög grad kretsar 

kring stadsdelstillhörighet.
 
Det är viktigt att betona att en genomgripande infrastrukturell satsn-
ing som ICOTW inte nödvändigtvis bryter upp de barriärer som redan 
delar staden utan kanske snarare riskerar att befästa dem ytterligare. 
Annorlunda uttryckt finns det en risk att en satsning av detta slag kan 
för med sig att kommunikationen inom vissa stadsdelar ökar medan 
den minskar (eller är oförändrad) mellan stadsdelar. Att på detta sätt 



resonera kring den digitalt medierade kommunikationen i relation till 
stadsrummets befintliga strukturering antyder att det är av stor vikt att 
särskilda insatser riktas mot en ökad grad av kommunikation, erkän-
nande och igenkännande från och mellan stadens samtliga delar.

Utökad Internettillgång och en utökad användning av denna kan alltså 
ses som både som ett komplement och incitament till att ge fler män-
niskor möjlighet att knyta fler kontakter online och o"ine och därmed 
ska!a sig ett utökat socialt kapital. Genom att detta nu kan ske i ökad 
grad på ett mobilt sätt kan det vara av vikt att därför göra en koppling 
till tankar om vad det o!entliga rummet man vara och hur det kan 
fungera socialt i förhållande till Internet.
 
Keith N. Hampton och Neeti Gupta (2008) understryker att det of-
fentliga rummet, eller snarare de o!entliga rummen, under lång tid har 
spelat en nyckelroll i skapandet och upprätthållandet av sociala och 
personliga nätverk av kontakter. I motsats till de nära och mer ho-
mogena sociala förhållanden som tenderar att dominera privata rum 
(t.ex. hemmet) så erbjuder de o!entliga samt semi-o!entliga/semi-
privata rummen möjligheter till ett mer uppblandat umgänge. Hamp-
ton och Gupta konstaterar att det är omöjligt att förutse hur Internet 
faktiskt kommer att påverka vår sociala interaktion då det kommer att 
finnas variationer vad gäller lokala kulturer, klimat, den byggda miljön 
och inte minst om WiFi kommer att vara gratis eller inte. En intressant 
dimension som de båda här presenterar är att de presenterar två olika 
grundläggande möjliga e!ekter av ökad tillgång till Internet. Vi kan se 
dessa som två olika framtidsscenarion.
 
I det första scenariot kan en allestädesnärvarande tillgång av trådlöst 
Internet komma att sporra människor att socialisera i högre utsträc-
kning i o!entliga rum vilket kommer leda till ökad social delaktighet 
som bär på möjligheten att diversifiera kompositionen av människors 
befintliga nätverk. Detta kan ses som ett scenario där ökad socialt ka-
pital kan ska!as och delas mellan grupper och individer och där detta 
i förlängningen kan leda till ökad integration och även att exempelvis 
a!ärskontakter kan knytas. 

I det andra scenariot kan användandet av o!entligt WiFi komma att 
bestå av “privata kokonger” av social interaktion som gynnar de redan 
etablerade nära band där dessa användare skalas av från interaktion 
med samexisterande andra och som snarare förstärker snarare än 
bryter upp trenden mot en ökad privatism eller individualism i våra 
sociala grupper.

Dessa båda scenarion är av motsatt art rent e!ektmässigt men de är 
också två sidor av samma mynt. Hur ser det då ut i Malmös fall och 
hur kan vi sträva mot att presentera ICOTW som en möjlig samlande 
kraft i enlighet med det första scenariot men samtidigt vara medveten 
om att risken med det andra scenariot ständigt ligger på lur?

Social tillväxt och därmed ökad integration kan i en förlängning leda 
till ekonomisk tillväxt och innovationer. Detta kräver dock att ICOTW, 
för att kunna agera som en bro, presenterar och agerar för att detta 
projekt ska kunna uppfattas som ett socialt meningsfullt alternativ. 
Genom att utgår från att rikta pedagogiska insatser underifrån och 
därmed se till att försöka peka på en existerande möjlighet till ökat so-
cialt kapital genom användning av Internet i stadens många rum - där 
de o!entliga rummen blir potentiella berikande sociala alternativ till 
andra mer privata rum - kan en bro bli möjlig.   
 
Internetmönster för de grupper i Malmö som idag är underrepre-
senterade i reell statistik bör ses som en prioriterad riktad insats. 
För att inte enbart de i dagsläget mest resursstarka grupperna ska 
gynnas, och därmed endast bidra till en ytlig förändring där Malmös 
varumärke förvisso stärks men utan större förankring, krävs det att det 
i första hand fokuseras på att kultivera de, i dagsläget, mindre resurss-
tarka grupperna så att även deras röster kan bli hörda. Den sociala 
webb vars innehåll genereras av staden, dess medborgare och dess 
näringsliv kan få ett större innehåll.



Avslutande ord

Vi inledde den här rapporten med att lyfta fram en målning av René 
Magritte för att därigenom visa på den opålitlighet som präglar vår 
förståelse av den sociala världen. Det är ofta fallet att det vi tror oss se 
inte berättar hela sanningen och att våra intryck, om än enbart i viss 
mån, är bedrägliga. Det är med den utgångspunkten som vi har förfat-
tat den här rapporten. Vi har velat visa på 
att alla berättelser och iakttagelser präglas 
av en komplexitet och att det alltid finns 
fler aspekter att lyfta fram. Inledningsvis 
påpekades att vi, likt forskningen i stort, 
rör sig på okänd mark när frågor av det 
här slaget diskuteras. Detta till trots har vi 
eftersträvat att fånga ett antal aspekter av 
ICOTW som vi betraktar som betydelse-
fulla. Avslutningsvis vill vi peka på de 
punkter som är av huvudsaklig vikt för 
vad som har sagts i det ovanstående för 
att på så vis ge en sammanfattande, om än 
inte uttömmande, konkretisering av våra 
resonemang.

För det första har vi argumenterat för att 
det är viktigt att klargöra hur vi förstår 
Internet och ICOTW. Vi har vid ett flertal tillfällen resonerat kring 
vikten av att inte betrakta teknologi i isolering utan att dess betydelse 
alltid är avhängig det sociala sammanhang i vilket den används och 
blir betydelsefull. För att begripliggöra våra resonemang har vi betrak-
tat Internet som ett verktyg. Genom att så göra blir det inte möjligt att 
friställa dess betydelse från den situation i vilken Internet används. 
Vad gäller ICOTW har vi valt att betrakta dess framtida funktion 

något metaforiskt genom att omtala det i termer av en kulturell och 
institutionell bro. Att så göra innebär att vi behöver förstå vad en bro 
egentligen är. 

En bro är alltid förankrad i olika sammanhang och syftar till att över-
brygga någon form av barriär. I fallet med 
ICOTW väcks emellertid en rad frågor 
om möjligheten att så göra. Vi har pekat 
på att detta projekt och dess brobyggande 
funktion måste förankras i den sociala och 
politiska verklighet som präglar dagens 
och morgondagens Malmö. Vi vill mena 
att det krävs riktade pedagogiska insatser 
för att denna slags teknologiska utveck-
ling ska framstå som socialt meningsfull. 
Av den anledningen har vi talat i termer 
av “Build it and engage” snarare “Build it 
and they will come” som föreslogs i den 
inledande presentationen av detta projekt. 
Med andra ord krävs det att ett projekt 
av detta slag är inkluderande och verk-
lighetsförankrat i betydelsen att vi har att 
göra med ett socialt sammanhang och en 

befolkning som präglas av en stor spridning och variation. 

Ytterligare en viktig faktor att ta hänsyn till när ICTOW betraktas 
som en bro är att projektet har en potentiell möjlighet att fungera som 
en länk mellan online och o"ine. Vi har noterat att detta projekt kan 
bära en möjlighet att generera och/eller öka det sociala kapitalet och 
att dessa infrastrukturella satsningar kan komma att utvecklas till en 



slags transaktionskanal. Socialt kapital med grund online kan vara 
värdefullt i sammanhang o"ine. Under förutsättning att rätt medel 
tillförs är det tänkbart att ICOTW kan främja social tillväxt som i sin 
tur kan generera ekonomisk tillväxt. Vi måste dock betrakta detta ur 
ett bredare perspektiv, dvs. inte enbart med fokusering på nätet. Vi-
dare har vi resonerat kring möjligheten att interaktioner och sociala 
samspel online potentiellt sett kan föra med sig konsekvenser i det 
o!entliga rummet och dess olika forum. För att det ska bli en realitet 
krävs det emellertid att vi inte enbart 
faller tillbaka på en drömsk beskrivning 
av vare sig Malmö eller Internet utan 
snarare fokuserar på de frågeställningar 
och problem som en förståelse därav ger 
upphov till.   

För det andra har vi accentuerat vikten av 
att betrakta teknologi i allmänhet och In-
ternet i synnerhet som av nödvändighet 
förankrad i ett socialt sammanhang. 
Det föranleder att en förståelse av In-
ternet och ICOTW ställer krav på att vi 
tar hänsyn till såväl demografiska som 
geografiska aspekter. Detta blir särskilt 
viktigt när vi har att göra med en stad 
som Malmö. Vi har i det ovanstående 
pekat på att det finns motsatta bilder av 
Malmö där den innovationsdrivna framtidsstaden står mot en i viss 
mån sargad och segregerad verklighet. 

Det är dessa motsatta bilder som tillsammans utgör det Malmö som 
vi behöver ta hänsyn till i det här projektet. Av den anledningen är 
det viktigt att notera att det “nya Malmö” enbart är partiellt nytt och 
att framgångssagan inte får läsas utan dess mer dystra kapitel. På den 
här punkten har vi att göra med en svårighet eftersom vi å ena sidan 
behöver förstå den teknologiska utvecklingen i relation till det sociala 
klimatet som helhet medan vi å andra sidan också behöver fokusera 

på den innovationskraft och det framtidshopp som präglar Malmö och 
som markerar riktningen för vissa delar av staden. 

Vi måste ta hänsyn till att Malmös invånare har olika förutsättningar 
att använda teknologin och att röra sig i och använda sig av stad-
srummet. Detta får betydelse för den inverkan och den framgång som 
ICOTW möjligen kan få. Ett viktigt led i arbetet blir därför att fråga 
vilka det idag är som har tillgång till och drar nytta av dagens te-

knologi och dess användningsområden. Vi 
måste ha en förståelse för hur de som idag 
står utan Internet kan komma att förstå 
och handskas med utvecklingen. Risken är 
annars överhängande att de som idag är att 
betrakta som icke-användande kan utsättas 
för en dubbel exkludering i ett Malmö som 
domineras av en digital infrastruktur.

För det tredje och slutligen har vi argu-
menterat för en kritisk hållning till vad 
ICOTW kan tänkas leda fram till. Även om 
det kan tyckas vara fallet att vi stundtals 
ger en allt för kritisk bild av de problem 
och möjligheter som ICOTW står inför så 
ser vi stora potentiella fördelar med pro-
jektet. Det finns en möjlighet att det leder 
fram till en ökad demokratisering och posi-

tiv utveckling av det sociala klimatet. Samtidigt finns det en risk för 
en ökad sönderfall och individualisering genom teknologianvändnin-
gen. Ett projekt som detta kan både kullkasta och cementera sociala 
strukturer. Vad resultatet blir är avhängigt det sätt på vilket arbetet 
med ICOTW fortskrider och planeras och det är av den anledningen vi 
betraktar det som värdefullt att redan i ett tidigt skede resonera på det 
sätt som har gjorts i det ovanstående.


