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ABSTRACT
This article focuses how power and resistance are exercised in one of Stockholm’s big
gest shopping centres. Power and resistance are key words in Cultural Studies. Howe
ver, the tradition is dominated by studies where ordinary/common’ people and their 
everyday resistance against economical, political and symbolic power is analysed. Cri
tics of Cultural Studies have pointed out that this domination in some cases has led 
to a romanticized view on common people s resistance and an unproblematic, simp
lified concept of power. This article works in the tradition of Cultural Studies, but 
takes this critique seriously by distinguishing three arenas where economic, political 
and symbolical forms of power intersect and clash with other interests. These are loca
ted in the tension between three sets of relations: a) the shopping centre versus the lo
cal municipality, b) the centre management versus the individual businesses that run 
shops in the centre, and c) the shopping centre as a whole (comprising the owners, the 
shops and the space itself) versus the visitors (who are predominantly women). The 
empirical material consists of observations and field-notes, branch statistics, inter
views with customers, shop employees and centre managers, photographic documen
tation, advertisements and other public sources from 1998 to 2002.

Key words
Cultural Studies, shopping centres, economic, political and symbolic power, resistan
ce, the flaneur, gender
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Hillevi Ganetz

Makt och motstånd i köpcentrumet

Michel de Certeau beskriver i sina arbeten hur idéer om den hälsosamma, planerade, 
rationella och övervakade staden, växte fram under 1800-talet, idéer som sprang fram 
ur såväl utopiska som socio-ekonomiska intressen. Han kallar denna planerade stad 
för ”staden som begrepp” (de Certeau 1974/1988). Ett välkänt exempel är 1800-talets 
Paris, designat av Baron von Haussmann, Napoleon den tredjes prefekt (Benjamin 
1982/1990, Donald 1992)). Hans vision av en stad med raka och breda boulevarder, 
anlagda parker och nya rekreationsmiljöer kom att prägla Paris. Omkring 1870 var en 
femtedel av det centrala Paris’ gator en skapelse av Haussmann och stadens för bebyg
gelse tillgängliga area hade fördubblats (Donald 1992).

Men är då denna historia om ”staden som begrepp” den enda? Nej, svarar både de 
Certeau och Walter Benjamin. En röd tråd i den sistnämndes verk med titeln Pas
sagearbetet (1982/1990) är hur det moderna projektet ständigt undermineras av det 
omedvetna, drömmarna -  det vill säga den andra och magiskt mörkare sidan av det 
rationella, upplysta och transparenta. För honom står passagerna i förbindelse med 
det omedvetna: en brevlåda bredvid en ingång till en passage blir för Benjamin ett 
tillfälle att lämna ett tecken till den ”medvetna” värld han, med inträdet i det hem
lighetsfulla mörkret, just ska lämna (Benjamin 1982/1990: 123). I Benjamins tanke
värld skulle en karta över staden inte enbart rekonstruera gator, kyrkor och hus utan 
också ”stadens hemliga gestalter, djupt förborgade: mord och uppror, de blodiga knut
punkterna i gatunätet, kärlekens och de eldiga lidelsernas lagringsplatser” (Benjamin
1982/1990: 117).

Också för de Certeau är staden något mer än ”staden som begrepp”. Den är alltid 
mer mångfasetterad, oförutsägbar och aktiv än dess planerare och makthavare vill er
känna. Det som ”stör” den rationella ordningen är, menar de Certeau, människornas 
praktiker, deras ”taktiska” lister som står i kontrast till de ekonomiska och politiska 
makthavarnas ”strategiska” medel. Med Certeaus ord; ”Och under stadens ideologise- 
rande diskurser sprider sig de lister och kombinationer som föds av en makt utan läs
bar identitet. De är inte gripbara, har ingen rationell transparens -  och är omöjliga att 
administrera” (de Certeau 1974/1988: 95).

Både Benjamin och de Certeau är främst intresserade av ”vanliga” människors 
motståndstaktiker mot ekonomisk, politisk och symbolisk maktutövning. Bådas tän
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kande har också haft stort inflytande på forskningstraditionen Cultural Studies, vil
ket, enligt traditionens kritiker, förklarar den (för) stora koncentration på analyser av 
folkligt ”vardagsmotstånd”. Men Benjamin fokuserar i motsats till de Certeau även 
flanören. En person, som enligt honom, inte bör förväxlas med normalmedborgaren, 
utan istället utgör en extrem bohemisk position från vilket vardagslivet kan upptäck
as på ett mer distanserat sätt. Flanörens beteendemönster är både ett sätt att röra sig 
och en reflexiv process som betecknas av en stark närvaro i nuet och ett uppmärksamt 
iakttagande av omgivningen (Gleber 1997: 67). Flanören är ingen motståndsmän, 
och det menade heller inte Benjamin. Flanören bör förstås som annorlunda och avvi
kande, en individualist ständigt på väg åt motsatt håll än ”massan”. I egenskap av av
vikande kan flanören också ses som en utmaning mot den ekonomiska, politiska och 
symboliska maktutövning som präglar såväl staden som passagerna.

Teori och empiri
Nutidens ättlingar till passagerna är köpcentrumen. Här ska fortsättningsvis fokus 
läggas på maktutövning och motstånd mot denna maktutövning i just ett sådant. 
Diskussionen som följer utgår från ett av Storstockholms största köpcentrum, nämli
gen Solna Centrum. Artikeln presenterar tre arenor där ekonomisk, politisk och sym
bolisk maktutövning bryts och korsas med andra intressen. Dessa är a) köpcentrumet 
visavi kommunen, b) köpcentrumsledningen visa vi de enskilda företagarna samt c) 
köpcentrumet i stort (köpcentrumbolag, företagarna samt själva rummet) visavi be
sökarna. Artikelns teoretiska fond utgörs av verk skrivna inom ramen för den Cul
tural Studies-inspirerade konsumtionsforskning som framträdde på 1980-talet och 
som diskuterar konsumtion i relation till rum och platser.1 Under inflytande av ett 
mer allmänt intresse för rum och spatiala metaforer, började konsumtionsforskningen 
undersöka de särskilda konsumtionsrummen, som inte längre enbart sågs som platser 
för varors försäljning utan som rum där sociala och kulturella identiteter kunde prö
vas. Ytterst uppstod detta intresse för rum och plats som en följd av att de Certeaus 
verk gjordes tillgängliga på engelska. Speciellt betydelsefullt var hans syn på konsum
tion som ”sekundär produktion”. Detta begrepp använde de Certeau för att fånga de 
moment av aktivitet som också finns i konsumtionsprocessen då han ansåg att den 
ensidiga, passiva bilden av konsumtion som ditintills dominerat forskningen var miss
visande. Men i denna artikel ska inte enbart folkligt motstånd mot ekonomisk och/ 
eller politisk maktutövning belysas utan ambitionen är att också synliggöra makt och 
motståndsstrategier inom och mellan de ekonomiska och politiska sfärerna. Artikeln 
avslutas med ett återvändande till flanören och en diskussion av vem denne moderni
tetens hjälte kan vara idag, i det senmoderna.

Empirin består av material insamlat inom ramen för kultur- och medieforsknings-

1 Några exempel på sådana verk är Miller (1987), Morris (1988), McCracken (1990), Sack 
(1992), Shields (1992).
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projektet Populära passager: Medierna i det moderna konsumtionsrummet, finansierat 
av Riksbankens Jubileumsfond.2 Ett omfattande etnografiskt källmaterial bestående 
av dokument, foton, fältanteckningar och intervjuer, insamlat kollektivt av hela fors
kargruppen under åren 1998-2002. Det etnografiska materialet består av 164 fältan
teckningar, 94 intervjuer och ett 30-tal kommentarer och andra arbetsanteckningar. 
Dessutom producerades fyra böcker: Bjurström, Fornäs & Ganetz (2000), Becker 
m.fl. (2001), Becker m.fl (2002) samt Gemzöe (2004). Den sistnämnda volymen 
utgör en reflexiv metodologisk diskussion av hur man kan närstudera medier, kon
sumtion och det senmoderna samhällets mötesplatser. Då det skulle föra allt för långt 
att sammanfatta de utmaningar som följer på medieetnografiskt arbete och tväritet 
(Bäckström & Fornäs 2004), det vill säga ett långtgående tvärvetenskapligt samar
bete, vill jag hänvisa den metodintresserade till denna volym.

Ur det enorma material som omnämndes ovan har jag för denna artikel fört sam
man och utvecklat en del av de fragment och mer eller mindre utförliga diskussioner 
som berör maktdimensioner i köpcentrumet. Trots att artikeln alltså är ett resultat av 
ett kollektivt projekt och jag därmed lika gärna skulle ha kunnat ha skrivit ”vi” som 
”jag”, så väljer jag ändå att för det mesta skriva i första person. Detta beroende på att 
många av slutsatserna är mina egna.

Köpcentrumet visavi kommunen
Det kan tyckas som om den ekonomiska makten i form av köpcentrumbolaget och 
den politiska makten i form av kommunen, lever i fullständig frid och endräkt med 
varandra. Ett illustrerande exempel på detta är den ceremoni som hölls 2001 där 
kommunstyrelsens ordförande och borgmästare samt köpcentrumets ägare, Rodam- 
co Sverige, och dess vd, deltog. Det man firade var att en nybyggd del av köpcentru
met invigdes. Borgmästaren inledde med att beskriva Solna stad som en föregångs- 
kommun när det gällde att få till stånd ett samarbete mellan den politiska och den 
privata sektorn i skapandet av en modern och expansiv stadsmiljö, och Solna Cen
trum var det klarast lysande exemplet på vad ett sådant samarbete kan åstadkomma. 
Sedan lämnades mikrofonen vidare till vd:n som gratulerade Solna Centrum till dess 
enorma framgångar och som med varma känslor mindes den första gången han träf
fat borgmästaren för cirka femton år sedan. Han berättade i korta ordalag om före
tagets framgångsrika expansion: det var i dagsläget ägare till tolv köpcentrum runt 
om i Sverige och ägdes i sin tur av det holländska företaget Rodamco CE som äger 
köpcentrum över hela Europa. Grunden till Rodamcos succé hade en gång lagts just

2 I projektgruppen har ingått som fasta medlemmar Johan Fornäs (huvudsökande), Karin 
Becker, Erling Bjurström, Hillevi Ganetz och Åsa Bäckström (assistent) -  alla medievetare. 
Samt under skiftande perioder forskarna Göran Bolin, Leonor Camauer, Lena Gemzöe, Nan
na Gillberg, M artin Gustavsson, Anette Göthlund, Hasse Huss, Lars Kaijser, Sonja Kalme- 
ring, M artina Ladendorf, Karin Lövgren och Love Nordenmark som kommer från sex olika 
discipliner.
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här, i Solna, fortsatte han och passade på att tacka alla dem som bidragit, nämligen (i 
tur och ordning) de inblandade politikerna, arkitekterna och konsulterna, det bygg
företag som byggt det nya köpcentrumet, företagsägare och butiksinnehavare i Solna 
Centrum. Han avslutade, sist men inte minst, med ”ett stort tack till de allra vikti
gaste: de köpglada konsumenterna”. Sedan följde den obligatoriska bandklippning
en samt fotografering av de två leende herrarna, skakande varandras händer (Fornäs 
2002: 331-333).

Som framgår av beskrivningen ovan ges åskådaren ett intryck av total samman
smältning av de politiska och ekonomiska maktsfärerna. Så har dock inte alltid varit 
fallet. Den mark som köpcentrumet är byggt på, har skiftat ägare under årtiondenas 
lopp; från något som kan liknas vid godsägarkapitalism (fram till 1945), över folk- 
hemskapitalism (till slutet av 1970-talet) och 1980-talets neo-liberala ”turbokapita
lism”, fram till dagens globaliserade kapitalism (Gustavsson 2001: 60). I dagens läge 
äger kommunen ingen mark i köpcentrumet, förutom den som stadshuset och det 
kommunala biblioteket står på. Det är det holländska företaget Rodamco CE som 
innehar majoriteten av aktierna i köpcentrumbolaget. Men denna privatisering av det 
offentliga rummet har inte skett helt utan motstånd från vissa politiska partier och 
utomparlamentariska organisationer.

Partipolitiskt motstånd
Internt och när det gäller den politiska sfären har Vänsterpartiet — med det socialde
mokratiska och borgerliga partiernas goda minne -  gått i spetsen för en opposition 
som handlat om att spjärna emot den kommersialisering av det offentliga rummet 
som gradvis skett. Under årens lopp har man bland annat motionerat om lokaler för 
barn- och ungdomsverksamhet samt en teaterscen och man har också protesterat mot 
utförsäljningen av kommunens lokaler till köpcentrumbolaget. Allt förgäves (Gus
tavsson 2001).

I kampen om makten över rummet mellan de ekonomiska och politiska maktsfä
rerna vann fastighetsbolaget de heta definitionsstriderna som rådde under åren 1986- 
1993 och som handlade om vilken social praxis som skulle vara möjlig i det nya in- 
glasade centrumet. ”Inomhustorget”, befarade Vänsterpartiet i ett särskilt yttrande 
1986, ”innebär också ett demokratihot, då det kan medföra inskränkningar av mö
tes- och demonstrationsfriheten”. Farhågorna besannades. I en socialdemokratisk in
terpellation 1988 konstateras att Amnesty och Svenska Freds nekats att sätta ut bok
bord ”eftersom fastighetsägaren inte godtog politiska aktiviteter i den delen av Solna 
Centrum”. Markägaren ville helt enkelt inte göra denna plats till ett tillhåll för, som 
vd:n för fastighetsbolaget uttryckte det, ”ayatollor och politiska tyckare”. Fyra år se
nare hade handlingsutrymmet begränsats även för andra organisationer. Som exem
pel kan nämnas att politiska partier nekats ha lottförsäljning och informationsbord 
under kommunkärnans glastak, något som påpekas av en socialdemokratisk interpel- 
lant (Gustavsson 2001).

Till sin hjälp i kampen om makten över det offentliga rummet har fastighetsbo
laget paradoxalt nog haft hjälp av statliga och kommunala ordningsföreskrifter. Det
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skulle föra för långt att i detalj här redovisa hur offentliga platser regleras i Svensk för
fattningssamling och den lokala ordningsföreskriften för Solna kommun. Samman
fattningsvis kan sägas att det område som ockuperas av köpcentrumet definieras som 
”vanlig” offentlig plats i lagtexten, men i praktiken fungerar det som ett halvoffent- 
ligt rum. Detta på grund av att lagtexten och de lokala ordningsföreskrifterna lämnar 
utrymme för köpcentrumets egna ordningsregler. Utrymmet motiveras med att kom
munen inte äger marken -  den är privatägd. Dessa ordningsregler finns uppsatta vid 
alla in- och utgångar. Där föreskrivs bland annat att det är förbjudet att affischera och 
ordna demonstrationståg (Gustavsson 2001).

Utomparlamentariskt motstånd
Solnaborna har alltså för alltid förlorat sitt stadscentrum. I dess ställe har ett köpcen
trum vuxit fram. Men även om det kan verka som om den politiska makten kapitule
rat, så har inte de utomparlamentariska grupperna gett upp. Så har exempelvis stadens 
850 pensionärer, organiserade i den lokala pensionärsföreningen, protesterat mot bris
ten på avgiftsbefriade sittplatser i centrumet.

Vi vill inte tjuvsitta på de många serveringsplatserna och varken skall eller orkar äta 
glass, pizza eller dricka kaffe och bakelse varje gång vi behöver sitta och vila våra gamla 
kroppar. (Ur skrivelse till kommunfullmäktige, Gustavsson 2001: 81)

Under en period togs nämligen bänk efter bänk bort ur köpcentrumet. Att ta bort 
bänkar från köpcentrum är en bland flera metoder att hålla kunder i rörelse, men den 
mer officiella förklaringen var att bänkar med vilande människor skymmer reklamen 
utanför butikerna. Följande intervjuutsnitt illustrerar två manliga pensionärers ver
sion av ”bänkstriden”:

Den ena mannen heter Karl Erik. Den andra Kjell. /... / Men argast är de över bänkar
na som förut stod vid Stadium. En dag bestämde sig Stadium för att bänkarna skymde 
det rostfria. Båda är indignerade -  och visar mig den rostfria dekoren i centrum -  hur 
kan något skymma vad som bara är ett täckmaterial? En dekor?

Stadium flyttade över bänken till Vivo-sidan -  men Vivo menar att bänkarna skym
mer deras grönsaker. Nya indignerade utrop. Grönsaker! Föreståndaren beskyller pen
sionärerna för att ha flyttat på bänken själva, ringer efter väktarna och får bänkarna 
undanflyttade./.../ Männen pratar indignerat om hur pensionärer och handikappade 
inte kan vila sig efter att de handlat på Vivon. De allra flesta handlar på Vivo och Ica 
varje dag. Och ändå kan de inte få vila sig lite där borta.

Vi gör nytta också, säger de och skrattar, de brukar sitta på bänken vid Vivo och se 
på alla som tar blommor utan att betala. De berättar livligt om damen som stoppade 
ner två ljung i väskan och gick utan att betala och om de andra som tar en bukett med 
sig då de passerar. Solna centrum borde hyra oss som spioner istället. (Fältanteckning 
000323)
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Som framgår av citatet var frågan om bänkarnas vara eller inte vara något som djupt 
engagerade även PRO:s ”gräsrötter” och gav upphov till kritiska diskussioner och även 
motståndshandlingar i vardagen. Pensionärernas protest resulterade i att bänkarna 
började dyka upp igen -  tydligen såg köpcentrumbolaget inga problem i att begränsa 
yttrandefrihets- och demonstrationsrätten, men ett problem i att inte tillmötesgå en 
av sina snabbast växande kundgrupper.

Symboliskt motstånd
Men även om det tycks som om den politiska makten, i form av kommunstyrelse och 
-fullmäktige, kapitulerat inför den ekonomiska makten, finns motståndfickor inom 
den kommunala förvaltningen, främst i form av tjänstemän inom kultursektorn, det 
vill säga representanter för den symboliska makten. Det ena motståndsfickan spring
er ur konflikten mellan offentlighetens och de kommersiella aktörernas respektive 
intressen, och hur den kommer till visuellt uttryck. Här handlar det alltså om en 
strid mellan symbolisk och ekonomisk maktutövning. Som förut nämnts ingår båda 
stadsbiblioteket och stadshuset, med Solna stads politiska styrelse och administrativa 
centrum, i Solna Centrum, omringade av butiker. Framför stadshuset ligger ett stort 
öppet torg och i taket över dess ingång hänger ett av stadens största och mest påkos
tade offentliga konstverk, en mobil skapad av en berömd konstnär. Stadens museiin
tendent underströk i en intervju att hon ansåg det vara viktigt att all reklam hölls på 
betryggande avstånd från konstverket så att det fick hänga i fred över torget. Enligt 
henne behövdes detta utrymme för att kunna skänka den eftertraktade konstnärliga 
dimensionen åt den annars så kommersiella miljön. Bakom en sådan syn ligger ett 
ideal om en kommersbefriad zon i köpcentrumet. Öppenhet och i synnerhet fri sikt 
har här sammansmält med det offentliga i ett ideologiskt försök att förkroppsliga det 
demokratiska idealet av fritt idé- och tankeutbyte (Jackson 1998). I jämförelse med 
det öppna torget framför stadshuset står det helt klart att de trängre, mindre luftiga 
utrymmena i centrumet helt domineras av reklam och andra kommersiella budskap, 
även om det också finns konstnärliga verk utspridda här och där. Konstverken är här 
företrädesvis placerade i nära anslutning till det vardagliga och familjära, det vill säga 
i sammanhang där gränsen mellan det offentliga och det kommersiella är mindre tyd
lig, i de trängre och gyttrigare delarna av centrumet (Becker 2001).

Den andra motståndsfickan är biblioteket som bara genom sin närvaro som kultu
rell institution och med placering mitt på det mest centrala torget, utmanar den eko
nomiska makten. Allmänt kan säga att bibliotek idag inte enbart är platser där man 
lånar och läser böcker; dagens bibliotek påminner mer om medietek. Den traditio
nella bilden av biblioteket som en kulturens högborg reserverat för den bildade medel- 
eller överklassen har också förändrats: under de senaste decennierna har biblioteken 
”förfolkligats” på samma sätt som boklådorna och liksom dessa till och med hamnat 
mitt i ett köpcentrum (Ganetz 2002).

Rollen som folkets tjänare på kulturområdet, är bibliotekschefen på biblioteket på 
Solna centrum mycket medveten om. I en intervju definierar hon verksamhetens mål 
som ett medel att stimulera människor att söka kunskap och kulturupplevelser, er



MAKT OCH MOTSTÅND I KÖPCENTRUMET 11

bjuda medborgarna fri tillgång till information, arbeta läsfrämjande och folkbildande 
samt att söka undanröja sociala, fysiska och geografiska hinder för människor att an
vända bibliotekets tjänster och att särskilt uppmärksamma barns och ungdomars be
hov av böcker och läsning.

Med den lokala ledningen för Rodamco har man dock, enligt bibliotekschefen, då
lig kontakt. ”Dom sköter sitt och vi sköter vårt” säger hon. Det har dock talats om att 
köpcentrumbolaget ska sponsra vissa kulturprogram, men hittills har detta inte reali
serats då, enligt bibliotekschefen, köpcentrumledningen vill ha arrangemangen utan
för biblioteksbyggnaden, ”dom vill inte ha det långt inne i en byggnad som dom inte 
ens har hyresintäkter av” (Ganetz 2002: 106).

Förutom de mål som citeras ovan ser bibliotekschefen centrumets bibliotek som 
”en viloplats från det kommersiella, detta att man ständigt ska plocka upp en port
monnä så fort man går in genom en dörr här i centrum” (Ganetz 2002: 107). Det är 
inte så att hon inte uppskattar köpcentrumet, men hon tycker att det också behövs 
alternativ till kommersialismen inom köpcentrumet, särskilt för barn och äldre som 
ofta saknar ekonomiska resurser.

Går man runt i biblioteket ser man tydligt att byggnaden inte bara är en plats där 
människor kan stilla läshungern utan biblioteket är också viktigt som ett rum i sig. I 
Solna Centrum -  och säkert gäller detta också andra bibliotek -  fungerar biblioteket 
som en plats utan stress och oro, ett rum för eftertanke och lugn. Denna avstressade 
atmosfär skänker människor en plats som fungerar som en oas mitt i kommersialis
mens centrum. Här, i denna gamla institution för symbolisk makt, kan människor 
göra sig osynliga för den ekonomiska maktens strategier.

Köpcentrumledningen visavi företagarna
Solna Centrum, liksom andra centrumanläggningar, leds av en centrumledning på 
plats. Denna består av centrumchef, centrumassistent, marknadsansvarig, uthyr- 
ningsansvarig, driftansvarig samt fastighetstekniker. Köpcentrumets ledning kan pla
ceras in på en mellannivå i den hierarkiska struktur som organisationen utgör. Basen 
utgörs av den så kallade operativa nivån. I Solna centrums fall består denna av buti
ker, caféer och restauranger. Det är här som varor och tjänster till konsumenterna er
bjuds och därför är denna nivå också den mest synliga för konsumenterna. Centrum
ledningens mot- eller medpart, beroende på hur man ser det, är företagarföreningen 
som är en sammanslutning av de hyresgäster som hyr butiks- och restaurang/cafélo- 
kaler i centrumet.

Solna Centrum enligt köpcentrum ledningen
Liksom de flesta internationella och nationella köpcentrum är Solna Centrum upp- 
byggt kring några så kallade ankarbutiker, det vill säga stora, välkända kedjor eller 
varuhus som är placerade vid in- och utgångar. I Solna Centrum finns Åhléns, H&M 
och liknande större företag. Där finns också stora sportkedjor som Intersport, liksom 
mindre nationella klädkedjor. De stora butikerna varvas med mindre, lokala detaljis
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ter. I centrumet finns också två stora matvaruaffärer, liksom kommunal service som 
bibliotek, stadshus, försäkringskassa och arbetsförmedling.

En vid definition av begreppet köpcentrum är ett rum som utgörs av en samling 
butiker, organiserade inom en gemensam ram. Ofta finns också inslag av serveringar 
och andra typer av tjänster (Bjurström, Fornäs & Ganetz 2000: 54). Den ”gemen
samma ramen” är något som köpcentrumledningen står för, ibland i konflikt med 
den operativa nivån. Hur formuleras då den gemensamma ramen för just Solna köp
centrum och finns det några konflikter inom den ekonomiska sfär som här består av 
köpcentrumledningen och butikerna?

I intervjuerna talar centrumledningen om centrumet som ett hemlikt, folkligt 
köpcentrum. Begreppet folklighet motiveras från ledningens sida med siffror om med
elinkomst och besöksfrekvens. Den genomsnittliga Solnabon är en typisk ”medel- 
Svensson”, det vill säga ingen höginkomsttagare utan med tillhörighet i arbetar- till 
medelklass och som besöker köpcentrumet i genomsnitt tre gånger i veckan. Begrep
pet folklighet i centrumledningens tappning kan preciseras med de underordnade ka
tegorierna a) trivsamhet och b) autenticitet, ord som ofta dyker upp i samtal med led
ningen för centrumet. Dessa kategorier är mer abstrakta, men man arbetar också med 
mer konkreta kategorier som till exempel c) tillgänglighet.

Centrumchefen nämner ofta ordet trivsamhet i samband med att han talar om att 
centrumet är byggt som en småstad. Andra närliggande ord som dyker upp i intervjun 
med centrumchefen är exempelvis ”koppla av”, ”behagligt”, ”social mötesplats” och 
”närhet”. Betoningen av begreppet ”trivsamhet” är ledningens sätt att så att säga välja 
sida vad gäller de för all upplevelseindustri centrala kategorierna trygghet och spän
ning. I Solna Centrums fall utfaller balansakten till trygghetens fördel, även om man 
också gärna vill betona det spännande.

Autenticitet, eller ordet äkthet, nämns också ofta i intervjuerna, speciellt i relation 
till andra, konkurrerande köpcentrum som beskrivs som ”konstgjorda”. Solna Cen
trum är inte så. Som centrumchefen uttrycker det; ” man har funnits så länge på den 
plats man varit på. Man har blivit ett naturligt inslag i... människans och de boendes 
vardag och miljö” (Ganetz 2001: 47). Detta sagt med hänsyftning till att centrumet 
är byggt över den gamla stadskärnans huvudtorg. ”Autenticiteten” understryks också 
av arkitekturen: dels av det småstadsmässiga, dels genom att en del väggar avbildar 
delar av Solnas historia. Till detta kommer det naturliga solljuset som silar in genom 
glastaket.

Begreppet tillgänglighet kan brytas ned till tre mer konkreta beståndsdelar, nämli
gen a) generösa öppettider -  centrumet måste hålla öppet åtminstone 360 dagar per 
år, b) god nåbarhet -  många parkeringsplatser, nära till allmänna kommunikationer, 
bra tillgänglighet för de omkringboende, samt c) en bred butiksmix, som karaktärise
ras av icke-exklusivitet, sådant som ”passar” den genomsnittliga Solnabon.
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K onflikten mellan det lokala och nationella
Det är framför allt kring öppettider och butiksmix som det funnits diskussioner. Inte 
alla företagare, särkilt ägare till småbutiker, vill ha öppet 360 dagar per år. Enligt fö
retagarföreningens dåvarande ordförande:

/.../jag vill inte kalla dom en militant skara, men en bestämd skara som vill ha som- 
marstängt, ha kortare tid på söndagar, kanske inte alls söndagsöppet och det är ofta 
såna som har varit här i väldigt många år och finns kvar sen dess och är väldigt nöjda 
kanske med vad man har uppnått. Kedjeföretagen generellt dom säger det att vi öpp
nar gärna upp, gärna dygnet runt bara alla gör det så. Så Dressman, Stadium med flera 
dom tycker om öppettider. Ju längre öppettider dom har ju mer säljer dom. Dom får 
lönsamhet på det så rent generellt så är det så att ju längre man har öppet ju mer män
niskor får man in men det är svårare med lönsamheten för dom mindre butikerna, det 
är lättare för dom större. (Intervju 000908)

Som framgår av citatet är det främst de mindre lokala butikerna som står i konflikt 
med de stora nationella kedjeföretagen. Detta visar att maktresurser även är ojämnt 
fördelade inom den operativa nivån. Då intervjun gjordes hade butikerna stängt på 
söndagar under sommaren, men det hade centrumledningen planer på att ändra, med 
stöd av de stora kedjebutikerna. Centrumledningen ville också att hela centrumet 
skulle vara öppet även under storhelger. Centrumchefen konstaterade att ”oavsett vad 
man bedriver för sorts butik eller vilken form av handel man ägnar sig åt, så är ju till
gänglighet, öppenhet [i betydelsen generösa öppettider] bland de viktigaste” (Ganetz 
2001: 49). Följaktligen finns det också inskrivet i hyreskontrakten att butiksinneha- 
varna måste följa de bestämda öppettiderna, i annat fall utmäts höga böter.

Under den tid som fältarbetet pågick i centrumet höjdes också butikshyrorna av
sevärt, trots intensiva förhandlingar med företagarföreningen. Kritikerna menade att 
idag har inga mindre företag råd att betala hyrorna, vilket innebär att alla utom de 
nationella, stora kedjorna slås ut och att köpcentrumens butiksmix blir alltmer likrik
tad, inte bara lokalt och nationellt utan även internationellt.

En sådan likriktning har uppenbara risker: en av dem är att människor kommer att 
tröttna på köpcentrum som alla är fyllda med samma innehåll. En annan risk är att 
butikernas engagemang för köpcentrumet som helhet minskar i paritet med hur stora 
kedjor de tillhör. Som exempel kan nämnas det ointresse som personalen i den bok
handel som ingick i fältstudien visade för gemensamma aktiviteter, som exempelvis 
centrumets julfest. Tilläggas bör att marknadsföringen för bokhandeln sköts centralt 
av bokhandelskedjan och inte av centrumet, något som kan ha bidragit till det ringa 
intresset. Även om centrumledningen då och då ordnar kurser för bokhandelns per
sonal ses den kedjeinterna utbildningen som viktigast. Bokhandeln får här tjäna som 
exempel på hur den gemensamma unika ram som utgör Solna köpcentrums håller på 
att minska i betydelse. Det som återstår är de stora kedjorna vars butiker enbart hålls 
samman av det gemensamma rummet och som mycket litet anknyter till den lokala 
platsen, dess historia och människorna som bor där.
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Ovanstående visar att makt och motstånd inte alltid handlar om de inom Cultural 
Studies ibland så romantiserade konflikterna mellan ”vanliga” människor och de eko
nomiska och politiska systemen. Också inom exempelvis den ekonomiska sfären exis
terar maktutövning och motstånd. Problemet för den forskning som bygger på etno
grafiska fältstudier, och som till så stor del består av samtal och intervjuer, är dock att 
dessa konflikter är svåra att dokumentera och därmed analysera, inte minst eftersom 
chefer och underlydande är ytterst ovilliga att tala öppet om meningsskiljaktligheter. 
Dels har man ingen skyldighet att göra det, särskilt om det rör sig om privata företag, 
vilket en av projektets forskare fick erfara då han ville undersöka mobiltelefonibutiker 
och -marknad -  han blev helt enkelt nekad tillträde (se Kaijser 2002 & 2004). Dels 
kan öppenhjärtighet innebära allt från svårigheter på arbetsplatsen till avsked. Även 
om företagarna på den operativa nivån i ett köpcentrum inte står i ett beroendeförhål
lande till ledningen på samma sätt som en anställd gentemot sin närmaste chef, visar 
vårt empiriska material på en ovilja att tala öppet om konflikter.

Köpcentrumet visavi besökarna
Om maktutövning och motstånd föreföll svårobserverbara inom den ekonomiska sfä
ren, var köpcentrumets strategier i förhållande till besökarna eller kunderna lättare att 
observera. Ur den här aspekten låter sig de Certeaus (1974/1988) begrepp strategier 
och taktiker väl användas. Strategier har i detta sammanhang tre specifika karakteris
tiska drag: det första utgörs av det rumsliga, det vill säga strategier som kopplade till 
en specifik plats, det andra handlar om kontroll av platsen genom överblick det vill 
säga en panoptisk praktik, eller en förmåga att förutse vad som ska hända genom över
blick, det tredje bygger på en speciell typ av kunskap, kopplad till en specifik makt 
som handlar om att kontrollera det egna territoriet.

Människor låter sig visserligen styras och manövreras men de bjuder också på mot
stånd. Med de Certeaus ord: de svarar med temporalt inriktade taktiker. Temporalt 
inriktade taktiker bygger inte strategier på en plan eller en överblick över rummet. 
Taktiker är isolerade aktioner, de tar tillfället i akt och är rörliga. Taktikerna utnyttjar 
sprickorna i helheten, det oväntade och osynligheten.3

Övervakning, kontroll och transparens
Den panoptiska praktiken finns representerad på flera sätt i köpcentrumet och den 
första aspekt som man självklart kommer att tänka på och även är lätt att observera i 
köpcentrumet är närvaron av väktare, det vill säga övervakning. Denna form av över

3 Michel de Certeaus begrepp strategier och taktiker är mycket omdiskuterade inom kultur
forskningen. Det har bl. a. anförts att talet om dessa vardagliga taktiker romantiskt uppför
storar helt harmlösa beteenden till en form medvetet motstånd. Vid en läsning av de Certeau 
framstår dock detta som en extrapolering: han understryker att taktiker kan vara medvetna, 
men är för det mesta omedvetna handlingar som uppstår spontant i stunden.
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vakning brukar vanligtvis förklaras från varuhus- eller köpcentrumsledningars håll 
med att kunderna vill känna sig trygga då de vistas på (halv) offentliga platser. Även 
om en sådan önskan är högprioriterad i de kundundersökningar som genomförts, 
handlar denna önskan inte om att själv bli övervakad utan att det rör sig främst om en 
önskan att stoppa den kriminalitet som ”de andra” står för. I praktiken fungerar dock 
köpcentrumets väktarstyrka, både den uniformerade och civilklädda, så att de över
vakar både människor i allmänhet och de som anses störa ordningen.

Väktarnas uppgift i köpcentrumet kan sammanfattas med att de bevakar både so
ciala och fysiska gränser. Den sociala gränsen är att ”man inte får gasta högt och stö
ra kunderna, man får inte stjäla, man ska uppföra sig civiliserat”, som en av väktarna 
uttrycker det (Lövgren 2001: 138). I detta arbete har de hjälp av de lokala ordnings
regler som omnämndes ovan. Bevakningen av köpcentrumets fysiska ramar symboli
seras av att det är förpassning över dessa gränser som används som straff för den som 
stör den sociala ordningen. Väktarna använder straffen avvisning, som innebär att be 
någon frivilligt lämna platsen, och avlägsna, som innebär att handgripligen kasta ut 
någon. Samtidigt får köpcentrumets fysiska gränser inte vara för tydliga -  då kan be
sökarna tycka att det inte är trevligt att besöka köpcentrumet eller i värsta fall känna 
sig otrygga då fara och hot impliceras av markerade, kontrollerade gränser.

Men även speglar är en aspekt av övervakning: Benjamin skriver på flera ställen i 
Passagearbetet om de speglar som finns uppsatta överallt i de parisiska passagerna. En 
av hans kommentarer fångar en viktig aspekt som lika gärna kunde gälla ett modernt 
köpcentrum:

Man kan jämföra den rena förtrollningen hos de spegelväggar vi känner från den feo
dala epoken med den erotiska hos passagernas spegelväggar, med deras inbjudande
lockelse att träda in i den förföriska basaren (Benjamin 1982/1990: 455).

Spegeltemat alluderar på och sammanbinder konsumtion och begär, varan och njut
ningen, samtidigt som speglar rent faktiskt också vidgar och fördjupar rummets per
spektiv. Men speglarnas funktion är även en typ av övervakning och kontroll. Reflek
terande speglar, uppsatta i alla möjliga och omöjliga vinklar och vrår, signalerar också 
”någon annan än du själv kan se dig”. Även om människor som rör sig i centrumet 
antagligen inte tänker på detta i vanliga fall, så överväger säkert till exempel en pre
sumtiv snattare möjligheten då han ser sig omkring före tillgreppet.

Ytterligare en aspekt av den panoptiska strategin är köpcentrumets transparens, 
en strategi som är inbyggd i köpcentrumets arkitektur och planering. Det är möjligt 
att argumentera för att köpcentrumarkitekturen inte ger plats för det dolda, mörka, 
avvikande och överraskande (det som Benjamin så lyriskt skildrade i Passagearbetet), 
beroende på att köpcentrumets yttersta syfte är att exponera allt som en hugad kon
sument kan tänkas önska sig. Det moderna köpcentrumet kan verka vara präglat av 
genomskinlighet, av transparens, eftersom varorna då syns så mycket bättre. Men det 
är inte enbart varorna som ska synas i de moderna köpmiljöerna, även kunderna ska 
kunna bli synade och kontrollerade. Det genomskinliga köpcentrumet är alltså inte
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enbart konstruerat för att rikta allt ljus på varan utan också för att kunna övervaka 
människan.

Detta är emellertid inte hela historien: även i Solna köpcentrum finns utrymmen 
som inte är helt transparenta. I de slingrande, dunkla gångar, direkt inspirerade av 
Paris5 passager, finns hemlighetsfulla platser. Under fältarbetes gång, vid spårstudi
erna, det vill säga studier som innefattar att forskaren följer efter slumpvis utvalda 
människor i syfte att förstå konsumtionens rörelsemönster, upptäckte vi det som vi 
kom att benämna ”svarta hålet”. I en av gångarna finns ett område med flera fristå
ende moduler, där varje modul utgör en eller ett fåtal småaffärer. Mellan dessa bildas 
slingrande gångar där vi flera gånger tappade bort de personer vi observerade. De för
svann, de verkade gå upp i rök. På så sätt blev de osynliga inte bara för marknadsak
törernas panoptiska strategier, utan också för vetenskapens, som detta utsnitt ur en 
fältanteckning visar.

Hillevi och jag följer efter och låtsas titta på grytor och andra köksprylar. Han kom
mer emot oss och vårt engagemang i köksgrytor blir intensivare. Vi går ut före honom 
och han kommer strax efter. Vi går uppför trappan och låter honom ta ledningen igen. 
Han går bort mot Postgången, stannar till helt kort framför uraffären, och går sedan 
vidare. Han går in på Carlings klädaffär och stannar och bläddrar mellan plaggen. 
Stannar ett par minuter. Därefter tittar han i skyltfönstret till Guldfynd, går sedan 
ännu längre bort, in på Duka, därefter bort till AIK-shoppen där han stannar och tit
tar i fönstret. Efter det vänder han, vilket jag gissat att han skulle göra, och går in i la
byrinten utanför systemet. Där tappar vi bort honom, och Solnas svarta hål har slukat 
ännu en flanör. (Fältanteckning 981117)

Kampen om det sociala rummet
Den mest uppenbara konflikten mellan besökare och köpcentrum, som även diskute
rats i stor omfattning av den av Cultural Studies inspirerade konsumtionsforskning- 
en, är kampen om det sociala rummet som hela tiden pågår i kommersiella köprum. 
Ett köpcentrum är en plats som är starkt präglas av ekonomisk maktutövning från 
affärsidkarnas och centrumbolagets sida. Tydliga moståndsstrategier från besökarnas 
sida, som till exempel är direkt riktade mot konsumtion, är mycket svåra att finna. 
Detta beror givetvis på att de flesta människor som kommer till köpcentrumet inte 
är inställda på något annat än att just shoppa eller handla -  de vill uträtta sina ären
den på effektivast möjliga sätt, det är därför de väljer köpcentrumet. I våra intervjuer 
med centrumbesökare, fann vi att de flesta av informanterna faktiskt blev missnöjda 
när de inte kunde konsumera, när exempelvis en lunchrätt tagit slut eller en vara inte 
fanns inne (Ladendorf 2001). Men i intervjuerna fanns också starka berättelser om 
köpcentrumet som socialt rum. Köpcentrumets besökare är inte hela tiden inriktade 
på att köpa saker, utan de besöker köpcentrumet för att iaktta andra människor, träffa 
vänner, utnyttja kommunal service eller bara titta på varor och skyltning. Ett köpcen
trum är alltså en plats som kan användas som ett socialt rum, samtidigt som de sociala 
dimensionerna starkt präglas av ekonomiska krafter (Shields 1992).
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Enligt centrumchefen får köpcentrumet gärna vara en sådan träffpunkt, då män
niskor kommer tillbaka till en trevlig plats, vilket i längden gynnar handeln. Men 
ett köpcentrum kan inte enbart vara en social träffpunkt och därför pågår hela ti
den försök att reglera den ömtåliga balansen mellan det kommersiella och det soci
ala. Världen över och i olika köpcentrum har det utarbetats olika sätt att tygla den 
sociala dimensionen i form av övervakningskameror, vakter, köpstimulerande muzak 
som underminerar samtal och skapar ett visst tempo, bänkar som inte inbjuder till ett 
längre sittande (eller inte finns alls) och en rumslig organisering som präglas av trans
parens. Även de events som köpcentrumledningen arrangerar är ett sätt att skapa ett 
flöde, hålla människor i rörelse. Dessa events får dock inte vara för stora och popu
lära: centrumchefen berättade en historia om när Bananer i pyjamas gästade centru
met och det uppstod totalstopp då massor av människor samlades för att se händelsen. 
Det var inte bra för affärerna, Bananer i pyjamas var en för stor upplevelse, tyckte han, 
och därför ville han i fortsättningen satsa på små ”mer-upplevelser” som att ha någon 
i frack som sitter och spelar piano i centrumet (Fornäs 2001: 396ff).

Från flaneur till flåneuse
Trots köpcentrumets bemödanden att få in människor i affärerna och därmed öka 
chanserna att de också handlar något, utgörs en femtedel av besökarna av personer 
som inte köper något (CentrumProfil 98). Några av dessa utgörs av de individer eller 
grupper som köpcentrumets panoptiska strategier explicit är riktade emot — snattarna, 
A-lagarna, de hemlösa — och som i sin tur svarar med temporalt inriktade taktiker. 
Men några skulle även kunna tänkas vara vår tids motsvarighet till Benjamins flanör, 
denna medelklassens rebell vars taktiska lister bland annat är att aldrig delta men att 
iaktta och röra sig på ”fel” sätt. En längre vistelse i köpcentrumet avslöjar emellertid 
att den manlige bohemen fattas. Benjamins flanör, modernitetens hjälte, sitter hellre 
på ett stadscafé och dricker caffe latte. Han har övergivet köprummet, och flanerar 
inte längre i nutidens motsvarigheter till passagerna. Där vistas däremot kvinnorna.

D en osynliggjorda kvinnliga konsumenten
Varuhusen, som på 1850-talet började avlösa passagerna, byggdes en gång med in
riktning på den kvinnliga konsumenten -  det var henne varuhusledningen främst 
vände sig till både i reklam och rumslig planering. Historikern Huzs (1999, jfr Lan
caster 1995: 182) pekar exempelvis på att då män antogs vilja handla mer snabbt och 
effektivt, fick männens avdelningar en egen, separat ingång från gatan till varuhuset 
-  mycket mindre än huvudingången, den ”kvinnliga” ingången. Det finns dock en 
viktig skillnad mellan varuhus och köpcentrum. De sistnämnda kan inte sägas ha en 
genusspecifik planering. Det är snarare ”lättillgänglighet för alla” som är honnörsor
det vad gäller den rumsliga planeringen, som framgått ovan.

En annan skillnad mellan de nutida köpcentrumen och de äldre varuhusen är vem 
eller vilka reklamen riktar sig till. De äldre varuhusen riktade sina annonser direkt 
till den kvinnliga konsumenten, såväl genom de varor som utannonserades, de kvin-
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nor som avbildades i annonserna som genom själva estetiken. En genomgång av rekla
men för köpcentrumet under två år visade att det är den heterosexuella kärnfamiljen 
som tilltalas, inte kvinnor. De människor som avbildas är par bestående av en kvinna 
och man, ibland i sällskap med barn. Dessa par eller familjer framställs i olika mysi
ga och glada situationer, men aldrig tydligt konsumerande, det vill säga exempelvis i 
kassan överräckande pengar eller kontokort, i det belamrade provrummet eller böjda 
över frysdisken. Förklaringen till detta skulle kunna vara en slags realistisk inställ
ning hos köpcentrumledningen -  idag i vårt jämställda samhälle är det inte enbart 
kvinnor som står för inköpen utan även männen. Detta rimmar illa med verklighe
ten: tillgänglig statistik visar att det fortfarande är kvinnorna som sköter inköpen till 
familjen. Exempelvis visar köpcentrumets egen besöksstatistik att hela 70 procent av 
alla besökare är kvinnor {CentrumProfil 98). Tyvärr finns inga siffror om huruvida 
dessa kvinnor handlar ensamma eller i sällskap med någon annan (eller inte handlar 
överhuvudtaget), men den stora signifikanta skillnaden mellan könen låter ändå ana 
att den genomsnittliga kunden inte utgörs av den traditionella kärnfamiljen, utan av 
ensamma kvinnor, möjligtvis i par. Mot denna bakgrund måste reklamens inriktning 
på kärnfamiljen snarare förstås som en frukt av familjen som ideal och norm och inte 
som en realistisk skildring av vem som handlar i köpcentrumet. Vidare, ett sådant 
ideal kan också placeras in i en konsumtionskontext och positionerar därmed famil
jen som en konsumtionsenhet. Det är i ett sådant sammanhang som realismen i re
klamen måste förstås. Konsumtionsantropologen Miller (1998) konstaterar att även 
om det är kvinnorna som sköter de dagliga inköpen, så sker dessa i en familjekontext. 
De varor som inhandlas är inte ämnade för kvinnornas eget bruk, utan avsedda för 
familjemedlemmarna. Familjen är alltså en konsumtionsenhet och genom att i rekla
men framhäva den heterosexuella kärnfamiljen som ideal och norm, otydliggörs dess 
funktion som konsumtionsenhet.

Att köpcentrumet vänder sig till familjen innebär också ett osynliggörande av den 
kvinnliga konsumenten. Föregångarna till nutidens köpcentrum -  varuhusen -  vände 
sig uttryckligen till henne. Varuhusens erkännande av henne innebar också ett erkän
nande av den kvinnliga konsumentens ekonomiska makt och kulturella smak. Dess
utom innebar erkännandet ett bejakande av kvinnors rätt till det sociala, offentliga 
rum som varuhuset också är. Men köpcentrumet förnekar den kvinnliga konsumen
ten, trots att hon är dess mest frekventa besökare och kund. Det är alltså möjligt att 
påstå att kvinnor med köpcentrumen fråntagits den erkända rätten till ett av de få of
fentliga rum som varit (och är) deras. Givetvis dominerar kvinnorna som sagt fortfa
rande köpcentrumet i antal och har på så sätt inte förlorat i betydelse. Men i och med 
framhållandet av den heterosexuella kärnfamiljen som köpcentrumets ideala kon
sumtionsenhet förnekas och osynliggörs den faktiska kvinnliga konsumenten.

Samtidigt finns hon där i form av otaliga individer som handlar, shoppar, utnytt
jar någon annan service eller flanerar. Och kanske finns ett embryonalt motstånd in
bäddat i det enkla faktum att nutidens flanörer är just kvinnor: i alla fall har Wilson 
(1992), Gleber (1997) och Nava (1997) hävdat detta i den diskussion om flanerandets 
könsbestämning som utbröt efter Wolffs (1985) artikel där hon hävdade att flanör
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begreppet utesluter kvinnor. De menade istället att det finns och har alltid funnits 
ett alternativt kvinnligt flanerande i köpmiljöer, med kvinnliga motståndsblickar och 
uppmärksamt vandrande rörelser, som i sig blir en utmaning mot den ekonomiska, 
politiska och symboliska maktutövning som präglar såväl staden som köpcentrum. I 
dagens passager, i vår tids köpcentrum, har flanören dragit sig tillbaka till mer bekvä
ma och privata miljöer och överlämnat den mest avvikande handlingen man kan göra 
i en kommersiell miljö till flåneusen — att inte köpa något.

Avslutande kommentar
Avsikten med denna artikel har inte varit att komma med några tvärsäkra slutsatser 
som kan sammanfattas i ett antal punkter om hur makt utövas i ett köpcentrum. Is
tället har vägen varit målet; avsikten har varit att i någon mån spegla det finmaskiga 
nät bestående av makt och motstånd som täcker flera nivåer och arenor. Köpcentru
mets maktstruktur kan på ett symboliskt plan också ses som en metafor för det sam
hälle och den kultur vi lever i: makt och motstånd är inte enhetliga, i förhållande 
till varandra polära begrepp, utan båda utövas i varierande grad medvetet, avsiktligt, 
konsekvent eller kollektivt. Därför kan dessa begrepp aldrig tas för givet. Makt och 
motstånd måste ständigt diskuteras i sin specifika kontext och definieras i förhållan
de till varandra.
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