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Sammanfattning 

 
Samhället förändras och moderniseras hela tiden. Det ställs allt högre krav på bättre 

kommunikation hos organisationer och institutioner i samhället. Samtidigt står konstmuseet 

kvar som evig institution och kommunicerar dåligt eller överhuvudtaget inte alls. Hur ska 

därför konstmuseer kommunicera med sina besökare för att förmedla kunskap om sina 

samlingar? Utifrån dessa frågor och funderingar har uppsatsens bakgrund växt fram. 

Uppsatsen är en teoretisk litteraturstudie med syftet att undersöka hur forskare och yrkesmän 

anser att konstmuseer bör kommunicera med sina besökare, samt hur denna kommunikation 

ska översättas i praktiken. Syftet inbegriper även att undersöka hur dessa författare ser på 

makt och kunskap. Som teoretiskt perspektiv i uppsatsen används forskaren Eilean Hooper-

Greenhills teorier kring museikommunikation. Hennes teorier influeras i sin tur av andras 

teorier kring makt, kunskap, kommunikation och lärande. Dessa teorier har även använts som 

teoretiskt perspektiv i uppsatsen. Resultaten har visat skilda syner på kommunikation och 

kunskap. Dock kan det överlag sägas att den kommunikation som författarna föreslår närmar 

sig kommunikationssynen där sändare och mottagare tillsammans skapar verkligheten. 

Författarna hävdar därför att konstmuseer måste ta hänsyn till vilka besökarna är, samt att de 

som individer skapar konstverkens betydelser. Författarna menar även utifrån sin kunskapssyn 

att konstmuseet innehar makt i utformandet av berättelserna och konstutställningarna. Därmed 

måste konstmuseet vara medvetet om den makt det har då det utformar sina utställningar. 

Analysen visar även att den kommunikation som de undersökta författarna förespråkar 

överlag liknar Hooper-Greenhills teorier om museikommunikation. Dock med ett undantag 

från en författare som argumenterar för den kommunikationsform som Hooper-Greenhill 

kritiserar. 
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Abstract 
 
The society is constantly changing and modernized. Demands on better communication are 

raised within society’s institutions and organizations. Parallel to this the museum of art is 

presented as an eternal institution with lack of, or even worse, without communication at all. 

How shall then the museum of art communicate with its visitors in order to convey knowledge 

about their collections? Those questions and thoughts were used as background for this essay. 

The essay is a theoretical essay with the aim to determine how researchers and professionals 

consider that museum of art should communicate with its visitors and also how this theory 

should be transferred into practice. The intention is also to valuate how these writers look 

upon power and knowledge. The sociologist Ms. Eilean Hooper-Greenhills’ theories about 

museum communication are used as theoretical perspective. Her theories are then influenced 

by others theories on subjects as power, knowledge, communication and learning. Those 

theories have also been used as a theoretical perspective in the essay. The results in the essay 

highlight different views in the subject communication and knowledge. It can be said that 

authors suggest a view where sender and receiver create reality together. Due to this fact, the 

writers claim that museum of art has to consider who the visitors are and also that visitors as 

individuals create the meaning of a piece of art. In addition, the authors claim that museum of 

art has the power of creating the stories and then also the exhibitions. Therefore the museum 

of art has to be aware of its power when creating the communication. Results show that 

examined authors advocate Ms. Hooper-Greenhills theories in museum communication, 

although it should be mentioned that one of the examined authors prefer a communication that 

Ms. Hooper-Greenhills criticize. 
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1. Inledning 
Första gången jag besökte Vatikanmuseet i Rom, Italien hade jag en nervös känsla i kroppen. 

Framför mig stod en byggnad där stora delar av världens mest betydande konst fanns och jag 

kände mig nästan privilegierad att vara där. Inne på konstmuseet minns jag min besvikelse, 

inte över konstverken som var mer praktfulla än jag någonsin hade kunnat ana, utan över vad 

jag egentligen fick ut av museibesöket. Jag visste ingenting om konstverken men gavs inga 

möjligheter till att få information om dem. Den så kallade informationen var begränsad till 

små informationstavlor invid konstverken samt guidade turer som var tvungna att förbokas.  

Vid utgången kände jag mig som jag hade gjort en tidsresa, inne på 

Vatikanmuseet hade jag färdats minst 300 år tillbaka i tiden. Hur kommer det sig att allt i 

samhället förändras och moderniseras medan konstmuseet står kvar som en evig och statisk 

institution? Det ställs högre krav på bättre kommunikation hos organisationer och institutioner 

i samhället men konstmuseet står utanför dessa diskussioner och kommunicerar dåligt eller 

överhuvudtaget inte alls. 

Jag började fundera över på vilket sätt konstmuseer ska kommunicera med sina 

besökare. Konstmuseer innehar stora konstsamlingar och en mängd historiska och nutida 

berättelser. Problemet är, enligt mig att flera av konstmuseerna inte vet hur de ska 

kommunicera och förhålla sig till sina besökare, då de inte vet vilka de är. Problemen leder 

vidare till att färre personer besöker konstmuseer då de uppfattas som stängda, antika 

institutioner som inte är tillgängliga för alla. Hur ska konstmuseer förmedla kunskap till alla 

sina besökare oavsett ursprung och förkunskaper? Hur ska de kunna ge besökarna en 

oförglömlig upplevelse så de väljer att återkomma? 

 Jag bestämde mig för att undersöka på vilket sätt forskare och yrkesmän anser 

att konstmuseer bör kommunicera med sina besökare och därmed förmedla kunskap om sina 

samlingar.  

1.1. Problemområde 
Museets roll i samhället har förändrats starkt de senaste åren. Från att ha varit en plats för en 

exklusiv, redan invigd publik har museerna fått nya krav på sig i form av ökad tillgänglighet 

och öppenhet. Från dess roll som evig institution med ett innehav av objektiv kunskap har 

dagens postmoderna samhälle och dess krav på subjektivitet lett till att denna roll inte längre 

känns trovärdig. 1Jesper Falkheimer skriver i Medier och Kommunikation. En introduktion att 

                                                           
1 Hooper-Greenhill E (2003): “L´evoluzione dei modelli comunicativi nei musei d´arte” i Bodo, S (2003): Il 
museo relazionale. Sid 10 
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det postmoderna samhället kännetecknas bland annat av nya idéer kring att den objektiva 

kunskapen inte längre existerar och därmed har ersatts av den individuella. Kunskapen är 

flytande och människor som individer skapar sin personliga betydelse och kunskap. 2 

 Då konstmuseer ska förmedla kunskap om sina samlingar uppstår enligt detta 

tänkande ett problem. Hur ska kunskap förmedlas om alla individer, det vill säga 

museibesökarna skapar sin personliga betydelse av konstverket?3 Om alla kan tolka 

konstverkens betydelser som de vill, vad är då kommunikatörens, det vill säga konstmuseets 

roll och uppgift? 

 Konstmuseer har även en nyckelposition i skapandet av bilder och berättelser av 

det förflutna och av andra kulturer. Denna position ger dem makt att definiera och producera 

de visioner som ligger till grund för hur människor ser på sin omgivning. Därmed bevarar inte 

konstmuseer enbart föremål utan även värderingar. Det har ett samband med kunskapssynen, 

om kunskapen är subjektiv är även de skildrade berättelserna subjektiva och produkter av 

museicuratorernas visioner av världen. 4 

Dessa makt- och kunskapsproblem är tätt sammanhängande. Michel Foucault 

menar att makt och kunskap inte kan ses som separerade eftersom i makten skapas kunskapen 

och i kunskapen skapas makten. Dessa två genomsyrar därefter hela samhället. 5 

Problemen som konstmuseer står inför inbegriper inte enbart hur de ska 

kommunicera med sina besökare. De handlar även om synen på makt och kunskap, på vilket 

sätt konstmuseet ska kunna utforma en mer demokratisk kommunikation som inte förmedlar 

bestämda värderingar och visioner. Samtidigt inbegriper problemen på vilket sätt 

konstmuseibesökarna ska ges utrymme för egna tolkningar samt ta till sig ny information om 

konstverken. 

1.2. Syfte 
Uppsatsen är en litteraturstudie. Syftet är att undersöka och jämföra hur den utvalda 

litteraturens författare beskriver hur konstmuseer bör kommunicera med sina besökare i 

relation till Eilean Hooper-Greenhills modell för museikommunikation. Det innebär att jag 

gör en studie om på vilket sätt konstmuseer ska förmedla kunskap om sina samlingar samt 

förhålla sig till sina besökare. Med att förmedla kunskap ämnar jag även att studera hur 

                                                           
2 Falkheimer, J (2001): Medier och kommunikation. En introduktion. Sid 25 
3 Hooper-Greenhill, E (2003): “L´evoluzione dei modelli comunicativi nei musei d´arte” i Bodo, S (2003): Il 
museo relazionale. Sid 12 
4 Ibid. Sid 16 
5 Andersen, H och Kaspersen, L (1999): Klassisk och modern samhällsteori. Sid 380 
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författarna ser på makt och kunskap samt hur de förhåller sig till makt- och 

kunskapsproblemet som Hooper-Greenhill lyfter fram.  

 Jag kommer därefter att studera hur utgångspunkterna för kommunikation och 

lärande översätts i praktiken till utställningsformer samt tillämpningar av medier inom 

information- och kommunikationsteknologin. 

1.3. Frågeställningar 
• Hur ser författarna på makt och kunskap samt hur förhåller de sig till det makt- och 

kunskapsproblem som Eilean Hooper-Greenhill lyfter fram? 

• Hur ser författarna på konstmuseibesökarna? 

• Hur ska kommunikationen enligt författarna praktiskt genomföras i utställningsformer 

samt genom medier inom informations- och kommunikationsteknologin? 

1.4. Avgränsningar 
I uppsatsen har jag valt att uteslutande koncentrera mig på konstmuseer även om de frågor 

som tas upp i uppsatsen också diskuteras när det gäller naturhistoriska och kulturhistoriska 

museer. Valet av konstmuseer beror dels på mitt personliga intresse för konsthistoria och dels 

på att konstmuseer ofta är gamla och traditionella institutioner med ålderdomliga strukturer. 

Jag ansåg det vara intressant att se hur traditionella konstmuseer möter nya idéer kring hur 

kunskapsförmedling och kommunikation bör genomföras.  

Uppsatsen kommer vidare enbart behandla kommunikationen inne på 

konstmuseet och därmed inte marknadsföringen. Då jag kände att ett val behövde tas mellan 

att studera marknadsföring eller utställningskommunikationen föll valet på den sista på grund 

av personligt intresse. Jag visste ingenting om denna form av kommunikation och ville veta 

mer. 

Uppsatsen behandlar till en viss del det komplexa begreppet kunskap där 

inriktningen kunskapsteori har växt fram inom filosofi och lärandeforskning. Då uppsatsen 

ligger inom ämnet Medie- och kommunikationsvetenskap kommer därför detta ämne inte 

behandlas mer än nödvändigt.  

1.5. Konstmuseers form och funktion 
Under upplysningen, i slutet av 1700-talet grundades de första offentliga museerna. Tanken 

var att skapa en förebild och ett föredöme som kunde garantera en objektiv och pålitlig 

kunskap. Konstverk och strukturer hämtades från privata samlingar och palats och blev 

tillgängliga för folket med uppgiften att skapa och sprida kunskap. Genom att placera och 
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ställa ut konstverk i en kronologisk, historisk-artistisk ordningsföljd kunde de bli observerade 

och klassificerade. Med en historisk-artistisk ordningsföljd menas det att konstverken placeras 

efter en tidsföljd samt efter deras upphovsman, det vill säga konstnären. På så sätt kunde en 

pålitlig kunskap från kunskapsuniversum garanteras. Då kunskapen sågs som objektiv och 

statisk gavs museibesökarna inget utrymme för egna reflexioner och tolkningar. 6 På 1800-

talet delades museet in i flera discipliner som var anknutna till kollektionerna såsom konst, 

geologi och etnologi. 7  

Konstmuseets struktur under 1800-talet delade sig mellan privata och offentliga 

utrymmen. De privata var ämnade för forskning och studier medan de offentliga utrymmena i 

teorin var tillgängliga för samhällets invånare. Det offentliga utrymmet skulle användas till att 

konsumera och observera konstverken samt inhämta den stora kunskapen. Det var dock 

konstmuseet i teorin eftersom museibesökarnas beteende och klädsel kontrollerades. Om 

någon avvek från ”normen” avvisades den därifrån. Därför var konstmuseet i praktiken inte 

tillgängligt för alla utan främst tillägnat de högre samhällsklasserna. 8 

 Informationen och utställningsformerna tillägnade besökarna var utformade 

efter en passande mall. Konstmuseet gav därför den information som ansågs passande för 

publiken med målet att skapa goda samhällsmedborgare, vilket kan liknas vid en moralisk 

uppfostran.9  
 Dagens offentliga museum definieras av ICOM- The International Council of 

Museum: Ett museum är en permanent institution utan vinstintresse som tjänar samhället och 

dess utveckling, som är öppen för allmänheten, som förvärvar, bevarar, undersöker, 

förmedlar och ställer ut- i studiesyfte, för utbildning och förnöjelse, materiella och 

immateriella vittnesbörd om människan och hennes omvärld. 10 

1.6. Disposition 
Uppsatsens andra kapitel behandlar metodvalet. Där presenteras litteraturstudiens 

tillvägagångssätt, urvalet samt författarna som står bakom den undersökta litteraturen. 

Därefter följer teoriavsnittet som presenterar metaperspektivet samt de övriga teoretiska 

perspektiven. Sedan följer kapitlet som resultat- och analyskapitlet som är uppdelat i två delar. 

Den första delen studerar vilka utgångspunkter för kommunikation och lärande författarna 

                                                           
6 Marini-Clarelli, M (2005): Che cos´è un museo? Sid 34 
7 Pirozzi, A-L (2002): Elementi di Museotecnica. Sid 12 
8 Salvatore, R (2005): Luoghi, storie, musei. Sid 25 
9 Hooper-Greenhill (2003): “L´evoluzione dei modelli comunicativi nei musei d´arte” i Bodo, S (2003): Il museo 
relazionale. Sid 28-30 
10  www.sweden.icom.org. Citat 
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föreslår samt hur de ser på makt och kunskap. Den andra delen av kapitlet studerar hur dessa 

utgångspunkter ska översättas i praktiken i form av utställningsformer samt medier inom 

informations- och kommunikationsteknologin. Därefter följer den jämförande och 

sammanfattande analysen vilken är strukturerad efter frågeställningarna. Uppsatsen avslutas 

med en slutdiskussion med egen reflektion samt förslag till fortsatt forskning. 
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2. Metod 
I detta kapitel kommer det att redogöras för uppsatsens urval och tillvägagångssätt. Jag 

kommer att motivera litteraturvalet samt hur jag har gått tillväga för att finna litteraturen. 

Därefter kommer källkritiken att läggas fram där jag försvarar litteraturvalet. Vidare kommer 

författarna som står bakom litteraturen att presenteras samt i förhållande till vad de utvecklar 

sina teorier om museikommunikation. 

2.1. Tillvägagångssätt och urval 
Materialet som ligger till grund för den kvalitativa litteraturstudien består av italiensk och 

anglosaxisk litteratur. Som utgångspunkt för uppsatsen har jag haft antologin Il museo 

relazionale, sammansatt av Simona Bodo, forskare i museologi. Texterna i antologin kommer 

från tidigare outgivet material och utarbetades inom ramen för ett forskningsseminarium vid 

namn Il museo relazionale- Pratiche innovative di gestione e valorizzazione dei musei d´arte 

in Europa (Förnyande ledning och exploatering av europeiska konstmuseer) i Turin, Italien år 

1998. Antologin är därefter reviderad i december 2003. Från antologin har jag hämtat två av 

de undersökta texterna, av Julian Spalding och Anne Fahy. Gällande Fahy har jag 

kompletterat materialet i antologin med ytterligare en text av henne. Från Il museo relazionale 

har jag även funnit utgångspunkten för uppsatsens metaperspektiv, Eilean Hooper-Greenhill 

och hennes teorier för museikommunikation. Hooper-Greenhill är forskare och verksam vid 

Leicesters universitet samt det ledande namnet inom det forskningsfält som kallas ”den nya 

museologin”. För att finna övrig litteratur har jag sökt på Roms stadsbibliotek, universitetet 

LUMSA:s bibliotek samt ett bibliotek inriktat på konst och arkeologi. Jag har sökt i databaser 

med hjälp av sökorden comunicazione dei musei (museikommunikation), scienze della 

comunicazione (kommunikationsvetenskap) samt beni culturali (kulturarv). Jag har sökt 

information om författarna och deras verk på Internet via deras egna och arbetsplatsers 

hemsidor.  

 Mitt val av litteratur har motiverats av att jag har velat få en blandning av 

forskare och yrkesmän med målet att få en bredare bild av de olika teorierna. Uppsatsen är 

därför inte en forskningsstudie. Jag har med denna bakgrund medvetet valt att bortse från flera 

forskare som till exempel John F. Falk verksam vid Institute for Learning Innovation i 

Annapolis och Eva Reussner i intressegruppen Evaluation & Visitor Research Special Interest 

Group, Australien. Dessa framstående forskare framkommer ofta som referenser i litteratur 

som behandlar museikommunikation samt lärande på museer. Dock vill jag poängtera att jag 

även har valt att bortse från andra framgångsrika forskare för att kunna studera även 
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yrkesmän. Den övriga litteraturen som jag har valt att bortse ifrån kommer inte att redovisas i 

uppsatsen. 

För att orientera mig över svensk forskning inom området har jag läst rapporten 

Museer och lärande- en forskningsöversikt av fil.mag Eva Insulander och professor Staffan 

Selander vid Didaktikdesign, Lärarhögskolan i Stockholm. Rapporten är skriven på uppdrag 

av Statens museer för världskultur och har som uppgift att ge en översikt om hur forskningen 

ser ut i världen kring museer och lärande samt museikommunikation. I rapporten nämns det 

att Eilean Hooper-Greenhill, vars teorier om museikommunikation står som metaperspektiv i 

denna uppsats är en av de ledande forskarna i världen inom sitt ämne. En av författarna som 

litteraturstudien kommer att studera, Richard Sandell nämns även i denna rapport. 

Forskningsöversikten menar att svensk forskning om lärande och museikommunikation i det 

närmaste har varit obefintlig medan området internationellt sett är stort. 11 

I uppsatsen kommer de utvalda författarnas utgångspunkter för kommunikation 

och lärande på konstmuseer att sättas i samband och jämföras med Hooper-Greenhills teorier 

som presenteras i kapitel 3.1. Hennes teorier om museikommunikation har dock i sin tur 

influerats av andras teorier. Dessa kommer även att sättas i relation till de undersökta 

författarnas utgångspunkter för kommunikation och lärande.  

2.2. Källkritik 
Eftersom jag utför en litteraturstudie är det endast två saker som avgör kvaliteten i 

uppsatsarbetet: Jag själv som författare samt de källor jag använder.12 Jag har därför under 

uppsatsarbetet haft ett kritiskt förhållningssätt till litteraturen med orsaken att inte låta mina 

förkunskaper styra tolkningen av den.  

 I mitt litteraturval har jag använt mig av litteratur på engelska och italienska, 

vilket kan ha påverkat uppsatskvalitén negativt eftersom det har funnits större utrymme för 

feltolkningar. För att avhjälpa detta har jag konsekvent använt mig av lexikon och ordböcker. 

Jag anser dock att det italienska språket inte varit något större problem då jag behärskar det 

flytande.  

 För att säkerställa kvaliteten på arbetet har jag använt mig av kvalitetskraven 

rimlighet och trovärdighet. Dessa begrepp används vid kvalitativa analyser medan man i 

kvantitativ forskning använder sig av de motsvarande begreppen validitet och reliabilitet.13 De 

tolkningar som har gjorts får anses rimliga med tanke på det material som det bygger på (se 

                                                           
11 www.smvk.se/content/1/c4/54/70/Larande.pdf 
12 Mertens, D (1997): Research methods in Education and Psychology. Sid 132 
13 Patel, R & Tebelius, U (1987): Grundbok i forskningsmetodik. Kvalitativt och Kvantitativt. Sid 86 
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kapitel 2.1.1.) samt den bredd jag har strävat efter. För att öka trovärdigheten i studien har jag 

försökt att presentera källorna, utgångspunkterna och tillvägagångssättet tydligt. 

 Jag har i uppsatsen strävat efter att använda originalkällor för att få tillgång till 

en primär beskrivning av teorier och termer. I två fall har jag dock ansett det nödvändigt att 

komplettera med sekundärlitteratur där andra författare kommenterar orginalkällan, då 

gällande Hans-George Gadamer och Michel Foucault. Jag anser dock att det har ökat 

kvaliteten på min studie eftersom det har hjälpt mig att få begrepp förklarade på ett mer 

lättförståeligt sätt, samt givit mig olika perspektiv på en och samma teori. Jag har varit noga 

med att se till att originalförfattarens idéer inte har förvrängts vilket kan vara en fara då 

sekundärkällor används. I ett fall har jag inte kunnat få tag på orginalkällan. Det gäller 

Shannon och Weavers kommunikationsmodell där jag istället har fått hämta informationen 

från Fiske (2001). Jag tror dock inte att det påverkar kvaliteten på uppsatsen i så stor 

utsträckning då författaren får anses som mycket kunnig på det aktuella området. 

2.3. Presentation av författare 
I detta kapitel kommer de författare som kommer studeras i uppsatsen presenteras. Syftet är 

att öka förståelsen för deras val av utgångspunkter för kommunikation och lärande. Av den 

studerade litteraturen är texterna av Spalding och av Fahy hämtade från samma antologi, Il 

museo relazionale. Texten av Fahy är kompletterad med ytterligare en text av henne. 

Francesco Antinucci arbetar med museikommunikation i Rom, Italien samt undervisar i 

museikommunikation vid Università di Tuscia, Italien. I sin litteratur hänvisar han till egna 

erfarenheter av museiarbete samt till konstfilosofin, konstvetenskapen och dess teorier. 

Anne Fahy är verksam vid flera universitet i Storbritannien bland annat Leicester University 

och Loughborough University of Technology. Hon arbetar även som konservator vid Walker 

Art Gallery. I sin litteratur utgår hon främst från egna erfarenheter som konservator samt 

arbete med informations- och kommunikationsteknologin. 

Luigi Granata har disputerat inom konservering och kommunikation av kulturarvet. Han 

arbetar med kommunikationsteknologi vid det arkeologiska museet i Neapel, Italien samt 

undervisar i kommunikationsvetenskap vid Neapels universitet. I den text jag studerar av 

honom hänvisar han till egna erfarenheter. 

Julian Spalding är före detta ledare för Glasgows kommunala museer. Hans teorier baseras på 

hans egna erfarenheter från museiarbete. 
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Richard Sandell är verksam vid Department of Museum Studies vid Leicester University, 

Storbritannien. Sina teorier kring museikommunikation baserar han främst på empiriska 

undersökningar genomförda av forskare inom lärande, kommunikation och museologi. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 
Teorikapitlet består av två delar. Den första delen behandlar metaperspektivet som utgörs av 

forskaren Eilean Hooper-Greenhills teorier kring museikommunikation. Hennes 

kommunikationsmodell har sin tur influerats av teorier som behandlar makt, kunskap och 

lärande. Dessa teorier utgör innehållet i den andra delen av kapitlet. Då Hooper-Greenhills 

teorier kring museikommunikation tar sin utgångspunkt från kritik av Shannon och Weavers 

kommunikationsmodell kommer även denna studeras närmare i kapitlets andra del. 14 Det för 

att tydliggöra orsakerna till hennes kritik samt att sätta denna äldre kommunikationsmodell i 

relation till den undersökta litteraturen.  

I den andra delen av kapitlet kommer teorierna att presenteras enligt följande 

struktur: Först presenteras Foucaults teorier kring makt och kunskap. Han utgör ett delkapitel 

för sig då han är den enda av teoretikerna som fokuserar på makt. Därefter presenteras 

Gadamers, Fishs och Heins teorier. De presenteras tillsammans då de ser kunskapen som 

meningsskapande. Avslutningsvis kommer Shannon och Weavers kommunikationsmodell står 

för sig under rubriken Absolut kunskap. Den placeras där då kunskapssynen skiljer sig från de 

övriga författarnas.  

 Slutligen är jag medveten om att litteraturstudien består av ett mycket brett 

teoretiskt perspektiv. Eftersom ämnet museikommunikation är så nytt finns det ännu inte 

några klara, fullkomliga modeller och teorier för denna slags kommunikation. Därför har det 

behövts ett bredare teoretiskt perspektiv som inkluderar fler än en teori.  

3.1. Museikommunikation enligt Hooper-Greenhill 
Eilean Hooper-Greenhill utgår ifrån att när museicuratorer 15 tänker kommunikativt på 

museiutställningarnas användbarhet tänker de i stor utsträckning i traditionella, enkelriktade 

kommunikationsmodeller. Den modell som bildar grundvalen för detta tänkande är Shannon 

och Weavers kommunikationsmodell. Hon menar att denna traditionella envägsmodell är 

problematisk i flera hänseenden. Förutom att den representerar en linjär syn på 

kommunikation där den kommunikativa handlingen börjar med sändaren, är det också 

sändaren som definierar budskapets mening medan mottagaren är kognitivt passiv. Det 

innebär att curatorerna blir de maktfulla som definierar meningen i utställningen utifrån sin 

egen synpunkt utan att ta hänsyn till mottagarnas intressen, önskemål eller behov. Hooper-

Greenhill menar att konstmuseer i sina val av konstverk samt utställningsformer har makt att 
                                                           
14 Hooper-Greenhill, E (2003): “L´evoluzione dei modelli comunicativi nei musei d´arte” i Bodo, S (2003): Il 
museo relazionale. Sid 28-31 
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påverka besökarna och därmed framkalla känslor och värderingar hos dem.16 Hon talar inte 

om varifrån hon hämtar dessa teorier om makt och jag kan därför inte säga med säkerhet var 

de kommer ifrån. Jag utgår dock personligen ifrån och anser det vara tydligt att hon har 

influerats av Foucaults teorier om makt och kunskap. Hon menar att genom att konstmuseet 

normaliserar vad som ska vara kunskapen förmedlas dessa normer till museibesökarna. 

Besökarna uppfattar på så sätt denna kunskap som ”den sanna” 17, vilket enligt mig stämmer 

väl överens med Foucaults teorier. Konstmuseers kommunikation handlar därför om att finna 

en balans mellan makt och kunskap där deras roller som kommunikatörer inte kan vara 

avskilda från dessa problem. Hooper-Greenhill argumenterar därmed för att konstmuseet 

måste framställa flera perspektiv av samma konstverk. På så sätt minskas risken för att det 

avgör vad som ska vara den enda sanningen. 18  

Hooper-Greenhill ser både sändare och mottagare som aktiva meningsskapare. 

Distinktionen mellan de båda blir därför upplöst. Mellan dessa två meningsskapare befinner 

sig ”mediet”, mittområdet där många varierande och kontrasterande meningar ständigt skapas 

och återskapas. 19 

 I betydelseskapandet deltar museibesökarna individuellt och aktivt samt som 

individer och medlemmar i tolkningsgemenskaper har med sig förkunskaper och 

tolkningsstrategier. Dessa leder dem in i skapandet av betydelsen.20 För att konstmuseet ska 

uppnå sin roll som kommunikatör måste det reflektera mer analytiskt över vad det erbjuder 

besökarna samt uppmärksamma deras behov. Hooper-Greenhill influeras av samt hänvisar till 

Hans-George Gadamers teorier om att människan skapar objekts betydelser utifrån sina 

individuella erfarenheter. Därmed ses kunskapen som subjektiv. Hon influeras även av och 

hänvisar till Stanley Fishs teorier om att kunskapen skapas i en social kontext och därmed ses 

som social. I en praktisering av dessa teorier förespråkar hon konstruktivistisk inlärning och 

konstruktivistiska utställningar. Dessa utställningsformer är utformade utan början och slut, 

besökarna ska på eget sätt finna vägen fram till sin personliga kunskap. Hooper-Greenhill 

hävdar att informations- och kommunikationsteknologin även kan bidra till att uppnå målet 

                                                                                                                                                                                     
15 Med museicurator menas de som arbetar med utformningen av museiutställningar. 
16 Hooper-Greenhill, E (1992): Museum and the shaping of knowledge. Sid 12. Hooper-Greenhill, E (2003):” 
L´evoluzione dei modelli comunicativi nei musei d´arte” i Bodo, S (2003): Il museo relazionale. Sid 35 
17 Hooper-Greenhill, E (2003):” L´evoluzione dei modelli comunicativi nei musei d´arte” i Bodo, S (2003): Il 
museo relazionale. Sid 32 
18 Hooper-Greenhill, E (2000): Museums and the interpretation of visual culture. Sid 14 
19 Hooper-Greenhill, E (2003): “L´evoluzione dei modelli comunicativi nei musei d´arte” i Bodo, S (2003): Il 
museo relazionale. Sid 35 
20 Hooper-Greenhill, E (2000): Museums and the interpretation of visual culture. Sid 148 
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med kommunikationen. Dock ska dessa tillämpningar genomföras tillsammans med 

förändringar av utställningsformerna.21  

Dessa två hypoteser motsäger varandra eftersom om grupper och individer 

tolkar budskap och betydelser olika borde det vara omöjligt för konstmuseet att utöva någon 

som helst makt i kommunikationen. Sättet som besökarna avläser och tolkar budskapen kan 

inte förutsägas med säkerhet. Hooper-Greenhill löser det genom att påstå att beroende på hur 

utställningarna utformas kan konstmuseet ifrågasätta besökarnas redan existerande kunskaper. 

I utformandet av kommunikationen måste konstmuseet ta hänsyn till vilka personer som dess 

publik består av. Dock måste det även vara djupt medvetet om den makt de har.22 

3.2. Makt och kunskap 
I denna del kommer den teori presenteras som jag personligen anser att Hooper-Greenhill har 

influerats av i sina diskussioner kring konstmuseets innehavande makt. 

3.2.1. Foucault 
Michel Foucault menar att kunskap och makt inte kan hållas isär utan ständigt finns i relation 

till varandra. Makten finns överallt och visar sig på olika sätt i vardagen, i en social praxis, i 

diskurser och därmed i den kunskap som uppstår. Han menar att då några konstruerade idéer 

får statusen som sanna blir de normaliserade som den sanna kunskapen. På det sättet 

bestämmer vissa vad som ska sägas, hur det ska sägas och det blir därför ”sanningen”. 

Foucault talar om ”svarta rutor” där vissa i samhället innehar den ”sanna” kunskapen. 

Diskursen i samhället bestämmer därför vilken kunskap som ska anses som sann, riktig och 

passande. De som kontrollerar diskursen kontrollerar därmed även kunskapen.  

 Foucault argumenterar för att all kunskap produceras i en kontext som präglas 

av ideologier och intressen och därför är kunskapen inte objektiv. Kunskap är något som 

förhandlas fram i en ständigt pågående maktkamp som även förändras över tid. Det som 

därför anses vara den sanna kunskapen vid en tid behöver inte vara den sanna kunskapen vid 

en annan. De kunskaper som inte stämmer överens med de rådande kunskaperna ses därför 

som alternativa och hamnar i skymundan och blir lätt förtryckta. 23 

                                                           
21 Hooper-Greenhill, E (2003): “L´evoluzione dei modelli comunicativi nei musei d´arte” i Bodo, S (2003): Il 
museo relazionale. Sid 12 
22 Ibid. Sid 20-21 
23 Stevensson, N (2003): Understanding Media Cultures. Sid 143. Foucault, M (1980): Sexualitetens historia: 1. 
Viljan att veta. Sid 10. Andersen, K och Kaspersen, L (1999): Klassisk och modern samhällsteori. Sid 381-385 
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3.3. Meningsskapande kommunikation 
Hooper-Greenhill argumenterar för att människan skapar mening och kunskap efter 

individuella förkunskaper, förförståelser samt den social kontext hon tillhör. Hon förespråkar 

en tillämpning av konstruktivistisk inlärningsteori som menar att de som lär sig måste ges 

utrymme för att skapa mening och betydelse genom olika inlärningsmodeller. 

3.3.1. Gadamer och hermeneutik 
Hans-Georg Gadamer utvecklade hermeneutiken och delar av hans teorier handlar om vad 

som sker då människan tittar på konst. Dessa teorier hänvisar även Hooper-Greenhill till i sin 

modell för museikommunikation. Gadamer menar att människor inte kommer till konstverk 

som oskrivna blad, redo att fyllas med konstnärens budskap. De närmar sig det med ett 

bagage av förförståelser och förkunskaper. I mötet med konstverket kommer förförståelserna 

även att förändras. Gadamer menar att förståelsen av konst inte handlar om att människan ska 

finna exakt det som konstnären kände och därefter känna likadant. Målet är inte att förmedla 

ett statiskt, konserverat budskap.  

Gadamer ser tolkningen av konstverket som individuell och som sker i 

fullständig autonomi hos individen. Tolkningen är därför en aktiv process där 

meningsskapandet sker. Varje människa använder sig av sin personliga förkunskap och 

förförståelse som styr dess tolkning. Därmed hävdar Gadamer att individen skapar sin egen 

betydelse och ser på så sätt kunskapen som subjektiv. 24 

3.3.2. Fish 
Stanley Fish menar att ett objekts innebörd helt beror på mottagarens bakgrund och 

utbildning. Varje individ avläser och tolkar därmed ett objekt med bakgrund av de koder 

han/hon har lärt sig använda genom sin uppfostran och utbildning. Dessa 

tolkningsgemenskaper ur vilka individen hämtar betydelse är enligt Fish sammansatta av 

personer som delar strategier för hur de tolkar betydelser samt har samma system av förståelse 

och uppfattningar. Dessa tolkningsstrategier existerar redan före tolkningsakten och 

bestämmer därmed formen hos den som tolkar. 25 

Fish menar att betydelsen inte finns inne i objektet eller i detta fall konstverket 

utan är resultatet av tolkningsstrategier som mottagaren gör och hämtar från sin gemenskap. 

Kunskapen formas därmed i den sociala kontexten, och till skillnad från Gadamer som anser 

kunskapen vara subjektiv menar Fish att den är social.  
                                                           
24 Gadamer, H-G (2001): Verità e metodo. Sid 354-355. Molander, B (1998): Vetenskapsfilosofi. En bok om 
vetande och den vetenskapande människan. Sid 265-267 
25 Fish, S (1980): Is there a text in this class. The authority of interpretive communities. Sid 172 
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Kommunikatören har därför till uppgift att göra det möjligt hos den som mottar 

budskapet att skapa sin egen betydelse. Det kan enligt Fish enbart utföras om den som 

utformar budskapet tillhör samma tolkningsgemenskap som den man ämnar att nå. 26 

3.3.3. Konstruktivistisk inlärning 
Konstruktivismen argumenterar, liksom Gadamer och Fish för att människan skapar 

betydelse dels som individ och dels som tillhörande tolkningsgemenskaper. Hein menar att 

konstruktivistisk inlärning ser att lärandet kommer inifrån individen. Individen konstruerar på 

så sätt sin omgivning beroende av bakgrund och erfarenheter. Det är därför lärarens roll att 

garantera elevens möjligheter att associera till det han eller hon redan känner till och samtidigt 

utforma metoder som uppmuntrar till nytt lärande. 

  Konstruktivistisk inlärning ser läraren på jämnhöjd med eleven. Inlärning ska 

därför ske i ett ömsesidigt samarbete och inte med utgångspunkten i att förmedla en sanning 

från en auktoritär källa. Elevens eller museibesökarens olika inlärningsstilar och förkunskaper 

måste därför tas hänsyn till i konstmuseets utgångspunkter för kommunikation. 

Konstruktivistiska museiutställningar är enligt Hein inte linjära utan har flera 

startpunkter och ingen bestämd ordningsföljd. De har många aktiva inlärningsmetoder som 

relaterar till besökarnas erfarenheter samt öppnar för flera tolkningsperspektiv. 

Överhuvudtaget visar den konstruktivistiska utställningen många olika perspektiv och 

”sanningar” om det ämne som förmedlas. Enligt Hein finns det inte några fullständiga 

konstruktivistiska museer och det är tveksamt om det någon gång kommer att finnas. Men de 

komponenter som ingår i konstruktivismen finns och kommer att finnas i olika utsträckningar 

på museer. 27 

3.4. Den absoluta kunskapen 
Hooper-Greenhills modell för museikommunikation tar sin utgångspunkt i en kritik av 

Shannon och Weavers kommunikationsmodell. Hon menar att den är problematisk då 

representerar en linjär syn på kommunikation samt gör sändaren till den maktfulla då den 

definierar budskapets mening. 

3.4.1. Kommunikationsmodell enligt Shannon och Weaver 
Informationskällan i kommunikationsmodellen kan sägas vara beslutsfattaren som beslutar 

vilket meddelande som ska sändas. Sändaren omvandlar meddelandet till en signal som sänds 

genom kanalen till mottagaren. Mottagaren fångar upp signalen och avkodar den till ett 
                                                           
26 Ibid. Sid 173-176 
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meddelande som slutligen får en betydelse i destinationen. Modellen menar därför att det är 

sändaren som definierar budskapets mening medan mottagaren är kognitivt passiv.28 

 Modellen fungerar i grunden för en objektiv och statisk kunskapssyn vilket 

betyder även att överföringen av faktainformation tas emot utan tolkning. 

                                                                                                                                                                                     
27 Hein. G-E (1998): Learning in the museum. Sid 50-58 
28 Fiske, J (2001): Kommunikationsteorier. En introduktion. Sid 18-19 
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4. Resultat och analys 
Kapitlet är uppdelat i två delar. Den första delen studerar vilka utgångspunkter för 

kommunikation och lärande som författarna föreslår och den andra delen studerar hur dessa 

utgångspunkter ska tillämpas i praktiken. Strukturen i kapitlet utgår ifrån den författare vars 

utgångspunkter ligger närmast metaperspektivet, det vill säga Hooper-Greenhills teorier om 

museikommunikation och avslutas med den författare vars utgångspunkter ligger längst ifrån 

metaperspektivet. 

 I kapitlet kommer författarnas teorier sättas i samband med det teoretiska 

perspektivet. Målet med det är att förtydliga vad författarna har influerats av. Djupare 

jämförelser samt samband med det teoretiska perspektivet kommer dock att genomföras i den 

jämförande och sammanfattade analysen. 

4.1. Utgångspunkter 
I denna del kommer utgångspunkterna för kommunikation och lärande redovisas samt hur 

författarna ser på makt och kunskap. Kapitlet är uppdelat i underrubriker som är konstruerade 

efter den författare som undersöks. 

4.1.1. Maktposition för att bekämpa sociala orättvisor 
Richard Sandell menar att konstmuseet i sättet det utformar utställningarna innehar makt att 

förmedla särskilda visioner av världen. Makten har genom historien bidragit till att förstärka 

orättvisor, fördomar och sociala skillnader. Med dessa argument hänvisar Sandell till 

rapporten ”The future of Multi-Ethnic Britain: The Parekh Report”: Rasism, våld och 

fördomar kommer inte från ingenstans. Begreppsföreställningar, värderingar och kulturella 

föreställningar är definierade och kodifierade av våra beslut om vad som är och inte är vår 

kultur, och på sättet vi mer eller mindre är skildrade av kulturella institutioner.29 

Sandell refererar till Eilean Hooper-Greenhill som menar att sättet som 

konstverken väljs, ställs ut och därefter tolkas ger makteffekter. Problemet idag är enligt 

Sandell att konstmuseer inte är medvetna om makten och därför formar berättelserna utifrån 

sina värderingar och visioner av världen. Konstmuseer måste därför bli medvetna om den 

innehavande makten och använda den till att bekämpa fördomar och sociala orättvisor. Det 

kan utföras genom att ändra utställningsformerna samt informationen kring konstverken så de 

fokuserar mer på likheter än skillnader och legitimerar just skillnaderna. Dock menar Sandell 

samtidigt att berättelserna som konstmuseet skapar genom sina utställningar måste ta hänsyn 
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till samhällets förändringar, nya vetenskapliga upptäckter samt ge utrymme för att inte enbart 

ett perspektiv av en berättelse skildras. Ett utnyttjande av den innehavande makten måste 

därför utgå ifrån att skildra olika perspektiv av samma konstverk. Dock ska alltid 

utgångspunkterna ha målet att med kommunikation och lärandet arbeta för att bekämpa 

sociala orättvisor. 30 

Sandell refererar igen till Hooper-Greenhill och Museums and The 

Interpretation of Visual Culture där hon argumenterar för att det inte finns några föreskrivna 

budskap eftersom individer skapar betydelse genom sociala nätverk och kulturer samt efter 

individuella erfarenheter och förkunskaper. Sandell argumenterar på det sättet för att objektiv 

kunskap inte finns, den är individuell. Konstmuseibesökarna skapar därmed konstverkens 

betydelser utifrån sig själva och de tolkningsgemenskaper de tillhör. 31 

Dessa två motsägelsefulla hypoteser löser Sandell på samma sätt som Hooper-

Greenhill. 32För trots det motiv konstmuseet har i förmedlingen av kunskapen till besökarna 

finns det ingen garanti att besökarna avläser och tolkar betydelsen just på det sättet. Dock kan 

konstmuseet i utformningen av utställningarna och därefter kunskapsförmedlingen bidra till 

att ifrågasätta besökarnas existerande förkunskaper, och därmed även på sikt bidra till att de 

kan ändras. Sandell hänvisar till en undersökning, ett skolprojekt som genomfördes med målet 

att ifrågasätta barns redan existerande fördomar. The Tenement Museum genomförde projektet 

med budskapet att en människas värde inte kan mätas i materiella ting. Skolbarnen som 

besökte konstmuseet fick före och efter besöket skriva ner vad de associerade med 

”fattigdom”, ett ämne som konstmuseet behandlade. De negativa orden såsom farlig och elak 

som barnen hade associerat med fattigdom före museibesöket hade efteråt sjunkit från 90 barn 

till 20. Sandell menar med detta exempel att på vilket sätt besökarna reagerar kan inte sägas 

med säkerhet men kan med bättre kännedom om dem till en viss del förutses. 33 

Genom att konstmuseet blir medvetet om att besökarna avläser och skapar 

konstverkets betydelse olika kan de forma utgångspunkter för kommunikation och lärande 

som ger dem utrymme för flera tolkningar. Därför är det viktigt att ha en bra kännedom om 

vilka besökarna är. Utgångspunkterna får dock inte utformas utan en insikt av konstmuseets 

innehavande makt samt hur den kan påverka museibesökarna. Genom att visa olika perspektiv 
                                                                                                                                                                                     
29 Sandell, R (2002): “Museums and the combating of social inequality, roles, responsability, resitans” i Sandell, 
R (2002): Museums, Society, Inequality. Sid 12 
30 Ibid. Sid 8-10 
31 Ibid. Sid 12-14 
32 Hooper-Greenhill, E (2003): ”L´evoluzione dei modelli comunicativi nei musei d´arte” i Bodo, S (2003): Il 
museo relazionale. Sid 35. 
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av ett konstverk samtidigt som besökarna ges utrymme för tolkning, kan konstmuseet lyckas 

att kommunicera med sina besökare.  

Sandells utgångspunkter för kommunikation och lärande kan liknas vid Hooper-

Greenhills teorier som används som metaperspektiv i uppsatsen. Han tar upp maktproblemet 

som konstmuseet står inför samt att besökarna som individer skapar konstverkets betydelse. 

Dessutom löser han de två hypoteserna på samma sätt som Hooper-Greenhill genom att hävda 

att konstmuseet kan ifrågasätta besökarnas redan existerande fördomar.  Sandell går dock ett 

steg längre än Hooper-Greenhill och menar att konstmuseet ska utnyttja makten till att 

bekämpa samhälleliga orättvisor. 34  

I Sandells utgångspunkter för kommunikation och lärande kan det dock 

ifrågasättas hur demokratisk kommunikationen han argumenterar för egentligen är. Han går 

emot den västerländska diskursen och vill att utgångspunkterna ska formas utefter andra 

kulturer än den västerländska. Sandell menar att kommunikationen alltid ska utformas med 

målet att bekämpa sociala orättvisor och på så sätt omvända människors fördomar. Problemet 

ligger dock i vem som bestämmer vad sociala orättvisor är. Är det Sandell?  

4.1.2. Besökarna skapar betydelsen 
Julian Spalding hävdar utifrån egna erfarenheter från arbeten vid konstmuseer att det problem 

som de står inför idag är främst att de inte känner sina besökare. De ses och uppfattas som en 

stor massa och inte som individer. På så sätt förutsätter konstmuseet att dess besökare vet vad 

konst är och utställningarna samt informationen formas kring denna hypotes. Spalding menar 

därför att det viktigaste för konstmuseet i formandet av utgångspunkterna för kommunikation 

och lärande är att lära känna sin publik och se vilka de är. Han visar på två exempel: På City 

Art Galleries i Manchester, Storbritannien, upptäckte konstmuseet att den stora 

stadsbefolkningsgruppen indier och pakistaner inte besökte museet och det förstod inte 

orsaken. Vid efterforskning upptäckte konstmuseet att publiken inte förstod de flera 

nakenmotiv som ingick i utställningarna. Konstmuseet hade inte sett att de tillhörde olika 

kulturella grupper och utifrån sina tolkningsgemenskaper mer eller mindre skapade 

konstverkens betydelser. City Art Galleries hade inte igenkänt sina redan existerade samt 

potentiella besökare och genom utställningsformerna därför utestängt flera av dem. 35 

                                                                                                                                                                                     
33  33 Sandell, R (2002): “Museums and the combating of social inequality, roles, responsability, resitans” i 
Sandell, R (2002): Museums, Society, Inequality. Sid 22-27 
34 Ibid. Sid 15-16 
35 Spalding, J (2003): “Modelli organizzativi, professionalità, efficacia comunicativa nel caso dei musei di 
Glasgow” i Bodo, S (2003): Il museo relazionale. Sid 167-170 
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 Det andra exemplet som Spalding pekar på handlar om en Bugatti, en lyxig 

italiensk sportbil. Spalding menar att den kan tolkas ur flera perspektiv beroende på vilka 

förkunskaper och erfarenheter tolkaren har. Den kan bland annat ses ur ett konstperspektiv för 

sin vackra linje, ur ett socialhistoriskt perspektiv för rollen den har spelat för sin ägare i form 

av bland annat statussymbol. Slutligen kan den ses ur ett vetenskapligt perspektiv för dess 

funktion. Spalding menar att alla tre perspektiv är giltiga tolkningar och infallsvinklar. Det är 

därför konstmuseets uppgift att skapa utrymme för alla dessa. 

 Gadamer hävdar att individen skapar mening utifrån förkunskaper36 medan Fish 

hävdar att den skapar mening och tolkar efter den sociala kontext den tillhör37. Dessa teorier 

överensstämmer med det Spalding syftar på i sina texter. Konstmuseets besökare är inte en 

stor massa utan individer och utifrån dem måste konstmuseet skapa utgångspunkter för 

kommunikation och lärande, där varje besökare oavsett förkunskaper eller kulturell och social 

tillhörighet ges möjligheter till att avläsa och tolka konstverket. Spalding menar att det kan 

vara svårt att genomföra eftersom liksom Hooper-Greenhill och Sandell menar han att 

konstverket är en del av en utställning och i kontexten får det sin betydelse, vilket han visar 

tydligt på med Bugattin. Alla konstverk har olika intressedimensioner och tolkningar i sig och 

därför måste konstmuseet utnyttja alla dem i kommunikationen med besökarna. Det kan 

enbart genomföras om konstmuseet känner sina besökare väl. 38 

 Spalding diskuterar maktproblemet utifrån exemplet med City Art Galleries. 

Genom att de inte såg till vilka besökarna var och kunde vara, ignorerades dessa och 

utestängdes på så sätt från konstmuseet. Foucault menar att genom att normalisera en vision 

av världen förtrycks andra visioner.39 Detta förtryck utövar konstmuseet enligt Spalding då 

det genom att enbart ställa ut ett konstverk utifrån ett perspektiv utestängs andra visioner och 

människor med dessa visioner. Kommunikationen måste därmed utgå ifrån att lära känna sina 

besökare, se dem som individer och utifrån dem forma utställningar som ger utrymme för 

flera perspektiv på samma konstverk. Samtidigt ger det alla besökarna utrymme för tolkning. 
40 

                                                           
36 Gadamer, H-G (2001): Verità e metodo. Sid 354-355. Molander, B (1998): Vetenskapsfilosofi. En bok om 
vetande och den vetenskapande människan. Sid 265-267 
37 Fish, S (1980): Is there a text in this class. The authority of interpretive communities. Sid 172 
38 Spalding, J (2003): “Modelli organizzativi, professionalità, efficacia comunicativa nel caso dei musei di 
Glasgow” i Bodo, S (2003): Il museo relazionale. Sid 176-181 
39 Stevensson, N (2003): Understanding Media Cultures. Sid 143. Foucault, M (1980): Sexualitetens historia: 1. 
Viljan att veta. Sid 10. Andersen, K och Kaspersen, L (1999): Klassisk och modern samhällsteori. Sid 381-385 
40 Spalding, J (2003): “Modelli organizzativi, professionalità, efficacia comunicativa nel caso dei musei di 
Glasgow” i Bodo, S (2003): Il museo relazionale. Sid 182 
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4.1.3. Allmän tillgänglighet 
Anne Fahy menar liksom Julian Spalding att konstmuseers problem idag är att genom en 

placering av konstverken i en historisk-artistisk ordningsföljd förutsätter de att 

museibesökarna vet vad konst är. Därmed uppfattas konstmuseet av allmänheten som en 

stängd institution och inte som den informationskälla det verkligen kan vara. För att öppna 

upp sig och kommunicera med sina besökare menar Fahy att konstmuseet måste utöka sin 

tillgänglighet till vad hon kallar en allmän tillgänglighet på en intellektuell nivå. Den 

inbegriper att lära känna sina besökare och utifrån dem skapa metoder som tillfredsställer 

deras behov vid konstmuseibesöket. En ökning av den intellektuella tillgängligheten betyder 

därmed enligt Fahy en förbättring av konstmuseets kommunikation. För att genomföra denna 

ökning måste konstmuseet främst lära känna sina redan existerande besökare samt dem det 

ämnar att nå. Därefter ska det finna metoder för besökarna att oavsett förkunskaper, social och 

kulturell tillhörighet få information om konstverken och utrymme för egna funderingar och 

tolkningar. Museibesökarna ska kunna associera till tidigare kunskaper och samtidigt ta till sig 

nya.41  

Enligt Fahy måste konstmuseet se sina besökare som individer med olika 

förkunskaper, vilka leder dem in i betydelseskapandet. Hon hävdar även att besökarna tillhör 

olika sociala och kulturella grupper som utifrån sin kontext skapar konstverkets betydelse. 

Hon influeras av Gadamer i sitt sätt att se på individer och Fish i sitt sätt att se på sociala 

grupper. Därför hävdar Fahy, liksom de tidigare undersökta författarna att besökarna ska ges 

möjligheter att använda sig av sina förkunskaper och ges utrymme för egen tolkning av 

konstverket. Trots sin kritik mot de historisk-artistiska utställningsformerna menar Fahy att 

lösningen inte finns i en förändring av dessa såsom de övriga undersökta författarna anser. 

Hon argumenterar istället för en bredare användning av medier inom informations- och 

kommunikationsteknologin. Enligt Fahy kan dessa hjälpa besökarna att finna egna vägar fram 

till olika sanningar och perspektiv på konstverket, samtidigt som de tar till sig andras sätt att 

se på det. Det hjälper dem därmed att skapa sig en personlig kunskap. Teknologitillämpningen 

är dock inte lösningen på problemet enligt Fahy utan är enbart ett hjälpmedel för att lösa det. 

Lösningen består av att igenkänna besökarna som individer och medlemmar i 

tolkningsgemenskaper. Därefter kan olika teknologiska medier tillämpas så att de hjälper 

                                                           
41 Fahy, A (2003): ”Musei d´arte e tecnologie dell´informazione e della comunicazione” i Bodo, S (2003): Il 
museo relazionale. Sid 71-72 
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besökarna att utefter förkunskaper och tolkningsgemenskaper nå fram till sin personliga 

betydelse av konstverket. 42 

Dock tar Fahy inte upp problemet kring makt i lika stor utsträckning som de 

tidigare studerade författarna. Hon menar att olika versioner och teorier om konstverket måste 

framkomma på konstmuseet. Hon utvecklar inte detta resonemang och ser inte till vad 

konsekvenserna kan bli om enbart om ett perspektiv framställs. Sandell och Spalding hävdar 

att det kan leda till att fördomar förstärks och kulturella grupper utestängs från konstmuseet 

medan Fahy inte tar upp dessa problem. 43 

4.1.4. Nya besökare, nya teknologier 
Luigi Granata menar att samhället har förändrats och utvecklats mycket snabbt de senaste 

åren. Dessa förändringar har även kommit att påverka konstmuseet. Konstmuseets problem är 

enligt Granata att det lever i det förflutna och ser sina besökare på samma sätt som för hundra 

år sedan. Tidigare bestod konstmuseets besökare av en exklusiv och redan invigd publik 

bestående av de högre sociala klasserna. Granata menar att i och med att den sociala 

standarden i samhället har höjts söker sig fler människor till konstmuseer för att tillfredsställa 

sina njutningsbehov. Konstmuseibesökarna består därför inte längre av en massa, en liten 

grupp människor utan av grupper från olika kulturer och samhällsklasser. Konstmuseet måste 

därför forma utgångspunkterna för kommunikation och lärande i relation till vilka besökarna 

är samt dem som det ämnar att nå.44 

 Liksom de tidigare undersökta författarna menar Granata att besökarna skapar 

konstverkets betydelse utifrån sig själva. Det finns därför inte inneboende i konstverket utan 

hos individen som avläser och därefter tolkar det.45 I sitt resonemang är han mycket influerad 

av Fish och hans teorier kring tolkningsgemenskaper.46 Granata ser främst till de kulturella 

och sociala förändringarna som har skett i samhället och menar att på det sättet har 

konstmuseets publik utökats. Han tar upp exemplet på hur en katolik och en ateist känner på 

olika sätt då de besöker Petersplatsen i Rom. Katoliken känner att han har uppnått ett av sitt 

livs mål och antagligen får en stark religiös upplevelse. Ateisten däremot får ingen religiös 

upplevelse men njuter av konsten och arkitekturen som finns på platsen. Enligt Granata är 

ingen av tolkningarna fel utan människan utifrån sin kulturella, sociala och i detta fall 

                                                           
42 Ibid. Sid 82-85 
43 Ibid. Sid 86-87 
44 Granata, L (2004): Dopo i Beni Culturali. Biblioteche e musei nell´era di Internet. Sid 85-88. 
45 Ibid. Sid 89 
46 Fish, S (1980): Is there a text in this class. The authority of interpretive communities. Sid 172 
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religiösa uppväxt skapar sig sin personliga kunskap om sin omgivning.47 Han tar inte upp 

möjligheter för individer att skapa kunskap utifrån sig själva och sina individuella 

förkunskaper och erfarenheter. 

Enligt Granata måste därför konstmuseet identifiera sina redan existerande 

besökare samt de personer som det ämnar att nå. Genom en identifiering kan konstmuseet lära 

känna dem, deras kulturer och därmed tolkningsstrategier. Utifrån denna information ska 

därefter konstmuseet skapa möjligheter och metoder för besökarna att tolka konstverken 

utifrån sina sociala och kulturella kontexter. Dock menar Granata att det även ska ges 

möjligheter till att inhämta ny kunskap. 

Liksom Fahy föreslår Granata en tillämpning av medier inom informations- och 

kommunikationsteknologin. Teknologin ger museibesökaren utrymme att avläsa konstverket 

utifrån sina tolkningsstrategier och ges därmed ges även möjligheter att få fram olika 

perspektiv av samma konstverk.48 

 Utgångspunkterna för kommunikation och lärande inbegriper att konstmuseet 

lär känna besökarna och därefter skapar metoder som ger dem utrymme för egen tolkning. På 

så sätt skildras även flera perspektiv av samma konstverk. Liksom Fahy diskuterar Granata 

maktproblemet och dess lösning i mindre utsträckning än de övriga författarna. Han hävdar att 

olika perspektiv på samma konstverk måste få utrymme på konstmuseet då besökarna skapar 

konstverkets betydelse. Dock diskuterar inte Granata vilka konsekvenserna kan bli om dessa 

perspektiv inte framställs. 49 

4.1.5. Kommunikation i respekt av konstnärens intentioner 
Till skillnad från de övriga författarna anser Francesco Antinucci att betydelsen finns 

inneboende i konstverket. 50 Han förklarar sin teori genom att referera till konstfilosofen 

Cesare Brandi och hans verk ”La teoria del restauro”. Där menar Brandi att varje människa är 

till naturen en kommunicerande varelse och ett konstverk är därmed en skapelse av denna. 

Det gör konstverket till ett kommunicerande objekt i sig med en inneboende kommunikation 

som måste framkallas. 51 

Enligt Antinucci måste konstmuseet att framkalla budskapet som finns 

inneboende i konstverket. Det består av konstnärens intentioner med konstverket, det vill säga 

vad han eller hon ville säga med det. På denna punkt skiljer sig Antinucci från Gadamer som 

                                                           
47 Granata, L (2004): Dopo i Beni Culturali. Biblioteche e musei nell´era di Internet Sid 92-93 
48 Ibid. Sid 111-112 
49 Ibid. Sid 90-94 
50 Antinucci, F (2005): Comunicare nel museo. Sid 16 
51 Brandi, C (2000): La teoria del restauro. Sid 96-97 
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menar att förstå konst inte handlar om att man ska finna exakt det som konstnären kände.52 

Antinucci hävdar motsatsen då han anser att åskådaren ska känna precis som konstnären 

kände. Han menar vidare att varje konstverk skapades för att placeras på en speciell plats och 

enbart där kan det kommunicera. På denna plats framkallas även dess budskap. Han hävdar att 

konstverket skapades i en historisk och kulturell kontext som har en påverkan på budskapet. 

Konstmuseet måste även ta hänsyn till det i utformandet av kommunikationen. 53 

Antinucci menar att då konstmuseet ska kommunicera dessa budskap bör 

kommunikationsmodellen ”någon kommunicerar något med någon” tillämpas.54 Han förklarar 

inte vems denna kommunikationsmodell är och varifrån han har hämtat den. Jag sätter dock 

den i samband med Shannon och Weavers kommunikationsmodell.55 

 Liksom Hooper-Greenhill, Sandell och Spalding hävdar Antinucci att 

konstverket får sin betydelse i den kontext det står, det vill säga i utställningen. Till skillnad 

från de övriga författarna som menar att kontexten till en viss del bestämmer konstverkets 

betydelse tar Antinucci inte upp maktproblemet. Han menar istället att genom en återplacering 

av konstverket i sin ursprungliga kontext, det vill säga där det var skapat för att placeras, 

framkallas konstnärens intentioner med det och därmed konstverkets betydelse. Enbart på det 

sättet kan besökaren förstå och avläsa dess ursprungliga betydelse, samt vad det kan ha betytt 

genom historien. Antinucci framför liksom de andra författarna kritik mot den historisk-

artistiska utställningsformen. Dock menar han till skillnad från de övriga att den ursprungliga 

kontexten måste återskapas då den historisk-artistiska utställningsformen hindrar konstverket 

från att kommunicera. 56 

 Antinucci hävdar att besökarna inte nödvändigtvis känner till konsten och 

konsthistorien vid museibesöket. Konstmuseets uppgift är därför att hjälpa dem fram till 

kunskapen och den ”enda sanningen”, det vill säga konstnärens intentioner med konstverket. 

En djupare individualisering av besökarna kräver dock inte Antinucci. De ses som en stor 

massa och de metoder som ska hjälpa dem fram till ”sanningen” är enbart utformade efter en 

målgrupp.  

Antinucci menar liksom Shannon och Weaver att det finns en statisk och 

bestämd kunskap, som i detta fall består av konstnärens intentioner med konstverket. Han 

menar till skillnad från de andra studerade författarna att konstmuseet inte står inför ett 

                                                           
52 Gadamer, H-G (2001): Verità e metodo. Sid 354-355 
53 Antinucci, F (2005): Comunicare nel museo. Sid 61-66 
54 Ibid. Sid 101. Citat 
55 Fiske, J (2001): Kommunikationsteorier. En introduktion. Sid 18-19 
56 Antinucci, F (2005): Comunicare nel museo. Sid 102-103 
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kunskapsproblem. Problemet är istället att konstmuseet kommunicerar lite och dåligt enbart 

genom att ställa ut konstverken i utställningar vars former och funktioner hämtats från 

upplysningstiden. Antinucci argumenterar därför dels för förändringar i utställningsformerna 

men även en användning av informations- och kommunikationsteknologin. På det sättet kan 

konstmuseet bli den kommunicerande institution som förmedlar kultur, det vill säga 

konstnärens intentioner med konstverket. 57 

Antinucci uppmärksammar inte konstmuseets innehavande makt och talar därför 

inte om maktproblemet som konstmuseet står inför. Han menar enbart att i formandet av 

utställningarna och berättelserna kring konstverken ligger det ett ansvar. Det inbegriper att 

förmedla den rätta sanningen om konstverken. 58  

4.2. Utställningsformer och medier 
I denna del kommer det att studeras hur författarna anser att utgångspunkterna för 

kommunikation och lärande bör tillämpas i praktiken. Först kommer de utgångspunkter som 

argumenterar för en förändring av utställningsformerna att presenteras. Därefter presenteras 

de som argumenterar för en tillämpning av medier inom informations- och 

kommunikationsteknologin. Avslutningsvis presenteras Antinuccis förslag som argumenterar 

en tillämpning av de bägge. 

 Förslagen på tillämpningar kommer främst att sättas i relation till den 

konstruktivistiska inlärningsteorin. Det för att förtydliga författarnas förslag samt förenkla 

inför den jämförande och sammanfattande analysen. 

4.2.1. Utställningsformer med fokus på en jämnbörd i berättelserna 
Sandell argumenterar för att konstmuseet ska bekämpa sociala orättvisor genom att praktisera 

nya former av utställningar. Han hävdar att konstmuseer till en viss del redan arbetar för att 

bekämpa dessa orättvisor men det sker enbart i form av didaktiska aktiviteter och outreach.59 

Sandell kritiserar dessa aktiviteter då han menar att de visserligen fungerar men han hävdar att 

enbart genom utställningar kan konstmuseer positivt påverka människor. 60 

                                                           
57 Ibid. Sid 110-113 
58 Ibid. Sid 101-102 
59 Outreach är ett utbrett koncept i museivärlden. Det betyder generellt att museer arbetar utanför 
museibyggnaden i projekt med samhälleliga institutioner. Det kan handla om workshops i exempelvis fängelser, 
skolor och på arbetsplatser, det vill säga museer knyter kontakter med den sociala omsorgen samt 
utbildningssäten. Det finns även särskilda konstsamlingar skapade för dessa externa aktiviteter. Pirozzi, A-L 
(2002): Elementi di Museotecnica. Sid 23 
60 Sandell, R (2002): “Museums and the combating of social inequality, roles, responsability, resitans” i Sandell, 
R (2002): Museums, Society, Inequality. Sid 10-12 



 30

 Sandell utgår från ett exempel från Nottingham Castle and Art Gallery, 

Storbritannien. Konstmuseet anordnade en utställning under namnet ”Livets cirkel” där målet 

var att utifrån kläder såsom folkdräkter och militäruniformer lyfta fram och skildra olika 

kulturer. Tidigare hade liknande utställningar formats genom att placera de västerländska 

objekten för sig i en fysisk och symbolisk kontrast till de icke västerländska objekten. Det nya 

med utställningen ”Livets cirkel” var att alla kläder, både de västerländska och icke 

västerländska placerades bredvid varandra där de delade tolkningskontext. Inget av objekten 

fick därmed mer utrymme än de andra. Den nya utställningsformen hade arbetat bort 

konceptet ”vi och dem” samt skildrandet av främmande kulturer och dess konst som något 

exotiskt.61 

 Sandell pekade på i utgångspunkterna för kommunikation och lärande vikten av 

att skildra olika perspektiv av samma konstverk, dock alltid med målet att bekämpa sociala 

orättvisor. Därmed menar han att konstmuseer måste ta hänsyn till de historier och 

levnadsöden som ska skildras. Genom en praktisk tillämpning av utgångspunkterna i form av 

förändrade utställningsformer liknande exemplet från Nottingham, kan konstmuseet enligt 

Sandell påverka människor och därmed bekämpa sociala orättvisor. Konstmuseibesökarnas 

redan existerande fördomar och förkunskaper kan ifrågasättas och ”fakta” och ”sanningar” 

kan börja diskuteras. 62 

 Konstruktivistiska museiutställningar har enligt Hein flera aktiva 

inlärningsmetoder som relaterar till besökarnas erfarenheter samt öppnar för många 

tolkningsperspektiv.63 Sandell menar att konstmuseets utställningsformer ska innehålla flera 

perspektiv och sanningar om konstverket, dock alltid med målet att bekämpa sociala 

orättvisor.64 Därmed kan det diskuteras om hans teorier överensstämmer med den 

konstruktivistiska inlärningsteorin. Om målet är att bekämpa sociala orättvisor framställs 

kanske inte alla perspektiv av samma konstverk, utan enbart dem som uppfyller målet. 

4.2.2. Förändringar av historiska och kulturella kontexter 
Julian Spalding menar att konstmuseets utgångspunkter för kommunikation och lärande 

inbegriper att utnyttja de intressedimensioner som konstverken innehar i sig. Främst måste det 

historisk-artistiska sättet att ställa ut konstverk förändras. Spalding visar ett exempel från 

instiftandet av Glasgows moderna museum. Konstverken ställdes inte ut efter konstnär och 

                                                           
61 Ibid. Sid 24-27 
62 Ibid. Sid 28 
63 Hein, G-E (1998): Learning in the museum. Sid 52 
64 Sandell, R (2002): “Museums and the combating of social inequality, roles, responsability, resitans” i Sandell, 
R (2002): Museums, Society, Inequality Sid 29 
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tidsepok utan efter de fyra elementen eld, luft, jord och vatten. På det sättet kunde 

museibesökaren finna sin personliga väg genom utställningen utifrån intressen och behov. 

Utställningen öppnade möjligheter för fler tolkningar än den historisk-artistiska 

utställningsformen gjorde. Konstverken stod inte längre i en kulturell och historisk kontext 

som bestämde deras betydelse.65 Med dessa argument framkommer det att Spalding influeras 

av den konstruktivistiska inlärningsteorin. Hein menar att konstruktivistiska 

museiutställningar har flera startpunkter och ingen bestämd ordningsföljd66, vilket Spalding 

visar med exemplet från Glasgow. 

 Spalding kritiserar liksom Sandell konceptet outreach som används i stor 

utsträckning av museer. Han menar att då konstmuseer använder sig av outreach för att nå ut 

till människor med konstverken, uppmärksammar de inte vilka människorna är. Då outreach 

tillämpas bestämmer konstmuseet åt publiken vilka konstverk de ska få se och låter dem inte 

delta i betydelseskapandet. 67  Spalding förespråkar istället konceptet Open Museum. Det 

innebär att konstmuseet bjuder in föreningar och intressegrupper till sina magasin för att 

studera konsten som inte ställs ut. Därefter får dessa grupper om intresse finns möjligheter att 

skapa utställningar ute i samhället efter egna idéer. Spalding menar att detta koncept 

inbegriper en mer demokratisk syn på kommunikationen där besökarna deltar aktivt. Han 

visar ett exempel med en kvinnogrupp bestående av utsatta kvinnor som med hjälp av 

Glasgows konstmuseer anordnade en utställning. Utifrån objekt såsom tavlor, skulpturer och 

kläder skildrade utställningen hur män har tvingat kvinnor att klä sig under historiens gång. 

Genom denna utställning fick konstmuseet även inspiration till hur de på nya sätt kunde 

använda konstverken för att skildra flera perspektiv och berättelser. 68 

 Konstruktivistisk inlärningsteori argumenterar för att utställningar inte ska utgå 

från målet att förmedla och skildra en sanning.69 Genom Open Museums temporära 

utställningar skildras kontinuerligt olika ”sanningar” och perspektiv av samma konstverk.   

 Spalding menar även att med Open Museum kommer konstverken ut till sin 

potentiella publik. Det är därmed en perfekt möjlighet för konstmuseet att lära känna dem, 

dess behov och tolkningsstrategier. Spalding anser att det viktigaste för konstmuseet är att lära 

känna sin publik. Det kan även genomföras genom att ge den möjligheter till att ge feedback. 

                                                           
65 Spalding, J (2003): “Modelli organizzativi, professionalità, efficacia comunicativa nel caso dei musei di 
Glasgow” i Bodo, S (2003): Il museo relazionale. Sid 182 
66 Hein, G-E: Learning in the museum. Sid 53 
67 Spalding, J (2003): “Modelli organizzativi, professionalità, efficacia comunicativa nel caso dei musei di 
Glasgow” i Bodo, S (2003): Il museo relazionale Sid 184 
68 Ibid. Sid 187 
69 Hein, G-E: Learning in the museum. Sid 53 
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Spalding förespråkar i detta fall indirekt observation. Besökarna i ögonblicket de möter 

konstverken i utställningssalarna observeras med målet att utläsa vilka deras reaktioner är. 

Han förespråkar även att konstmuseibesökarna ges möjligheter att tala med personal på 

museet om sina upplevelser de har haft där.70 

4.2.3. Interaktiv multimedia och Internet 
Anne Fahy argumenterar för tillämpningar av medier inom informations- och 

kommunikationsteknologin. Hon menar att dessa medier kan hjälpa konstmuseibesökarna att 

se flera perspektiv av samma konstverk och samtidigt få utrymme för egen tolkning. 

 Fahy pekar främst på två teknologimedier vid en praktisering av 

utgångspunkterna: Interaktiv multimedia och Internet.71  

• Interaktiv multimedia: Fahy menar att interaktiv multimedia kan användas för att uppnå 

flera av målen som konstmuseet har med kommunikationen. Med hjälp av rörliga och 

stillastående bilder tillsammans med ljus, ljud och texter kan konstmuseet skildra 

berättelser som hjälper besökaren att skapa konstverkets betydelse. Interaktiv multimedia 

kan bland annat skildra den tidsepok i vilken konstverket är skapat, visa övriga konstverk 

skapade av samma konstnär som inte finns tillgängliga på konstmuseet samt flera teorier 

om konstverkets betydelse. 72  

Fahy menar även att interaktiv multimedia kan hjälpa museibesökaren att finna 

sin egen väg och därmed sin personliga utställning inne på konstmuseet. På National 

Gallery i London, Storbritannien har det utformats ett Micro Gallery, vilket består av 

datorer som fungerar som en orienteringsfunktion för museibesökarna. Användarna kan 

välja att se konstsamlingarna utifrån sina intressen gällande exempelvis konstnär, tidsepok 

eller geografisk utgångspunkt. Därefter kan de få utskrivet en karta som beskriver var på 

konstmuseet konstverken finns samt vägen dit. På så sätt kan museibesökaren finna sin 

egen väg genom konstsamlingarna utifrån personliga intressen och behov. 73 

Interaktiv multimedia kan även användas för att utforma inlärnings- och 

utforskningsprogram för barn och vuxna. Genom att de kan få se hur konstvetenskaplig 

forskning fungerar, få fram olika historier och perspektiv av samma konstverk ges de 

                                                           
70 Spalding, J (2003): “Modelli organizzativi, professionalità, efficacia comunicativa nel caso dei musei di 
Glasgow” i Bodo, S (2003): Il museo relazionale Sid 184 
71 Fahy A (2003): “Musei d´arte e tecnologie dell´informazione e della comunicazione” i Bodo, S (2003): Il 
museo relazionale. Sid 84 
72 Fahy, A (1995): Information- The hidden resource. Papers from the MDA Conference. Sid 12 
73 Fahy, A (2003):” Musei d´arte e tecnologie dell´informazione e della comunicazione” i Bodo, S (2003): Il 
museo relazionale. Sid 86 
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möjligheter till att själva få bilda sig en uppfattning om vad de tror på.74 

 Dessa tre funktioner som Fahy menar att den interaktiva multimedian kan ha 

visar att hon är influerad av konstruktivistiska inlärningsteorier. Konstruktivistisk 

inlärning argumenterar för att museiutställningar inte ska ha någon början eller slut utan 

flera startpunkter.75 Det praktiseras genom att Micro Gallery skapar en karta till besökarna 

utifrån deras önskemål och intressen.76 Vidare menar Hein att konstruktivistiska 

museiutställningar visar flera perspektiv och sanningar om det ämne som förmedlas.77 Det 

löser även den interaktiva multimedian genom att visa olika historier bakom konstverken.   

• Internet: Detta medium används till största delen för konstmuseets externa 

kommunikation men enligt Fahy kan det även bidra till att förbättra kommunikationen 

inne på museet. Genom att datorer kopplade till Internet finns tillgängliga i 

utställningssalarna för besökarna, kan de på egen hand söka information om konstverken. 

Då Internet består av flera källor och därmed många ”sanningar” ges besökaren utrymme 

för egna tolkningar samtidigt som den kan ta till sig ny information. Datorer kopplade till 

Internet ger även besökarna möjligheter att söka efter och se konstverk som finns på andra 

konstmuseer. Om ett konstverk saknas i en utställning har besökaren trots det möjligheter 

till att se det. 78 

 

Fahys förslag på tillämpningar av utgångspunkterna för kommunikation och lärande liknas 

mycket vid den konstruktivistiska inlärningsteorin. Trots att Hein enbart talar om 

utställningsformer som konstruktivistiska, anser jag att de tillämpningar som Fahy 

argumenterar för dock liknar konstruktivistisk inlärningsteori. 

4.2.4. Interaktiv multimedia och Internet II 
Luigi Granata argumenterar liksom Fahy för en tillämpning av medier inom informations- 

och kommunikationsteknologin. Granata ser museibesökarna som tillhörande kulturella och 

sociala grupper och utifrån dessa avläser de och tolkar konstverken. Han menar att 

teknologimedier kan hjälpa museibesökarna att skapa konstverkens betydelser samtidigt som 

                                                           
74 Ibid. Sid 87 
75 Hein, G-E (1998): Learning in the museum. Sid 54 
76 Fahy, A (2003):” Musei d´arte e tecnologie dell´informazione e della comunicazione” i Bodo, S (2003): Il 
museo relazionale. Sid 86 
77 Hein, G-E (1998): Learning in the museum. Sid 55 
78 Fahy, A (2003):” Musei d´arte e tecnologie dell´informazione e della comunicazione” i Bodo, S (2003): Il 
museo relazionale. Sid  99 
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de ges möjligheter till att inhämta ny information. Liksom Fahy argumenterar han främst för 

två medier: Interaktiv multimedia och Internet. 79 

• Interaktiv multimedia: Granata hävdar att interaktiv multimedia kan hjälpa museibesökare 

att få utrymme för personlig tolkning av konstverken. Samtidigt ges de möjligheter till att 

se och förstå vad konstverken kan betyda för människor tillhörande andra sociala och 

kulturella grupper. 80 

Granata tar upp samma exempel som han hänvisar till i utgångspunkterna, det 

vill säga på vilka olika sätt en katolik och en ateist avläser och tolkar Petersplatsen i Rom. 

Interaktiv multimedia kan visa och hjälpa dessa två att förstå på vilka olika sätt 

Petersplatsen kan ses och upplevas. De ges utrymme för egen tolkning samtidigt som de 

kan ta till sig ny information om platsen. Granata visar att Petersplatsen kan skildras ur ett 

konstperspektiv genom att fokusera konst och konstnärer. Den kan skildras ur ett religiöst 

perspektiv genom att skildra påvens audienser och mässor. Den kan även skildras ur ett 

historiskt perspektiv som tar besökaren tillbaka till romarriket och den galoppbana som 

fanns nära Petersplatsen. Alla tolkningar är giltiga och Granata menar att denna form av 

informations- och kommunikationsteknologi ger utrymme för alla. Samtidigt ger den 

besökarna möjligheter till inhämtning av ny kunskap då de kan se platsen ur fler 

perspektiv än deras eget.81 

Konstruktivistisk inlärning menar att det är lärarens roll att ge eleven 

möjligheter till att associera till det han eller hon redan känner till och samtidigt 

uppmuntra till nytt lärande.82 Granatas förslag diskuterar just hur den interaktiva 

multimedian stödjer dessa konstruktivistiska komponenter. Medan besökaren kan se 

Petersplatsen ur sitt eget perspektiv lär den sig även hur andra ser och uppfattar platsen. 

• Internet: Granata hävdar att Internet är ett starkt instrument för att förbättra konstmuseets 

kommunikation och lärande. Han menar liksom Fahy att om datorer uppkopplade till 

Internet placeras i museilokalerna ges besökarna möjligheter till att själva söka 

information om konstverken. Därmed ges de även möjligheter till att söka sin egen 

kunskap samtidigt som de får se nya perspektiv av konstverken. Granata menar att 

problemet idag är att kunskapen är begränsad till inne på konstmuseet och genom att 

besökarna får tillgång till Internet, kan de på så sätt nå kunskap utanför. Internet ger även 

                                                           
79 Granata, L (2004): Dopo i Beni Culturali. Biblioteche e musei nell´era di Internet.  Sid 90 
80 Ibid. Sid 72 
81 Ibid. Sid 90 
82 Hein, G-E (1998): Learning in the museum. Sid 55 
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möjligheter till att se konstverk som finns på andra konstmuseer.83 Liksom de 

konstruktivistiska inlärningsteorierna hävdar84 ges besökarna möjligheter till olika former 

av inlärning samtidigt som Internet öppnar för flera tolkningsperspektiv.85 

 

Med dessa föreslagna medier syns det att Granata är influerad av den konstruktivistiska 

inlärningsteorin. Dock kvarstår samma problem som uppstod då Fahys förslag på 

tillämpningar presenterades. Då konstruktivistisk inlärningsteori argumenterar för en 

förändring av utställningsformerna, argumenterar inte Granata för dessa förändringar. Han 

förespråkar en tillämpning av medier inom informations- och kommunikationsteknologin. 

Dock hävdar jag även i detta fall att Granatas förslag på tillämpningar kan liknas vid den 

konstruktivistiska inlärningsteorin. 

4.2.5. Ursprunglig kontext och virtuell verklighet 
Antinucci argumenterar dels för förändringar i utställningsformerna och dels för en 

användning av medier inom informations- och kommunikationsteknologin.86 

 Först hävdar Antinucci att konstverket måste placeras i sin ursprungliga kontext, 

det vill säga där det var skapat för att placeras. Det behöver dock inte vara samma geografiska 

plats utan kan begränsas till att befinna sig i en liknande kontext. En altartavla skapad för att 

ses i mörker på distans ska därför placeras enligt dessa kriterier på konstmuseet. Antinucci 

framför liksom Sandell, Spalding och Fahy kritik mot den historisk-artistiska 

utställningsformen. Till skillnad från de övriga vill han dock återinföra den ursprungliga 

kontexten då han anser att enbart där kan konstverket kommunicera. Kontexten är dock inte 

alltid möjlig att finna och i dessa situationer kan konstmuseet med hjälp av informations- och 

kommunikationsteknologin återskapa den.87  

 Antinucci förespråkar främst virtuell verklighet88, varmed en datorsimulerad 

tredimensionell värld kan skapas.89 Denna värld menar Antinucci kan hjälpa besökaren att 

förstå vilka konstnärens verkliga intentioner med konstverket var samt den historiska och 

kulturella kontext i vilken det skapades. 90 

                                                           
83 Granata, L (2004): Dopo i Beni Culturali. Biblioteche e musei nell´era di Internet. Sid 91-92 
84 Hein, G-E (1998): Learning in the museum. Sid 50-55 
85 Granata, L (2004): Dopo i Beni Culturali. Biblioteche e musei nell´era di Internet. Sid 93 
86 Antinucci, F (2005): Comunicare nel museo. Sid 67 
87 Ibid. Sid 111-112 
88 Ibid. Sid 114 
89 Larsson, L-Å (2001): Tillämpad kommunikationsvetenskap. Sid 265  
90 Antinucci, F (2005): Comunicare nel museo. Sid 114 
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 Antinucci menar att människors avläsning och tolkning av konstverks betydelser 

sker i tre steg. Information- och kommunikationsteknologin kan underlätta förmedlingen av 

”sanningen” på alla tre steg.91 Antinucci hänvisar här till konstvetenskapen och dess termer 

ikonografi och ikonologi.92  

Först måste konstverket kunna avläsas korrekt, vilket här betyder utefter hur det 

en gång skapades. Teknologin kan i detta fall hjälpa till med att dels restaurera förstörda 

konstverk och dels de som inte är möjliga att restaurera kan nyskapas fysiskt eller virtuellt. 

Teknologin kan även underlätta då konstverkets ursprungliga kontext återskapas.93  

Efter att villkoren för avläsningen av konstverket är avklarade måste betydelsen 

och innebörden förmedlas. Antinucci kritiserar konstmuseers traditionella informationsskyltar 

eftersom genom att visa en skriven text invid en bild klarar inte människan av att avläsa de 

båda. Resultatet blir att hon fokuserar på något av de bägge. Han förespråkar istället en 

tillämpning av virtuell verklighet. Konstmuseibesökarna kan då ”besöka” konstverket och 

höra berättelser om personer och platser skildrade där. På detta sätt förmedlas konstnärens 

budskap med konstverket.94 

Efter att budskapet har förmedlats menar Antinucci att konstverkets verkliga 

betydelse måste lyftas fram. Med det menas den historiska och kulturella kontexten i vilken 

konstverket skapades, vilket även gör det till vad det är. Även här förespråkar Antinucci att 

virtuell verklighet tillämpas, besökarna kan då se och uppleva konstverkets ursprungliga 

historiska och kulturella kontext. Han hänvisar till ett exempel med fresken Skolan i Aten. I 

form av en ”film” visas tiden då fresken skapades och vad som på så sätt var dess betydelse. I 

detta fall lyfts beställaren av fresken, påven Julius II:s intentioner fram. Han ville med Skolan 

i Aten visa de likheter som fanns mellan antikens guldålder och renässansen, den tid då han 

styrde Vatikanen. Fresken var därför en form av marknadsföring för de ideal och kulturella 

värderingar som påven ville genomföra.95  

                                                           
91 Ibid. Sid 115 
92 Ikonografi är en konstvetenskaplig term och teori som syftar på undersökningen av idéer och motiviskt 
innehåll i ett konstverk. Ikonologi är en term och teori som används av Erwin Panofsky för att undersöka ett 
konstverks allmänna betydelse, sett i ett historiskt och kulturellt sammanhang. Antinucci, F (2005): Comunicare 
nel museo. Sid 86. 
93 Antinucci, F (2005): Comunicare nel museo. Sid 125 
94 Ibid. Sid 128 
95 Ibid. Sid 117-122 
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5. Jämförande och sammanfattande analys 
Kapitlet består av en sammanställning och jämförelse av författarnas teorier kring 

museikommunikation. Dessa kommer även att sättas i relation till det teoretiska perspektivet 

och då främst Hooper-Greenhills teorier. Strukturen i kapitlet utgår i stor sett från 

frågeställningarna. Det första delkapitlet analyserar författarnas makt- och kunskapssyn. 

Frågeställningen som inbegriper hur de förhåller sig till makt- och kunskapsproblemet 

kommer dock att besvaras i det tredje delkapitlet. Det andra delkapitlet analyserar den andra 

frågeställningen, det vill säga hur författarna ser på konstmuseibesökarna. Det tredje 

delkapitlet har ingen direkt anknytning till en frågeställning utan analyserar utgångspunkterna 

för kommunikation och lärande, samt hur författarna förhåller sig det till makt- och 

kunskapsproblem som Hooper-Greenhill lyfter fram. Därefter, i det fjärde delkapitlet 

analyseras hur utgångspunkterna för kommunikation och lärande ska tillämpas i praktiken. 

Kapitlet avslutas med en slutsats.96 

5.1. Makt- och kunskapssyn 
Hooper-Greenhill influeras i sin kunskapssyn av både Gadamer och Fish. Hon ser på så sätt 

kunskapen som både subjektiv och social. Hennes maktsyn influeras enligt mig av Foucault. 

Hooper-Greenhill menar att konstmuseet genom att normalisera vad som ska vara sanningen 

förmedlar dessa normer till museibesökarna. På så sätt uppfattas informationen som den 

sanna. Utifrån dessa makt- och kunskapsteorier menar Hooper-Greenhill därmed att individer 

skapar konstverks betydelser och därmed sin individuella kunskap. 

Sandell, Spalding, Fahy och Granata har i stort sätt samma kunskapssyn. De 

influeras alla av Fishs teorier kring att människor skapar mening och betydelse efter de 

tolkningsgemenskaper de tillhör. Därmed ses kunskapen som social. Sandell, Spalding och 

Fahy influeras även av Gadamers teorier kring att individer skapar mening och betydelse 

utifrån bland annat individuella erfarenheter och förkunskaper. Därmed ser dessa författare 

även kunskapen som subjektiv. Denna kunskapssyn delar inte Granata. Han ser enbart att 

människan skapar betydelse utifrån de kulturella och sociala grupper som hon tillhör. Därmed 

ser han enbart kunskapen som social. 

 Till skillnad från de övriga författarna uppmärksammar Antinucci inte att 

människan skapar betydelse. Han ser kunskapen som statisk och evig och i detta fall består 

den av konstnärens intentioner med konstverket. Det kan dock inte dras slutsatser om 

                                                           
96 Från och med kapitel 5 kommer det inte att refereras till litteraturen. På så sätt gäller samma referenser som i 
de tidigare kapitlen.  
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Antinucci ser kunskapen som objektiv då han menar att den består av konstnärens intentioner 

med konstverket. 

Sandell, Spalding, Fahy och Granata menar alla att betydelseskapandet finns 

hos människan och hon skapar sin individuella kunskap. Utifrån dessa slutsatser 

uppmärksammar de även konstmuseets innehavande makt. Då de hävdar att individen skapar 

kunskapen, anser de att personerna som har format konstutställningarna samt informationen 

kring dem även har påverkat med sina perspektiv av konstverken. Författarna hävdar därmed 

att konstmuseet måste bli medvetet om den innehavande makten. Dock är det enbart Sandell  

och Spalding som influeras av Foucault. De menar liksom honom att det ständigt pågår en 

maktkamp och då en idé får statusen som den sanna, blir den även normaliserad som 

sanningen. Sandell och Spalding tar även upp faran med konstmuseets innehavande makt. 

Sandell menar att den har förstärkt fördomar genom historiens gång medan Spalding hävdar 

att den kan leda till social utestängning. Sandell är den enda av de undersökta författarna som 

menar att denna kan och bör utnyttjas till att påverka museibesökarna med målet att bekämpa 

sociala orättvisor.  

 Antinucci skiljer sig helt från de övriga författarna då han inte alls 

talar om maktproblemet som konstmuseet står inför. Då Hooper-Greenhill hävdar att den 

linjära envägskommunikationen gör museicuratorerna maktfulla benämner Antinucci aldrig 

detta problem. Han hävdar enbart att i formandet av utställningarna och berättelserna kring 

konstverken ligger det ett ansvar. Det inbegriper att förmedla den ”rätta” sanningen om 

konstverken. 

 Sandell, Spalding, Fahy och Granata ser kunskapen som social liksom Hooper-

Greenhill. De ser även kunskapen som subjektiv, med undantag för Granata. Antinuccis syn 

på kunskap som statisk och evig skiljer sig från Hooper-Greenhills.  

Författarnas kunskapssyn speglar även deras syn på makt. Sandell, Spalding, 

Fahy och Granata uppmärksammar konstmuseets innehavande makt, dock är det enbart 

Sandell och Spalding som fokuserar på den i större utsträckning. I detta fall ser de till faran 

med den makt konstmuseet besitter. Därmed liknar deras maktsyn Hooper-Greenhills. Dock 

går Sandell ett steg längre än henne och menar att konstmuseets innehavande makt ska 

utnyttjas med målet att bekämpa sociala orättvisor. Antinuccis maktsyn skiljer sig helt från 

Hooper-Greenhills. Han uppmärksammar inte konstmuseets innehavande makt och ser 

därmed inte några problem med den.  
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Synen på makt och kunskap sammanhänger med synen på 

konstmuseibesökarna. Hur kunskapen som ska förmedlas på konstmuseet uppfattas, speglar 

även synen på museibesökarna. 

5.2. Synen på museibesökarna 
Hooper-Greenhill menar att konstmuseet måste lära känna besökarna, vilka de är samt hur 

deras tolkningsstrategier ser ut. Hon ser kunskapen som både subjektiv och social och ser 

museibesökarna som individer och medlemmar i tolkningsgemenskaper. Enligt henne skapar 

de efter sig själva som individer samt medlemmar i tolkningsgemenskaper konstverkets 

betydelse och därmed sin personliga kunskap. På så sätt sammanhänger konstmuseernas och 

författarnas makt- och kunskapssyn med deras syn på museibesökarna.  

Sandell, Spalding, Fahy och Granata delar i stort sett samma syn på 

museibesökarna. Det som skiljer dem åt är att Granata menar att besökarna enbart tolkar 

konstverkens betydelser efter de tolkningsgemenskaper de tillhör. Med undantag för detta kan 

det dock sägas att författarna hävdar att konstmuseibesökarna själva tolkar konstverkens 

betydelser. Därmed ses de på samma sätt som Hooper-Greenhill, det vill säga som individer 

och medlemmar i tolkningsgemenskaper och utefter dessa skapar konstverkens betydelser. De 

fyra författarna hävdar därmed att konstmuseerna måste lära känna sina besökare, deras 

erfarenheter, förkunskaper och tolkningsstrategier. Dessa ”krav” syns främst hos Spalding och 

Fahy då de hävdar att konstmuseets problem är att de förutsätter att besökarna vet vad konst 

är. Granata menar att konstmuseet inte har förstått att deras publik har förändrats och utökats 

till att inkludera fler samhälleliga grupper. Det är dock enbart Spalding som går in på hur 

konstmuseet ska gå tillväga för att lära känna besökarna. Han förespråkar konceptet Open 

Museum samt feedback bland annat i form av indirekt observation. 

Dessa fyra författare menar att människan skapar sin individuella kunskap och 

ser på så sätt konstmuseibesökarna som individer, som i sin tur skapar konstverkens 

betydelse. Därmed delar författarna besökarsyn med Hooper-Greenhill.  

Då Antinucci ser kunskapen som statisk, evig och existerande utanför besökarna, 

ser han den därför annorlunda än de övriga författarna. Han ser inte besökarna som individer 

utan som en stor massa som mottar budskapen helt utan personlig tolkning. Utifrån denna syn 

på museibesökarna anser Antinucci att konstmuseet inte behöver lära känna dem. Då alla 

besökare avläser och tolkar budskapen likartat behövs ingen djupare kännedom och 

individualisering av dem. Antinuccis syn på museibesökarna skiljer sig därmed från de övriga 

författarnas samt från Hooper-Greenhills. 
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Utifrån hur författarna ser på konstmuseibesökarna utformas utgångspunkterna 

för kommunikation och lärande. Om museibesökarna ses som individer eller som en stor 

massa påverkar de kommunikations- och lärandegrunder som konstmuseet skapar. 

5.3. Utgångspunkter för kommunikation och lärande 
Hooper-Greenhill hävdar att konstmuseer måste sluta kommunicera utifrån den traditionella 

envägskommunikationen, då hon uppfattar den som problematisk. Hon menar att 

museibesökarna skapar konstverkens betydelser och utifrån denna fakta ska utgångspunkterna 

för kommunikation och lärande utformas. Dessa utgångspunkter ska ge besökarna utrymme 

för egen tolkning samtidigt som de kan ta till sig ny information och nya perspektiv av 

konstverken. Utgångspunkterna sammanhänger med Hooper-Greenhills syn på makt, kunskap 

och museibesökarna.  

 De undersökta författarna anser att konstmuseers kommunikation inte fungerar 

och argumenterar därför för att den måste förändras. Sandell, Spalding, Fahy och Granata 

hävdar att museibesökaren som individ och medlem i tolkningsgemenskaper skapar 

konstverkets betydelse. Utifrån denna syn ska utgångspunkterna formas. De hävdar att flera 

perspektiv av samma konstverk måste skildras, vilket ger museibesökarna utrymme för egen 

tolkning samtidigt som de får se andras tolkningar av konstverket. I dessa utgångspunkter för 

kommunikation och lärande förhåller sig författarna även till makt- och kunskapsproblemet 

som Hooper-Greenhill lyfter fram. De hävdar bland annat att genom en framställning av flera 

perspektiv av samma konstverk minskas konstmuseets makt samtidigt som besökarna aktivt 

deltar i betydelseskapandet. 

Dessa utgångspunkter för kommunikation och lärande är närmast identiska med 

Hooper-Greenhills teorier om museikommunikation. Dock skiljer sig Sandell till en viss del 

från de övriga författarna. Han hävdar liksom dem att konstmuseet ska skildra flera perspektiv 

av samma konstverk. Det som skiljer honom åt är dock att han hävdar att utgångspunkterna 

alltid ska formas med målet att bekämpa sociala orättvisor. 

 Antinuccis utgångspunkter för kommunikation och lärande består av det som 

Hooper-Greenhill förkastar. Han förespråkar en linjär envägskommunikation i likhet med 

Shannon och Weavers kommunikationsmodell. Antinuccis utgångspunkter för kommunikation 

och lärande utgår från att förmedla ett budskap och en sanning om konstverket, vilket i detta 

fall inbegriper konstnärens intentioner med konstverket.  

 Hooper-Greenhill menar att de två hypoteserna kring makt och kunskap 

motsäger varandra, hur kan konstmuseet inneha någon makt om alla dess besökare tolkar 
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budskapen individuellt? Sandell diskuterar även problemet kring dessa två hypoteser och löser 

det på samma sätt som Hooper-Greenhill. De bägge hävdar att konstmuseet ändå har 

möjligheten att ifrågasätta folks redan existerande kunskaper. De övriga författarna tar inte 

upp problemet eller lösningen. 

 Utgångspunkterna för kommunikation och lärande praktiseras därefter i 

utställningsformer och medier inom informations- och kommunikationsteknologin. 

5.4. Utställningsformer och informations- och kommunikationsteknologin 
Hooper-Greenhill förespråkar konstruktivistiska utställningsformer. Dock hävdar hon även att 

medier inom informations- och kommunikationsteknologin kan underlätta kommunikationen 

men ska tillämpas tillsammans med förändringar av utställningsformerna. 

5.4.1. Utställningsformer 
Antinucci, Sandell, Spalding och Fahy kritiserar den historisk-artistiska utställningsformen 

som idag praktiseras i stor utsträckning på konstmuseer. Dock förespråkar Fahy inte en 

förändring av utställningsformerna såsom de övriga författarna.  

 Antinucci argumenterar för att utställningsformerna ska ändras så konstverken 

istället placeras i sin ursprungliga kontext. Det betyder på den plats, eller liknande den plats 

där de skapades för att placeras. Sandell och Spalding förespråkar inte denna utställningsform. 

Sandell menar att konstmuseet i formandet av utställningarna alltid ska arbeta efter målet att 

bekämpa sociala orättvisor. Därför ska utställningar fokusera mer på likheter än skillnader och 

ta bort konceptet ”vi och dem”. Dessutom ska sättet konstmuseer skildrar främmande kulturer 

som något exotiskt arbetas bort. Spalding förespråkar inte dessa tillämpningar men ger även 

inga direkta förslag på hur utställningsformerna ska utformas. Han menar att konstverkets 

olika intressedimensioner måste skildras och det kan bland annat genomföras genom att det 

tas ur sin historiska och kulturella kontext, det vill säga den traditionella utställningsformen. 

Istället ska utställningarna skapas utifrån andra objekt och material. Spalding visade i detta 

fall att på Glasgows moderna museum hade konstverken ställts ut efter de fyra elementen. 

 Sandell och Spalding kritiserar outreach men på olika grunder. Sandell menar att 

de mål som konstmuseet vill uppnå med outreach kan uppnås genom traditionella 

utställningsformer. Spalding hävdar att outreach väljer konstverken åt publiken och han 

förespråkar istället konceptet Open Museum. Publiken får då välja konstverken och använda 

egna idéer till hur utställningar kan skapas. Genom Open Museum ges även konstmuseet 

möjligheter till att lära känna sin publik. 
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 Sandells och Spaldings förslag på hur museiutställningar bör utformas liknas 

mycket vid Hooper-Greenhills. Dock skiljer sig Sandell från Hooper-Greenhill då han 

argumenterar för att utställningsformerna ska skapas efter målet att bekämpa sociala 

orättvisor. Frågan är därmed om Sandell argumenterar för konstruktivistisk inlärning då han 

hävdar att konstmuseets mål alltid ska vara att bekämpa sociala orättvisor. För att uppnå detta 

mål är det inte säkert att konstmuseet ger utrymme för alla tolkningar, såsom den 

konstruktivistiska inlärningsteorin argumenterar för. 

 Hooper-Greenhill och Antinucci argumenterar båda för förändringar i 

utställningsformerna. Dock skiljer de sig åt gällande vilka utställningsformer som de anser 

utgångspunkterna ska tillämpas i. Antinucci menar att konstverket ska placeras i den 

ursprungliga kontexten, vilket därmed skiljer sig från de former Hooper-Greenhill 

förespråkar.  

5.4.2. Informations- och kommunikationsteknologin 
Antinucci, Fahy och Granata argumenterar för att kommunikationen praktiskt ska tillämpas i 

medier inom informations- och kommunikationsteknologin. Antinucci förespråkar virtuell 

verklighet som medium. Han hävdar att det kan hjälpa konstmuseibesökarna att komma fram 

till konstverkets rätta betydelse, det vill säga konstnärens intentioner med det. Han kritiserar 

dock traditionella informationsskyltar och menar att de stör museibesökaren då den ser 

konstverket. Antinucci förespråkar dock inte mediet Internet ,vilket Fahy och Granata gör. De 

hävdar att då datorer uppkopplade till Internet finns tillgängliga på konstmuseer, ges 

besökarna möjligheter till att själva söka sin kunskap samt att på det sättet få fram olika 

perspektiv av samma konstverk. Dessutom får besökarna tillgång till andra konstmuseers 

konstsamlingar.  

 Fahy och Granata argumenterar för en tillämpning av interaktiv multimedia. 

Denna ger museibesökarna möjligheter att se konstverken ur olika perspektiv och 

konstmuseet skildrar på så sätt olika ”sanningar”. Fahy menar även att interaktiv multimedia 

kan fungera som en orienteringsfunktion för museibesökarna. Museibesökarna kan med hjälp 

av dessa finna egna vägar genom konstsamlingarna.  

 Hooper-Greenhill menar att medier inom informations- och 

kommunikationsteknologin kan bidra till att konstmuseer uppnår målet med 

kommunikationen. Dock måste det alltid genomföras i samband med förändringar av 

utställningsformerna. På den punkten skiljer hon sig från Fahys och Granatas förslag på 

tillämpningar då de enbart förespråkar en praktisering av informations- och 
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kommunikationsteknologin. Dock leder deras praktiseringar till de utställningsformer som 

Hooper-Greenhill förespråkar. Därför anser jag kan de uppfattas som konstruktivistiska. 

Antinucci i likhet med Hooper-Greenhill förespråkar dels förändringar i 

utställningsformerna och dels tillämpningar av teknologin. Dock skiljer sig deras mål med 

kommunikationen åt. Hooper-Greenhill menar att tillämpningar av utgångspunkterna för 

kommunikation och lärande ska hjälpa besökarna att skapa konstverkets betydelse, ge dem 

utrymme för sin tolkning samt framställa konstverket ur olika perspektiv. Antinucci hävdar 

däremot att det ska hjälpa museibesökarna att komma fram till den ”rätta” betydelsen. 

5.5. Slutsats 
Analysen visar att författarnas makt- och kunskapssyn har ett tätt samband med hur 

kommunikationen på konstmuseet praktiseras. Makt- och kunskapssynen påverkar synen på 

besökarna. Utefter dessa skapas därefter utgångspunkter för kommunikation och lärande som 

översätts i praktiken till utställningsformer samt medier inom informations- och 

kommunikationsteknologin. 

 Därmed visar analysen att allt hänger samman, alla delar påverkar på så sätt 

varandra. Skillnader mellan exempelvis Spalding och Antinucci kan ses redan i deras syn på 

makt och kunskap som därefter påverkar besökarsynen, utgångspunkterna för kommunikation 

och lärande och slutligen medievalet. Vid en jämförelse med Hooper-Greenhill ses det 

därmed redan i hennes makt- och kunskapssyn att hennes kommunikationssyn kan liknas vid 

Spaldings. Dessa liknelser följer sedan genom hela ”kommunikationsprocessen”. Jag vill ändå 

påpeka att det inte är en regel, alla steg behöver inte alltid höra samman. Jag har dock i denna 

uppsats och i den litteratur jag har undersökt funnit dessa samband mellan de olika delarna, 

som i sin tur påverkar utformningen av kommunikationen.  
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6. Avslutning 
Avslutningen inleds med en metoddiskussion. Därefter kommer jag att diskutera de slutsatser 

i analysen som jag anser vara viktigast, samt frågor som har uppkommit under 

litteraturstudiens gång. Jag kommer även att ge förslag på hur dessa frågor kan besvaras med 

hjälp av vidare forskning. 

6.1. Metoddiskussion 
Jag har genom en litteraturstudie kunnat undersöka och jämföra hur författarna beskriver hur 

konstmuseer bör kommunicera med sina besökare. Jag har även studerat hur författarna anser 

att kommunikationen bör tillämpas i praktiken. Området och forskningen inom ämnet 

museikommunikation är relativt nytt men enligt mig viktigt och spännande då konstmuseer 

står inför stora förändringar. Analysen visar generellt på att författarna kritiserar den 

kommunikation konstmuseet bedriver idag. Förändringarna som föreslås kan sägas närma sig 

kommunikationssynen där sändare och mottagare tillsammans skapar verkligheten. Dock med 

undantag för författaren Francesco Antinucci. 

 Det måste dock påpekas att denna uppsats enbart baseras på studier av texter. 

Det kan då en litteraturstudie utförs och som i detta fall på egen hand, finnas en risk att de 

slutsatser som framkommer speglar de antagande och föreställningar som har funnits 

angående problemet i studiens början. Jag har under hela arbetets gång försökt att undvika det 

genom att alltid vara medveten om och tänka på problemet.  

6.2. Slutdiskussion 
Syftet med litteraturstudien var att undersöka och jämföra hur den utvalda litteraturens 

författare beskriver hur konstmuseer bör kommunicera med sina besökare. Analysen visar att 

författarnas syn på makt och kunskap sammanhänger med hur de utformar utgångspunkterna 

för kommunikation och lärande. Efter att ha sett till studien i helhet anser jag att författarnas 

teorier och tankar kring museikommunikation överlag liknas vid Hooper-Greenhills. Det med 

undantag för Antinuccis kommunikationssyn som skiljer sig helt från de övrigas. Sandell, 

Spalding, Fahy och Granata ser liksom Hooper-Greenhill sändare och mottagare som aktiva 

meningsskapare, distinktionen mellan de båda blir därför upplöst.  

Den fråga som dock har upptagit mina tankar och funderingar under 

uppsatsarbetet handlar om hur det är möjligt att skillnaderna mellan Antinuccis och de övriga 

författarnas syner på kommunikation och lärande är så stora? Medan Hooper-Greenhill, 

Sandell, Spalding, Fahy och Granata har den kommunikationssyn där sändare och mottagare 
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tillsammans skapar betydelsen, står Antinucci för sig själv och förespråkar en traditionell 

kommunikation enligt Shannon och Weavers modell. Vad är orsakerna till dessa stora 

skillnader? Jag kan inte uttala mig med säkerhet kring detta men jag tror att det kan ha ett 

samband med de vetenskapliga traditioner författarna tillhör. Medan bland annat Sandell och 

Hooper-Greenhill tillhör den sociologiska traditionen 97 närmar sig Antinucci konstfilosofin. 

Han förespråkar en kommunikation i respekt av konstnärens intentioner och ser inte med lika 

stor fokus på museibesökarna. Dock uppstår ett problem i detta tänkande. Antinucci arbetar 

praktiskt med museikommunikation och är i nuläget knuten till ett projekt för att digitalisera 

kvarlämningarna av Basilica Ulpia på Forum Romanum, Rom98. Det innebär att hans 

utgångspunkter praktiseras för ett mycket stort digitaliseringsprojekt, vilket enligt mig borde 

det betyda att hans teorier om museikommunikation är väl accepterade. Orsaken till hans 

kommunikationssyn kvarstår på så sätt för mig ett mysterium. Jag vill tillägga att jag har 

försökt kommer i kontakt med Antinucci via e-post för att få svar på mina funderingar. Han 

har dock aldrig svarat. 

En annan fråga som har uppkommit under litteraturstudiens gång handlar om 

Richard Sandells kommunikationssyn och därmed även hans syn på makt och kunskap. 

Sandell menar att konstmuseet alltid ska kommunicera med målet att bekämpa sociala 

orättvisor och därför utforma utställningarna efter dessa mål. Problemet kring Sandell 

inbegriper hur demokratisk denna kommunikationssyn är. Om målet med kommunikationen 

är att förändra människors fördomar och förkunskaper finns det en risk att enbart de 

perspektiv av konstverket som uppfyller målet framställs. Dessutom ligger även problemet i 

vem som har makten att bestämma vad sociala orättvisor är, är det Sandell, konstmuseet eller 

de rådande värderingarna?   

Jag anser att Sandells kommunikationssyn mer liknar Shannon och Weavers 

kommunikationsmodell där sändaren beslutar vilket budskap som ska sändas. Denna form av 

envägskommunikation förstärker även konstmuseets makt. Jag anser att dock Sandell har 

mycket bra tankar då han hävdar att konstmuseet kan utnyttja sin innehavande makt till 

positiva ändamål. Dock finns det enligt mig en fara då konstmuseets mål och kommunikation 

formas efter dessa kriterier. Konstmuseet bestämmer på så sätt vad som ska vara sanningen 

och normaliserar den. Sandell förespråkar på så sätt den kommunikation som han egentligen 

kritiserar. Han går emot den västerländska diskursen och menar att den har förstärkt fördomar 

genom historien. Han anser istället att konstmuseet bör skildra berättelserna mer demokratiskt 

                                                           
97 www.le.ac.uk/museumstudies 
98 www.mosaic.infobyte.it/txt/project/press_review/ulpia.html 
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och ur andra kulturers perspektiv, dock med samma mål som har nämnts tidigare. Jag hävdar 

att med detta mål kan inte alla perspektiv av ett konstverk skildras utan enbart de som 

uppfyller målet. Därmed anser jag att denna kommunikation blir odemokratisk och till och 

med farlig. 

Uppsatsen består dock enbart av en litteraturstudie. Jag anser därför att det 

skulle vara intressant att studera genom empiriska undersökningar vilka utgångspunkter för 

kommunikation och lärande som tillämpas på konstmuseer i Sverige. Det skulle även vara 

intressant att undersöka hur museicuratorer ser på kunskapen som konstmuseer besitter, om de 

reflekterar över makten och hur de tänker i utformningen av utställningar. Dessa frågor skulle 

kunna besvaras med hjälp av kvalitativa studier av museicuratorer, i form av intervjuer och 

eventuellt observationsstudier.   

Dessa frågor som har uppkommit under uppsatsarbetet leder mig vidare in på 

hur museikommunikationen kan komma att se ut i framtiden. Konstmuseer står inför 

förändringar och vilka vägar kommer de att ta? Museikommunikation är ett nytt och snabbt 

växande ämne, ny litteratur och nya rapporter utkommer ständigt. Jag kom därför att tänka på 

att det vore intressant att om några år genomföra liknande litteraturstudie, där ny litteratur 

studeras. Det har förhoppningsvis tillkommit mer svensk litteratur och det hade varit 

intressant att se hur teorierna för museikommunikation ser ut då. Har de förändrats eller står 

de kvar på samma punkt, samt i vilken riktning har utvecklingen gått? 

6.2.3. Avslutande ord 
Om jag ser till analysen och därmed förslagen på hur konstmuseer bör kommunicera utifrån 

mig själv som konstmuseibesökare, vad är jag då intresserad av vid besöket? I diskussioner 

kring kommunikation och lärande, makt- och kunskapssyner samt konstmuseernas ansvar 

glöms det enkelt bort vad det i grunden handlar om. Att ge konstmuseibesökare en bra 

upplevelse så de väljer att återkomma. Om människor väljer att inte besöka konstmuseum 

finns det som sagt ingen mening med att diskutera dessa frågor. Jag kan inte svara utifrån alla 

potentiella besökare men utifrån mig själv känner jag ett behov av att vara delaktig vid ett 

konstmuseibesök. Jag vill inte känna mig vilsen utan få utrymme för mina egna tankar och 

tolkningar samtidigt som jag lär mig nya saker om konsten. 

 Slutligen hoppas jag att denna litteraturundersökning kan uppmuntra och vara 

till hjälp för framtida forskning, såväl gällande vidare litteraturstudier som empiriska 

undersökningar.  
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