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study about how cultural-historical museums relate to communication in exhibitions 

(“Ja, det är ju de det handlar om, det är ju kommunikation, annars kan man ju låta bli” – 

en studie om kulturhistoriska museers syn på kommunikation i utställningssituationer)  
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Purpose/Aim: Exhibitions in cultural-historical museums have traditionally been 

object-centered and associated with one-way communication. The aim of this thesis is 

to gain knowledge about how exhibition producers – and educationalists at swedish 

cultural-historical museums today relate to communication in exhibitions from a 

communication scientific perspective. 

 

Material/Method: The method of the thesis is interviews exhibition producers – and 

educationalists at five swedish cultural-historical museums about how they work with 

communication issues in exhibitions. The empiricism gained from the interviews have 

been analyzed from a communication scientific angle, using two communication 

theories as idealtypes for communication processes; Shannon and Weaver´s model and 

Stuart Hall´s encoding/decoding-theory.  

 

Main results: Communication in exhibitions have developed, much due to the use of 

more channels for communicating with the visitors and the acknowledgement of the 

visitor as an active subject in interpreting the exhibitions and their message.Despite this 

development, communication in exhibitions still have features of a one-way 

communication. The main feature is the lack of possibilities for visitors to communicate 

their interpretations and point of views of the exhibition back to the exhibition 

producers. This leaves the visitors more or less passive in the communication process 

that is taking place in exhibitions in the same way that the model for communication by 

Shannon and Weaver describes. 

 

Keywords: cultural-historical museum, exhibition, communication, Shannon & 

Weaver, encoding/decoding, participation culture 
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Sammanfattning 

 

Syfte: Då kulturhistoriska utställningar har förknippats med föremålscentrering och en 

envägsfokuserad kommunikation har jag intresserat mig för att undersöka hur man ser 

på – och arbetar med utställningskommunikation vid dagens svenska kulturhistoriska 

museer. Uppsatsens syfte är därför att utifrån ett kommunikationsvetenskapligt 

perspektiv undersöka hur utställningsproducenter – och pedagoger vid dagens svenska 

kulturhistoriska museer förhåller sig till begreppet kommunikation i 

utställningssituationer. 

 

Metod och genomförande: Uppsatsen grundar sig på fem intervjuer med 

utställningsproducenter – och pedagoger vid fem olika svenska kulturhistoriska museer 

där det övergripande temat har varit deras sätt att se på – och arbeta med 

kommunikation i utställningssituationer. Den erhållna empirin har sedan analyserats 

utifrån ett kommunikationsvetenskapligt perspektiv där två kommunikationsteorier har 

utgjort idealtyper; Shannon och Weavers modell, samt Stuart Halls encoding/decoding 

teori. 

 

Slutsatser: Utställningskommunikationen i utställningar vid kulturhistoriska museer 

har utvecklats, mycket på grund av att man i dag i högre utsträckning använder sig av 

fler kommunikationskanaler i utställningssituationen samt att man är medveten om, och 

erkänner, besökarna som aktiva subjekt som tolkar utställningarna och deras budskap. 

Trots detta har utställningskommunikationen fortfarande drag av den enkelriktade 

kommunikation som i uppsatsen representeras av Shannon och Weavers 

kommunikationsmodell. Den viktigaste anledningen till detta är de bristfälliga 

möjligheterna för besökare att kommunicera sina tolkningar och reaktioner på det 

utställda materialet tillbaka till utställningsproducenterna. Detta bidrar till att göra 

besökarna mer eller mindre passiva i kommunikationsprocessen som pågår i 

utställningssituationen. 

 

Nyckelord: kulturhistoriskt museum, utställning, kommunikation, Shannon och 

Weaver, encoding/decoding, deltagarkultur  
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1. Inledning  
 

Dagens svenska museer är institutioner som aktivt söker att locka publik till sina 

utställningar med olika medel. Under de senaste åren har man bland annat gjort ett 

försök att genomföra en frientréreform vid ett antal statliga museer för att öka antalet 

besökande, framförallt med fokus på yngre besökare. I utvärderingarna av denna reform 

kunde ett samband fastställas, nämligen det starka sambandet mellan attraktiva 

utställningar och publikaktiviteter och höga besökssiffror. 
1
 Den generella 

frientréreformen slopades i januari 2007, men i kölvattnet av detta och med ständiga 

diskussioner om hur museer och dess verksamhet ska finansieras, har det blivit 

tydligare att dagens museer alltmer bör tänka på sig själva som en industri eller 

verksamhet med en ekonomisk roll att spela i samhället och med kunder att göra nöjda.
2
 

För museer att fortsätta vara en kulturförmedlare att räkna med i dagens moderna 

samhälle krävs att människor finner det av intresse att besöka dem. Detta har 

problematiserats i och med att museer har fått allt hårdare konkurrens i förmedlingen av 

kultur av bland annat lättillgängliga etermedier och populärkultur. Kulturutbudet är 

idag enormt, och alla konkurrerar om människors tid. Med dessa förändrade 

samhälleliga förutsättningar har det varit av stor vikt för museer att utvecklas och öppna 

sig mot allmänheten.  

 

1.1 Problemformulering 

Traditionellt sett har museers utställningar utgått från sina samlingar av föremål. 

Föremålen, vilka valts ut och tolkats av ämneskunniga, har stått i fokus för besökaren 

att ta del av i glasmontrar och på upphöjda piedestaler. Sådana utställningar, även 

kallade artefakt – eller föremålscentrerade utställningar, har ofta strävat efter att utstråla 

en slags objektivitet och har gått hand i hand med förklaringstexter som exempelvis 

bestått av ett noggrant uppräknade av artefaktegenskaper, materialinformation och 

fyndplats. Besökaren har ställts inför färdigtänkta fakta som inte givit något som helst 

utrymme för ställningstagande eller ifrågasättande.
3
  Detta traditionella sätt att skapa 

utställningar på har sina rötter i 1800-talets museologiska ideal vilket bygger på fyra 

konventioner; den kronologiska ordningen, objektiviteten, den nationella 

avgränsningen samt bildningsaspekten.
4
 Dessa ideal har för kulturhistoriska museer 

varit stilbildande. Som en konsekvens av de museologiska idealen har 

kommunikationsprocessen i utställningar av kritiker ansetts vara alltför auktoritär och 

enkelriktad, den har även likställts med massmedial kommunikation.
5
 Det har varit 

producenten av utställningen som stått för kunskapen, medan besökarna har setts som 

en mottagare av ett visst budskap. Besökarna har med andra ord varit närmast passiva i 

kommunikationsprocessen vid utställningar. Detta har dock på senare år har 

uppmärksammats och ifrågasatts allt mer, inte minst från museivärlden själv.  

 

                                                 
1
 Kulturrådet, Besöksutveckling för statliga museer, sid. 7, 081104. 

2
 Hooper Greenhill, Eilean, Museums and communication: an introductory essay, 2002, s. 2 Författarens 

egen översättning. 
3
 Adolfsson, Gundula, Människa och objekt i smyckeskrin, 1987, sid. 80. 

4
 Palmqvist, Lennart, Utställningskonst – science eller fiction, 2003, sid. 274. 

5
 Hooper-Greenhill, Eilean, Museums and communication: an introductory essay, 2002, sid. 6 

Författarens egen översättning. 
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Utställningarna är ett av de viktigaste medierna i museernas verksamhet. 

Utställningarna utgör nämligen en mycket viktig möjlighet till kommunikation mellan 

museerna och besökarna, vilket också märks i citatet från en av mina informanter som 

fått ge namn till denna uppsats. Den enkelriktade kommunikationen som museers 

utställningar traditionellt har förknippats med har som sagt kritiserats och resulterat i 

utvecklandet av utställningsmediet. Mycket tack vare teknikens utveckling involverar 

dagens kulturhistoriska utställningar såväl föremål, text och ljus, som ljud, 

videoinstallationer och andra skärmar. Begrepp som interaktivitet och deltagarkultur, 

vilka båda ruckar på de gamla föreställningarna om producentens och mottagarens 

förutbestämda roller i kommunikationsprocesser har uppmärksammats alltmer i 

samhället i stort. Med detta i åtanke, samt med ett allmänt intresse för museers 

verksamhet, har jag blivit nyfiken på att undersöka hur museer själva faktiskt ser på och 

arbetar med kommunikation i utställningssituationer. Med den intressanta situation de 

befinner sig i, med ena benet bland traditionella krav och ideal, och med det andra i ett 

föränderligt och modernt samhälle där nya kravs ställs, intresserar jag mig för att se hur 

och om detta påverkar deras syn på kommunikation i utställningar.  

 

Synen på kommunikation är viktig att reflektera över, eftersom det i allra högsta grad 

påverkar hur vi tänker och agerar i olika kommunikationssituationer. 
6
 Att diskutera och 

belysa kommunikation i olika sammanhang och verksamheter kan därför bidra till att 

förbättra den. I museernas fall kan detta också förhoppningsvis leda till attraktivare 

utställningar och i förlängningen fler besökare. Utgår man från 

kommunikationsteoretikern Marshall McLuhans tes ”the medium is the message” kan 

det i allra högsta grad vara av intresse att närmare undersöka utställningar ur ett 

kommunikativt perspektiv.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att utifrån ett kommunikationsvetenskapligt perspektiv få större 

kunskap om hur utställningspedagoger och - producenter vid ett antal svenska 

kulturhistoriska museer förhåller sig till begreppet kommunikation i 

utställningssituationer.  

 

Jag vill med andra ord undersöka hur utställningspedagoger och - producenter ser på 

utställningskommunikation och analysera detta i ett vetenskapligt sammanhang utifrån 

kommunikationsteorier. För att uppnå mitt syfte ämnar jag intervjua fem personer som 

är inblandade vid skapandet av utställningar vid fem olika svenska kulturhistoriska 

museer.  

 

1.3 Frågeställningar 

De frågeställningar jag söker besvara är dessa: 

 

- Med vilka medel vill man kommunicera med sina besökare? 

- Har man ett uttalat budskap med varje utställning? 

- Hur ser man på besökarens roll i en utställning? 

- Har det skett någon förändring i synen på utställningskommunikation? 

                                                 
6
 Falkheimer, Jesper, Heide, Mats, Reflexiv kommunikation. Nya tankar för strategiska kommunikatörer, 

2003, sid. 68. 
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1.4 Avgränsningar 

Jag har för avsikt att undersöka hur individer som arbetar med skapandet av 

kulturhistoriska utställningar förhåller sig till begreppet kommunikation i 

utställningssituationer. Då kommunikation är ett otroligt komplext begrepp är det 

viktigt att försöka klargöra vad i begreppets omfattning jag fokuserar på. Jag ämnar inte 

ta någon hänsyn till hur publiken uppfattar utställningarna och dess kommunikativa 

aspekter, även om detta är ett intressant område att undersöka. Jag koncentrerar därför 

min undersökning till utställningarnas producenters uppfattningar och åsikter om 

utställningsmediets kommunikativa aspekter. Fokus för undersökningen ligger inte 

främst på att ta reda på hur man arbetar med kommunikationsfrågor rent konkret, utan 

snarare att utifrån det konkreta fånga in de större dragen i hur utställningsproducenter 

förhåller sig till kommunikation, detta med hänvisningar till de 

kommunikationsvetenskapliga teorier jag applicerar på det empiriska materialet. Med 

”utställningssituation” avser jag den situation där kommunikation uppstår mellan 

utställning och besökare. I undersökningen tar jag därför inte hänsyn till museers 

externa kommunikation eller kommunikation med potentiella besökare, den behandlar 

istället kommunikationen med de besökare som fysiskt befinner sig i en utställning. 

Slutligen avgränsar jag mig till att fokusera undersökningen till kulturhistoriska museer. 

I grund och botten handlar denna avgränsning om att den föremålscentrerade modellen 

för kulturhistoriska museer har varit och i viss mån fortfarande är central. Denna i sin 

tur har varit resultatet av kulturhistoriska museers tydliga påverkan av de museologiska 

konventionerna. Kulturhistoriska museer har på grund av detta ansetts vara 

traditionsbundna och konservativa i sitt sätt att kommunicera med sina besökare. Det 

jag vill undersöka i uppsatsen är därför om det verkligen förhåller sig på det sättet. 

 

1.5 Uppsatsens disposition 

Jag kommer inledningsvis i kapitel två att ge läsaren en kortare bakgrund till museer 

och deras verksamhet i allmänhet, för att sedan gå in djupare på kulturhistoriska 

museer, utställningar och utställningskommunikation.  

Kapitel två följs av ett metodkapitel, där mitt val av metod, kvalitativ intervju, beskrivs 

och motiveras. Jag beskriver också i detta kapitel hur undersökningen har genomförts 

och presenterar informanterna och deras bakgrund. 

I kapitel fyra beskriver jag uppsatsens teoretiska ramverk som består av 

kommunikationsvetenskapliga teorier. Kapitlet inleds med en övergripande diskussion 

om begreppet kommunikation och dess olika innebörder. Därefter beskriver jag två 

framträdande skolor inom kommunikationsforskningen, processkolan och den 

semiotiska skolan. Kapitlet avslutas dels med att presentera två kommunikationsteorier 

som fungerar som idealtyper i mitt analyskapitel, samt med att ge en kortare 

beskrivning av teorierna kring begreppet deltagarkultur. 

Därefter följer ett empirikapitel där det insamlade materialet presenteras. Detta material 

består totalt sett av fem kvalitativa intervjuer. I kapitlet har jag dock valt att presentera 

detta material i fem mindre teman som varit återkommande i alla fem intervjuerna. 

I kapitel sex analyseras det empiriska materialet i ett kommunikationsvetenskapligt 

sammanhang. De fem teman som identifierades i empiriavsnittet analyseras utifrån det 

teoretiska ramverket för uppsatsen. 
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Slutligen presenterar jag i kapitel sju uppsatsens viktigaste resultat och svaren på 

uppsatsens frågeställningar. Jag diskuterar även resultatens generaliserbarhet samt 

alternativa teman för vidare forskning. 
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2. Museer och utställningar – en bakgrund 
 

I det här avsnittet vill jag ge läsaren en kortare bakgrund till området för uppsatsen, 

nämligen museer och deras utställningar. Till att börja med beskriver jag vilka slags 

museer det finns i Sverige för att sedan gå in djupare på den typ av museum som jag 

fokuserar på i min undersökning, nämligen kulturhistoriska museer. Därefter ger jag en 

beskrivning av vad en utställning är för något och vilka funktioner en utställning kan 

tänkas ha. Slutligen ger jag en kortare inblick i utställningskommunikationens 

utveckling under 1900-talet. 

 

2.1 Museum och deras verksamhet 

Ett museum definieras av ICOM 
7
 som:  

 

…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.
8
 

 

En annan definition lyder:  

 

Ett museum är en del av samhällets kollektiva minne. Museet samlar in, 

dokumenterar, bevarar och levandegör föremål och andra vittnesbörd om 

människans kultur och miljö. Det utvecklar och förmedlar kunskap och 

bjuder upplevelser för alla sinnen. Det är öppet för allmänheten och 

medverkar i samhällsutvecklingen. Museets syfte är bildning för 

medborgaren.
9
 

 

Dessa definitioner kan sammanfattas i att museer är en samhällelig institution som 

förvaltar och tar hand om mestadels materiella lämningar, så kallat kulturarv, som av 

olika skäl anses viktiga att bevara för samtiden och för kommande generationer att ta 

del av. Ordet museum har ibland använts synonymt med ”samlingar”. Våra museers 

föregångare var bland annat kungliga eller furstliga samlingar och krigsbyten som 

kunde bestå av föremål och konst vilka ibland visades upp för andra adliga för att 

markera status. Det var först under 1700-talet som begreppet museum, i den bemärkelse 

vi känner till det, formulerades. I och med de revolutionära samhällstankarna som 

florerade vid den tiden öppnades de tidigare slutna samlingarna upp för folket. 

 

Moderna museers verksamhet innehåller en rad aktiviteter av vitt skilda slag. Dessa 

brukar sammanfattas i följande kategorier: samla, vårda, forska, kommunicera och 

ställa ut.
10

 I boken The Manual of Museum Management delas dessa kategorier in i tre 

större arbetsfält inom museet. Ett fält arbetar med museets tillgångar och samlingar 

genom insamling, dokumentation, forskning och bevarande. Inom detta fält finner man 

exempelvis arkivarier, konservatorer, och antikvarier och ämnesexperter.  Det andra 

                                                 
7
 ICOM är en förkortning av The International Council of Museums. ICOM är en internationell 

organisation för museer och dess yrkesverksamma. 
8
 ICOM,  081123. 

9
 Beckman, Svante, Hillström, Magdalena, Museets självbilder, 2003, sid. 249. 

10
 Beckman, Jenny, Identitetsklyvning?, 2003, sid. 88. 
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fältet arbetar med mer utåtriktat arbete genom att skapa och designa utställningar, 

anordna föreläsningar, publikationer och workshops för allmänheten samt 

marknadsföra museet mot samhället. I detta fält återfinns bland annat museipedagoger, 

museitekniker, utställningsdesigners och marknadsförare. Det sista, övergripande fältet 

har hand om det administrativa arbetet där finansiering, organisering, personalfrågor, 

säkerhet och andra viktiga verksamhetsfrågor ingår. Vilka yrkesmän som jobbar inom 

vilket fält är givetvis flytande, och beror på museers organisation, vilken skiljer sig åt 

från museum till museum. Jag har dock valt att exemplifiera de tre fälten för att visa på 

att det finns olika framträdande arbetsområden inom museers verksamheter. Alla tre 

fälten är dock viktiga för museets totala verksamhet. 

 

 Den tydligaste skiljelinjen mellan museernas fält är dock den mellan forsknings- och 

utställningsfälten. Deras arbetsuppgifter kan, något hårddraget, ställas upp som två 

motpoler; dokumentering och bevarande av samlingar har ansetts bäst kunna 

genomföras i mörklagda lokaler stängda mot allmänheten, medan utställning och 

spridning av information om samlingen tvärtom har handlat om att försöka maximera 

tillgängligheten till samlingarna för publiken i välupplysta lokaler
11

. Denna problematik 

uppdagar frågor som berör vilka funktioner museer ska ha och var man ska lägga fokus, 

huruvida museer ska vara samlingsorienterade eller publikorienterade.  Å ena sidan 

finns de som ser museerna som främst forsknings- och kunskapsförmedlande 

institutioner, å andra sidan finns de som ser museerna som en plats för upplevelser. 

Denna skiljelinje har varit framträdande under hela 1900-talet och existerar fortfarande 

i viss mån. Museets verksamheter och tillgångar är många och därför bör man inte 

fokusera på att utveckla enbart ett område. Många röster förespråkar därför en gyllene 

medelväg där alla museets enskilda verksamheter får utvecklas till en stark helhet. I 

utställningarna materialiseras denna helhet. I utställningarna och i skapandet av dessa 

ska arbetsfälten samspela med varandra; föremål och intressanta fakta och forskning 

kring dessa ska ställas ut och samspela med iscensättningar och utställningens 

övergripande form för att förmedla utställningens mål och funktioner.  

 

Man brukar dela upp museer i två större kategorier, konstmuseer och vetenskapliga 

museer. Inom ramen för de vetenskapliga museerna ryms exempelvis naturhistoriska, 

kulturhistoriska, arkeologiska och tekniska.
12

 I Sverige finns det dels privata museer, 

vilka främst finansieras av intäkterna från biljettförsäljning samt sponsorpengar och 

som drivs av exempelvis ideella föreningar. Dessutom finns det i Sverige 

ansvarsmuseer, stadsmuseer och ett antal länsmuseer. Dessa finansieras i olika 

konstellationer av staten, kommuner, landsting och stiftelser.
13

 Läns – och 

stadsmuseerna är inriktade på att spegla regional och lokal historia, från forntid till 

samtid samt konst. Ansvarsmuseerna, som idag är fem stycken, har bland annat till 

uppgift att bistå andra museer med rådgivning samt bidra med forskning inom sitt 

specifika ämnesområde som kan vara till betydelse för andra institutioner i samhället. 

Ansvarsmuseerna är Nationalmuseum, Nordiska Museet, Statens Historiska Museum, 

Naturhistoriska Riksmuseet och Statens Museer för Världskultur. 

 

                                                 
11

 Lord, Gail Dexter & Lord, Barry, The Manual of Museum Management, 1997 s.38 Författarens egen 

översättning. 
12

 Palmqvist, Lennart, Utställningskonst – science eller fiction, 2003, sid. 278. 
13

 Nordark, 081123. 
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2.2 Kulturhistoriska museer 

Kärnan hos kulturhistoriska museer är den samling av bland annat artefakter, bilder och 

texter som systematiskt har, och kontinuerligt fortsätter att samlas in för att ge 

museerna en minnesbärande funktion i samhället inom sitt ämnesområde. Vetenskaplig 

forskning om, insamlande och dokumentation av föremål har därför historiskt sett varit 

några av de viktigaste funktionerna för museerna. En pionjär inom den svenska 

kulturhistoriska museitraditionen var Artur Hazelius (1833-1901), grundaren av 

Nordiska Museet och Skansen. Hazelius började av eget intresse att köpa på sig och 

samla in allmogeföremål från olika delar av landet. Han ville genom sin insamling 

rädda dessa föremål undan från det framsvepande industrisamhället för kommande 

generationer att ta del av. Utställningar har med andra ord också varit en viktig del av 

kulturhistoriska museers verksamhet, och samlingarna har varit dess kärna.1907 

öppnade Nordiska Museet, vilket idag är Sveriges största kulturhistoriska museum.
14

   

 

Det pågick snabba och stora förändringar i samhället just kring sekelskiftet 1900. 

Industrialismen hade på allvar satt fart och resulterade i en övergång från ett 

traditionellt, agrart samhälle till ett modernt industrisamhälle. En ny nationell anda 

växte fram, präglad av tidens romantiska historiesyn och intresse för förindustriella 

århundraden, traditionella hantverk och folkkonst.
15

  Kulturhistoriska museer kunde 

tillgodose dessa intressen, varför de blev en viktig institution i det svenska samhället 

vid den här tiden. Även modernistiska tankar påverkade den dåvarande 

samhällsordningen med bland annat tro på vetenskapliga och rationella principer och 

bildningsideal för invånarna. Dessa samhällsdrag påverkade dåtidens museer och 

medförde att det växte fram museologiska ideal som utgjorde grunden för den ideala 

museiutställningen; den kronologiska ordningen, objektiviteten, den nationella 

avgränsningen samt bildningsaspekten.
16

  Genom detta gavs museerna en ny offentlig 

funktion, som kunde liknas vid museer som en plats för bildning av folket.  Inom 

museets väggar fanns tillgång till sanningen om vår historia och allmänbildning.  

 

Medan man tidigare främst beaktade ålderdomliga företeelser och landsbygdens 

befolkning har de kulturhistoriska museerna efter andra världskriget alltmera breddat 

sitt samlande att omfatta även stadskulturen och att inriktas på alla samhällsklasser utan 

tidsgräns mot nutiden.
17

 En annan förändring som blev allt tydligare var att de tidigare 

så viktiga föremålsstudierna började upplevas som föråldrade.
18

 Detta till trots är ändå 

samlingarna något som förknippas med de kulturhistoriska museerna och något som 

också är deras största tillgång. Den vedertagna inställningen att museer endast fanns till 

för samlingarna och forskning kring dessa sågs dock alltmer som en gammalmodig 

inställning. Hur museerna på ett bättre sätt skulle kommunicera med sina besökare och 

vad detta kunde för konsekvenser för besökarnas förståelse blev istället en allt viktigare 

fråga att ta i beaktning för museerna. 

 

De senaste decennierna har därför kritiska frågor och problematiseringar lyfts fram 

inom ramen för de kulturhistoriska museernas verksamheter. Vilka föremål som samlas 

in, ställs ut och beskrivs på museer och vad detta kan tänkas förmedla har alltmer 

belysts. I analyser utifrån detta perspektiv har det visat sig att museer har kunnat 

                                                 
14

 Nordiska Museet, 081124. 
15

Gottlieb, Halina, Henningsson, Paul, Digitala medier för besökare på museer, 2004, sid.22. 
16

 Palmqvist, Lennart, Utställningskonst – science eller fiction, 2003 sid. 274. 
17

 Nationalencyklopedin, sökord ”kulturhistoriska och etnologiska museer” 081125. 
18

 Beckman, Jenny, Identitetsklyvning?, 2003, sid. 99. 



 12 

betraktas som spelfält för upprätthållandet av olika maktstrukturer präglade av 

ideologiska och kolonialistiska tankemönster.
 19

  En annan självinsikt från museernas 

sida har varit att man i sin pedagogiska roll insett vikten av att anpassa sina 

utställningar till olika målgrupper, där bland annat yngre besökare har blivit en av de 

mer uppmärksammade. Sammanfattningsvis har man med andra ord alltmer börjat 

uppmärksamma besökarna och deras perspektiv på utställningarnas innehåll. 

 

2.3 Utställningsmediet  

Vanligtvis förknippas museer med begreppet utställningar. Dessa är museets främsta 

medel för att kommunicera med sina besökare. En utställning beskrivs i 

Nationalencyklopedin som ”ett medium för visuell kommunikation som används till att 

rumsligt ordna objekt för betraktande”.
20

 En annan definition av begreppet är ”en 

anordning av arrangerade ting i ett avgränsat rum för social interaktion”.
21

 Ett tredje 

ytterligare sätt att se utställningar på är som ett medium för att uttrycka och överföra 

vissa budskap och idéer.
22

 Gundula Adolfsson beskriver utställningen som ett 

kulturmedium med ett innehåll som är jämförbart med teaterns, filmens eller 

litteraturens.
23

 

 

Att utställningar i allra högsta grad handlar om att kommunicera sammanfattas i detta 

citat: 

 

...the exhibition fits with the chain of the communication process. On the 

one side of the chain there is an emitter, on the other side a receiver. They 

are human beings who, individually or as a group, participate in the 

process.The emitter chooses the message from the common system and 

realizes it through a channel. The channel represents matter by which 

communication is transferred and it is necessary for both the emitter and the 

receiver to be acquainted with the organization of the channel. At an 

exhibition the museum objects and the museographical aids are the 

channel.
24

 

 

Inom museerna finns det två grundtyper av utställningar, permanenta och tillfälliga. De 

permanenta utställningarna görs för att hålla länge, oftast flera år.  De har av tradition 

en mer bunden form med tyngdpunkt på information.
25

 De tillfälliga utställningarna 

byts ut oftare och kan därför utformas på ett något mer experimentellt sätt.  

 

Det är av vikt för museerna att utställningarna ska vara lyckade och bli välbesökta. För 

att få en förståelse för hur en lyckad utställning ska vara utformad, kan det vara givande 

att närmare undersöka vilka funktioner en utställning kan tänkas ha. Några av de 

vanligast diskuterade utställningsfunktionerna är utbildande (i lexikalisk bemärkelse), 

bildande (i en vidare kulturell bemärkelse), upplevande (främst med betoning på 

                                                 
19

 Gottlieb, Halina, Henningsson, Paul, Digitala medier för besökare på museer, 2004, sid. 34. 
20

 Nationalencyklopedin, sökord ”utställning”, 081126. 
21

 Palmqvist, Lennart, Utställningskonst – science eller fiction, 2003 sid. 273. 
22

 Maroevic, Ivo, The museum message: between the document and information, 2002, sid 30. 
23

 Adolfsson, Gundula, Människa och objekt i smyckeskrin, 1987, sid. 32. 
24

 Maroevic, Ivo, The museum message: between the document and information, 2002, sid 31. 
25

 Palmqvist, Lennart, Utställningskonst – science eller fiction, 2003 sid. 273. 
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emotionalitet) och underhållande (med betoning på aktivitet och sysselsättning).
26

 

Vilken funktion man vill åstadkomma med en viss utställning är inte alltid givet eller 

klart definierat, men utställningsformen, med de medel utställningen presenteras, har 

relevans för hur utställningen upplevs och förstås.  

 

Många historiska museer investerar allt mindre i insamlingsverksamhet och alltmer i 

den tolkande presentationen.
27

 Då kulturhistoriska museer delvis har till uppgift att 

skildra historia och historiska erfarenheter i sina utställningar är det väsentligt för dem 

att inte ålägga besökare vilket sätt att se på historien som är ”rätt”. Därför satsas det 

alltmer på interaktiva och upplevelsebetonade framställningar i utställningarna, där 

besökaren har större frihet att själv skapa sin egen uppfattning om det presenterade. Då 

utställningar i grund och botten är gjorda för att besökare ska ta del av dem 

uppmärksammas i The Manual of Museum Management vikten av begreppet visitor-

responsiveness, vilket kan översättas till besökarmottaglighet
28

. Med detta menas att 

museers verksamheter, däribland utställningar, måste vara mottagliga för besökarna i 

såväl innehåll, kvalité, format och metoder för framförande. Det enda sättet att 

tillgodose museets besökarmottaglighet är, enligt författarna att kontinuerligt 

genomföra utvärderingar och besökarundersökningar.
29

 

 

2.4 Utställningskommunikation 

Museernas utställningskommunikation består av olika medel för att göra utställningarna 

förståeliga och informativa för besökare, samt för att förmedla det budskap eller den 

funktion som är avsedd. Detta kan involvera verktyg som exempelvis föremål, texter, 

bilder och videos som ljud och ljussättningar. Museernas vetenskapliga ursprung har 

dock bidragit till att akademiska framställningstraditioner starkt präglat dess 

kommunikativa uttryck.
30

  

 

.Lennart Palmqvist urskiljer i sin artikel Utställningskonst – science eller fiction tre 

framträdande kommunikationsstrategier som de kulturhistoriska museerna har använt 

sig av under 1900-talet:  

 

Den föremålscentrerade modellen utgår, precis som den antyder, från föremålen i 

utställningen. Genom att ställa ut dessa i montrar, presenterade tillsammans med 

exempelvis arkivmaterial, har man velat ge en objektiv framställning av verkligheten. 

Denna modell har sina rötter i de ovan nämnda museologiska idealen; kronologi, 

objektivitet, nationell avgränsning och bildningsmål, vilka till stor del hör samman med 

dåtidens vetenskapliga tradition. Genom att placera de utställda föremålen i kronologisk 

ordning beskrevs automatiskt en historisk utveckling. Objektivitetstanken spelade som 

sagt även den en viktig roll i utställningarna, eftersom det var mänsklig utveckling som 

skulle beskrivas. Som en konsekvens utav detta var texterna ofta strikta och 

vetenskapliga. Palmqvist beskriver kommunikationsakten i denna modell som att 

utställaren står för kunskapen, medan besökaren är mottagaren av ett utvalt innehåll.
31

  

 

                                                 
26

 Adolfsson, Gundula, Människa och objekt i smyckeskrin, 1987, sid. 31. 
27

  Palmqvist, Lennart, Utställningskonst – science eller fiction, 2003 sid. 281. 
28

 Författarens egen översättning. 
29

 Lord, Gail Dexter & Lord, Barry, The Manual of Museum Management, 1997, sid. 87. 
30

 Gottlieb, Halina, Henningsson, Paul, Digitala medier för besökare på museer, 2004, sid. 42. 
31

 Palmqvist, Lennart, Utställningskonst – science eller fiction, 2003, sid. 274. 
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I den kunskapsförmedlande modellen övergår man från en föremålscentrerad 

presentation till en berättande presentation, vilket sammanfattas i begreppet 

idéutställning.
32

 I dessa utställningar är inte närvaron av föremålen av samma vikt, 

istället fokuserar man mer på att skapa iscensättningar som söker att skapa en känsla av 

upplevelse. Dessa iscensättningar och information om ett föremål ersätter det faktiska 

föremålet. Kunskapen är inte färdig för besökaren att ta del av, istället vill man aktivera 

besökaren att själv söka information och kunskap. På grund av det betonas interaktivitet 

i utställningen och man vill skapa en känsla hos besökaren av att en dialog pågår med 

utställningen. 

 

Besökaren i den brukarrelaterade modellen uppmanas att själv rekonstruera historiska 

händelser och fenomen. Genom att ta del av enskilda autentiska föremål i utställningar, 

antas dessa föremål kunna kommunicera med besökaren och bidra till att skapa 

föreställningar om att människor kan kommunicera med varandra över tiden.
33

  De enda 

faktorerna man utgår ifrån är föremålen, utställningsrummet, besökaren och 

iscensättningen. Samspelet mellan dessa faktorer anses ge besökaren frihet att själv 

tolka och bygga sin egen uppfattning om innehållet i utställningen. Modellen liknas vid 

en typ av konstform. 

 

En tydlig utveckling under 1900-talet, om man utgår från dessa modeller är att museers 

tyngdpunkt på vetenskaplighet och objektivitet i utställningssammanhang alltmer fått 

ge vika för kravet på upplevelse och estetiserad underhållning.
34

 Detta hänger ihop med 

att man alltmer övergått från att försöka få människor att förstå, till att fokusera mer på 

att skapa upplevelser. Användandet av teknik och multimedia har möjliggjort nya 

medel för att kommunicera med besökare där upplevelse – och tolkningsaspekten anses 

få ett större utrymme. Digitala medier i utställningar kan exemplifieras med 

datastationer och audiovisuella inslag. Det är vanligt att man kopplar olika webbplatser 

till utställningar där besökarna själva kan söka och fördjupa sig i information om 

utställningsmaterialet. Den digitala teknikens funktioner i utställningssammanhang har 

vanligen varit, utan någon särskild rangordning, att skapa stämning, introducera ett 

ämne, (åter)berätta historia/historier, samla in besökares feedback, skildra förlopp, 

erbjuda experiment, presentera jämförelser med material på andra platser, skapa 

fördjupning, ge förströelse, styra miljöhändelse(r), understryka riktning, stödja 

individers funktionella och intellektuella behov, öka språklig tillgänglighet, förmedla 

aktuell information, redovisa fakta samt att kommunicera interaktivt med besökare.
35

  

 

Genom den nya tekniken har så kallade interaktiva medier blivit vanligare i 

utställningssammanhang. Interaktiva medier strävar efter att aktivera besökaren och 

involvera dem mer i kommunikationsprocessen. En betydelse av begreppet 

interaktivitet är ”ömsesidig påverkan” och en av flera funktioner man med interaktivitet 

vill åstadkomma är en ömsesidig dialog mellan sändare och mottagare.  

 

The term stands for a more powerful sense of user engagement with media 

texts, a more independent relation to sources of knowledge, individualised 

                                                 
32

 Ibid. sid. 276. 
33

 Ibid. sid. 278. 
34 Ibid. sid.273. 
35

 Gottlieb, Halina, Henningsson, Paul, Digitala medier för besökare på museer, 2004, sid.68. 
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media use and greater user choice.These ideas[...]treats the user as, above 

all, a consumer[...] rather than the viewer.
36

 

 

Detta kan åstadkommas genom att låta användarna eller besökarna få vara kreativa och 

ge dem möjlighet att utforska och undersöka informationen eller presentationer genom 

egna val
37

, detta kan exempelvis involvera knapptryck och experimenterande av olika 

alternativ på data – eller tv-skärmar. Genom dessa egna val och testandet av olika 

alternativ vill man med interaktivitet, förutom aktiverandet av besökaren, att det ska bli 

lättare att ta till sig information. Definitionen av interaktivitet behöver dock 

nödvändigtvis inte enbart begränsas till digitala former, utan används även i ordalag om 

interaktivitet mellan individer eller mellan individ och objekt. 

 

Utställningskommunikation är dock sällan svart eller vit. En utställning kan innehålla 

såväl rent faktamässiga inslag som upplevelsebetonade presentationer, det ena behöver 

inte nödvändigtvis utesluta det andra. En utställningssituation som gör anspråk på att 

förmedla ett kunskapsinnehåll anses dock av vissa behöva en språklig dimension.
38

 

 

Hur besökaren uppfattar innehållet i en utställning beror inte enbart på utställningens 

form och innehåll, utan även på besökarens egen bakgrund och erfarenheter samt 

miljön i vilken utställningen finns. Utställningskommunikationen och den information 

eller det budskap den är tänkt att förmedla kan därför skilja sig i tolkning från besökare 

till besökare. Detta bidrar till utställningskommunikationens komplexitet; den 

kommunikation som sker – eller icke sker – i en utställning, gör det i en stor 

samhällelig kontext.
39

  

 

…the communication patterns..reflect the phenomena of the social reality in 

which exhibitions take place. Each society and every environment in which 

exhibitions take place..is different and results in different information.
40
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 Lister, Martin, New Media: A critical introduction, 2003, sid. 20-21. 
37

 Växjö Universitet MSI/Medieteknik, 081128. 
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39

 Lundberg, Bengt, Med besökare X mellan modernt och postmodernt, 1997, sid. 72. 
40
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3. Metod och genomförande 
 

I det här avsnittet kommer jag att redogöra för hur jag gått tillväga i insamlandet av 

empiriskt material. Termen metod definieras också som systematiska tillvägagångssätt 

för att utföra en analys eller att erhålla empiri.
41

 Till att börja med ger jag en kortare 

beskrivning av vad en kvalitativ intervju innebär, för att sedan gå vidare och beskriva 

de analysredskap jag tagit hjälp av för att analysera det empiriska materialet.  

Avslutningsvis kommer jag mer konkret gå in på intervjuernas genomförande.  

 

3.1 Kvalitativ intervju 

Den metod jag har använt mig av för att erhålla empiri kan räknas till en kvalitativ 

metod. En kvalitativ metod går på djupet av det som står i undersökningens fokus. I 

stället för att undersöka ett större antal analysenheter och erhålla något begränsad 

information om varje enhet, utgår man i kvalitativa metoder från ett fåtal analysenheter. 

Forskare som använder sig av kvalitativa metoder får således veta mycket om få och 

prioriterar djup framför bredd.
42

 Mitt val att arbeta med kvalitativa intervjuer i denna 

undersökning kan motiveras utifrån den karaktär undersökningens syfte har. Jag har 

haft som syfte att ta reda på hur utställningsproducenter och - pedagoger ser på och 

förhåller sig till kommunikation i utställningssituationer. Jag har med andra ord varit 

intresserad av att ta del av deras syn på ett fenomen de arbetar med dagligen i sitt 

arbete. Enligt Kvale söker den kvalitativa forskningsintervjun förstå världen ur de 

intervjuades synvinkel, utveckla innebörden av människors erfarenheter och frilägga 

deras livsvärld före de vetenskapliga förklaringarna.
43

 Med intervjuer söker man med 

andra ord andra människors kunskap, tankar eller upplevelser av ett visst fenomen för 

att i nästa steg tolka detta i en vidare mening.  

 

Intervjusituationen består av två personer, intervjuaren och informanten. En intervju 

handlar om ett samspel mellan dessa två individer som under hela intervjusituationen 

påverkar varandra på olika sätt. Det är som forskare viktigt att vara självmedveten om 

sin egen påverkan av undersökningen, detta kallas för reflexivitet. Forskarens 

förförståelse, utformning av intervjufrågor, sätt att bemöta informanten och sätt att 

genomföra intervjun på påverkar resultatet av densamma. På samma sätt är det viktigt 

att ha i åtanke att informanten alltid kan påverka och kontrollera det som sägs under 

intervjun. Informanten kan omedvetet eller medvetet förhålla sig på vissa sätt till olika 

samtalsteman vilket i allra högsta grad påverkar det som registreras samt slutresultatet. 

 

3.2 Intervjuguiden 

Intervjuguidens frågor har utformats med utgångspunkt i begrepp som traditionellt har 

förknippats med kommunikationsprocesser; sändare, mottagare, kanaler och budskap. 

Jag har med detta velat se hur informanterna har förhållit sig till dessa begrepp, för att 

få en bättre förståelse för deras syn på kommunikation i utställningssituationer. De 

kanske viktigaste begreppen att undersöka informanternas inställning till har varit 

”budskap” och ”mottagare”, eftersom inställningen till dessa i en 

                                                 
41

 Kaijser, Lars & Öhlander, Magnus, Etnologiskt fältarbete, 1999, sid. 20. 
42
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kommunikationsprocess kan antyda vilken, av de båda i kapitel fyra beskrivna 

kommunikationsteoretiska skolorna, informanterna förhåller sig till. 

 

3.3 Analysredskap 

För att få en djupare förståelse för det insamlade empiriska materialet krävs att 

forskaren tolkar och bearbetar materialet eller texten utifrån det teoretiska ramverk man 

har för undersökningen. Detta innebär att uttolkaren går utöver det direkt sagda för att 

utveckla strukturer och relationer som inte omedelbart framträder i texten.
44

 

Idealtypsanalys och hermeneutik är två sätt att tolka texter på som jag varit inspirerad 

av i min analys av intervjuerna. 

 

Idealtypsanalys är ett analytiskt hjälpmedel som går ut på att man genom att jämföra 

verkliga samhällsfenomen, i detta fall utställningskommunikation, med renodlade 

idealtyper kan upptäcka kännetecknande drag hos det verkliga samhällsfenomenet och 

närma sig en slutsats huruvida verkligheten liknar den typiserade abstraktionen.
45

 Man 

jämför med andra ord det empiriska materialet med typiserade idealtyper, vilket i detta 

fall utgörs av två kommunikationsteorier som var för sig representerar två olika sätt att 

se på kommunikationsprocesser. Genom att jämföra det empiriska materialet med 

idealtyperna har jag hoppats kunna säga något om var kulturhistoriska museers syn på 

kommunikation kan sägas höra hemma på en tänkt linje mellan de båda idealtyperna.  

 

Hermeneutisk tolkning är ytterligare ett analysredskap som går ut på att man tolkar 

olika teman eller delar av texten för att utveckla den övergripande tolkningen av texten. 

Till att börja med läser man igenom texten som ska tolkas, i detta fall den utskrivna 

intervjun, för att få en helhetsblick över innehållet. Genom att göra detta kan man 

urskilja olika teman i texten som kan tolkas. Utifrån dessa teman och dess tolkning kan 

man relatera tillbaka till textens helhet. Den hermeneutiska tolkningen utgår från en 

ständig växelverkan mellan textens enskilda delar och dess helhet.
46

 Genom att växla 

mellan textens delar och dess helhet kan man komma djupare in på innehållet och 

upptäcka latenta betydelser. På det här sättet utvecklas innebörder i intervjun, klarläggs 

den intervjuades egna uppfattningar och ger forskaren nya perspektiv på fenomenen.
47

  

 

En grundläggande insikt i hela tolkningsarbetet är att forskaren måste ha vissa 

kunskaper om temat för intervjun för att kunna uppfatta och koppla samman de nyanser 

som kommer till uttryck och de sammanhang som de kan ingå i.
48

 Detta förutsätter att 

forskaren har en viss förförståelse, samtidigt som denna förförståelse påverkar hur vi 

förstår det vi undersöker. Det är därför viktigt att vara självmedveten i 

tolkningsprocessen, eftersom den egna förförståelsen och de egna förutsättningarna 

påverkar hur vi tolkar det insamlade materialet. Uppsatsen ämnar därför inte att ge 

någon absolut sanning kring hur utställningskommunikation verkligen fungerar utan är 

bara en utav flera möjliga tolkningar av verkligheten. 
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3.4 Urval och genomförande 

Eftersom uppsatsen syfte är att undersöka hur anställda utställningspedagoger och -

producenter vid svenska kulturhistoriska museer ser på kommunikation i 

utställningssituationer, var det av vikt att hitta informanter för insamlandet av mitt 

material. Jag hade redan vid starten för uppsatsskrivandet beslutat mig för att 

populationen skulle utgöras av svenska, kulturhistoriska museer, vilket motiverades i 

problemformuleringen. Jag bestämde mig därefter för att begränsa mitt urval av 

informanter till anställda vid kulturhistoriska museer på pendlingsavstånd från Uppsala 

eftersom jag själv är bosatt där. Jag ansåg det som mest givande för genomförandet av 

intervjuerna att möta informanterna ansikte-mot ansikte. Dessutom finns ett stort antal 

kulturhistoriska museer koncentrerade i Stockholmsområdet, varför det också var en 

bidragande orsak till att jag begränsade urvalet geografiskt. 

 

Jag kontaktade flertalet kulturhistoriska museer i Uppsala-Stockholm-Gävleområdet via 

e-mail, såväl statliga som privata för att se om intresse att medverka i min undersökning 

fanns. Mailet innehöll bland annat information om uppsatsen syfte, intervjuns 

varaktighet och möjligheten för informanten att vara anonym i intervjun. Den mesta 

kontakten med informanterna sköttes via mail, men i några fall följdes mailkontakten 

även upp med telefonkontakt för bokningen av intervjun.  

 

För att prova mina frågor och min intervjuguide, samt för att få en bättre inblick i 

området för uppsatsen genomförde jag två provintervjuer. Bägge genomfördes med 

informanter från två svenska kulturhistoriska museer. Den ena genomfördes via telefon 

med en utställningsproducent och den andra ansikte mot ansikte med en 

utställningspedagog. Efter dessa provintervjuer ströks vissa frågor ur intervjuguiden 

och andra reviderades. Det blev tydligt hur viktigt det är att formulera frågorna på ett 

enkelt och konkret sätt. Jag fick också bättre insikt i vilka frågor jag kunde utveckla 

mera för att få ut mesta möjliga relevanta material i resterande intervjuer.  

 

Sammanlagt, utöver provintervjuerna, genomfördes fem intervjuer med individer 

anställda vid svenska kulturhistoriska museer som på något sätt är involverade i 

skapandet av utställningar vid respektive museum. Informanterna bestod av både män 

och kvinnor. Informanterna representerar både statliga museer och privata museer, 

vilket jag kommer att förhålla mig till i analysen. Intervjuerna genomfördes på 

respektive informants arbetsplats, detta för att informanterna skulle känna sig så 

bekväma som möjligt i intervjusituationen. Varje intervju pågick i cirka 45 minuter Vid 

intervjutillfällena använde jag mig av en digital diktafon för inspelning. Användandet 

av diktafonen godkändes med informanternas samtycke innan intervjuns start. Jag 

uppfattade inte att någon av informanterna verkade speciellt påverkad av användandet 

av diktafonen, utan samspelet fungerade bra trots detta. Användandet av diktafon ansåg 

jag vara av vikt då ett inspelat intervjumaterial underlättar vid den vidare 

databearbetningen och bidrar till högre reliabilitet i uppsatsen, det vill säga frånvaro av 

slumpmässiga eller osystematiska fel.
49

 I flera fall ville informanten ta del av 

intervjuguiden innan intervjuns start för att få en bättre bild av det jag hade för avsikt 

att fråga dem. Självfallet lät jag dem i dessa fall titta på intervjuguiden innan diktafonen 

sattes på, men detta resulterade i att informanterna till en början verkade något styrda 

av de frågor de just hade sett i intervjuguiden, varför samspelet till en början blev lite 

stelt. Detta blev dock bättre ju längre intervjun pågick. Överlag var informanterna 
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engagerade i de frågor jag ställde och flera av dem ville visa mig konkreta exempel på 

hur man arbetat med kommunikation i utställningar genom att visa mig museets 

utställningar, något som inte hade varit möjligt om intervjuerna hade gjorts via 

exempelvis telefon. 

 

Intervjuerna var av semistrukturerad karaktär vilket innebar att jag hade förutbestämda 

frågor och teman före intervjun, men att informanterna tilläts brodera ut sina svar under 

intervjuns gång. I och med denna karaktär av intervju kunde jag också välja att gå 

tillbaka till intressanta teman för att försöka få någonting bekräftat eller fördjupa mig 

mer inom något av temana. Under intervjuerna försökte jag ha i åtanke att vara tydlig, 

ställa enkla frågor och vara strukturerad så att intervjun inte skulle hamna långt ifrån de 

teman och frågor jag var där för att undersöka. 

 

Vid intervjutillfällena klargjorde jag för alla informanterna att deras identitet skulle 

komma att hållas anonym i uppsatsen. Med detta ville jag få informanterna att känna 

sig än mer bekväma i situationen. Därför kommer informanterna att hänvisas till 

bokstäver i uppsatsens empiri – analys – och diskussionsavsnitt. Jag gjorde dom också 

uppmärksamma på att intervjumaterialet enbart skulle komma att användas inom ramen 

för denna C-uppsats.  

 

Samtliga intervjuer har i efterhand transkriberats. Detta har gjorts så noggrant som 

möjligt för att underlätta arbetet med själva analysen. 

 

3.5 Informanternas bakgrund 

Jag har valt att låta informanterna vara anonyma i denna uppsats. Därför kommer de att 

anges i form utav bokstäver i alfabetisk ordning, det vill säga informant A, B, C, D och 

E.  

Jag vill under denna rubrik ge en kort presentation av informanterna och deras 

arbetsplatser. Detta vill jag dels göra för att ge läsaren en inblick i informanternas 

bakgrund, men dessutom för att läsaren ska få en bättre förståelse för de olika 

museernas ekonomiska förutsättningar vilket kan påverka vilka resurser man har för att 

arbeta med utställningskommunikationen vid respektive museum. 

 

Informant A har sin bakgrund inom läraryrket, han har jobbat som lärare på 

gymnasienivå i tjugo år. Under sin tid som lärare använde han museerna som 

pedagogiska instrument i sin undervisning. De senaste tio åren har han arbetat på olika 

museer med den pedagogiska biten i bland annat utställningar och visningar. Idag 

arbetar han på ett svenskt statligt kulturhistoriskt museum där hans titel är ”producent 

av andras lärande”. Museet finansieras till största delen med statliga medel och har 

också vissa direktiv från regeringen vad de ska berätta om i sina utställningar. Detta 

framkommer i ett regleringsbrev där regeringen ger direktiv om vilka målgrupper 

museet ska söka med vissa utställningar och vad dessa ska handla om.  

 

Informant B har arbetat vid olika museer större delen av sitt liv och innehar en 

doktorstitel i konstvetenskap. Han arbetar idag vid ett svenskt stadsmuseum sedan fyra 

år tillbaka, vid museets så kallade publika enhet. Denna enhet arbetar med det som 

museets besökare möter, främst utställningar och visningar. Informant B är mycket 

intresserad av den pedagogiska delen av skapandet av utställningar. Det övergripande 

temat för museet är att spegla den specifika staden ur olika perspektiv, såväl historiska 
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som samtida. Enligt informanten ges museet därför relativt fria händer i vad som ska 

visas och fokuseras på i utställningarna, sålänge staden är i fokus. Museet finansieras 

främst med kommunala medel. 

 

Informant C har arbetat som både pedagog och utställningsproducent vid samma 

svenska länsmuseum under de senaste 25 åren. Länsmuseet hon arbetar vid skapar både 

konstutställningar och kulturhistoriska utställningar, vilka ska spegla länets historia och 

samtid. Länsmuseet finansieras främst med medel från landstinget i regionen, men även 

av pengar direkt ifrån staten samt med intäkter från biljettförsäljningen.  

 

Informant D arbetar som projektledare vid ett icke-vinstdrivande svenskt privat 

museum. Hon var även den som drog igång projektet med att skapa museet i fråga 

hösten år 2000. Informanten drev, innan startandet av museet, såväl värdshus som egen 

butik och har en gedigen erfarenhet inom eget företagande. Efter studier i bland annat 

etnologi, historia och museologi och med erfarenheten från det egna företagandet, tog 

hon steget att skapa museet. Hon har därför varit högst inblandad i framtagandet av 

utställningarna, men arbetar även mycket med administrativa arbetsuppgifter och andra 

praktiska inslag inom museiverksamheten. Museets uppbyggnad kunde genomföras 

med hjälp av projektbidrag – och medel från olika håll, men går idag runt tack vare att 

museet fått delfinansiärer, samt hyresbidrag från kommunen och biljettintäkter.  

 

Informant E arbetar med utställningar och förmedling vid ett svenskt statligt finansierat 

museum sedan nio månader tillbaka. Han har tidigare arbetat på eventbyråer med 

utställningsproduktion, som marknadsförare och som teaterproducent. Han anser sig ha 

ett kommunikativt sätt att se på saker tack vare sin bakgrund som exempelvis 

marknadsförare och tycker att det är viktigt även inom museibranschen 
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4. Teoretisk genomgång 
 

I detta avsnitt beskriver jag det som kommer att utgöra mitt teoretiska ramverk vid 

analysen av det insamlade materialet. Eftersom kommunikation är ett stort och vitt 

begrepp inleder jag teoriavsnittet med att försöka ge läsaren en större förståelse för 

begreppet och vad det kan innebära. Därefter beskriver jag två skilda sätt att se på 

kommunikationsprocessen som varit utvecklande i den kommunikationsvetenskapliga 

forskningen; processkolan och den semiotiska skolan. Jag beskriver därefter två 

kommunikationsteorier som vardera representerar processkolan respektive den 

semiotiska skolan. Dessa teorier utgör mina två idealtyper; kommunikation enligt 

Shannon och Weaver, samt kommunikation enligt encoding/decoding-teorin. Avsnittet 

avslutas med att ge läsaren en inblick i begreppet deltagarkultur och dess möjligheter 

till att i ett större perspektiv kasta nytt ljus över sändarens och mottagarens etablerade 

roller. 

 

4.1 Begreppet kommunikation och dess olika innebörd 

Kommunikation är ett svårfångat begrepp som innehåller många aspekter. 

Kommunikation och informationsbehandling är människans vanligaste, äldsta och 

viktigaste beteende.
50

  Vi kommunicerar ständigt med varandra på olika sätt; genom 

såväl tal och skrift som kläder, frisyr och kroppsspråk. Kommunikation är en självklar 

del av all mänsklig aktivitet och den kan vara medveten såväl som omedveten, ett 

allmänt känt ordspråk är ”you cannot not communicate”. På grund av att 

kommunikation är en så självklar del av den mänskliga verksamheten glömmer man lätt 

att reflektera över den och vilka konsekvenser den kan få. Ordet ”kommunikation” har 

sitt ursprung i latinets ord för ”gemensam”, ”communis”. Kommunikation innebär med 

andra ord att man gör något gemensamt eller att man delar något. Enligt Peder Hård af 

Segerstad, docent och lärare vid Uppsala Universitet, är kommunikation en social 

process; information en social artefakt.
51

 (Med artefakt avser han i detta sammanhang 

betydelsebärande strukturer skapade av människor, exempelvis böcker eller tavlor
52

) 

Information kan med andra ord sägas vara resultatet av kommunikation. En 

övergripande definition av kommunikationsbegreppet kan dock sägas vara 

kommunikation som ”social samverkan med hjälp av meddelanden”.
53

  

 

Då det har forskats mycket kring kommunikation har det utkristalliserats två 

framträdande skolor inom området. Professor John Fiske vid University of Wisconsin-

Madison kallar dessa för processkolan respektive den semiotiska skolan.
54

 Processkolan 

har utgjort den dominanta synen på kommunikation inom medie – och 

kommunikationsvetenskapen under större delen av 1900-talet.  Denna skola ser 

kommunikation som en kontrollerad överföring av meddelanden. Den brukar ofta 

förknippas med en linjär och enkelriktad process där fokus ligger på överförandet av ett 

budskap från sändare till mottagare. Inom processkolan ligger makten över 

kommunikationsprocessen hos sändaren av ett visst budskap, mottagaren anses däremot 

vara nästintill passiv. Är effekten av budskapet annorlunda eller mindre än den avsedda 
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har denna skola en benägenhet att prata i termer av ”misslyckad” kommunikation.
55

 

Man vill med andra ord att sändarens budskap eller meddelande ska överföras till 

mottagaren med så lite påverkan som möjligt. Budskapet utgörs med andra ord av vad 

sändaren lägger i det. 

 

Inom den semiotiska skolan, även kallad den meningsskapande synen, ser man på 

kommunikation som ett skapande och utbytande av betydelser. Här ligger fokus i 

kommunikationsprocessen mer på mottagaren och dennes aktiva roll i 

meningsskapandet. Den semiotiska skolan uppmärksammar relationen mellan 

mottagaren, budskapet och kontexten. Fiske beskriver det som att kommunikation är av 

central betydelse för livet i vår kultur. Därför måste studier av kommunikation också 

inbegripa studier av den kultur i vilken den är integrerad.
56

 Uppstår det en 

missuppfattning i förståelse av budskapet mellan sändare och mottagare ser den 

semiotiska skolan nödvändigtvis inte detta som ett tecken på misslyckad 

kommunikation. Istället menar man att sändare och mottagare kan tolka budskapet på 

olika sätt beroende på kulturella, sociala eller individuella skillnader och att detta är 

faktorer man måste vara medveten om. Budskapet är alltså mer öppet och 

förhandlingsbart i den semiotiska skolan, det är en konstruktion av tecken som genom 

att samverka med mottagarna skapar betydelser.
57

 Sändaren får en mindre viktig roll. 

Istället fokuserar man på hur mottagaren tolkar eller ”läser” innehållet i budskapet.  

 

De båda skolorna skiljer sig alltså åt på olika sätt. De två mest framträdande 

skillnaderna ligger i synen på mottagaren och synen på budskapet. Skolorna har dock 

influerats av varandra och de utgör båda två olika sätt att analysera och arbeta med 

kommunikation.
58

. Inom de båda skolor har ett antal modeller och teorier för hur själva 

kommunikationsprocessen går till vuxit fram. I min undersökning av museers 

kommunikation kommer jag att utgå från två av dessa kommunikationsvetenskapliga 

modeller eller teorier, en som representerar processkolan och en som representerar den 

semiotiska skolan. Modeller och teorier kan sägas vara förenklingar av verkligheten. 

Välgjorda modeller har en förmåga att organisera, strukturera, förutsäga, visa på 

helheter och ge möjlighet till utvärdering.
59

 Genom att applicera dessa modeller på det 

empiriska materialet hoppas jag kunna se tendenser i hur man ser på kommunikation i 

utställningssituationer vid de olika kulturhistoriska museerna. 

 

4.2 Kommunikation enligt Shannon och Weaver 

Forskarna Claude Shannon och Warren Weavers kommunikationsmodell från år 1949 

representerar i denna uppsats idealtypen för processkolans syn på kommunikation. 

Denna modell är en av de mest kända kommunikationsmodellerna och i den finner man 

några ofta återkommande begrepp inom medie- och kommunikationsvetenskapen, 

exempelvis sändare och mottagare. Modellen utgår från att kommunikation handlar om 

en överföring av ett meddelande eller ett budskap. Modellen togs fram av de båda 

forskarna då de arbetade med ett projekt vid Bell Telephone Laboratories i USA. 

Intentionen med modellen var att undersöka hur man skulle kunna använda kanaler för 

kommunikation på ett så effektivt sätt som möjligt. Trots att modellen togs fram för 
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kommunikation inom teknikområdet ansåg Shannon och Weaver att den var fullt 

applicerbar på all slags kommunikation. Den har framförallt använts inom forskning av 

masskommunikation och massmedia på grund av sin enkelriktade karaktär.  

 

Shannon och Weavers kommunikationsmodell är linjär och går ut på att en 

informationskälla producerar ett budskap som av en sändare omvandlas till en signal 

som genom en kanal överförs till mottagare som avkodar signalen till ett budskap som 

når sin av sändaren avsedda destination. Något som Shannon och Weaver 

uppmärksammar i kommunikationsprocessen är begreppet brus. Med brus menar de 

faktorer som påverkar eller stör den avsedda signalen och därmed även budskapet som 

tas emot av mottagaren. Med andra ord är brus de olika faktorer som försvårar för 

mottagaren att avkoda budskapet på ”rätt” sätt. Detta kan vara alltifrån dålig hörsel, 

bullrig miljö, att dagdrömma medan man pratar med någon eller andra faktorer som 

påverkar vår mottagning av information. Att undvika någon slags form av brus är med 

andra ord svårt. Shannon och Weaver tog i detta sammanhang upp begreppen 

redundans och entropi. Redundans kan sägas vara det som är förutsägbart i ett budskap, 

medan entropi tvärtom är oförutsägbart. Ett budskap eller meddelande med låg 

förutsägbarhet kan sålunda sägas vara entropiskt och informationsrikt, omvänt är ett 

meddelande med hög förutsägbarhet redundant och informationsfattigt.
60

 I Shannon och 

Weavers modell eftersträvas hög redundans. Detta kan resultera i informationsfattiga 

budskap, men som tack vare detta blir mer förutsägbara och enkla att avkoda ”på rätt 

sätt”. 

 

Kritik har riktats mot Shannon och Weavers kommunikationsmodell då den har ansetts 

vara alltför mekanisk och enkelriktad. Den tar varken hänsyn till den kontext i vilken 

budskapet överförs eller mottagarna av budskapet, den fokuserar bara på att få 

budskapet överfört så effektivt som möjligt med så lite påverkan som möjligt. Med 

denna modell utgår man från att mottagarna tar emot budskapet utan några problem, 

men oftast är verkligheten mer komplex än att det kan gå till på det sättet. Exempelvis 

blir inte budskapet anpassat mot målgrupper, det blir riktat till en anonym massa där 

individer har olika förförståelse och erfarenheter. Den tar helt enkelt inte hänsyn till att 

mottagare kan vara aktiva subjekt som avkodar budskap individuellt. 

Kommunikationen utgår enbart från sändarens perspektiv och tolkningsvärld, påverkan 

från andra håll eller alternativa tolkningar anses därför vara resultatet av en misslyckad 

kommunikation. Modellen beskrivs som nästintill auktoritär till sin karaktär och gör 

mottagarna till passiva åskådare. Även om modellen har utsatts för en hel del kritik, har 

efterföljande teoretiker funnit den användbar, men utvecklat Shannon och Weavers 

kommunikationsmodell på olika sätt.  

 

Ett exempel på begrepp som bidrar till budskapets noggrannhet i överföringen mellan 

sändare och mottagare är feedback. Med detta begrepp applicerat på Shannon och 

Weavers modell tillkommer en överföring som innebär att mottagaren sänder sin 

reaktion på budskapet tillbaka till sändaren. På det sättet får sändaren en större 

möjlighet att kunna anpassa budskapet till mottagaren och dennes förväntningar och 

förkunskaper. Därmed underlättas det för budskapet att avkodas på det avsedda sättet. 

Med feedback involveras även mottagaren mer i kommunikationsprocessen och detta är 

en viktig funktion hos feedback; att hjälpa mottagaren att känna sig delaktig i 

kommunikationen.
61
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4.3 Kommunikation enligt encoding/decoding-teorin 

Encoding/decoding-teorin ser kommunikation som skapande av betydelse och 

representerar i denna uppsats idealtypen för den semiotiska skolan. Teorin 

uppmärksammar på de olika sätt mottagare av ett budskap kan tolka dess innehåll. Man 

menar att budskap alltid kan innehålla flertalet möjliga tolkningar beroende på 

kontexten i vilken de existerar och mottagarnas förkunskaper och sociala bakgrund. 

Detta sätt att se på kommunikation betonar med andra ord mottagaren som mer aktiv i 

kommunikationsprocessen. Två centrala begrepp inom denna teori är tecken; vad dessa 

kan förmedla för budskap och hur människor tolkar dem samt koder i vilka tecken 

organiseras.
62

 Dessa koder är system som styrs av regler som alla individer i ett visst 

samhälle känner till, men som kan tolkas och uppfattas på olika sätt. Man skiljer mellan 

begränsade och utvecklade koder. Den begränsade koden är ofta enkel, konkret och 

redundant till sin karaktär. Med detta menas att den begränsade kodens budskap är 

förutsägbart. Begränsade koder är beroende av att mottagarna har vissa kulturella och 

sociala erfarenheter och associationer som underlättar vid budskapets avkodning. 

Utvecklade koder är tvärtom entropiska till karaktären, budskapet är därför 

oförutsägbart och kan innehålla flera nyanser. Utvecklade koder lämpar sig därför 

bättre när man vill uttrycka symboliska och abstrakta meddelanden, exempelvis när en 

talare vill ge uttryck åt exakta betydelser som är unika för honom men som han vill 

kunna göra tillgängliga för lyssnaren.
63

 

 

 Den brittiske sociologen Stuart Hall var den som myntade begreppet 

encoding/decoding. Hall ägnade sig åt forskning kring bland annat mediekonsumtion 

vid Centre for Contemporary Cultural Studies vid universitetet i Birmingham. I en 

artikel från 1973, Encoding and Decoding in Television Discourse, lade Hall fram sin 

teori kring TVs förhållande till sin publik. Denna beskrev en teori som gick ut på att 

sändarna, i Halls fall skaparna av TV-program, kodar in ett avsett budskap i sina 

program som utgår från exempelvis, ideologiska, sociala eller kulturella uppfattningar. 

Detta budskap avkodas i sin tur av de TV-tittande mottagarna, men de behöver inte 

hålla med om det inkodade, avsedda budskapet. Mottagarna kan, enligt Hall, välja att 

avkoda eller läsa budskapet på tre olika sätt; dels genom att läsa det som det var avsett 

att läsas, nämligen genom den dominerande läsningen, den något kritiska, förmedlande 

läsningen eller den oppositionella läsningen.
64

  

 

Den dominerande läsningen, eller den dominerande koden, är ett system som förmedlar 

de dominerande värderingarna, de gynnade tolkningarna i samhället.
65

 Dessa 

upprätthåller samhället och binder samman människor med varandra. Den förmedlande 

läsningen är medveten om att de dominerande uppfattningarna och värderingarna i 

samhället, men håller inte med om dessa fullt och hållet. Den oppositionella läsningen 

förnekar den dominerade läsningens tolkning och uppfattar det istället på ett helt 

motsatt sätt. Hur läsaren, eller mottagaren, tolkar samhällets koder har med läsarens 

egenskaper, erfarenheter samt sociala klasstillhörighet att göra.
66

 Detta kan appliceras 

på museer och dess utställningar. Utställningar kan ses som system som medvetet eller 
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omedvetet konstruerar och förmedlar värden och attityder till sina besökare. Dessa, i sin 

tur, tolkar innehållet utifrån sin egen bakgrund. 

 

Teorin om att budskap kan vara polysemiska, det vill säga innehålla flera olika 

betydelser beroende på hur man avkodar innehållet, reviderar tanken om att 

kommunikation kan vara misslyckad. Däremot finns möjligheten för sändaren att 

begränsa mottagarens tolkning. Ett sätt att göra detta är att fixera eller förankra den 

kedja av möjliga tolkningar genom att på något sätt placera det korrekt inom vår 

erfarenhet av världen.
67

 Ett exempel på hur man kan förankra tolkningar är exempelvis 

att utforma en bildtext till en bild eller ett föremål. På det sättet sätter man in bilden 

eller föremålet i en viss kontext som kan styra mottagarens tolkning i en viss riktning. 

På det sättet kan man säga att sändaren medvetet eller omedvetet blockerar vissa 

tolkningar. 

 

4.3.1 Jämförande översikt 

 

Faktorer  Processkolan:  Semiotiska skolan: 

  Shannon och Weaver  Encoding/decoding 

 

Mål med  Övervinna tid  Stärka/vidmakthålla 

kommunikation och rum   gemenskaper 

 

Primära medier Massmedier   Samtal öga mot öga 

 

Synen på mottagare Passiva   Aktiva 

 

Syn på information Fysiskt objekt  Text 

 

Informationens Antas innehålla  Antas inte innehålla 

innehåll bestämda betydelser  bestämda betydelse

   skapas genom aktiv  

    tolkning 
68

 

 

4.4 Deltagarkultur 

Begreppet deltagarkultur är motsatsen till åskådarkultur. I åskådarkulturer är det 

producentens roll att skapa suggestioner eller förnimmelser. Konsumentens roll är att ta 

dem till sig.
69

 Det här skapar en kommunikationsprocess där informationsflödet är 

enkelriktat, från producent till konsument eller åskådare. Konsumenten är således 

passiv. I boken Deltagarkultur beskrivs film, fotografi, teater, reklam, litteratur, 

bildkonst, radio och flera andra medier som kulturyttringar som kan räknas till 

åskådarkulturen. Gemensamt för dessa är att mottagaren utsätts för avsändarens 

definition utan att ha möjlighet att påverka den annat än i sitt eget huvud.
70

 

Deltagarkulturen, i motsats till åskådarkulturen, strävar mot att aktivera alla inblandade 

i skapandet och i kommunikationsprocessen. Man vill demokratisera kulturen och 
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fördela makten över suggestionsmedlen på flera människor.
71

 I en deltagarkultur är det 

med andra ord inte enbart producenten som producerar budskap och suggestioner, 

besökaren eller konsumenten är också aktiv och producerar budskap. Deltagarkulturen 

kräver dock en ständig närvaro och att man som besökare inte bara reagerar utan även 

agerar på budskap och innehåll. Som exempel på deltagarkulturer ger författarna bland 

annat levande rollspel och nät-communitites.  

 

Författarna bakom Deltagarkultur menar att man ofta förhastar sig och talar om en 

slags deltagarkultur, fast det fortfarande rör sig om åskådarkulturer. Ett exempel på en 

sådan situation är när man som konsument eller besökare tillåts välja mellan olika 

alternativ, fast dessa alternativ redan är förutbestämda. Ofta tar man till begreppet 

interaktivitet för att påvisa att konsumenten eller besökaren också är delaktig i 

skapandet av information eller i kommunikationsprocessen. Enligt författarna blir också 

besökaren eller konsumenten mer aktiv i kommunikationen med interaktiva medier, att 

handlingsutrymmet utökas, men samtidigt är man inte mer delaktig än att man får ta del 

av förutbestämda valmöjligheter. Man kan med interaktiva medier därför fråga sig hur 

ömsesidig dialogen mellan sändaren och mottagaren egentligen är. Författarna 

beskriver det som att åskådarparadigmet förmedlar en förförståelse på ett sätt som 

lägger sig som en hinna mellan verk/utställning och betraktare på ett sätt som reducerar 

verkets eventuella frigörande eller insiktsfrämjande effekt.
72

  

 

Hur man ska göra exempelvis besökare i museiutställningar till deltagande subjekt 

bestäms av vilken handlingsrymd de ges, det vill säga vilka möjligheter de har för att 

kommunicera inom ramen för själva utställningsmediet. Att exempelvis faktiskt låta 

besökare på olika sätt agera och bidra med kunskap eller egna erfarenheter kring det 

utställda materialet för andra besökare att ta del av i utställningen öppnar upp för fler 

aktörer och producenter av suggestioner. Tolkningsrymden blir större tack vare att fler 

individer, inte bara museipersonalen, producerar sina tankar och sina kunskaper kring 

utställningsmaterialet och utställningsmediet som helhet får en mer demokratisk 

karaktär och kan växa och utvecklas. Om subjektet däremot inte ges någon reell 

möjlighet att samspela med andra subjekt inom ramen för verket eller mediet är 

handlingsrymden minimal och därmed är hon ingen deltagare.
73

 

 

Många kulturformer idag har drag från åskådarkulturen. Denna tendens kan ses som ett 

samhälleligt paradigm där åskådarkulturen dominerar. I Deltagarkultur beskrivs hur 

man som individ i samhället från skoltiden socialiseras till att bli en åskådare och hur 

svårt det tycks vara att bryta sig ur denna insocialiserade roll. Åskådarkulturen är också 

bekväm på så sätt att man som konsument eller besökare inte behöver vara aktiv, det 

förväntas inte. Man kan fråga sig om deltagarkultur ens är önskvärd. Med interaktiva 

medier och med informations – och kommunikationsteknikens framväxt har dock nya 

sätt att se på sändare och mottagare blivit tydligare. På Internet kan man exempelvis 

ena stunden vara mottagare och passiv konsument av ett visst innehåll för att nästa 

stund producera egna hemsidor eller reagera och ge kritik på något annat. 

Diskussionerna kring deltagarkulturens vara eller icke vara är därför intressant eftersom 

den ifrågasätter sändarens och mottagarens etablerade roller.  
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5. Empiriskt material 
 

Efter bearbetning av intervjumaterialet, där jag med hjälp av den hermeneutiska 

metoden har växlat mellan materialets mindre delar och helheten, har några teman visat 

sig återkommande i intervjuerna. Jag har här för avsikt att presentera dom tillsammans 

med intressanta och exemplifierande citat från informanterna.  

 

5.1 Skapandet av en utställning 

Hur man går tillväga när man skapar en utställning skiljer sig mellan de olika museerna 

och har dessutom att göra med vilka personalresurser som finns till förfogande. För 

informant D:s del, som arbetar vid ett privat museum, skapades utställningarna endast 

av henne själv tillsammans med en formgivare. När det kommer till ett av de statliga 

museerna tas utställningarna fram i samspråk mellan museets alla enheter i ett 

beredningsråd.  

 

Beredningsrådet..består av utställningschef också representanter från olika 

enheterna på museet. Vi har en enhet som jag jobbar med som heter 

utställning och lärande, en enhet som heter kulturhistoria och samlingar, 

dom som har hand om grejorna, en som heter media och kommunikation där 

man vänder sig ut mot samhället med annonser och reklam och också 

webben.
74

 

 

Något som också framkommit under intervjuerna är hur pedagogerna på senare år har 

fått alltmer att säga till om i framtagandet av utställningar.  

 

Tidigare var det ofta så att en pedagog kom in när utställningen var 

klar…Men idag går pedagogerna..vi går in från början, vi är med från allra 

första start. Och sen försöker vi bevaka och komma med idéer och tankar om 

att utställningen ska bli kommunicerbar, att det ska fungera, att besökarna 

ska förstå vad vi vill säga.
75

 

 

Detta bekräftas även av informant C som betonar vikten av att pedagogerna kommer in 

i ett tidigt stadium i framtagandet för att bidra med tankar och perspektiv på innehållet 

och formen.  

 

I framtagandet av utställningar finns det oftast ett budskap eller vissa intentioner även 

om detta inte alla gånger är speciellt detaljerat. A berättar att man i sina två senaste 

utställningar arbetat utifrån beställningar från utställningschefen och överintendenten 

där det i ganska klara direktiv framgått vad man vill uppnå med utställningen och vad 

den ska handla om. Alla informanterna berättar om att man har vissa intentioner med 

sina utställningar utifrån det ämnesområde och det uppdrag man har att spegla 

exempelvis regionens eller stadens kulturhistoria. Flera av informanterna betonar dock 

att man inte vill skriva besökarna på näsan i sina utställningar, utan att utställningarna 

ska vara öppna för flera olika tolkningar än den eller de som kanske låg till grund för 

framtagandet. Alla informanterna är ense om att detta är just meningen, och något man 

inte kan undvika; besökarnas egna tolkningar av det utställda materialet. Samtidigt 
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återkommer informanterna hela tiden till att det finns ett visst mål eller budskap med 

utställningen. B förklarar: 

 

..vi kan liksom inte bara göra utställningar om det som engagerar folk utan 

vi måste erbjuda nånting som vi faktiskt tycker är viktigt också. 

 

B får medhåll från C som säger att: 

 

Den (utställningen) har ju alltid nån form av budskap och där har vi ju 

egentligen ett stort ansvar…man ska ju vara medveten om att vi är ju dom 

som väljer också, vi väljer både föremål och vi väljer budskap och vi gör 

dom här urvalen.. 

 

Informant E sammanfattar detta övergripande budskap som att kulturhistoriska museer i 

sina utställningar ska nå ut med det kulturhistoriska uppdraget. Han betonar även starkt 

vikten av att tänka målgruppsanpassat i skapandet av utställningar: 

 

Det finns en tendens inom såväl konsten och museivärlden att stanna vid det 

lite luddiga, politiska målet att man ska vara till för alla. Man gör det för 

alla. Och det är ju naturligtvis ett väldigt vackert mål men jag hävdar 

mycket bestämt att man inte kan vara för alla, då blir man för ingen. 

  

5.2 Utställningens funktion 

Under intervjuerna har flera potentiella funktioner hos utställningsmediet blivit tydliga, 

bland annat att utställningen ska vara folkbildande, att den ska vara en kunskapsbank, 

upplevelsebetonad och lystra till människors känslor. Balansgången mellan dessa 

funktioner är tydlig i informanternas svar: 

 

…att hitta den där perfekta mixen utav att det ska vara en upplevelse men att 

man genom upplevelsen tar till sig budskapet och att man inte känner att 

man blir påprackad nånting.
76

 

 

A är inne på att utvecklingen går mot en alltmer upplevelsebetonad funktion hos 

museiutställningar och pratar om konkurrensen i kulturutbudet: 

 

Jag tror det kommer bli mer och mer upplevelser. Vi måste konkurrera med 

mer upplevelsecenter, inte direkt Gröna Lund men Junibacken.. 

 

Vi måste göra det mer och mer lustfyllt, spännande utan att tappa det vi ska 

berätta.
77

 

 

D tycker att det är bekymmersamt att trenden går mot alltmer upplevelsebaserade 

utställningar: 

 

..Det gillar inte jag. Vi ska liksom ge folk vad de vill ha. Och då, jag menar, 

då tycker jag nästan att dom lika gärna kan gå på bio. 
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E menar att utställningens funktion har att göra med vilken målgrupp det är man vill nå. 

Han säger att man måste inse att det finns två grupper av besökare, en som vill använda 

museets utställningar i bildande syfte och en grupp som besöker utställningar primärt 

för att få en upplevelse. Han säger att utställningarnas funktion för båda dessa grupper 

bör vara att spegla kulturhistoria och att det inte finns någon konflikt i detta men att 

man måste paketera det på olika sätt. Han ser dock risker med att låta utställningarnas 

funktion närma sig det upplevelsebaserade alltför mycket: 

 

Det som kan bli en konflikt är om man börjar göra spektakulära saker som 

självändamål för att dra publik. 

 

C sammanfattar sin syn på utställningens funktioner med att det ska vara en mix mellan 

teater och folkhögskola. Teatern representerar ett stadium där utställningen egentligen 

bara är en upplevelse, medan folkhögskolan är ett stadium där besökarna får lite 

bredare kunskaper. 

 

5.3 Utställningskommunikation 

Informanterna berättar om den utveckling som har skett inom 

utställningskommunikationen, vilken traditionellt sett enligt E har varit väldigt föremåls 

– och textbaserad. D säger i sammanhanget att: 

 

..man såg inte skogen för alla träden. Alltså det var för mycket uppradade 

föremål i monter efter monter för specialintresserade. 

 

Hur informanterna vill nå ut med det kulturhistoriska uppdraget idag kan sammanfattas 

i att man vill använda sig av flera olika kanaler eller medel varav några av de mest 

framträdande är föremål, texter, visningar audioguider, ljud, ljus, PowerPoint-bilder, 

film, interaktiva inslag och taktila inslag. Genom att använda sig av olika kanaler som 

kompletterar varandra, skapas en helhet där man förhoppningsvis kan attrahera olika 

besökare med de enskilda kanalerna.Informanterna talar om att man genom denna 

helhet vill lystra till besökarnas olika sinnen och ”spela på olika strängar”. 

 

 En tendens som märks i informanternas svar angående utställningskommunikation är 

svårigheterna med utställningstexternas utformning. Flera av informanterna arbetar 

medvetet för att minska ner texternas omfattning eller till och med minska 

förekommandet av texter på väggar och intill föremål överhuvudtaget. Istället vill man 

att de besökare som verkligen är intresserade av fakta och mer information ska söka 

denna själv i speciella fördjupningsblad eller i faktarum som finns att tillgå. A utvecklar 

detta: 

 

…det får inte bara vara så att man ställer ut föremål och sätter besökaren på 

pottkanten därför att besökaren har ofta rätt höga ambitioner. Dom vill veta. 

..Att man har ett föremål, kanske ganska lite text. Vill man sedan veta mer 

ska man väldigt enkelt kunna få reda på det. 

 

 De texter som man väljer att använda i utställningarna är oftast utformade av museets 

personal men exempel finns på utställningstexter som är mer personliga. A berättar att 

man i en utställning tog hjälp av en konstvetare, en präst och en journalistförfattare och 
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lät dem skriva texterna för att på så sätt få olika perspektiv på det utställda materialet. 

På ett liknande sätt berättar C att hon använt sig av poetiska texter istället för 

faktabaserade texter i sina utställningar. 

 

När det kommer till de interaktiva inslagen som en del av utställningskommunikationen 

ser man möjligheter men även vissa risker, vilket kan exemplifieras med ett citat från 

A: 

 

Det får inte bli tivoli säger man. Det får inte vara hej och hå liksom. Å andra 

sidan så är interaktiva delar väldigt kul för besökarna. Man tycker det är 

roligt. Man blir engagerad. 

 

E säger: 

 

Det är klart det finns en oro på en sån här institution som alla 

läroinstitutioner…Där det kan upplevas som farligt att släppa iväg 

kunskapskontrollen.. 

 

B berättar om en utställning museet hade där ett interaktivt inslag var att låta besökarna 

bygga sina egna gravar. Besökarna blev väldigt engagerade i detta inslag och började 

även lägga personliga tillhörigheter i gravarna, bland annat lappar, foton och gosedjur. 

B berättar att museet då valde att plocka bort de personliga tillhörigheterna. Med detta 

vill jag exemplifiera de ovan nämnda riskerna med de interaktiva inslagen. 

 

C delar upp de ovan nämnda kanalerna och talar om ljuset och ljudet som 

upplevelsedelen i en utställning, medan texten är den kanal där man ska försöka få ut 

sitt budskap. C säger också att:  

 

..för det är det som gör en utställning egentligen unik. Det är ju det att man 

har föremål och har man inte det då är det ju egentligen inte en riktig 

utställning.. 

 

C återkommer under intervjun till att tala om föremålen och att föremålen och 

samlingarna är museets hjärta och något man ska utgå från i utställningarna. B betonar 

att han arbetar mycket med scenografi i sina utställningar och tycker att dessa ska vara 

upplevelsebaserade där man fokuserar på färg, ljus och ljud. D arbetar med historiska 

miljöer och iscensättningar i sina utställningar med tydliga dramaturgiska intentioner. 

Hon talar om att det måste finnas en upptrappning, vändningar och antiklimax i en 

utställning och liknar byggandet av utställningar med skrivandet av ett manus till en 

film. Synen på utställningskommunikation varierar med andra ord mellan 

informanterna.  

 

Informanterna skiljer på skapandet av basutställningar och tillfälliga utställningar. 

Basutställningarna kan enligt informanterna finnas i upp till 15-20 år, ett exempel som 

A berättar om är en basutställning vid museet som i princip stått sedan 40-talet. De 

tillfälliga utställningarna kan stå i ett par månader till uppemot fjorton månader. 

Informant B beskriver de tillfälliga utställningarna: 
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Framförallt i dom tillfälliga utställningarna skulle jag vilja säga, där tar man 

ut svängarna lite mer. Än i det som står väldigt länge, där kanske man tonar 

ner det lite. 

 

Något som också framkommer är att man ofta jobbar utifrån engagerande teman i 

utställningar, speciellt i de tillfälliga, medan man i basutställningar fortfarande i viss 

utsträckning använder sig av kronologi i utställningssituationen. 

5.4 Besökarnas roll 

Alla informanterna betonar att deras arbete med utställningar är till för besökarna. 

Utställningarna görs för människor att ta del av. C menar att besökarna är A och O och 

att museet och utställningarna inte har något existensberättigande utan sina besökare. 

 

 Jag har ju en slags ideologi men så ser nog inte verkligheten ut riktigt. Men 

min vision eller dröm, är ju att besökarna ska vara aktiva och liksom bli 

undrande, ställa frågor, höra av sig och vi ska kunna tillmötesgå deras frågor 

och sådär, önskemål och kunna göra ändringar.
78 

 

 

Det främsta sättet som informanterna menar att besökarna ska vara aktiva på är i att 

själva tolka utställningarnas innehåll. D beskriver det som att hon vill att det ska ”gnaga 

lite i skallen” på besökarna när dom lämnar en utställning. 

 

Vi står ju inte för några sanningar, eller ja, lite sanningar försöker vi ju 

förmedla, fakta sådär, men vi gör inget anspråk på den rätta berättelsen. Det 

är väl snarare meningen att vi påstår lite saker, visar lite saker sen får man ju 

tänka själv.
79

 

 

Det är ju jättespännande och ofta lite hissnande därför dom ser andra saker 

än vi ser. Vi tror vi presenterar, så ser dom något helt annat. 
80

 

 

A och C ger exempel på hur man vill konkretisera att utställningsinnehållet kan ses ur 

olika synvinklar och perspektiv. A berättar om hur man i en vikingautställning har med 

ett inslag som historiskt beskriver hur synen på vikingarna har förändrats och anpassats 

för att passa det samtida samhället i olika perioder. Detta har man gjort för att 

förtydliga för besökaren att det inte finns en tolkning utan flera och på så sätt aktivera 

besökaren till att tänka kritiskt.  

 

Att besökarna tolkar utställningens innehåll och är aktiva i den bemärkelsen är med 

andra ord inget problematiskt utan beskrivs nästintill som en självklarhet och något 

man vill sträva efter. Besökarnas roll och ambitionen att de ska vara aktiva i 

utställningen tar sig också uttryck i de interaktiva inslag som finns i utställningarna. 

Bland de interaktiva inslag i utställningar som nämns av informanterna finns bland 

annat att låta besökare spela labyrintspel med varandra, att söka information från 

datorer, att i ett arrangerat rum agera arkeolog och få prova på att göra en utgrävning, 

att med gravstenar och andra ”tillbehör” bygga en egen minigrav, att prova historiska 

kläder, att svara på frågor och gissa saker etcetera. Informant C säger att dom vid 
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hennes museum inte bygger sina utställningar så mycket på interaktivitet i den 

meningen att besökaren är fysiskt aktiv i olika saker. 

 

När det kommer till att undersöka besökarnas tolkningar och reaktioner efter en 

utställning uttrycker alla informanter att det finns vissa brister i hur museerna arbetar. 

Några av informanterna säger att det görs besökarundersökningar, men bara någon 

gång om året och att dessa undersökningar ofta är bristfälliga och ytligt genomförda. C 

säger att det är svårt att överhuvudtaget få besökare att ställa upp på utvärderingar. 

 

Det optimala måttet på en lyckad utställning är ju om man på nåt sätt kan 

mäta om det man ville kommunicera verkligen kom fram till dom man ville 

kommunicera med och det vet vi inte ännu hur man ska veta. 

 

För det är väldigt lätt att sitta och hitta på en massa saker man vill säga men 

sen om dom verkligen har blivit sagda eller gått fram, det behöver man ju 

också veta och så långt har vi inte kommit än 
81

 

 

5.5 Förväntningar på utställningar 

Flera av informanterna berättar om hur besökare tycks ha vissa förväntningar på museer 

och deras utställningar. Detta kan sammanfattas i att besökarna tycks förvänta sig 

trovärdighet, hög sanningshalt och svar. 

 

Vi har otroligt hög trovärdighet. När folk kommer hit tror dom, nu får vi 

reda på sanningen. Nu ska jag äntligen få reda på hur det var.
82

 

 

Jag tror ändå dom flesta har en slags väldig tillit till museer, ett stort 

förtroendekapital på nåt sätt.
83

 

 

A menar att besökarnas förväntningar är avgörande för hur de uppfattar utställningens 

innehåll. I det sammanhanget säger han: 

 

..man förväntar sig ofta kronologi därför att man också har det i 

skolböckerna alltså det mesta är uppbyggt kronologiskt. Bryter man en 

kronologi kan det bli knepigt. 

 

A berättar även om en utställning vid museet där det i en del ställts flertalet existentiella 

frågor till den enskilde besökaren. Detta har uppfattats som provocerande för en del 

besökare och utställningen har också fått viss kritik som bestått i ett ifrågasättande av 

att utställningen ställer frågor, när utställningarna istället borde ge svaren. 

 

D är inne på att utställningar för många besökare ska ge bekräftelse på saker dom redan 

vet, istället för att ge ny kunskap. Hon menar att utställningarna förväntas ge 

bekräftelse på redan känd kunskap och att vissa besökare är ute efter just denna 

bekräftelse, eftersom det skapar en trygghetskänsla. Hon säger också att besökare har 

en bild av museer och utställningar som dammiga, knepiga och mossiga vilket kan 

hindra individer att överhuvudtaget besöka museet eller att denna föreställning medför 
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att besökare tror att utställningarna är svårare att förstå än vad de egentligen är. Hon 

jämför situationen på det här sättet: 

 

Ja, det är ungefär som att man tar förgivet, jag menar Ingemar Bergman, en 

sån film kan man ju inte se för han är ju knepig. 

 

Hon tror att dessa förväntningar har med de äldre museerna att göra, där utställningarna 

vände sig till specialintresserade besökare med vissa förkunskaper. 
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6. Analys  
 

Under denna rubrik kommer jag att analysera det empiriska materialet utifrån mitt 

teoretiska ramverk, för att på så sätt närma mig svaren på mina frågeställningar och mitt 

syfte. Genom att i denna del av uppsatsen ha min utgångspunkt i de 

kommunikationsvetenskapliga teorierna har jag för avsikt att försöka lyfta fram olika 

aspekter av begreppet kommunikation som framkommer i det empiriska materialet och 

vidare analysera dem. Syftet med uppsatsen är att 

utifrån ett kommunikationsvetenskapligt perspektiv få större kunskap om hur 

utställningspedagoger – och producenter vid ett antal svenska kulturhistoriska museer 

förhåller sig till begreppet kommunikation i utställningssituationer. Frågeställningarna 

jag söker besvara är följande: Med vilka medel vill man kommunicera med sina 

besökare? Har man ett uttalat budskap med varje utställning? Hur ser man på 

besökarens roll i en utställning? Har det skett någon förändring i synen på 

utställningskommunikation? 

 

6.1 Kanalerna 

Det är tydligt att man vid dagens kulturhistoriska museer aktivt försöker att använda sig 

av flertalet olika kanaler för att nå ut med information i utställningssituationer, jämfört 

med tidigare då texterna och föremålen var av största vikt. Med de olika kanalerna vill 

man skapa en helhet som innehåller medel för kommunikation som kan passa många 

olika målgrupper. Målgruppstänkandet har blivit alltmer framträdande hos de 

kulturhistoriska museerna och i och med detta kan man anpassa valet av kanaler till 

flera olika sorters besökare. I det avseendet kan man säga att museerna i 

utställningssituationer blivit allt mer medvetna om utställningen som ett kommunikativt 

medium. Att använda flera olika kanaler kan underlätta mottagandet av information för 

besökare med olika behov. Om man exempelvis inte gillar att läsa informationstexterna 

finns det ofta audioguider eller visningar att ta del av där man istället kan lyssna på 

informationen. Med användandet av fler kanaler vill man också skapa en mer 

upplevelsebetonad miljö i utställningssituationen, som ska lystra till besökarnas känslor 

och associationsförmåga.  

 

Risken för att brus som stör eller påverkar det avsedda budskapet uppstår kan sägas bli 

större med användandet av flera olika kanaler. Brus förvanskar alltid, enligt Fiske, 

sändarens avsikter.
84

 Detta kan innebära att besökare intresserar sig för andra saker än, 

eller missar utställningens avsedda budskap.  Entropin blir med andra ord högre i och 

med användandet av flera kanaler. Man skulle kunna se detta som att man i dagens 

utställningskommunikation arbetar mer med utvecklade koder
85

 i 

utställningssituationen, som tillåter ett större tolkningsutrymme för besökaren. I 

Shannon och Weavers kommunikationsmodell
86

 finns det endast en kanal, vilken ska 

passa alla. Dessutom eftersträvas i modellen också hög redundans något som man inte 

kan säga eftersträvas i utställningssituationerna. Shannon och Weavers modell som 

idealtyp är därmed alltför begränsad och enkelriktad för att kunna appliceras på 

utställningssituationer i det här sammanhanget.  
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Man kan dock se användandet av olika kanaler som något utav en paradox. Flera 

kanaler medför mer brus som kan påverka det avsedda budskapet, samtidigt kan flera 

olika kanaler också underlätta mottagandet av budskap för vissa besökare. Flera kanaler 

kan därför också ses som något positivt. Problemet ligger dock i hur långt ifrån det 

avsedda och övergripande budskapet man kan ”tillåta” besökarna att komma. 

 

6.2 Texten och budskapet 

Trots att man alltså aktivt från museernas sida försöker använda sig av flera olika 

kanaler i utställningssituationerna, spelar texten och föremålen fortfarande en mycket 

viktig roll i utställningssituationen. Två av informanterna, A och C, verkar tveksamma 

till huruvida man ens kan kalla en utställning utan föremål eller utan text för en 

utställning överhuvudtaget. Ljud och ljus beskrivs av informant C som upplevelsedelen 

av en utställning, vilka ska lystra till känslor och det emotionella, medan texterna är den 

kanal i utställningen där man ska nå ut med sitt budskap. Informant A menar också att 

man måste ha en viss del text i en utställning för de besökare som vill veta och skaffa 

sig kunskap. Texterna är med andra ord en av de kanaler där man kanske främst vill nå 

ut med sitt övergripande budskap, att berätta kulturhistoria. Man skulle, med 

hänvisning till encoding/decoding-teorin
87

, kunna tala om att det finns en avsedd, 

dominant läsning av dessa texter där sändarens avsiktliga budskap ska kommuniceras. 

 

Samtidigt menar flera av informanterna att det inte bör anses som något problem om 

besökarna fritt avkodar eller tolkar utställningsinnehållet och gör det på andra sätt än 

det avsedda, det vill säga på ett oppositionellt eller ett förmedlande sätt. Faktum är att 

man kan sägas försöka kringgå problemet med den dominanta tolkningen genom att, 

som A beskriver, låta utomstående människor skriva utställningstexterna, för att på så 

sätt vidga perspektiven och de alternativa sätt man kan tolka innehållet på. Besökarna 

ges därför andra och flera perspektiv på utställningsinnehållet än om enbart 

museipersonalen hade utformat dem. I vissa fall använder man sig även enligt 

informant C av poesi som kompletterande text till föremål för att lystra till besökarnas 

kreativitet och associationsförmåga. Enligt några av informanterna försöker man aktivt 

minska ner på text i utställningar, dels på grund av det ovanstående dilemmat med 

dominerande läsning, men även för att det kan störa helhetsintrycket och 

formgivningen av utställningen.  

 

I sammanhanget talar några av informanterna om vikten av visningar, där besökarna går 

runt med en guide som berättar om utställningarna. Med visningar finns möjligheten för 

besökarna att öga mot öga med personal reagera, ställa frågor eller ifrågasätta det som 

sägs och direkt få feedback för att därefter göra sin tolkning. Visningarna är med andra 

ord en viktig plats för besökarna att kunna agera i. Vid visningar kan man säga att 

sändare och mottagare möts öga mot öga och att en dialog kan uppstå där man genom 

en ömsesidig påverkan kan komma fram till samförståelse.  

 

Ett stort antal besökare går dock ensamma och tittar på utställningar, utan någon guidad 

visning där möjlighet till dialog med personal finns. För dessa besökare finns 

fortfarande kravet på att texter någonstans ska finnas i utställningar, precis som 

informant A och C är inne på. Hur man än vrider och vänder på det finns det alltid 

budskap i dessa texter. Hur man sedan tolkar dessa är, enligt alla informanterna 
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individuellt och beror på vem som tolkar innehållet i enlighet med encoding/decoding-

teorin
88

. Man kan trots detta inte komma ifrån att museet i de utställningstexter som 

finns sätter in föremålet eller det utställda i en viss kontext som medvetet eller 

omedvetet, precis som Fiske menar, blockerar vissa tolkningar så det inte frångår det 

övergripande budskapet. På det sättet kan man ändå från museets sida förankra 

budskapet och i viss mån ”kontrollera” eller styra tolkningen mot en dominant läsning. 

 

6.3 Feedback 

Som en påbyggnad av Shannon och Weavers modell anges feedback som ett begrepp 

där besökare kan återge sina reaktioner, tolkningar och åsikter till sändaren. Sändaren 

kan i sin tur, med detta i beaktning, bättre anpassa exempelvis budskap och val av 

kanaler så att kommunikationen kan fungera bättre. Då kulturhistoriska utställningar 

har ett övergripande budskap och enligt informanterna innehar vissa intentioner, skulle 

feedback kunna vara något som museerna borde arbeta mera med för att undersöka hur 

väl deras utställningskommunikation egentligen fungerar. Informanterna vill att 

besökarna ska vara aktiva, engagerade, uppleva och ta till sig information och kunskap i 

utställningar. När det dock inte finns några egentliga möjligheter för besökaren att 

återge sina reaktioner till museet, det vill säga sändaren, vet man inte vad besökaren 

tycker eller hur denne tolkar utställningens innehåll. Detta kan på ett övergripande sätt 

spegla en viss enkelriktning i utställningskommunikationen i enlighet med Shannon och 

Weavers modell
89

 för kommunikation, där man sänder budskap till mottagare utan att 

egentligen veta hur dessa uppfattar budskapet. När man, som flera av informanterna 

säger, gör utställningar för besökarnas skull, borde man vara mer intresserad av vad 

besökarna faktiskt tycker. Även om man säger att man har målgrupper för utställningar 

och utformar utställningskommunikationen efter dessa, kan man aldrig veta hur 

kommunikationen fungerar om man inte undersöker detta genom att besökarna ges 

möjlighet till feedback. Detta kan dock vara en resursfråga då feedback dels i digital 

form är ekonomiskt resurskrävande och feedback i exempelvis djupintervjuform med 

besökare är tidskrävande. Faktum kvarstår dock att flera kulturhistoriska museer idag 

gör utställningar där besökarnas reaktioner, tolkningar och åsikter inte tas tillvara på 

och där utställningskommunikationen i princip går linjärt från utställningens skapare, 

utställningsproducenterna, till en besökargrupp utan några egentliga medel för att 

påverka kommunikationsprocessen. Besökarna passiviseras på så sätt delvis i 

kommunikationsprocessen. 

 

6.4 Besökaren – aktiv eller passiv 

Informanterna betonar alla att utställningarna görs för besökarnas skull. Man är vid 

museerna idag medvetna om att besökare är aktiva subjekt som tolkar utställningens 

innehåll och drar sina egna slutsatser i utställningssituationer. Det framkommer med 

andra ord tydligt att man förhåller sig till detta faktum utifrån encoding/decoding-

teorin
90

 där mottagarna anses tolka budskap och innehåll beroende av sin bakgrund och 

sina egna erfarenheter. Trots att jag i föregående stycke talar om att besökarna delvis 

passiviseras i kommunikationsprocessen, erkänns ändå deras aktiva tolkningsförmåga i 

utställningssituationer. Att som i Shannon och Weavers modell utgå från att mottagarna 

enbart är passiva och avkodar ett budskap i enlighet med vad avsändaren avsåg är 
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därför att förenkla kommunikationsprocessen i utställningssituationer. Frågan är dock 

på vilket eller vilka sätt besökaren tillåts vara aktiv i utställningar. Det som framgår i 

det empiriska materialet är att man främst ser besökarna som aktiva när det kommer till 

att tolka utställningarnas innehåll. Tolkningsutrymmet är med andra ord relativt öppet 

för besökarna att vara aktiva inom. Den främsta aktiviteten i utställningssituationen 

pågår därför i besökarens huvud där tolkandet äger rum.  

6.5 Interaktivitet – aktiverande? 

De interaktiva inslagen som exemplifieras av informanterna kan ses som inslag som 

påverkar handlingsutrymmet besökare har för att vara aktiva i utställningssituationen. 

Informanterna hänvisar inte i någon större utsträckning till interaktiva medier i teknisk 

bemärkelse, utan snarare till interaktivitet mellan individer eller mellan individ och 

objekt. Att exempelvis prova medeltida kläder eller att få prova på att vara arkeolog är 

interaktiva inslag som aktiverar besökaren rent fysiskt i utställningssituationen. 

 

Att använda sig av interaktiva inslag kan sägas vara samma sak som att lätta på 

kontrollen av suggestionsmedlen så att besökarna involveras mer. Förutsättningarna för 

interaktiviteten och vilka val besökaren ska kunna välja mellan förutbestäms dock 

oftast, som teorierna angående deltagarkultur
91

 beskriver, av museipersonalen. Att kliva 

över gränsen för dessa förutbestämda val och för hur ”aktiv” och engagerad man som 

besökare tillåts vara kan, som i exemplet som B beskriver med byggandet av gravar, 

resultera i att detta mer personliga engagemang reduceras och tas bort från 

utställningssituationen. Begreppet interaktivitets ursprungliga betydelse, att vara aktiv 

och ömsesidigt påverka, kan ur ett kommunikationsvetenskapligt perspektiv därför 

ifrågasättas i utställningssituationer. Det är fortfarande museet som bestämmer vilka val 

och suggestioner besökarna ska utsättas för och vilket handlingsutrymme de får för att 

vara aktiva.  

 

De interaktiva kanalerna kan bidra till fördjupade kunskaper enligt pedagogiska teorier, 

exempelvis learning by doing. Av exemplen på interaktiva inslag som framkommit i det 

empiriska materialet att döma kan de alla ha funktionen av att vara roliga, 

underhållande, fördjupande, kunskapsgivande och överhuvudtaget bidra med subjektiva 

upplevelser för besökarna. Möjligheter att få vidarekommunicera sina tolkningar och 

reaktioner på det upplevda och de interaktiva inslagen för andra besökare att ta del av, 

och därmed bredda perspektiven och tolkningsutrymmet i utställningssituationen, 

verkar dock inte finnas i någon större utsträckning.  Man skulle även här kunna tala om 

en brist på feedback för besökarna, vilket resulterar i en mer enkelriktad 

kommunikation i likhet med Shannon och Weavers modell. Besökarna konsumerar de 

kanaler som tillhandahålls och agerar aktivt i den mån detta tillåts, men möjligheten att 

ge något tillbaka, att själv producera suggestioner till såväl andra besökare som 

museipersonalen, är reglerad. Ömsesidigheten i påverkan och i kommunikationen 

uteblir därför. 

 

6.6 Åskådare eller deltagare 

Dessa reflektioner över besökarens möjligheter till att vara aktiv i – och påverka 

kommunikationsprocessen kan sammanfattas med att makten över suggestionsmedlen 

och medlen för att kommunicera är ojämnt fördelade över de olika parterna i 
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kommunikationsprocessen i likhet med teorierna kring deltagarkultur. Besökarna har 

mer drag av åskådare än av deltagare i bemärkelsen att man inte ges goda möjligheter 

till att bidra till den kommunikativa situation en utställningssituation faktiskt är. Detta 

kan höra ihop med museets huvudsakliga budskap i utställningssituationen, nämligen 

att spegla kulturhistoria på ett delvis faktabaserat sätt, vilket gör att man måste ha en 

viss kontroll över vilken kunskap som kommuniceras i utställningssituationen. Då en av 

utställningens huvudsakliga funktioner är att bara bildande kan man helt enkelt inte 

släppa denna kontroll fullt ut. Man har ett visst uppdrag i utställningssituationen och 

detta kan inte riskeras utav att det blir för mycket ”tivoli” som en av informanterna 

uttrycker det.  

 

Samtidigt finns från besökarnas sida också förväntningar på hur museet ska agera i 

utställningssituationen. Detta framgår i informant A: s exempel på en del av en 

utställning där museet aktivt ställer frågor till besökaren. Denna del av utställningen har 

utsatts för en hel del kritik av bland annat recensenter som frågat sig varför museet 

ställer frågor till besökaren, när museet i utställningssituationer istället borde ägna sig åt 

att ge besökarna svar. Att som i informant A: s exempel experimentera med de 

traditionella överenskommelserna om mottagare – och sändarrollerna i en 

utställningssituation, är med andra ord inte alltid uppskattat. Det framkommer i det här 

exemplet hur omgivningen förväntar sig auktoritet och en viss styrning från museets 

sida i utställningskommunikationen i enlighet med Shannon och Weavers modell, vilket 

kan höra ihop med den starka traditionen av enkelriktad kommunikation museer 

faktiskt har. Besökare har med andra ord förutbestämda förväntningar om vilken roll de 

ska spela i en utställningssituation. Trots att ambitionerna att göra besökarna till mer än 

åskådare finns från utställningspersonalens sida, regleras dessa ambitioner inom ramen 

för ett åskådarparadigm
92

. Detta har, som jag försökt påvisa, dels med museets funktion 

som folkbildande att göra, men också med besökarnas egna förväntningar på vilken roll 

man som besökare har i en utställningssituation.  

 

6.7 Idealtyper 

Med utgångspunkt i de för uppsatsen teoretiska idealtyperna för kommunikation, 

Shannon och Weavers modell, samt encoding/decoding-teorin, kan man se tendensen 

att kommunikationen i utställningssituationen idag inramas av drag som påminner om 

Shannon och Weavers linjära modell för kommunikation. Det har främst att göra med 

att kommunikationsprocessen i utställningssituationen är av en enkelriktad karaktär, där 

budskap och suggestioner sänds till besökarna, utan någon egentlig uppföljning eller 

möjligheter för besökarna att själva vidarekommunicera tillbaka till sändarna eller till 

andra besökare i utställningssituationen. Det har också med att göra att det finns ett 

budskap, om än övergripande, som i utställningssituationen ska förmedlas.  Det som 

dock visar på en utveckling från den enkelriktade modellen för kommunikation är att 

ramarna för hur det övergripande budskapet ska tolkas är relativt fritt för de enskilda 

mottagarna att tolka på ett individuellt sätt i likhet med idealtypen encoding/decoding-

teorin. Något som har bidragit till denna utveckling av utställningskommunikationen är 

bland annat användandet av flera kanaler för kommunikation i utställningssituationen. 

Detta bidrar till att det övergripande budskapet kan liknas vid en utvecklad kod där 

utrymmet för – och nyanserna i möjliga tolkningar ökar. Trots detta har dagens 

utställningskommunikation fortfarande drag som påminner om den mer traditionella 
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kommunikationssynen som i uppsatsen representeras av Shannon och Weavers modell i 

och med att mottagarna, i det här fallet besökarna, inte i någon större utsträckning tillåts 

vara aktiva annat än i sitt eget huvud där tolkningsarbetet pågår.  
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7. Avslutande diskussion 
 

I detta sista avsnitt kommer jag att lyfta fram uppsatsens viktigaste resultat genom att 

svara på uppsatsens frågeställningar och syfte. Jag kommer att avsluta avsnittet med 

förslag till vidare forskning.  

 

Uppsatsens syfte var att utifrån ett kommunikationsvetenskapligt perspektiv få större 

kunskap om hur utställningspedagoger – och producenter vid ett antal svenska 

kulturhistoriska museer förhåller sig till begreppet kommunikation i 

utställningssituationer. Uppsatsens resultat grundar sig på fem intervjuer med anställda 

vid olika svenska kulturhistoriska museer som dagligen arbetar med 

utställningsverksamhet. Frågeställningarna presenteras nedan. 

 

7.1 Med vilka medel vill man kommunicera med sina besökare? 

Trots att texter och föremål fortfarande är två av de viktigare kanalerna för 

kommunikation i utställningssituationer, arbetar museerna för att skapa en helhet i sin 

utställningskommunikation. Man kommunicerar idag exempelvis, förutom med texter 

och föremål, med kanaler som involverar ljus, ljud, rörliga bilder, audioguider, 

interaktivitet, digital teknik med mera. Man vill med detta kunna nå flera slags besökare 

med olika behov, samt öka känslan av upplevelse i utställningssituationen. Genom att 

skapa en mer upplevelsebetonad miljö i utställningssituationen vill man att besökaren 

genom personliga upplevelser ska tillgodogöra sig kunskap och det kulturhistoriska 

budskapet. Risken och samtidigt möjligheten med användandet av fler kanaler i 

utställningssituationen är att mer så kallat brus uppstår i kommunikationsprocessen, 

vilket kan påverka hur mottagarna, i detta fall besökarna, tolkar det övergripande 

budskapet.  

 

7.2 Har man ett uttalat budskap med varje utställning? 

Det finns oftast inget fast budskap som man klart och tydligt vill förmedla till sina 

besökare i utställningssituationen. Museerna har relativt fria händer när det kommer till 

vad man ska förmedla till sina besökare och hur. Däremot kan man säga att det finns ett 

slags övergripande budskap eller tema som man i utställningen vill spegla.  Detta 

övergripande budskap kan sammanfattas i att museerna har som uppdrag att spegla det 

kulturhistoriska uppdraget till sina besökare. Då begreppet ”kulturhistoria” är ett 

otroligt komplext begrepp kan man säga att utställningssituationens budskap därmed 

inte är helt fast eller förutbestämt, utan relativt tolkningsbart till sin karaktär. Man 

försöker också i utställningssituationen att påvisa för besökarna att det inte finns en 

”rätt” tolkning av historien genom att konkretisera detta i olika exempel i delar av 

utställningar. Det är dock genom texter och föremål man främst vill kommunicera det 

övergripande kulturhistoriska budskapet. Urvalet av föremål i en utställning samt 

utformandet av texter kan begränsa besökarens tolkningar av det övergripande 

budskapet och ge besökaren en slags fingervisning om vad som anses viktigt. Man kan 

se detta som en form av förankring av besökarnas tolkningar och en styrning mot en 

dominant läsning av utställningsinnehållet. 
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7.3 Hur ser man på besökarens roll i en utställning? 

Det är för besökarnas skull utställningar skapas och man har från 

utställningspersonalens sida ambitionen att besökare ska vara aktiva i 

utställningssituationen. Med aktivitet verkar man först och främst mena att besökarna 

ska vara aktiva i sin tolkningsverksamhet; det vill säga att de aktivt förhandlar och 

tolkar utställningsinnehållet och dess budskap inom sig och med varandra. Att besökare 

tolkar utställningsinnehållet är med andra ord inget problematiskt utan något man i 

utställningssituationen försöker frammana. Besökarna tillåts med andra ord att vara 

aktiva inom ett stort tolkningsutrymme. Genom interaktiva inslag i 

utställningssituationen vill man också göra besökarna mer aktiva i en annan 

bemärkelse, genom exempelvis egna val och en mer eller mindre fysisk aktivitet. 

Genom dessa interaktiva inslag vill man ge besökarna ett större handlingsutrymme att 

vara aktiva inom. Detta handlingsutrymme är dock, än sålänge relativt begränsat för 

besökare att vara aktiva inom. Detta har dels med museets funktion som folkbildande 

att göra, där man inte kan släppa kunskapskontrollen helt och hållet, men också med 

besökarnas förväntningar på vad man som besökare får eller inte får göra i en 

utställningssituation. Utställningssituationen är därför uppenbart präglad av ett slags 

åskådarparadigm där mottagare – och sändarerollerna av bland annat tradition är 

relativt fasta. 

 

Att besökaren inte har någon egentlig möjlighet att ge feedback tillbaka till 

utställningsproducenterna eller -pedagogerna om sina tolkningar eller reaktioner på en 

utställning bidrar till att passivisera besökarna i kommunikationsprocessen. De har få 

möjligheter att påverka kommunikationen i utställningssituationen Man har från 

museets sida ambitionen att besökare ska vara aktiva i utställningssituationen men utan 

besökarnas åsikter och reaktioner om utställningssituationen kan man aldrig veta hur 

aktiva eller passiva de faktiskt är, eller om det man avsåg att förmedla verkligen 

kommuniceras till besökarna. Att utställningarna görs för besökarna kan därför på sätt 

och vis ifrågasättas eftersom kontinuerliga besökaruppföljningar inte tycks göras 

tillräckligt ofta, där besökarnas åsikter kan få gehör. Kommunikationsprocessen blir 

därför på sätt och vis enkelriktad, från museet till besökaren.  

 

7.4 Har det skett någon förändring i synen på utställningskommunikation? 

Det är tydligt att man från museets sida på olika sätt arbetar med 

utställningskommunikationen för att vidga både besökarnas tolknings - och 

handlingsutrymme. Den föremålscentrerade modellen för utställningskommunikation 

har i stort sett övergivits, trots att föremål och text fortfarande spelar en viktig roll i en 

utställningssituation.  Den främsta förändringen i utställningskommunikationen är att 

man idag vill skapa en mer upplevelsebetonad miljö i utställningssituationen. Att skapa 

en mer upplevelsebetonad miljö innebär att man genom fler kanaler för kommunikation 

vill väcka besökares känslor och subjektiva upplevelser och därigenom stimulera deras 

olika sinnen och utöka deras tolkningsutrymme. Budskapet i en utställningssituation 

anses därför inte vara fast utan flytande och tolkningsbart, vilket man från museets sida 

också försöker förmedla till besökaren. Man erkänner besökaren som ett aktivt och 

tolkande subjekt som läser utställningsinnehållet på olika sätt beroende på individuella 

egenskaper och erfarenheter. Man kan därför säga att museer i utställningssituationer 

närmat sig ett mer semiotiskt sätt att se på kommunikation där besökaren är aktiv i den 

meningsskapande processen och såväl kan välja att göra en dominant läsning av 
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utställningsinnehållet som en oppositionell utan att kommunikationsprocessen behöver 

kallas misslyckad. En annan viktig faktor som påverkat utställningskommunikationen 

och synen på denna är att pedagoger har fått en mer central roll i skapandet av 

utställningar. Pedagogerna kan bidra med flera perspektiv på utställningsmaterialet och 

hur det kommuniceras. Flera arbetsfält är med andra ord involverade i skapandet, inte 

bara exempelvis ämneskunniga och personer med museologisk bakgrund.  Detta bidrar 

även det till att perspektiven på utställningsinnehållet kan vidgas. I sammanhanget är en 

annan viktig förändring att man idag också alltmer arbetar för att anpassa och rikta 

utställningskommunikationen mot olika målgrupper och deras behov. 

 

Trots att synen på kommunikation i utställningssituationer som jag ovan försökt 

beskriva har utvecklats och närmat sig ett mer semiotiskt synsätt, bland annat genom att 

besökaren anses vara ett aktivt och tolkande subjekt i utställningssituationen och att 

utställningars budskap inte är fasta utan flytande och tolkningsbara, finns det 

fortfarande faktorer som ger utställningskommunikationen drag av processkolans syn 

på kommunikation. Den kanske främsta faktorn är att besökarna inte i någon högre 

utsträckning ges möjlighet till att påverka kommunikationsprocessen. 

Utställningskommunikationen går på ett i princip linjärt sätt från museet till besökarna, 

utan någon egentlig feedback tillbaka till museet. Där feedbacken finns beskrivs den av 

flera av informanterna som bristfällig. Trots att ambitioner och inslag finns för att göra 

besökarna mer aktiva i utställningssituationen, förblir de ändå mer eller mindre 

begränsade åskådare som tar emot det som erbjuds i utställningssituationen och är 

aktiva i den mån det tillåts inom ramen för de överenskommelser som finns för 

utställningssituationen, vilka bestäms av dem som skapar utställningarna.  

 

På vilket sätt utställningskommunikationen tar sig uttryck i kulturhistoriska 

utställningssituationer har mycket med att göra vilken funktion museer i dag ska ha. 

Konkurrensen på kulturområdet som jag i uppsatsens inledning hänvisade till har idag 

tvingat museer att bli mer upplevelsebetonade, vilket också tydligt märks i den 

utställningskommunikation informanterna beskriver. Samtidigt märks det att de djupt 

rotade museologiska idealen fortfarande finns kvar inom museers verksamhet, där 

bildningsfunktionen spelar en viktig roll. Kulturhistoriska museer balanserar därför en 

balansgång mellan vilken eller vilka funktioner man främst ska stå för i 

utställningssituationer. Denna balansgång märks i utställningskommunikationen där 

växelspelet mellan upplevelse och bildning hela tiden återfinns, mellan utsvävelse och 

återhållsamhet. 

 

Uppsatsens resultat skulle kunna tänkas vara relativt generaliserbara inom ramen för 

den totala populationen svenska kulturhistoriska museer. De står alla inför samma 

problematik med vilken eller vilka funktioner de ska ha i ett samhälle där konkurrensen 

om besökare hela tiden ökar, hur dessa funktioner ska prioriteras, samt hur detta ska 

speglas i deras utställningskommunikation.  

 

Ett område som skulle vara intressant för vidare forskning vore att vända på denna 

uppsats perspektiv och undersöka kulturhistoriska museers utställningskommunikation 

ur besökarnas, alltså mottagarnas perspektiv. Detta är ett område där det under arbetet 

med denna uppsats blivit allt tydligare att det behövs forskning inom. Detta vore inte 

bara intressant utan även nödvändigt; att ta reda på vilka brister och vilka tillgångar 

dagens utställningskommunikation innehar ur den parts perspektiv i 

kommunikationsprocessen innehållet skapas för - besökarna. 
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Bilaga: Intervjuguiden 
 

TEMA  EV.FÖLJDFRÅGOR/FÖRTYDLIGA

NDEN 

 

Uppvärmningsfrå

gor 

 

 

 

 

- Kan du berätta 

om din bakgrund 

och ditt yrke? 

 

- Hur många 

utställningar har 

ni just nu? 

 

 

Ålder, tidigare utbildning, erfarenhet 

och arbetsplatser, arbetsuppgifter. 

Museets finansiering? 

 

Hur ofta görs nya utställningar? 

Tillfälliga/permanenta? 

Kronologiska/Tematiska? 

Budskap 

 

- Vad är det 

främsta målet 

med utställningar 

enligt dig? 

- Finns det i 

skapandet ett 

eller flera 

medvetna 

officiella 

budskap i 

utställningar?  

 

 

Ex: Att bidra med kunskap? 

Vara en upplevelse? Hur märks detta i 

utställningarnas utformning? 

 

Förutbestämda budskap, något speciellt 

man vill förmedla?  

 

 

 

Mottagare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hur ser du på 

besökarens roll i 

utställningssituati

onen? 

- Hur ser du på att 

åskådare själva 

tolkar 

utställningar?  

- Uppmärksammas 

besökarnas 

tolkningar på ngt 

sätt? 

 

- Skapar ni 

utställningar 

utifrån bestämda 

målgrupper?  

 

 

 

 

Ex: Är de mottagare av budskap eller 

medskapare i en 

kommunikationsprocess?  

 

 

Bra/dåligt/problematiskt/utvecklande? 

 

 

 

Finns det möjlighet för besökare att ge 

feedback gnm att exempelvis prata med 

guide, åsiktslåda, fylla i ngn slags 

utvärdering? Vad brukar ni få för 

respons? 

 

Varför/varför inte? Hur går ni till väga 

isåfall?  

 

Kanaler - Hur 

kommunicerar ni 

med besökare i 

Ex: textettiketter, videoklipp, bilder, 

guider, ljus musik m.m. 

Fördelar/nackdelar med vissa kanaler?  
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utställningar?  

 

 

- Vad beror valet 

av kanaler/medel 

för att 

kommunicera/för

medla på?  

 

- Hur 

uppmärksammar 

du 

kommunikationsf

rågor i skapandet 

av en utställning? 

Strategi? 

 

 

- Vad tycker du 

om interaktiva 

medel som 

involverar 

åskådarna mer i 

utställningen? 

 

 

 

 

Ex: Målgrupp, ekonomi, målet med 

utställningen (kunskap/upplevelse)? 

 

 

 

 

Ex: Hur föremål placeras och vad det 

kan få för konsekvenser för förståelse 

av utställning? Utformandet av 

informationstexter och vad dessa kan få 

för konsekvenser för förståelse av utst?  

 

 

 

 

 

Använder Ni Er av interaktivitet i 

utställningar just nu? Varför/varför 

inte? Vad? Hur tycker du det verkar 

fungera? 

 

Kommunikation - Hur ser du på 

utställningar som 

ett 

kommunikativt 

medium? 

- Vad är en lyckad 

utställning enligt 

dig? 

 

 

Utställningar som forum för 

diskussion? Hur fungerar denna 

diskussion? Forum för förmedling av 

budskap? Både och? Utveckla! 

 

Exempel? 

Sändare - Ser du det som 

ngt problematiskt 

att museer har 

förknippats med 

envägsfokuserad 

kommunikation? 

- Tycker du era 

utställningar har 

förändrats de 

senaste åren? 

 

 

Tycker du att påståendet stämmer? 

Varför/varför inte?  

 

 

 

 

Om ja: Varför? Hur? 

Om nej: Behövs någon 

utveckling/förändring i ngt avseende? 

Avslutande frågor - Hur tror du 

framtidens 

kulturhistoriska 
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utställningar 

kommer att se 

ut? 

- Är det något som 

du skulle vilja ta 

upp som vi inte 

pratat om? 

- Övriga frågor? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


