
 Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur ISAK 

LiU Norrköping 
 

Magisteruppsats från programmet Kultur, Samhälle, Mediegestaltning 2007 
 

Viktoria Lindholm 
 

Konsthallar och gallerier på nätet 
 

En retorisk analys om konsten att övertyga om 
(samtids)konst  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Linköpings universitet, LiU Norrköping, 601 74 NORRKÖPING 



 2 

Innehållsförteckning  

RETORIK OM KONST PÅ NÄTET .......................... .................................................. 3 

Forskning om nätet och om hur konst ramas in i avhandlingar.................................................................... 4 

Nya perspektiv på konst i en Internetmiljö .................................................................................................... 5 
Syfte och frågeställningar .......................................................................................................................... 6 

METOD OCH MATERIALDISKUSSION....................... ............................................. 7 

Konsthallar och urval ..................................................................................................................................... 7 

En hemsidas struktur och analytiska ingångar............................................................................................ 11 

Retoriska budskap genom text och bild ....................................................................................................... 12 
Retorikanalys .......................................................................................................................................... 13 
Bild- och Designretorik på hemsidor........................................................................................................ 13 
Analysmodell .......................................................................................................................................... 14 

TEORI OCH BAKGRUND................................. ....................................................... 15 

Konstbegreppet............................................................................................................................................. 15 
Estetikens roll och Konstdefinitioner om konstens väsen.......................................................................... 15 
Konsten som ett begrepp ......................................................................................................................... 16 
Språket och platsen bestämmer vad som är konst ..................................................................................... 17 
Konst som en idé - Konceptkonst............................................................................................................. 17 
Föreställningar om Konst i relation till Media och reflektion om samtida modern konst............................ 18 
Konst, teknik och brukskonst................................................................................................................... 19 

Ekonomi och Entreprenörskap .................................................................................................................... 20 
Föreställningsvärlden om konst och företag ............................................................................................. 20 
Reklam och identitet................................................................................................................................ 21 
Det lokala blir ett projekt ......................................................................................................................... 21 

Sammanfattning och tillämpning av teorier................................................................................................. 22 

KONSTHALLARNA OCH GALLERIERNAS HEMSIDOR............ ........................... 23 

Bjurbäcks konsthall ...................................................................................................................................... 23 
Modern, mysig och funktionell hemmakänsla och traditionell retorik om konstnären................................ 24 

Virserums konsthall...................................................................................................................................... 32 
Medial, politisk, filosofisk och säljande retorik ........................................................................................ 34 

Neon Gallery ................................................................................................................................................. 45 
Pretentiösa konstbeskrivningar i en världslig och vänskaplig gemenskapsretorik ...................................... 47 

Galleri Astley ................................................................................................................................................ 57 
Grönskande miljö och traditionell konstnärsretorik .................................................................................. 58 

AVSLUTANDE DISKUSSION.............................. .................................................... 66 
Gemensamma teman i de undersökta hemsidorna..................................................................................... 66 
Reflektioner kring retoriska medel i relation till målgrupper och omvärlden ............................................. 69 



 3 

Retorik om konst på nätet 

Internet är ett medium som fick snabbt genomslag i hemmet under kanske främst 1990-talet. 

Från att ha sökt information via olika former av skriftliga material i fysisk form, filmer, 

kassettband, personliga kontakter, med mera, har många människor idag övergått till att först 

pröva att söka information på nätet innan man går vidare till andra informationskällor. Om man 

är en kulturintresserad person kan man numera relativt lätt få en översikt över olika 

konstverksamheter och kulturarrangemang runt om i landet.  

Under magisteråret på Kultur, Samhälle, Mediegestaltning var jag med om att producera en 

performancefestival. Arbetet med festivalen gjordes från grunden, det vill säga att en förening 

byggdes upp, kontaktskapande gjordes med olika samarbetspartners, möjliga finansiärer och 

bidragsgivare. En viktig del i arbetet var att producera markandsföringsmaterial, exempelvis 

utformades en logga, flyers, affischer men även en hemsida.  I denna nystarts- och 

produktionsprocess gjordes många överväganden när det gäller hur man bäst ska presentera 

föreningen och projektet i sig. Diskussionerna ledde fram till att vi som arbetade med festivalen 

skapade en gemensam röst. Den samstämmiga talan utåt upplevdes som viktig för att få till stånd 

olika samarbeten.  

Innan vi skrev ansökningar eller träffade människor som representerade en särskild instans 

läste vi dokument på Internet eller pratade med relevanta personer. Syftet med detta var att ta 

reda på hur vi borde förhålla oss till de kriterier som finns för att kunna få bidrag eller stöd på 

andra sätt. Hela tiden fanns dock en klar idé, exempelvis vilka konstnärer och föreläsare som 

skulle medverka i festivalen och hur upplägget skulle se ut de två festivaldagarna. Med andra ord 

gavs inte avkall på den konstnärliga idén, men den samstämmiga talan, vår gemensamma retorik, 

blev på olika sätt formad av de förväntningar och ideal som fanns nedskrivna i 

bidragsansökningar, i retoriken i konsttidskrifter, reaktioner från personer i vår omgivning, med 

mera.  

Som kulturproducent, arrangör, konstnär, kulturinstitution med mera lämnar man olika 

former av skriftliga underlag, anpassade till respektive part. Den publika marknadsföringens 

retorik skiljer sig ofta från informationen och idépresentationen i de dokument som man lämnar 

till en bidragsgivare. Hemsidan får utifrån dessa kriterier en särställning när det gäller hur man 

marknadsför kulturarrangemang. Som kulturanordnare borde man ju stå upp för sina idéer och 

visioner på ett slagkraftigt sätt. Man ska också väcka intresse för arrangemangen hos en 

presumtiv publik. Denna publik kan innefatta unga, gamla, initierade, oinitierade, med mera. 

Arrangörer står kanske inför ett val ifall de ska köpa in en föreställning, ett konstverk, en film 

eller någon annan form av konstnärligt verk som en verksamhet producerat och gör sig en bild av 
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verksamheten via deras hemsida. Samtidigt ska en bidragsgivare tycka att det som förmedlas på 

hemsidan är tilltalande efter deras kriterier. I dagens kulturpolitik är det ofta viktigt att visa i 

ansökningar och redovisningar att man arbetar mot den unga publiken. Marknadsföringen ska 

därför i många fall även fungera för lärare så att dessa väljer att ta med sina elever till ett konst- 

eller kulturevenemang som verksamheten erbjuder. Det som särskiljer hemsidan som 

kommunikations-, informations- och markandsföringskanal är att denna har just alla dessa 

funktioner.  Man måste med andra ord räkna med att alla personer, organisationer och 

myndigheter man har kontakt med kan läsa vad som står där. Och också ofta frågar efter ifall 

verksamheten, föreningen eller organisationen har en hemsida.  

Med andra ord är hemsidan som medium ett komplext fenomen som jag är övertygad om 

ofta avspeglar olika ideal i samhället. I retoriken på en kulturverksamhets hemsida gäller det att 

hitta en kompromiss för hur man marknadsför sig. Det här fältet fann jag intressant att 

undersöka på ett djupare plan, i den här magisteruppsatsen. För att avgränsa fältet valde jag att 

undersöka verksamheter som marknadsför konst. Med andra vill jag med den här uppsatsen 

undersöka hur konst marknadsförs på nätet genom att analysera hur retoriken gestaltar sig på 

några konstverksamheters hemsidor. 

 

Forskni ng  o m nä te t  oc h o m hur  ko ns t  ramas  in  i  a vha nd l inga r   

En genomsökning i databasen Libris efter svenska avhandlingar som berör ämnet konst, 

konstmuseum och gallerier i Sverige ger ganska förutsägbara resultat. En del avhandlingar om 

konst behandlar olika konstriktningar såsom surrealismen eller expressionismen. Andra ingångar 

är fokusering på särskilda konstnärer, konstuttryck eller motiv i konsten. Avhandlingar som 

inriktar sig på konst och konstinstitutioner fokuserar ofta på särskilda konstutställningar, och de 

konstinstitutioner där dessa visas är belägna i storstäder eller tätorter. 

Som framgår av ovanstående genomgång har studierna kring konst vissa likartade 

inriktningar. Konsten diskuteras utifrån de ramar vi förväntas möta dem; i storstaden och inne på 

stora konstinstitutioner. Det finns därmed en del luckor att fylla när det gäller forskning om 

konst utifrån helt andra perspektiv. 

Riktlinjerna i kulturpolitiken, texter i tidskrifter, reaktioner från olika personer kan som 

nämnts påverka retoriken som förs inom ett visst kunskaps- och kulturområde. Därför upplevdes 

det som viktigt att undersöka fältet från enbart ett svenskt perspektiv. Med tanke på att Internet 

som medium idag har oerhört stor betydelse för många människor, finns det dock fortfarande 

relativt få svenska studier som behandlar ämnet. Ofta är det den pedagogiska användningen av 

Internet som behandlats. Ett exempel på detta är Ann-Britt Enochsson som studerat 
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Internetsökning i en fjärdeklass. 4  Studier som undersöker konst på nätet i ett svenskt 

sammanhang är med andra ord ett nytt kunskapsområde. 

  

Nya  perspek t i v  på  ko ns t  i  e n In te rne tm i l jö  

Konstverksamheter på den svenska landsbygden är en perspektivförskjutning som kan vara viktig 

att uppmärksamma, och som därför får ta plats i denna studie. Många av dessa verksamheter 

lever kanske under andra livsvillkor än de som är situerade i storstäder. Det är exempelvis inte så 

ovanligt att människor väljer att resa till storstäder med syfte att ta del av storstadens större 

kulturutbud, exempelvis konstutställningar.  De människor som redan bor i storstaden kan välja 

att ta del av konst och kultur som finns i staden. Detta förutsätter dock att personen känner till 

att verksamheten finns och dessutom anser att denna är värd att besöka. En konstutställning kan 

därför lätt försvinna bland många andra konkurrerande kulturarrangemang i staden. 

Ett galleri eller en konsthall som är belägen i ett mindre samhälle eller på landsbygden har 

svårt att inta en lika anonym plats för de boende, som en likartad verksamhet skulle få i en 

storstad. En verksamhets existens kan dessutom göra en stor skillnad för ett samhälle eller by, 

särskilt i fall personer utifrån besöker denna plats enkom för att besöka denna verksamhet. Att 

utifrån sådana förutsättningar marknadsföra konst och den verksamhet som härbärgerar konst 

kan utifrån denna aspekt möjligen bli annorlunda än i de fall en konstinstitution är belägen i en 

storstad.  

Det gäller att få besökare till en plats som ligger avsides, i vissa fall kanske med hjälp av en 

bilkarta. Å andra sidan är kanske resande med bil tacksamma för ett avbrott i åkandet, vilket 

innebär att de mycket väl kan stanna för att se konst, oavsett om de vanligtvis besöker 

konstutställningar eller inte. Jag uppfattar det därmed som troligt att det kan innebära andra 

dilemman och ställningstagande då verksamheterna på landsbygden och mindre samhällen 

utformar sin marknadsföring.  

I samtal med gallerister och personer som driver konsthallar på landsbygden5 har dessa sagt 

att mun-till-mun metoden ofta anses vara den mest effektiva metoden för att få besökare till sin 

verksamhet. Vid sidan av detta menar de flesta att hemsidan är deras viktigaste 

markandsföringskanal.  Av denna anledning är det ytterst relevant att undersöka just hemsidan 

som marknadsföringskanal och inte deras skriftliga material i form av flyers, affischer, eller dylikt. 

                                                
4  Enochsson, Ann-Britt (2001) Meningen med webben: en studie om Internetsökning utifrån erfarenheter i en fjärde klass.  
    Källa Libris Databas. Databasen har undersökts hösten 2005. 
5 Besök på olika konsthallar och gallerier i Sverige har gjorts av eget intresse. 
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Sådana skriftliga konkreta material kan distribueras ut där verksamheten själva väljer att synas. 

Hemsidan däremot står öppen på nätet för den som på något sätt hamnar där eller söker sig dit. 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka den förmedlade retoriken kring konst, på fyra 

konstverksamheters hemsidor. Jag vill även få en utökad förståelse av dilemman och svårigheter 

som kan uppstå kring konstverksamheters ansatser att marknadsföra konst på nätet. Genom detta 

vill jag även förstå några av de sammanhang som skapas kring konstnärliga verksamheter på 

landsbygden och i mindre samhällen. 

Syftet kan brytas ner till fem frågeställningar:  

 

Vilken konst är det som presenteras och hur lyfts den fram? 

I vilka sammanhang presenteras konst? 

Vilken relation och vilket synsätt till konst förmedlas? 

Vilka retoriska medel använder man sig av, och vem vänder man sig till? 

Vilken relation till platsen och miljön där konsthallen och galleriet är belägen förmedlas? 
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Metod och Materialdiskussion 

Uppsatsen är en samtidsundersökning vilket innebär att det är relationen och synsättet till konst i 

nutid som studeras. Det är värderingar och argument som förs fram i det undersökta materialet 

som uppsatsens resultat utgår från. Undersökningen har enbart fokus på den retorik 

konsthallarna och gallerierna för fram om konst och dess verksamhet via deras hemsida, genom 

att tolka dessa som en av deras viktigaste marknadsföringskanaler. 

De hemsidor som ingår i uppsatsen är: www.bjurbackskonsthall.se, 

www.virserumskonsthall.com, www.neongallery.nu samt www.galleriastley.com. Hemsidorna har 

i huvudsak analyserats under augusti månad 2005.  

  

Kons t ha l la r  oc h u rva l  

Under arbetsprocessens gång har jag varit i kontakt med människor som driver de konsthallar 

och gallerier som ingår i undersökningen, genom telefon, e-post och ibland genom personliga 

möten. Samtliga verksamheter vars hemsidor undersökts i uppsatsen har besökts minst en gång 

under åren 2004 och 2005, av eget intresse. Dessa erfarenheter och kunskaper ska inte påverka 

tolkningsarbetet när det gäller verksamheternas hemsidor, men kan givetvis göra detta på ett 

omedvetet plan. Här presenteras de fyra konsthallarna och gallerierna kortfattat. Därefter 

redovisas kriterier som gällt vid urvalsprocessen av konstverksamheterna. 

 

B j u r bä c k s  k o n s t h a l l  

Bjurbäcks konsthall i Västergötland startade hösten 2004 och drivs som en ideell förening. 

Familjen Werich står som initiativtagare, och dessa personer har med hjälp av EU-bidrag kunnat 

renovera om en gammal jaktstuga till konsthall. Konsthallen fungerar även som ett galleri om 

man med detta menar att konsten de visar är till salu. Den ger också plats till andra verksamheter 

utanför konstområdet. Exempel på detta är kafé, pubkvällar och uthyrning av lokalen till olika 

lokala föreningar. Bjurbäcks konsthall visar utställningar under hela året men enbart i 

sammanhållande tvåveckorsblock. Mellan blocken förbereds nästa utställning och då är 

konsthallen stängd för allmänheten. Bjurbäck är beläget 3-4 mil utanför Jönköping.6  

 

 

 

                                                
6 Besök på Bjurbäcks konsthall, 041127 och 041204, där samtal har förts med främst Marianne Werich. 
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Vir s e r ums  k o n s t h a l l  

Virserums konsthall i Småland startades 1997 av Henrik Teleman. Information och 

marknadsföring om verksamheten har konsthallen fått ut på ett nationellt plan. Verksamheten 

drivs av en ideell förening men har till skillnad från Bjurbäcks konsthall en del anställda som 

arbetar med utställningarna. Konsthallen är situerad i ett gammalt eklager. Det finns även 

utställningsverksamhet, kafé och försäljning av hantverk i andra byggnader i samma område 7. 

Området har tidigare härbärgerat möbelindustri. Konsthallen lät bygga upp ett stort pappershus 

på samma område 2004 vilket fick stor uppmärksamhet i media runtom i Sverige.  Huset byggdes 

i samband med Träbiennalen, en stor utställning som lyfte fram träet som material.  En stor del av 

inkomsterna till verksamheterna kommer från EU-fonder som stödjer regionala projekt ute på 

landsbygden och i landsorten. Konsthallen är öppet året om.8 

 

Neon  Ga l l e r y  

Neon Gallery drivs ideellt med bland annat Jonas Wahlman som en av de mest drivande 

personerna vid kontakttillfället 2005. Galleriet är beläget i en gammal vägstation placerat 

mittemot turistförmedlingen i Brösarp, det vill säga i Skåne. I ett litet rum i denna lokal säljs 

skivor, filmer, bilder och annat som galleriet har till försäljning. En gammal silo bakom 

vägstationen inrymmer ibland ljudinstallationer. Utomhusmiljön kan även den bjuda på konst. 

Verksamheten finansieras genom bidrag, exempelvis har Neon Gallery fått stöd av stiftelsen 

Framtidens Kultur. Neon Gallery startades på privat initiativ 1998, och drivs sedan 2001 som en 

ideell förening.9 

 

Gal l e r i  As t l e y  

Galleri Astley består av ett galleri, ett tre våningar stort konstmuseum som främst visar grafik och 

en stor skulpturpark. Mängden konst som visas är därför omfattande. Det går att fika utomhus 

och att samtidigt se ut över den nämnda parken.  Galleriet som är beläget i Uttersberg har enligt 

Astley Nyhlén runt 80 – 100 000 besökare varje år, trots att det bara bor cirka 80 innevånare i 

byn. Familjen Nyhlén driver galleriet som ett familjeföretag sedan år 1977. En del av inkomsterna 

kommer ifrån den grafiska verkstad familjen driver. Galleri Astleys vänförening har närmare 

1 600 medlemmar, vilket gör att en stor del av galleriets inkomster till konstinköp kommer 

därifrån.10  

                                                
7 Aktiebolaget O E Eklunds möbelfabriks gamla industriområde. 
8 Samtal med Henrik Teleman februari, 2005, konsthallens hemsida. 
http://www.hultsfred.se/ekonomi/budget2005.pdf Kultur och Fritid, s. 64 http://sv.wikipedia.org/wiki/Virserum 
9 Besök på Neon Gallery juli månad, 2005. Bakgrundshistoria från hemsida. Samtal per telefon våren 2005. 
10 Besök på Galleri Astley juli månad, 2005, samt inspelat kassettband av Astley Nyhlén juni månad, 2005. 
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Kr i t e r i e r  f ö r  u r v a l  o c h  d e f i n i t i o n e r  

I uppsatsens undersökning ingår två konsthallar och två konstgallerier. Ordet galleri förknippas 

av många som en affärsverksamhet medan ordet konsthall har en mer flytande innebörd. Enligt 

Nationalencyklopedin på Internet står det följande förklaring på vad ordet konsthall betyder: 

”vanligtvis byggnad eller mer omfattande lokalitet för större konstutställningar, ingick oftast i de 

stora världsutställningarna fr.o.m. 1870-talet (…)”. Ordet konstgalleri definieras enligt samma 

Internet-ordbok som en ”(mindre) lokal där man ställer ut konstverk särsk. tavlor, till 

försäljning”. Ett annat sätt som ordet förklaras på i samma Internet-ordbok är ”lokal och 

verksamhet för offentliga konstutställningar. Konstgallerier är i regel förbundna med konsthandel 

men vänder sig med visningen till alla intresserade utan att i presentationen betona den 

kommersiella aspekten.(…) ” 11 

 I den här uppsatsen godtas de definitioner verksamheterna själva satt upp, helt enkelt för 

att det är hemsidorna som är i fokus, liksom retoriken som förs kring konst på dessa.  

De kriterier som gällt för urvalet av konsthallar och gallerier är sådana: 

 

1. som ställer ut samtidskonst 

2. där verksamheten är situerad i ett mindre samhälle eller på landsbygden 

3. som drivs privat, av en familj eller förening, eller av ett väldigt engagemang. 

 

Det första kriteriet innebär således att de valda verksamheterna ställer ut samtidskonst, vilket i 

den här uppsatsen definieras som konst skapad av nu levande konstnärer.  

Det andra kriteriet, ”där verksamheten är situerad i ett mindre samhälle eller på 

landsbygden”, visar att det i uppsatsen görs en åtskillnad mellan begreppen landsbygd och mindre 

samhällen. Galleri Astley i Utterberg och Bjurbäcks konsthall i Bjurbäck definieras vara belägna på 

landsbygden med utgångspunkt att miljön de ligger i är lantlig12 och att invånarantalet är under 

300 personer. Neon Gallery i Brösarp och Virserums konsthall i Virserum är däremot placerade 

bredvid mer villaliknande områden, med en tydlig asfalterad genomfartsväg, varför dessa fastställs 

vara placerade i mindre samhällen. Viktigast med det andra kriteriet är framför allt att 

verksamheterna inte är belägna i städer. 

Det tredje kriteriet berör organisations- och verksamhetsformen. I detta kriterium ryms 

uttrycket ”med väldigt engagemang”. Med detta avses att en enskild person, en familj eller en 

förening, är det som är förutsättningen för att verksamheten startat och håller igång. Uppsatsen 
                                                
11 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=229210&i_word=konsthall 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=229197&i_word=konstgalleri 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O213514&i_word=konstgalleri 
12 Med lantlig menas att det finns ladugårdar, grusvägar, m.m. 
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belyser således konsthallar och gallerier som startats på privata eller ideella initiativ, det vill säga 

verksamheter som inte kommit till stånd efter politiska direktiv. En viktig utgångspunkt i 

uppsatsen gällande detta är att privat entreprenörskraft eller ideella föreningar startas av 

människor som är personligt intresserade av ett visst ämne eller en viss form av sysselsättning. 

Detta sett i relation till att en del verksamheter som kommit till på initiativ av politiker kan ha 

andra syften. Exempelvis kanske politiker vill stödja en viss grupp i samhället, såsom barn eller 

invandrare. Det kan också vara så att trender om vad som är ”politiskt korrekt”, eller vad en stad 

eller bygd bör ha, kan influera till politiska beslut.  

Även om verksamheterna i undersökningen drivs ideellt eller privat kan det innebära att 

dessa i hög grad kan påverkas av politiska beslut och prioriteringar. Det kan exempelvis handla 

om vilka prioriteringar som kommun eller stat fastställt för att tilldela verksamheter konst- och 

kulturbidrag. Detta kan medvetet eller omedvetet påverka hur en konsthall eller galleri väljer att 

profilera sig utåt, exempelvis när de marknadsför sig på nätet.  

Det finns ett antal konstverksamheter i Sverige som skulle passa in på de tre ovanstående 

kriterierna. Fler än fyra verksamheter upplevdes dock inte som rimligt att undersöka. I början 

gjordes en inventering av fältet genom sökning på Internet, tips från personer och genom att 

olika konsttidskrifter lästes. Ett urvalskriterium var att det skulle finnas en spridning i när dessa 

konstverksamheter startat. Viktigt var även att få en spridning i organisationsformen, från 

verksamheter där människor arbetar helt eller delvis ideellt till en konstverksamhet som drivs som 

ett företag. Konstverksamheter som enbart har öppet delar av året har valts bort, det är den mer 

kontinuerliga verksamheten som varit intressant att jämföra. Ett sista urvalskriterium var att det 

skulle finnas en geografisk spridning på konstverksamheterna, men inom en begränsad del av 

Sverige. 

Skåne är ett landskap som är känt för sina många konstgallerier, särskilt sommartid. Det är 

också ett landskap som har en närhet till kontinenten. Det kändes därför relevant att välja en 

verksamhet i detta område, och Neon Gallery bryter av mot många av de gallerier man vanligen 

förknippar med Skåne. Ofta är det ju små gallerier där konstnären själv ställer ut sina målade 

tavlor eller konsthantverk som man möter som sommarbesökare. Småland är annorlunda till sin 

karaktär med mycket småorter och mycket skog. Många människor i landskapet är därför 

verksamma som entreprenörer eller anställda inom exempelvis skogsnäringen. I denna miljö är 

Virserums konsthall beläget och verksamheten upplevdes också som intressant att undersöka 

genom att det blivit rikskänt genom medierapportering runt om i Sverige. Det är också en relativt 

stor verksamhet med många personer som involveras i utställningsarbetet varje år. Bjurbäcks 

konsthall kändes angeläget att undersöka eftersom det drivs helt ideellt av en familj men framför 
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allt för att verksamheten precis hade startat. Galleri Astley upplevdes som en viktig verksamhet 

att ha med i uppsatsen av flera anledningar. Galleriet drivs som ett familjeföretag, verksamheten 

är ett av de första gallerierna som startade på landsbygden och som sedan etablerat sig väl, årligen 

besöks galleriet av en stor publik. Det är beläget i Västmanland, vilket gör att galleriet också har 

en närhet till Stockholm.  

Denna urvalsprocess innebär med andra ord att de verksamheter som ingår i studien skiljer 

sig åt på en mängd olika sätt samtidigt som de uppfyller vissa gemensamma kriterium. Detta har 

setts som en styrka i uppsatsen, att fånga in mångfalden. 

 

En he ms idas  s t ruk tu r  oc h a na l yt i s ka  ingå ngar  

Det är nu dags att gå närmare in på det som står i fokus i uppsatsen, det vill säga hemsidorna och 

den digitala miljö dessa befinner sig i. Att göra en undersökning på Internet innebär vissa 

analytiska svårigheter och ställningstagande vilket också presenteras nedan. 

Om man väljer att betrakta Internet som en plats, kan denna sägas vara en plats där 

människor flanerar runt.  Besökaren väljer olika länkar på ett associativt sätt, varför en surfare på 

Internet kanske rör sig på ett ganska planlöst sätt.  Vad en hemsida förmedlar blir kanske inte 

klart för besökaren förrän platsen undersökts mer noggrant. 13 Det finns således vissa svårigheter 

med att analysera hemsidor eftersom det inte finns någon tydlig struktur i hur hemsidor läses. Då 

uppsatsen inte har som syfte att undersöka hur en användare navigerar på hemsidan, eller vad 

som utmärker mediet i sig, utgår analysen från vad hemsidan förmedlar i sin helhet för att på så 

sätt få syn på attityder kring konst sett i ett samhällsperspektiv. 

En annan svårighet med att analysera hemsidor är att dessa förändras över tid.  I 

undersökningen utgår samtliga analyser från hur hemsidorna gestaltade sig under augusti månad, 

år 2005. Dock har hemsidorna följts dessförinnan under lite olika tidsperioder. 

Bjurbäcks konsthall är den nyaste verksamheten av dem alla och deras hemsida har 

förändrats vid olika tillfällen från starten 2004 fram till augusti 2005. Layouten och stilen på 

Virserums konsthalls hemsida överensstämmer under analystillfället med hur hemsidan gestaltat 

sig från senhösten 2004. Galleriernas hemsidor har följts sedan mars månad 2005. Det som 

noterats är att de två gallerierna inte ändrat sina respektive layoutar eller textstilar under denna 

tidsperiod. Neon Gallery byter dock bilder och texter på första sidan efter vilken utställning eller 

konsert som är aktuell.  

                                                
13 Svenningsson, Malin, Mia Lövheim och Magnus Bergqvist (2003) Att fånga nätet – kvalitativa metoder för 
Internetforskning Lund: Studentlitteratur, s. 108. 
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Att galleriernas hemsidor studerats senare i uppsatsprocessen beror delvis på att syftet med 

uppsatsen förändrats över tid, men även på att intresset för ämnet först startade med enbart 

konstverksamheterna i Småland. I början låg fokus på hemsidornas retorik, genom vad främst 

texter förmedlade. Analyser påbörjades under mars månad 2005 med dessa förutsättningar. 

Senare i uppsatsprocessen kompletterades analysen med bildanalys, varför det blev relevant att 

göra nya analyser av samtliga utvalda hemsidor. Detta gjordes, som tidigare nämnts, under augusti 

månad 2005. 

 

Reto r iska  b udskap  geno m tex t  oc h b i ld  

Ett centralt begrepp i uppsatsen är retorik. Begreppet kan ha lite olika betydelser beroende på 

sammanhang. Jag kommer därför att presentera och gå djupare in på vad som avses med 

begreppet retorik i den här uppsatsen. Detta för att läsaren ska förstå hur materialet analyserats 

och tolkats.   

Forskaren Brigitte Mral14  uppfattar varje text som är tänkt att vara övertygande som ett 

retoriskt budskap. Med text menar hon inte bara nedskriven text utan text i en vidare bemärkelse. 

Således menar hon att retoriska budskap kan vara allt ifrån politiska budskap och reklamannonser 

till vanliga personers argument i en mer vardaglig situation. Betydelsen av retorik uppfattas med 

detta synsätt som ett medel att få fram budskap på. Utgångspunkten är att en stor del av 

människors kommunikation går ut på att försöka påverka.15 Den vida betydelsen av 

retorikbegreppet anammas till stor del i uppsatsen, så till vida att retorik är ett begrepp som är 

användbart i många olika sammanhang.  

Diskursanalytiska utgångspunkter om människors tal innebär att det sker en växelverkan 

mellan det talade ordet och omvärlden. Tal speglar inte omvärlden, våra identiteter och sociala 

relationer neutralt, utan människors tal förändrar och skapar också dessa samtidigt. Med 

diskursanalytisk utgångspunkt menas således att innehåll och form i den förmedlade retoriken 

styrs av historiska och kulturellt givna regler. Samtidigt påverkar människor dessa kulturella regler 

genom sitt tal.16 

Det här är ingen diskursanalytisk studie men en viktig utgångspunkt i uppsatsen är att den 

retorik som konsthallen eller galleriet själva ger uttryck för är påverkade av de värderingar som 

råder inom olika områden och sfärer. Andras argument kring konst och konstverksamheter blir 

således medvetet eller omedvetet inbakade i den retorik som förs fram på hemsidorna för den 

                                                
14 Mral, Brigitte och Maria Karlberg (2001) Heder och påverkan – Att analysera modern retorik  
15 Mral och Karlberg, s.10, 11. 
16 Winther Jörgensen och Louise Philips (2000) Diskursanalys – som teori och metod Lund: Studentlitteratur, s. 7. samt 
Börjesson, Mats (2003) Diskurser och konstruktioner – en sorts metodbok Lund: Studentlitteratur, s. 19. 
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egna verksamheten. På de undersökta hemsidorna är det text, layout och bilder som förmedlar 

budskap. Förhållningssättet till begreppet retorik kan i den här undersökningen därför tolkas vara 

detsamma som dessa tre element tillsammans.   

 

Retorikanalys 

Retorikanalys menar Brigitte Mral är en användbar metod som kan hjälpa oss att försöka förstå 

och tolka budskap17. I handledningsboken Heder och påverkan – Att analysera modern retorik 

presenterar hon tillsammans med Maria Karlberg en modell över hur sådan retorikanalys kan gå 

till.18 En del av detta metodarbete fokuserar på hur argument förs fram, det vill säga vilka medel 

en sändare använder sig av för att övertyga. Detta har ansetts vara viktiga verktyg i analysarbetet.  

Ett sätt att undersöka hur konstverksamheternas retorik är upplagd har varit att använda sig 

av de klassiska begreppen ethos, logos och pathos. Att studera ethos innebär att man undersöker hur 

avsändaren framställer sin egen identitet eller sin image i den förmedlade texten. Undersöker man 

istället hur argumenten är kopplade till publikens förnuft, i form av faktakunskaper eller logisk 

argumentering är det logosargument som studeras.  Analyserar man argument utifrån vilka 

känslor avsändaren hoppas väcka hos publiken, är det pathosargument som undersöks.19  

 Ett annat sätt att studera hur argumentationen ser ut, som också är nära sammanknuten 

med ovanstående, har varit att notera och granska vilka språkstilar som används. Det som varit 

relevant att undersöka då texter analyseras utifrån detta är se om texten är homogen eller om 

olika sorts skriftspråk, bildspråk och symboliska uttryck blandas. Vid det sistnämnda fallet har jag 

funderat över vilka syften det i så fall kan finnas med detta. Det har även ansetts viktigt att 

uppmärksamma vilka värdeord som används och om det finns ord och formuleringar som 

återkommer på vardera hemsida.20  

 

Bild- och Designretorik på hemsidor 

Argumentationen på hemsidorna har analyserats efter ovanstående modell när det gäller den 

förmedlade texten. Men en utgångspunkt när det gäller kunskapsförmedling på hemsidor är att 

även design och bilder förmedlar budskap om den konstnärliga verksamhet någon bedriver och 

dess inställning till konst. Retoriken på hemsidorna förs med andra ord genom både val av text, 

                                                
17 Mral, Brigitte och Maria Karlberg (2001) Heder och påverkan – Att analysera modern retorik, s. 11. 
18 Mral, och Karlberg, s. 11. 
19 Mral, Brigitte och Larsåke Larsson (2004) Reklam & Retorik: 10 fallstudier Åstorp: Rhetor, s. 31, 34. 
20 Mral och Larsson, s. 46,47. 
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design och bild vilka tillsammans kan betraktas som ”artikulerade och medierade uttryck” 21. Det 

är dock inte givet att dessa tre medel uttrycker samma budskap var och en för sig. 

Utgångspunkten inom semiotiken är att bilder måste tolkas på olika nivåer eftersom man 

förutsätter att bilder i sig kommunicerar olika sorters budskap, samtidigt.22 En hemsida innehåller 

ofta ett stort antal bilder varför det skulle vara svårt att göra enskilda analyser av samtliga bilder. 

Viktigast i undersökningen av hemsidorna är att studera helheten av budskapet, i all dess 

komplexitet. För att få en större förståelse för inställningen till konst, utifrån verksamheter 

belägna utanför städerna, har det dessutom ansetts vara viktigt att jämföra flera hemsidor med 

varandra. Detta val leder till att prioriteringen i bildanalysen lagts på hur bilder generellt samspelar 

med texten och layouten, istället för att vissa utvalda bilder djupanalyserats.  

Design på hemsidor bildar oftast en helhet i färgval. Denna kan vara diskret och 

konventionell i likhet med många utställningsrum, eller ropa på uppmärksamhet genom ett 

färgstarkt val. Utifrån sådana faktorer har design noterats och satts i samband med text och bild.  

Inom det semiotiska sättet att tolka bilder innebär den konnotativa nivån att man undersöker 

bilder utifrån vad de associerar på ett kulturellt plan. 23 Att tolka bilder på den konnotativa nivån 

ligger nära mitt sätt att se på bilder i den här uppsatsen, men även till viss del design. Däremot 

har det inte funnits några ambitioner om att göra en semiotisk undersökning i sig. 

 

Analysmodell 

Tillvägagångssättet vid analysarbetet med hemsidorna har gjorts enligt följande. Först har 

helhetsintrycket av hela hemsidan noterats där fokus framför allt legat på bilder och layout. Vilka 

bilder som förekommer, mängden bilder och vad bilderna associerar och berättar om 

verksamheten och konsten har registrerats. Det intryck en hemsidas första sida förmedlar har 

ansetts vara viktigast i analysarbetet.  

Sedan har fokus lagts på vilka sorts texter som förekommer. Framför allt har detta studerats 

genom att undersöka ifall hemsidan innehåller någon särskild stil i tilltal, språk, med mera. Med 

begreppen ethos, logos och pathos som hjälpmedel har argumenten som framförts på hemsidan 

granskats. Hur bilder på olika sätt samspelar med texten har också varit viktig. Den redovisade 

analystexten i uppsatsen visar på samband mellan bild- och textretorik och hur dessa tillsammans 

bildar en gemensam retorik. Om det förekommer flera sorters språkstilar, eller flera typer av 

argument, som på något sätt stödjer eller avviker från varandra, har detta också redovisats.  

                                                
21 Sparrman, Anna och Ulrika Torell och Eva Åhren Snickare (2003) Visuella spår – Bilder i kultur- och samhällsanalys 
Lund: Studentlitteratur, s. 15.   
22 Sparrman, Torell och Åhren Snickare, s. 11. 
23 Sparrman, Torell och Åhren Snickare, s. 11. 
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Teori och Bakgrund 

För att kunna föra en diskussion om vilket synsätt på konst som förmedlas i det undersökta 

materialet, följer nedan ett särskilt avsnitt som presenterar några perspektiv på vad konst är. 

Perspektiv på konst betraktat i relation till andra relevanta områden presenteras därefter. 

En yrkesgrupp som diskuterat konstens funktion och roll genom att försöka definiera 

konstens natur, väsen eller egenskaper är filosofer. Andra debattörer i ämnet är konstvetare och 

konstkritiker. Boken Konsten och konstbegreppet ingår i skriftserien Kairos och där diskuterar olika 

filosofer och konstkritiker kring konst och estetik. Definitionsförsöken har fått fungera som en 

ingång för att beskriva relationen till konst, så som den förmedlas på hemsidorna. Dessa 

presenteras i avsnittet ”Konstbegreppet”. I samma avsnitt presenteras också teori kring hur konst 

och media förhåller sig till varandra, liksom konst till teknik och produktion.  

Flera av konstverksamheterna i undersökningen har på olika sätt en relation till 

företagsvärlden, exempelvis drivs Galleri Astley som ett familjeföretag. Att presentera forskning 

kring konstens och företagsvärldens närmande till varandra är därför relevant. Kopplingen mellan 

dessa två sfärer presenteras i avsnittet ”Ekonomi och Entreprenörskap”.  

Inom den etnologiska forskningen idag fokuserar en del av studierna på platsen som en 

viktig utgångspunkt. Med detta menas att en lokal plats eller region betraktas i förhållande till 

nationen, EU och den globala världen.24 Ett sådant perspektiv har ansetts vara användbart som 

ytterligare en ingång i uppsatsen eftersom de fysiska konstverksamheterna är belägna på 

landsbygden eller i mindre samhällen, samtidigt som hemsidan presenteras globalt. Detta 

presenteras i ”Ekonomi och Entreprenörskap”.   

 

Kons tbegreppe t  

Estetikens roll och Konstdefinitioner om konstens väsen  

Filosofen Alexander Gottlieb Baumgarten myntade begreppet estetik under 1700-talet och 

skapade en särskild disciplin kring detta. Det grekiska ordet för estetik är aisthesis vilket betyder 

förnimmelse. Baumgarten menade att konsten var en källa till en särskild kunskap. En 

konstupplevelse kunde ur hans perspektiv betraktas som något som rör våra sinnen och ger 

njutning för dessa. Att därför analysera vad som behagar våra sinnen och tvärtom menade 

Baumgarten var estetikens roll. Ju mer komplexa föreställningar som väcks hos människan och ju 

mer dynamiskt de relaterar till flera sinnen samtidigt ju högre konstyttring resonerade 

                                                
24 Hansen, Kjell och Karin Salomonsson (2001) ”inledning” Fönster mot Europa – Platser och identiteter Lund: 
Studentlitteratur 
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Baumgarten. Efter dessa kriterier uppfattades ett poetiskt verk stå över exempelvis ett målat 

verk.25  

Utifrån den formalistiska teorin är den definierade egenskapen för konst ”signifikant 

form”. Det innebär att konst definieras utifrån vad det är.  Konst betraktas således som ett fysiskt 

objekt bestående av vissa unika element eller kombinationer av linjer, färger, former och 

volymer.26  

Emotionalisterna anser istället att det specifika för konsten är känslorelaterat. Detta 

definieras som att konst är ett ”uttryckande av känslor i ett sinnligt publikt medium”. Från den 

synvinkeln skulle inte något vara konst om det inte skedde någon form av känsloprojicering. 27 

Intuitionisterna menade att konst varken är ett objekt eller ett publikt uttryck. Konst är 

enligt deras definition ett kunskapsstadium som är detsamma som det andliga livets första 

stadium. I detta stadium finns det vissa människor, det vill säga konstnärer, som ”ger sina intryck 

och intuitioner ett lyriskt klargörande eller uttryck”. 28  

I den voluntaristiska teorin anser man att de definitioner av konst som presenterats ovan är 

förenklade eftersom dessa inte särskiljer konsten från andra fenomen. En mer komplex definition 

av konstens väsen är att ”konsten skänker tillfredsställelse genom fantasin, den sociala 

innebörden och harmonin” menade voluntaristerna. 29  

 

Konsten som ett begrepp 

Den amerikanska filosofen Morris Weitz menar att konst inte kan definieras, men att 

definitionsförsök är viktiga eftersom de uppmärksammar olika sidor och aspekter av konst. Varje 

teori är därmed värdeladdad eftersom de fokuserar och väljer ut vissa egenskaper eller kriterier 

för konst.30 

Weitz menar att estetikens uppgift är att försöka belysa begreppet konst, och diskutera hur 

begreppet kan tillämpas. Konsten har en expansiv och äventyrslysten karaktär och därför måste 

det finnas utrymme för kreativitet inom de olika konstarterna. Om konst betraktas som ett öppet 

begrepp kan villkoren för begreppet förändras ifall detta blivit för trångt, menar Weitz. På så sätt 

kan öppenheten som definierar konstbegreppet bevaras.31  

                                                
25 Emt, Ewa Jeannette, Konsten och konstbegreppet, s. 18 ff. 
26 Teori enligt Clive Bell och Roger Fry. Weitz s. 45. 
27 Teori enligt Leo Tolstoj & Curt Ducasse. Weitz, Morris, ”Teoriernas roll i estetiken” Konsten och konstbegreppet, s. 46. 
28 Teori enligt Benedetto Croce. Weitz, Morris, ”Teoriernas roll i estetiken” Konsten och konstbegreppet, s. 46. 
29 Teori enligt Parker. Weitz, Morris, ”Teoriernas roll i estetiken” Konsten och konstbegreppet, s. 47-49. 
30 Weitz, Morris, ”Teoriernas roll i estetiken” Konsten och konstbegreppet, s. 48 ff. 
31 Weitz, s. 51 ff. 
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Begreppet konst menar Morris Weitz används på två olika sätt. Dels används begreppet 

deskriptivt, som namn på ett objekt, dels värderande. Dessa två olika sätt att se på konst kommer 

kanske fram tydligast då någon säger ”detta är ett konstverk”. När människor använder sig av 

begreppet på det värderande sättet så är det funktionella syftet med uttalandet att betraktaren 

anser att det finns en lyckad harmonisering i det personen ser. Personen berömmer verket.32  

 

Språket och platsen bestämmer vad som är konst 

William E Kennick menar att människors förmåga att skilja ur konstverk från övriga ting beror 

på att vi kan kommunicera med varandra genom språket. Konsten har kanske ingen given 

funktion däremot kan konst ges olika syften och användas i olika sammanhang. Vi kommer på så 

sätt överens om vad som utmärker konst. 33 

Kennick menar att var ett konstverk är placerat avgör om ett föremål blir betraktat som 

konst eller inte. Han exemplifierar detta genom att poängtera att ett vardagligt föremål, som en 

kartong, får en skild betydelse beroende av miljö och sammanhang. Om en kartong ses i en 

matvaruaffär är det inte ett konstföremål, däremot om samma kartong ställs ut på ett galleri. På 

ett galleri kan kartongen bli symbolladdat, exempelvis genom att representera 

konsumtionssamhället. Utanför galleriet blir föremålet återigen en kartong. Kennick menar att det 

som händer när ett föremål ställs ut i ett galleri är att det finns en konstteori närvarande. Utan 

teorin blir föremålet det objekt den vanligtvis förknippas med.34  

 

Konst som en idé - Konceptkonst 

Det centrala i konceptkonsten är idén vilket innebär att utförandet av verket kommer i andra 

hand. Genom konceptkonstens inträde blev det därför svårare att definiera konst. Detta eftersom 

inget objekt behöver finnas för att det ska definieras som konst.35  

Filosofen Sven-Olov Wallenstein tolkar konceptkonsten som en vidareutveckling av 

processkonst, body art och happenings. Inom dessa konstarter utgör den mänskliga kroppen 

materialet och interagering med andra människor står i fokus. Joseph Kosuth som skrev 

manifestet för konceptkonsten ansåg att den viktigaste frågan för en konstnär var att ställa sig 

frågan ”varför?” Han menade därför att konstnärens roll inte är att göra förskönande föremål 

                                                
32 Weitz, Morris, ”Teoriernas roll i estetiken” Konsten och konstbegreppet, s. 59,60. 
33 Kennick, W E ”Vilar den traditionella estetiken på ett misstag?” Konsten och konstbegreppet, s. 69,81. 
34 Kennick, s. 111. 
35 Wallenstein, Sven-Olov, ”Det utvidgade fältet - Från högmodernism till konceptualism”  Konsten och 
konstbegreppet, s. 139,140. 
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utan att manipulera tankeprocesser. Genom konceptkonsten närmade sig på så sätt kritikerrollen 

och konstnärsrollen varandra.36  

Syftet med konceptkonsten var att konstnärerna inte ville att konst skulle bli betraktat 

som ett exklusivt föremål. De ville också förändra bilden av att konst enbart skulle vara angeläget 

för en liten skara galleribesökare. Konstnärer började därför låta konst samspela med politik och 

denna förändring började ske under 1960- och 1970-talet. Det tidigare rena och ideala 

gallerirummet började i denna anda ifrågasättas som det ultimata rummet att presentera konst i. 

Detta vita rum brukar benämnas som den vita kuben. En del konstnärer började som en del i 

denna politiska protest framställa konstnärliga verk på andra platser och miljöer än de som redan 

ramats in och estetiserats. Performancekonst och jordkonst var exempel på konstuttryck dessa 

konstnärer skapade. Tidskrifter och media blev också ett sätt att kommunicera på som blev allt 

viktigare och den nya formen av verk passade in inom denna ram.37  

 

Föreställningar om Konst i relation till Media och reflektion om samtida modern konst 

Även om media kan vara ett viktigt sätt att kommunicera på för exempelvis 

performancekonstnärer, så har förhållandet mellan konst och media ofta uppfattats som 

konfliktfyllt, menar Magnus Persson. Han menar att en vanlig uppfattning är att sfärerna är 

oförenliga med varandra eftersom deras motiv ser olika ut.  Enligt detta synsätt föreställs konst 

skapas av kreativa konstnärer med egna idéer och unika visioner. Deras intresse och motiv 

sträcker sig utöver det rent konstnärliga. Medieproducenter styrs däremot av kommersiella motiv 

varför deras motiv föreställs vara en ambition om att få ut sina likformiga varor till så många 

människor som möjligt. Detta får till följd att media erbjuder publiken förströelse, underhållning 

och spektakel, genom att vädja till de lägre egenskaperna hos människor.38  

Persson menar vidare att konst anses ha inneboende värden avskilt från vardagslivet, 

varumarknaden och andra världsliga sammanhang. Därför kan media beskrivas och uppfattas 

som konstens Andra. Om det sker en överträdelse mellan dikotomin konst och media, 

exempelvis genom att konsten populariseras, hotas konstens renhet och sanning. Konsten mister 

då sin förmåga att lyfta publikens horisont från vardagen till de eviga frågorna i tillvaron. Rädslan 

för masskultur och massmedier hör ihop med rädsla för uppkomst av totalitära politiska partier 

menar Persson. Begreppen masskultur och masskonst myntades decennierna före och efter andra 

                                                
36 Wallenstein, Sven-Olov, ”Det utvidgade fältet - Från högmodernism till konceptualism”  Konsten och 
konstbegreppet, s. 141,143. 
37 Wallenstein, s. 141-143. 
38 Persson, Magnus, Högt och lågt, s. 20 ff. 
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världskriget och begreppen har därefter burit på negativa konnotationer. Kritiken var därför som 

starkast under 1920- och 30talet.39 

Den amerikanska kritikern Clement Greenberg menar att det finns ett förhållningssätt 

inom journalistiken där skribenter försöker få fenomen och företeelser att verka helt nya. Detta 

menar han blir särskilt tydligt då journalister skriver om samtidskonst. Konstkritikerna hinner 

därför aldrig med att följa samtidskonsten i samma takt som journalisterna. Greenberg menar att 

följden av detta blir att det saknas en riktig konstkritik av samtidskonsten.40  

Filosofen Sven-Eric Liedman ställer sig kritisk till hur begreppen modern och samtida 

ibland används av konstinstitutioner, exempelvis i konstverksamhetens namn. Han menar att 

verksamheter som lyfter fram dessa begrepp i namnet ofta har en ambition om att uppfatta sig 

som moderna och samtida, men att dessa i realiteten brukar vända sig emot det nya inom 

konsten.41  

 

Konst, teknik och brukskonst  

Det var inte bara vetenskapen estetik som skapades under 1700-talet, även vetenskapen teknologi 

skapades under samma århundrade. Detta innebar att sättet att betrakta konst på förändrades. 

Tidigare hade det grekiska begreppet techne och det latinska begreppet ars betecknat ”konst och 

teknik”. 42 

Att hantverk och industri separerades från konst hade att göra med att betraktelsesättet av 

verksamheterna förändrades. Framför allt berodde detta på att det tillkom en ny konstpublik som 

ville kunna skilja mellan god och dålig konst.  Att ställa sig frågor om vad som är god konst eller 

god smak blev nya sätt att se på ting och skapade dikotomier kring konst och teknik.43  

Områdena konst och teknik har sedan återigen närmat sig varandra. Detta har skett genom 

att man inom teknikens värld numera lägger större värde vid varuestetik, samtidigt som 

konstnärer använder allt mer ny teknik i sitt skapande. Liedman menar dessutom att teknikens 

inflytande över konst och estetik kommer att öka. Detta genomsyrar redan produkter som når en 

större publik såsom CD-skivor med indiska ragas och reproduktioner av konst.  Tekniken blir 

också allt viktigare i den nyskapande smala konsten och kulturen. Längre tillbaka i tiden, under 

medeltiden, var det däremot svårt att tala om konst som ett särskilt begrepp. Det man i efterhand 

närmast kan liknas med konst är utsmyckningar av olika bruksföremål, det vill säga att en form 

                                                
39 Persson, Magnus, Högt och lågt, s. 20 ff. 
40 Greenberg, Clement, Konsten och konstbegreppet, s. 38. 
41 Liedman, Sven-Eric (1997/2003) I skuggan av framtiden, s. 372. 
42 Stenström, Emma, Konstiga företag( 1997/2003) (Liedman, Sven-Eric) s.74 
43 Stenström, s.74 
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skapades med syfte att vara funktionell i vardagen för människor. Under 1700-talet hörde 

hantverk och teknik ihop men ju mer tekniken förändrades ju mer kom hantverk att betecknas 

som motsats till teknik. 44  

Fotografiets uppkomst gav upphov till nya frågor när det gäller relationen teknik och konst. 

Frågan var om bilden kunde betraktas som ett konstnärligt verk trots att verktyget var en teknisk 

uppfinning. Flera liknande frågor har ställts kring video, radio, datorkonst, med mera. Det har 

dock blivit en mindre problematisk fråga idag då det är accepterat att konst kan skapas med hjälp 

av teknik. 45 

 

Ekono mi  oc h Ent rep re nö rskap  

Föreställningsvärlden om konst och företag 

Forskaren Emma Stenström46 har undersökt hur samtalen eller retoriken ser ut kring 

föreställningen konst och företag. Hon vill komma åt hur grundföreställningarna om de båda 

områdena ser ut när de sätts i relation till varandra. Perspektivet i avhandlingen Konstiga företag är 

framför allt att undersöka vad konsten kan tillföra ekonomin och handelns område.47  

Grundföreställningarna om konst är att man associerar den med originalitet och 

nyskapande, menar Stenström. Konsten ger plats för drömmarna, fantasierna, det udda, 

mänskligheten, det känslosamma och irrationaliteten. Konsten får därmed rollen som motvikt till 

samhällets rationella struktur. Grundföreställningen om företag är istället nära förknippad med 

rationalitet. Egenskaper som ingår i föreställningen om företag är behovet av planering, kontroll, 

lönsamhet, argumentering och förnuftsbaserade beslut.48   

Konstruktionen av konst och företag som motsatser innebär att vi inte klarar oss utan 

någon av sidorna, menar Stenström. Sättet att tänka i dikotomier ingår i det västerländska 

medvetandet och tänkandet och är därför svårt att komma ifrån. I företagsekonomin har det 

dock skett en förändring i detta tankesätt. Företag använder sig ofta av olika sorters medier och 

konstnärliga uttryck. De vänder sig numera till människors känsloupplevelser i första hand och 

sätter detta före människors rationella tänkande. Stenström menar att det som produceras och 

                                                
44 Liedman, Sven-Eric (1997/2003) I skuggan av framtiden, s. 53, 54, 350. Sandqvist, Tom, ”Inledning” Konsten och 
konstbegreppet, s. 9,10. 
45 Liedman,  s. 365. 
46 Forskare vid Ekonomiska Forskningsinstitutet, lärare vid Handelshögskolan i Stockholm 
47 Stenström, Emma (2000), Konstiga företag, s. 14, 23,24. 
48 Stenström, s. 50. 
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förmedlas inom konstens institutioner samtidigt görs alltmer lättillgängligt och spektakulärt. På så 

sätt närmar sig konsten och företagsvärlden varandra.49  

 

Reklam och identitet 

Företag använder sig alltmer av konstnärliga och mediala uttryck vilket kan sägas höra ihop med 

att vi människor lever i ett konsumtionssamhälle. Grunden i ett konsumtionssamhälle är att 

människor lägger tid på att söka efter saker, men även efter sinnliga och emotionella upplevelser. 

En del av varukonsumtionen är relaterade till människors sökande efter identiteter.  

Egenskaper hos ett föremål har som en följd av detta fått en allt mindre roll. Designen, 

inpackningen och estetiken runt föremålet och de känslor som väcks av detta blir istället allt mer i 

fokus för industrin. Reklam får också en allt större utbredning i samhället. Detta märks framför 

allt genom att marknadskulturen nått den icke-kommersiella sfären. Brigitte Mral och Larsåke 

Larsson som skrivit om retorik i reklam anser att man till och med skulle kunna kalla reklamen 

för en ny och egen retorisk genre. Detta med anledning av att vi alltmer köper varumärken istället 

för produkter. Ordet reklam betyder åter, om igen, ropa högt. 50 

 

Det lokala blir ett projekt 

Etnologerna Kjell Hansen och Karin Salomonsson menar att Europa har tagit större plats i den 

svenska vardagen och kulturen. Föreställningen om Europa bygger till stor del på att människor 

upplever att de delar kulturen och framtiden med varandra. En paradox är att samtidigt som 

världen blir alltmer global så får det lokala allt större betydelse för människor. Intresset för att 

lyfta fram det unika och egna har därför ökat. Detta beror också på att EU tagit över mycket av 

regionalpolitiken.  

Hur begreppet Europa uppfattas har förändrats och tendensen är att begreppet uppfattas 

vara synonymt med alla de verksamheter som bedrivs genom EU: s stöd. Närvaron av det 

europeiska innebär att varje lokal företeelse kan jämföras med det europeiska. EU: s fokusering 

på regioner och närvaron av det överlokala får därför till följd att det lokala sammanhanget blir 

mer aktuellt. Det lokala förvandlas på så sätt till ett projekt. 51  

                                                
49 Stenström, Emma (2000), Konstiga företag, s.16, 20, 64 ff. 
50 Stenström, s. 64 ff.  och Hansen, Kjell och Karin Salomonsson (2001) ”Inledning”, Fönster mot Europa.  
Mral, Birgitta och Larsåke Larsson (2004) Reklam & retorik, s. 10 ff. 
51 Hansen och Salomonsson, s. 167-170. 
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Samma nfa t tn ing  oc h t i l l ä mp ni ng  a v teo r ie r  

Som ovannämnda sidor har visat finns det ett flertal teorier om hur konst kan definieras. Konsten 

som ett objekt i sig, konsten som ett objekt som väcker känslor, eller konsten som ett objekt 

resulterat av att en konstnär befinner sig i ett visst andligt kunskapsstadium. Detta är således 

teorier som utgår från att det inom konsten förekommer objekt eller föremål. Vad konst är och 

vad det används till kan vi dock komma överens om genom språket. Inom konceptkonsten kan 

konst vara en idé eller människor som interagerar med varandra.  Vilken typ av konst 

verksamheterna i undersökningen presenterar på sina hemsidor och hur de gör detta kommer att 

knytas an till de genomgångna teorierna.  

Flera teoriavsnitt har visat att konst ofta får rollen som motsats till en rad områden. Dessa 

områden är media, teknik och företag. Att sfärer får stå i dikotomi med varandra menar 

Stenström beror på att det ingår i det västerländska tänkandet. Ofta uppfattas dessa 

motsatsförhållanden ske i föreställningsvärlden och behöver därför inte vara detsamma som hur 

det förhåller sig i verkligheten. Samtliga områden; media, teknik och företag har istället i realiteten 

ofta närmat sig områdena konst och estetik. Anledningen är bland annat att vi lever i ett 

konsumtionssamhälle som gör att människor söker efter sinnliga upplevelser. Huruvida konst står 

i konflikt med de andra sfärerna eller inte är något som lyfts fram i analysen. 

Teori om det lokala som ett projekt i ett allt mer närvarande Europa kan återknytas till att 

de verksamheter som undersöks i uppsatsen är belägna i mindre regioner. Hur verksamheterna 

har valt att förhålla sig till detta har ibland ansetts vara relevant att uppmärksamma i analysen. 
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Konsthallarna och Galleriernas hemsidor 

Analysen av konstverksamheternas hemsidor är upplagd i fyra avsnitt, ett för vardera hemsidan.  I 

varje avsnitt redovisas först vilka konstuttryck som presenteras på hemsidorna. Sedan ges en kort 

helhetsbild av vad verksamheterna förmedlar på sina hemsidor. Därefter följer en längre analysdel 

som redogör för hur och på vilket sätt gallerierna och konsthallarna argumenterar för sin 

verksamhet och för samtidskonsten. Sist kommer en kort sammanfattning av hur retoriken på 

hemsidan förmedlas.  

Vardera analysdelen börjar med att hemsidans startsida presenteras på bild. Sedan visas 

några bildexempel av konstarter som ryms på hela verksamhetens hemsida. Under 

retorikavsnittet visas bilder av det som funnits vara specifikt för just den hemsidans retorik. 

Urvalet samt antalet bilder kan därför skilja sig åt mellan analysavsnitten. 

 

Bju rbäcks  ko ns tha l l  

 

 

En del objekt Bjurbäcks konsthall presenterar på sin hemsida är handgjorda föremål som skulle 

kunna ses finnas till försäljning i en affär eller i en hemslöjdsbutik. Det vill säga ting med 
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funktionella former som ligger nära det man brukar benämna bruksföremål.52 Exempel på detta 

är blomstercollage, handgjorda caper, moderna ”julsaker” och handtryck. Att ställa ut vardagliga 

föremål på en konsthall spelar ju en stor roll för hur ett föremål blir betraktat. Objektet kan på så 

sätt bli betraktat som något mer än ett rent funktionellt föremål. De föremål som ställs ut på 

konsthallen benämns tydligt utifrån vad de är, det vill säga caper eller julsaker. Dessa 

föremålsbeteckningar innebär att konsthallen inte överlämnar till betraktaren att lägga in någon 

symbolik i föremålen. Konsthallen skapar istället ett mervärde till de utställda tingen än om dessa 

sålts i en affär. 53  

Andra ting konsthallen ställer ut som konst är grafik, litografier och etsningar. Detta är 

konstuttryck som innebär att en konstnär måste kunna behärska vissa tekniker som ligger nära 

hantverkarens, för att på så sätt framställa konst. Konstuttryck som skulptur, akvarell och 

oljemålningar är också sådant konsthallen presenterar. Detta är konstverk som skulle kunna 

definieras inneha signifikant form, det vill säga att de uppfyller vissa kriterier när det gäller linjer, 

färger, former för vad konst är för något.54 Dokumentärt fotografi är ytterligare en genre som 

konsthallen presenterar på hemsidan.   

Det framkommer på hemsidan att konsten som Bjurbäcks konsthall visar ofta ingår i en 

samlingsutställning. Den konst Bjurbäcks konsthall visar på bild är på hemsidan begränsat till att 

en bild per utställning presenteras. Nedan visas fyra av dessa:  

                        

                                                    

 

Modern, mysig och funktionell hemmakänsla och traditionell retorik om konstnären  

Bjurbäcks konsthall förmedlar på sin hemsida att man vill vara modern på ett hemtrevligt sätt.  

För att få besökare till den fysiska konsthallen betonas framför allt kaféutbudet och den 

funktionella, mysiga och hemtrevliga miljön. Detta framhävs främst genom valet av bilder på en 

                                                
52 Sandkvist, s. 9, 10. 
53 Kennick, s. 111. 
54 Weitz, s. 45, 46. 
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för övrigt liten och fåordig hemsida. Den skrivna retoriken kring konst kan sammanfattas med att 

konstnärens berömdhet eller erkännande från andra är det som lyfts fram.  

Hur Bjurbäcks konsthall argumenterar för de utställda objekten, eller konsten, presenteras 

först. Likaså hur konsthallen i sin marknadsföring betonar att konsten är modern. Därefter 

redovisas hur konsthallen valt att rama in konsten med en funktionell och njutbar miljö. Sist 

redovisas konsthallens relation till plats samt relation till konst- och företagssfären utifrån det 

som förmedlas på hemsidan. 

 

Harmo n i s k  o c h  e s t e t i s k  k o n s t  

Konst är enligt Baumgarten något som berör våra sinnen och ger njutning.55 Den konst och de 

produkter hemsidan presenterar är konst som av många människor skulle upplevas vara estetiskt 

vackra och trevliga, snarare än provocerande och diskussionsskapande. Den konst Bjurbäcks 

konsthall presenterar skulle av Baumgarten därför inte värderas så högt. Detta eftersom han 

ansåg ett konstnärligt verk är en högre konstyttring ju mer komplext detta är. Komplexiteten rör 

ju enligt honom hur många olika sorters känslor som väcks hos en människa.56  

Emotionalisterna menade att det som definierar konst är att det har förmåga att sätta igång 

känslor hos åskådaren.57 En för stark känsloupplevelse åt ett negativt håll i relation till 

upplevelsen njutning är kanske något konsthallen vill undvika. Det visar möjligtvis att den konst 

konsthallen vill visa bättre överensstämmer med hur formalisterna definierade konst, det vill säga 

att man betraktar ett verk som en signifikant form.  

  

Mode r n  k o n s t   

Något som utmärker retoriken på hemsidan är att konsthallen vill uppfattas som modern. En 

anledning till tolkningen är valet av interiör och fikautbud, vilket jag återkommer till senare. 

Framför allt beror tolkningen på att konsthallen själva använder orden modern och nutida. 

Orden används i samband med att konst eller hantverk ska beskrivas. De beskrivningar som 

avses är: ”nutida grafik”, ”moderna jultyger” och ”modern design”.  

Liedman menar att konstinstitutioner som har namnet modern eller samtida i sina namn 

brukar värja sig mot de nyaste konstriktningarna.58 Att Bjurbäcks konsthall på olika sätt försöker 

framhäva att den konst eller de konsthantverk de visar är modern kan, med denna tolkning, visa 

att konsthallen egentligen har ett traditionellt förhållningssätt till konst.  

 
                                                
55 Emt, s. 21. 
56 Emt, s. 21. 
57 Weitz, s. 45,46. 
58 Liedman, s. 372. 
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Re t o r ik  o m  ko n s t e n  u t g å r  f r å n  k o n s t nä r e n  

När konsthallen på hemsidan argumenterar för konsten, bredvid att ange att den är modern eller 

nutida, är det främst med utgångspunkt från konstnären. I vissa tidigare gjorda utställningar är 

den skriftliga presentationen av konsten begränsad till att konstgenren, konstnärens namn, och 

konstnärens eventuella lokala anknytning presenteras. I de utställningar konsthallen producerat i 

samband med analystillfället under augusti månad har konsthallen valt att utöka textmängden.  

Det som tillkommit i utställningsbeskrivningarna, när det gäller text, är när och var en konstnär är 

född, var konstnären ställt ut, hur många utställningar konstnären gjort, med mera.  

Det är således tydliga logosargument konsthallen använder sig av när de väljer att 

presentera fakta kring konstnären för att marknadsföra konsten. För att exemplifiera detta följer 

här ett citat från hemsidan, vilket rör text i anslutning till att konstnären Rune Pettersson och 

hans konst introduceras för hemsidesbeökaren. Utställningen presenteras först med när 

konstnären är född, var han är född, var han studerat och var han jobbat innan följande 

beskrivning kommer: 

 

Vida representerat nationellt och internationellt. I Urval: Nationalmuseum, 

Stockholm, Göteborgs Konstmuseum, Malmö Konstmuseum, Statens museum 

for Kunst, Köpenhamn, Danmark, Städtische Kunstsamlung, Berlin, Tyskland, 

Milanos stadssamlingar, Bibliothéque National, Paris, Frankrike, Smithsonian 

Institution, Washington DC, USA, New York Public Library Collection, USA.  

Hundratals separat- och grupputställningar, offentliga verk och 

samlingsutställningar har gjort Rune Pettersson till en av Sveriges högst aktade 

konstnärer nationellt och internationellt.  

Minnesutställningen visar ett axplock ur Rune Pettersson långa karriär som 

konstnär, här visas bl.a. oljor, litografier och tryck tillsammans med film och 

foto.  

 

Citatet ovan är den längsta beskrivning som presenteras på hemsidan och är ett tydligt exempel 

på den retorik konsthallen börjat använda sig av i de senare utställningsbeskrivningarna. Det är 

också ett konventionellt sätt att berätta om konst.  Formuleringen ”hundratals separat- och 

grupputställningar” antyder att antalet utställningar konstnären medverkat i är viktigt enligt 

Bjurbäcks konsthall. Flera snarlika formuleringar kan hittas på hemsidan såsom ”med ett 20-tal 

separatutställningar, dussintalet samlingsutställningar och lika många utsmyckningsuppdrag har 

Hjoskulptören Yvonne Nimar gjort sig ett namn i konstsverige”. Antalet utställningar en 

konstnär medverkat i är inte det viktiga, men ju fler desto bättre, verkar man mena i den retorik 

som används.  
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Kon s t nä r e n s  b e r ö mdh e t  l o k a l t ,  n a t i o n e l l t  o c h  i n t e r na t i o n e l l t  

Andra uttryck som kan läsas i citatet ovan då Rune Pettersson beskrivs är: ”långa karriär som 

konstnär” och ”en av Sveriges högst aktade konstnärer”. Att på detta sätt hänvisa till konstnärens 

karriärlängd och roll i konstsverige ligger nära den retorik jag tidigare presenterat. Konsthallen 

argumenterar för konsten genom att lyfta fram argument som rör kvantitet och tidslängd som 

garant för att konstnären är bra.   

Kvantitetstänkandet i argumenten för konstnären och personens konst presenteras även på 

andra sätt. På hemsidan redovisar konsthallen flera länder Rune Pettersson har ställt ut i. 

Formuleringen ”vida representerat nationellt och internationellt” används också.  Detta är också 

en retorik som berättar att den internationella aspekten såväl som den nationella är viktiga 

sammanhang för en konstnär. Därigenom bedöms konsten på konsthallen vara bra eller 

angelägen för andra att ta del av. Ett annat tydligt exempel på detta är då konsthallen introducerar 

en fotoutställning av Örjan Henriksson. Direkt under konstnärens namn står med stora bokstäver 

”internationellt erkänd fotograf” (Ett fotografi av nämnda konstnär kan ses tidigare i analysen). 

  Om konstnären har ställt ut utomlands lyfts detta fram som något bra. I de fall detta inte 

har gjorts, men konstnären bor i närområdet, används exempelvis formuleringen 

”välrenommerade Jönköpingsbon”. Även här framkommer det att konsthallen använder sig av 

argument som lyfter fram konstnärens berömdhet. Kriterierna för vad som är bra konst utgår 

således från konstnärens aktivitet och representativitet lokalt, nationellt och internationellt, såsom 

den framställs på Bjurbäcks konsthalls hemsida.  

Kennick menar att vi människor kommer överens om vad som är konst genom språket.59 

Då en verksamhet benämner sig som konsthall finns det en outtalad värdering, att man berättar 

för andra att ”detta är konst”. Då konsthallen i sin retorik för konsten pekar på andras 

erkännande av konsten som kvalitetsgrund skulle detta kunna jämföras med att konsthallen vill 

försäkra besökaren om att ”detta är ett konstverk”. Ett uttryck som Weitz menar förmedlar en 

estetisk värdering, eller ett sätt att berömma ett verk på grund av att det finns en lyckad 

harmonisering.60 Att använda konstnärens verksamma bana som argument i markandsföring och 

i samband med utställningar är ett konventionellt sätt att marknadsföra konst på. 

Konsthallen är inte helt konsekvent i sin skrivna retorik för konst. Det finns till exempel 

en antydan att vilja beskriva konsten i sig under en av konsthallens utställningar, under 

presentationen av konstnären Yvonne Nimars lerskulpturer. Där står: ”med sina graciösa, strama 

och eleganta lerskulpturer, ofta färgade i kobolt och ultramarin har hon gjort sig till en av 

Sveriges Giacometti”. Värt att notera i relation till det den övriga reflektionen är att trots att 

                                                
59 Kennick, s. 69. 
60 Emt, s 18 ff. 
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beskrivningen skiljer sig tydligt åt från de andra, så görs ändå en jämförelse med en internationellt 

erkänd skulptör.  

 

K o n s t e n  r ama s  i n  a v  k o n s t h a l l e n s  a tmo s f ä r  

En interiörbild som Bjurbäcks konsthall hade på sin startsida under augusti månad 2005 visas 

nedan då den berättar mycket om hemsidans förmedling i stort när det gäller hur konsten ramas 

in av atmosfär och miljö på Bjurbäcks konsthalls hemsida.  

 

 

 

Om en person inte varit i den fysiska konsthallslokalen är det inte självklart att en 

hemsidesbesökare förstår att interiörbilden är tagen därifrån. Det skulle lika gärna kunna vara en 

arrangerad bild i en IKEA-katalog. Den rena stilen på möbler och den ljusa luftiga atmosfären i 

rummet anger den tonen. IKEA och funktionalitet är också sådant som förknippas med 

svenskhet. Associationen till det svenska förstärks genom att fönstret blickar ut mot en grön 

skog.  

I konstsammanhang brukar ett vitt rum benämnas den vita kuben, vilket är ett vanligt 

förekommande sätt att presentera konst på. På interiörbilden på startsidan framkommer att 

konsthallen valt att följa denna tradition. En stor yvig växt står i galleriets fönster och bryter av 

mot den vita kuben. Växten ger rummet en bild av hemtrevnad.  

Det finns en tavla på bilden men den står på golvet, dessutom är bilden kapad så att tavlan 

bara syns till hälften. Tavlan kan därför lätt uppfattas som en förskönande detalj i interiörbilden 

för att göra den övriga miljön mer givande och spännande. Interiörbilden förmedlar på så sätt ett 

budskap av att konsten kommer i andra hand. Att på detta sätt skapa en inramning till konsten 

för att marknadsföra verksamheten och dess utställningsverksamhet är att vädja till 

hemsidesbesökaren genom pathosargument.  Argument som hänvisar till att besökaren ska få en 

trevlig helhetsupplevelse. 
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Intrycket kan med denna tolkning bli att den publik man vänder sig till i första hand ska 

lockas till konsthallen av atmosfären konsthallen erbjuder.  

 

Ka f é e t  e n  v ik t i g  i n r amn i n g  

Intrycket av att miljön är viktigare än konsten förstärks om man klickar sig igenom sidorna. Detta 

trots att en hemsidesbesökare kan se ett utvalt verk för varje visad utställning, där bilderna 

dessutom är väl synliga och tar mycket uppmärksamhet. Det kafé konsthallen tillhandahåller är 

det man på hemsidan lyfter fram som nummer ett. 

 

 

 

En anledning till den här tolkningen är att det i menyraden, både på startsidan och på övriga 

sidor, visas bilder på bullar i anslutning till länken ”Kafé”. Bullarna hamnar lätt i fokus för blicken 

då de bryter av mot det förväntade på en hemsida för en konsthall. Bullarna ser både 

verklighetstrogna och uppiffade ut samtidigt och resultatet är att de ser lite overkliga ut. Andra 

argument som stödjer denna tolkning är att texterna i två av utställningarna man visat avslutas 

med att konsthallen nämner vad kaféet kan erbjuda, såsom exempelvis ”konsthallens kafé doftar 

av jul”. Framför allt förstärks argumenten genom att textstorleken är större på kafésidan än på 
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övriga sidor. Dessutom får kaféet presenteras med två bilder i stället för en som är brukligt i 

samband med konstutställningarna.  

En liknande yvig blomma som förut setts i fönstret på interiörbilden återkommer på 

kafésidan (sidan kan ses ovan). Blomman står på ett litet bord tillsammans med två muffins och 

två koppar kaffe. Bilden bredvid visar en närbild av fikat på bordet. Det är lite arrangerat, lite 

romaniskt och stämningsskapande suddigt i bakgrunden. Detta ger ett intryck av att konsthallen 

kan locka med något gott och njutningsfullt för den hemsidesläsare som sedan tar sig rent 

konkret till konsthallen. Texten över bilderna förstärker detta budskap och här vill jag förtydliga 

den text som står under Kaférubriken:  

 

Välkommen till vårt kafé! Här kan du ta en god kopp cappuchino och sitta ner 

och njuta av utställningen. Konsthallens kafé är öppet under utställningar. 

 

Voluntarismen menade att konstens väsen kunde kännetecknas av tre punkter: fantasin, den 

sociala innebörden och harmonin.61 De tre meningarna i citatet ovan lyfter fram just dessa 

punkter. Fantasin representeras genom att utställningen nämns. Den sociala innebörden och 

harmonin står kaféinramningen för.  

De tre meningarna i citatet ovan förmedlar att konsthallen och hela dess verksamhet är 

trevlig och gemytlig.  Allt är gott och trevligt, även konstupplevelsen är njutningsfull. Nedanför 

citatet ovan följer ytterligare pathosargument som har till syfte att få en tänkt konsthallspublik att 

komma dit. Det står vad man kan köpa i kaféet: kaffe, cappuchino, espresso, caffè latte, kafé au 

lait, te, läsk, juice, muffins, biscotti, tårtor. Man garanterar också att kaféet är öppet när 

konsthallen har öppet och berättar att man kan köpa fika som både har koppling till det svenska 

och det mer trendiga italienska fikat.  

Att konsthallen så detaljerat anger vad man kan fika måste ses i relation till att hemsidan när 

det gäller konst inte berättar om vad konsten innehåller. Inte heller någonting om vad konsten de 

visar ingår i för konsthistoriskt sammanhang eller vad de förmedlar utifrån ett samhälls- eller 

kulturperspektiv. Konsten står ofta för sig själv, som objekt. 

 

At t  l y f t a  f r am  d e t  l o ka l a  b r e d v i d  d e t  i n t e r n a t i o n e l l a  

Som jag tidigare nämnt så lyfter Bjurbäcks konsthall fram om konstnärer är internationellt kända 

eller om dom har ställt ut utomlands. De lyfter även fram om konstnärerna är nationellt kända 

eller välrenommerade lokalbor. När det gäller förhållningssättet till hur den egna verksamheten är 

belägen så lyfter man ibland fram det lokala.  

                                                
61 Weitz, s. 47-49. 
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Ett sätt som konsthallen lyfter fram byn Bjurbäck är att de på hemsidans menyrad har en blå 

vägskylt med texten Bjurbäck. Skylten står i anslutning till texten under länken ”Kontakt”. Ett 

annat sätt konsthallen lyfter fram det lokala kan man se i samband med att en 

”Bjurbäckskonstnär” ska ställa ut. Då skriver konsthallen att ”(…) även kaféet är öppet och 

introducerar den nya ”Bjurbäckstårtan””.  Detta kan ses som ett tecken på att man dels vill föra 

in en ny tradition i den lokala bygden, dels på att man vill locka utomstående att Bjurbäck kan 

erbjuda något genuint och unikt för bygden. Att lyfta fram det lokala och det säregna för bygden 

är att göra det lokala till ett projekt. Ett fenomen som har ökat i och med det allt mer närvarande 

Europa.62  

 

Kon s t  -  F ö r e t a g  

Att Bjurbäcks konsthall lyfter fram kaféet som en så viktig del i verksamheten kan bero på att 

konsthallen är beroende av dessa inkomster. Det man inte nämner på hemsidan är att den konst 

man ställer ut finns till försäljning. Den enda gång detta nämns är i samband med 

julutställningarna 2004 och 2005 då man bland annat säljer ”julsaker” från svenska designers, 

caper, böcker och bröd.  

De föremål som konsthallen anger att de säljer har en koppling till företagsvärlden genom 

att dessa är föremål gjorda av designers, exempelvis caper från textilverkstad. De samarbeten 

konsthallen visar fram att de haft, genom att nämna ordet samarbete, är Länsstyrelsen i 

Jönköpings län och Litografiska Akademin Tidaholm. Det står angivet i den text som presenterar 

utställningarna. Detta är sådana instanser som inte har samma koppling till försäljning som 

industri och företag. Grundföreställningen om konst är att man associerar detta med nyskapande 

och originalitet, där konsten får en roll som motvikt till det rationella. Detta står därmed i direkt 

konflikt med grundföreställningarna om företag som bland annat är lönsamhet, kontroll och 

förnuftsbaserade beslut. 63 Detta kan vara sådana värden som en konsthall inte vill lyfta fram i sin 

marknadsföring på nätet. 

 

Pa t h o s  o c h  l o g o s a r g ume n t  

Sammantaget kan man säga att Bjurbäcks konsthall i sin marknadsföring på nätet fokuserar på 

pathosargument för att lyfta fram en mysig, funktionell och traditionell konstatmosfär. Detta görs 

främst med hjälp av bilder och med ett lockande kaféutbud. Logosargument om konstnären är 

den form av argument konsthallen brukar mest då konsten marknadsförs. Detta är dock inte helt 

konsekvent då konsthallen inte verkar hittat en form ännu för hur de ska beskriva konst. 

                                                
62 Hansen, Samonsson, s. 167-170. 
63 Stenström, s. 50,51. 
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Däremot finns det en konsekvens i förmedlingen kring att hela konsthallsverksamheten erbjuder 

en trevlig miljö för den besökare som kommer dit. 

  

Vi rs erums ko ns tha l l  

  

Layout Virserums konsthalls hemsida, startsida 

 

 Layout Träbiennalens hemsida:                  Layout utställningen Textilsommar:  
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Många av de föremål Virserums konsthall ställer ut har en nära koppling till produktion, teknik, 

industri och hantverk. Textil, kläder, tapetseri, möbelhantverk och seklets möbler är exempel på 

uttryck som Virserums konsthall presenterar på sin hemsida. Konsthallen visar även att de har en 

nära koppling till arkitektur och industri genom att de i konsthallens regi, tillsammans med 

samarbetspartners, valt att bygga ett två våningar stort pappershus. Det speciella med huset är att 

detta kan bli betraktat som konst i sig självt och att funktionen med huset samtidigt är att 

inrymma konst. På så sätt blir hela huset ett bruksföremål och ett konstföremål. Konsthallen 

lyfter därmed inte fram de olika sfärerna teknik, industri, hantverk och konst som motsatser till 

varandra vilket ofta varit brukligt.64  

Andra uttryck konsthallen presenterar på hemsidan är installationer, dokumentära foton, 

torrnålsgravyr och konst. Konst står således som en egen genre och vad det exakt definierar är 

inte självklart. Troligt är att konsthallen vill hålla begreppet konst öppet. Att se konst som ett 

öppet begrepp kan innebära att konsthallen inte anser att konst kan ramas in med definitioner. 

Ett synsätt som överensstämmer med Weitz uppfattning om att konst har en expansiv och 

äventyrslysten karaktär.65   

De flesta utställningar Virserums konsthall visar är enligt deras hemsida temautställningar. 

Föremål och konstverk som visas i utställningarna är därför oftast underordnade dessa teman. 

Detta innebär att de separata objekten i sig inte är så viktiga utan att det är vad de förmedlar 

tillsammans som får betydelse. Detta sätt att betrakta konst på ligger nära konceptkonstens idéer. 

Med detta menas att det centrala är idén och intentionen med verket. Snarare än att skapa 

estetiska föremål är det viktigare för en konstnär att fråga sig varför. Konstnärsrollen närmar sig 

på så sätt kritikerns. Intrycket av verksamheten, och den konst konsthallen presenterar liknar 

därmed konceptkonstnärens förhållningssätt till konst.66  

Virserums konsthall har anordnat flera biennaler: Träbiennaler, Textilbiennaler och 

Fotobiennaler. Teman som återkommer när det gäller konsthallens projekt är: Erotik och kärlek, 

Tv och media, Trä och textil och olika dokumentära skildringar av vardagsliv, arbete och naturliv.  

De dokumentära inslagen visas främst genom fotografier.  

Utställningar och biennaler på konsthallen är nära sammanvävda med olika verksamheter. 

Det innebär att konsthallen arbetar projektorienterat. Konsthallen uttrycker själva under länken 

”Om konsthallen” att de gör antropologisk konst i installationsform.  

Nedan visas fyra bilder som visar olika former av konstnärliga uttryck: 

                                                
64 Liedman, s.53 ff. 
65 Weitz, s. 51 ff. 
66 Wallenstein, s. 139-143. 



 34 

    

 

 

Medial, politisk, filosofisk och säljande retorik  

Virserums konsthall förmedlar på sin hemsida att de är en konsthall som vågar sticka ut. Man 

vågar vara radikal genom att provocera och delta i samhälls- och mediedebatten. Samtidigt lockar 

konsthallen hela barnfamiljen med aktiviteter. För att driva verksamheten har konsthallen en nära 

samverkan med företag och skolor. Detta innebär att konsthallen på hemsidan ibland använder 

ett medialt språk men även ett språk som kan relateras till försäljningsretorik. Som kontrast mot 

detta förekommer även ett mer finstämt och poetiskt språk som förmedlar en filosofisk och 

reflekterande tanke om konstens mening och syfte. Genom att blanda dessa språkstilar och tilltal 

på hemsidan blir helhetsintrycket av konsthallens förmedlade retorik att de försöker nå så många 

människor som möjligt.  

Då syftet med hemsidan synes vara att nå så många personer och målgrupper som möjligt 

kommer de olika tilltalen att redovisas. Detta görs främst utifrån tre olika utställningsexempel. 

Konsthallens relation till teknik och media framkommer också eftersom konsthallen genom 

hemsidan lyfter fram att de har en nära relation till dessa områden.   

 

Vi l l  s t i c ka  u t  o c h  p r o v o c e r a  -  f å  u ppmä rk s amh e t  

Det finns flera saker på Virserums konsthalls hemsida som ligger till grund för tolkningen att 

Virserums konsthall förmedlar att man vill provocera och sticka ut. Layouten är en sådan faktor. 

Det är också detta en Internetanvändare lägger märke till först vid ett besök på konsthallens 

hemsida på nätet.   

Startsidan är nästan bländande i färgerna rött, gult och svart. Den färgstarka layouten är 

genomgående på hela hemsidan men på några sidor är färgerna annorlunda. Träbiennalen har en 

särskild hemsida som gäller för just biennalen och denna har en starkt grön färg som botten. 

Mangrant 
Fotoutställning 

Pappershuset 
Träbiennalen 

Fröding 
Träbiennalen

enen 

Händer 
Konstinstallation 



 35 

Textilsommar är den utställning som var pågående under sommaren 2005 vars hemsida går i 

färgerna rött och ljusgrönt. (Samtliga layouts går att se ovan) Genomgående för samtliga färgval 

är att de inte passerar obemärkt för en besökare till hemsidan.   

Inom konceptkonsten är en central idé att framföra kritik mot institutionerna. Färgvalet kan 

på så sätt markera en brytning mot det traditionella vita gallerirummet och de ideal som är 

förknippade med detta.67 Färgerna rött och gult, tillsammans med grönt, är också de färger som 

ingår i trafikpelarnas signalsystem för att påkalla uppmärksamhet. Med denna tolkning kan 

färgvalet i hemsidesdesignen vara ett retoriskt medel för att väcka intresse för att konsthallen har 

något att säga besökaren. Samtidig som man visar att konsthallen inte är en ordinär 

konstinstitution eller galleri som vänder sig till en exklusiv skara besökare. 

Detta sätt att argumentera på signalerar till människor att de ska vara uppmärksamma vilket 

är ett tilltal som vädjar till människors förnuft och känsla. Det vill säga att konsthallen använder 

sig av pathos- och logosargument. Genom färgvalet förmedlar konsthallen samtidigt ett starkt 

ethos. Konsthallen signalerar: Här är vi. Vi tar plats. Vi vågar provocera. Lyssna på oss. Utifrån 

dessa associationer och tolkningar av färgval och design på hemsidan kan man dra slutsatsen att 

konsthallen lyfter fram sig själva som en viktig part och därför är ethosargument viktigt för 

konsthallen.  

 

K o n s t  i  s ams p r åk  me d  m e d i a  

Att använda sig av det mediala rummet menar Wallenstein är en ram som passar bra för 

konceptkonsten. Förhållandet mellan konst och media brukar enligt Persson annars vara att de 

uppfattas som motsatser till varandra där media tolkas som den Andre. Enligt detta synsätt 

erbjuder media underhållning och spektakel medan de konstnärliga motiven anses vara mer 

visionära och unika.68 

Retoriken på Virserums konsthalls hemsida kan sägas vara både medial och i viss mån 

politiskt. Konsthallen kombinerar på så sätt det mediala med det konstnärliga. På hemsidan kan 

en besökare se att konsthallen ofta väljer teman som diskuteras i den svenska mediadebatten och 

på så sätt ger sig in i den samtida debatten. Ett exempel på hur Virserums konsthall kliver in i det 

mediala rummet är projektet ”Sex och Samtid”69. ”Sex och Samtid” är också ett exempel på att 

konsthallen ibland väljer ämnen som av en del människor kan upplevas vara tabu och lite farligt 

att diskutera.  

                                                
67 Wallenstein, s. 120,134. 
68 Wallenstein, s. 142. Persson, Magnus, s. 20 ff. 
69 Detta projekt går det att läsa om under länken ”Tidigare utställningar” under år 2003. 
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Inom projektet ”Sex och Samtid” visar konsthallen utställningen Mangrant av Britt Marie 

Trensmar. På konsthallens hemsida visas flera av de bilder som ingår i utställningen. Det är foton 

som visar män som står eller ligger ner i erotiska, sensuella och pornografiska positioner. På ett 

par av bilderna är männen omgivna av blommor. En av dessa bilder visar enbart mannens intima 

delar kringströdd med blommor. Utställningen visar således foton av män i positioner som 

kvinnor oftast gestaltas i, vilket för vissa personer skulle kunna uppfattas som provocerande.  

Konstkritikern Greenberg menar att konstkritiker alltid är efter journalisterna när det gäller 

att skriva om samtidskonst.70 Det kan därför vara ett smart grepp av konsthallen att försöka få 

journalister att skriva om en konstutställning, om det är uppmärksamhet som eftersträvas. Att 

välja ett ämne som sex, som både är tabu och en vardaglighet, kan vara ett sätt att få publicitet. 

Journalister kan relatera till detta ämne utan att de är speciellt insatta i konstvärlden. Medial 

uppmärksamhet kan därmed ge konsthallen en större publik.  

I samband med att fotoutställningen Mangrant visades anordnade Virserums konsthall en 

debattkväll. Projekt som finns knutna till utställningen skriver Virserums konsthall är 

”Evenemang för allmänheten”. Genom dessa ordval visar konsthallen att detta är ett 

arrangemang som riktar sig till alla.  Bilden nedan visar hur Virserums konsthall genom val av 

layout och text marknadsför debattkvällen på sin hemsida. Texten därefter redovisar hur 

konsthallen valt att i efterhand beskriva arrangemanget.  

 

  
 

 

 

                                                
70 Greenberg, s. 38. 
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Alla vet att sex och porr kan vara känsliga ämnen. Inte sällan går åsikterna isär, 

men vågar vi egentligen debattera dessa tabuämnen? Under debattkvällen som 

ägde rum den 30/1-03 togs olika åsikter upp. Vad är sex? Vad är kärlek? Under 

kvällens gång fick publiken chans att ställa sina frågor om sex och samlevnad. I 

panelen satt bland andra sexualupplysaren Olle Waller från Fråga Olle, Kanal5. 

 

Som det går att se på bilden ovan har Virserums konsthall valt att lyfta fram att en sexupplysare 

från TV 5 är med i paneldebatten. Detta genom att både text och bild på sexupplysaren ingår i 

marknadsföringsmaterialet på hemsidan (bilden ovan) inför debatten. I redovisningen av debatten 

efteråt (texten under bilden) redovisas vilket program och vilken TV-kanal sexupplysaren brukar 

synas i. Att utgå från det som visas och är igenkännande från TV kan vara ett sätt att nå en större 

publik som inte vanligen besöker konsthallar. Det är inte heller så långt till en tolkning att det kan 

handla om en ren strategi att använda sig av diskussioner som förs i det mediala rummet, och ta 

in dessa i konsthallsmiljön. Valet av ämne kan tolkas som spektakulärt, i texten ovan använder 

konsthallen ordet ”tabu” och de skriver att det kan vara känsligt att diskutera sex och porr.  

När det gäller bilden av medieproducenter så finns det uppfattningar om att de vädjar till 

lägre egenskaper hos människor. Ett tabuämne som sex kan uppfattas vara ett kittlande och 

spännande ämne och är något som kvällstidningar ofta skriver om. Om man godtar de 

dikotomier som finns om media och konst skulle man kunna uttrycka det som att konsthallen 

populariserar konsten. Det innebär enligt detta synsätt att konsten mister sin förmåga att få 

människor att tänka på ett högre plan än det vardagliga.71 Men hemsidans retorik för konsten är 

komplex, vilket framkommer tydligt senare i analysen. 

 

 

K o n s t h a l l e n  e r b j u d e r  e t t  f o r um  

I den ovannämnda texten används ord och fraser som; debattera, olika åsikter, chans att ställa 

frågor. Konsthallen förmedlar genom dessa ordval en antydan om att det är helt i sin ordning att 

människor har olika åsikter. Frasen ”chansen att ställa frågor” anger dessutom att det är ämnen 

människor sällan får diskutera. I marknadsföringen inför debatten används frasen ”ställ dina egna 

frågor till panelen” vilket syftar på samma retorik.  

De nämnda fraserna förmedlar också en retorik om att konsthallen föreställer sig att en 

besökare på konsthallen ska vara aktiv. I alla fall gentemot den panel som konsthallen har tagit 

dit. Genom att människor är aktiva och tar del i debatter kan ämnet sex och porr bli mindre 

tabubelagt. Denna förändring är således något vi som människor kan vinna på, i våra vardagsliv. 

                                                
71 Persson, s. 20 ff.  
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Konsthallen hjälper till genom att bygga upp ett forum och hålla i ramarna kring arrangemanget. 

På detta sätt använder sig Virserums konsthall av starka ethosargument. Vi är de som ställer upp, 

vi törs, vi fyller tomrum och arrangerar, och ni deltar i detta för att det är viktigt.  

 

Med i e k r i t i s k  a n s a t s  –  e l l e r  k an sk e  i n t e  

Genom konceptkonstens inträde så närmade sig kritikerrollen och konstnärsrollen varandra.72 

Konsthallens mediala retorik påminner om detta förhållningssätt. Å ena sidan använder sig 

konsthallen av mediadebatter, när man i projektet ”Sex och Samtid” bjudit in en TV-kändis. Å 

andra sidan finns det flera exempel på att konsthallen förmedlar budskap om att media tar för 

stor plats i samhället, och att detta är ett problem. Nedan visas ett exempel på sådan 

”motretorik”. 

 

Unga tjejer utsätts i dag för en stormvind av media som talar om för dem hur de 

ska vara och bete sig. KOLLA MEJ! KOLLA DEJ! i Konsthallen tar itu med 

kläder och könsroller.  

 

Citatet handlar om att unga tjejer blir hårt antastade av media. Konsthallen lyfter sedan fram att 

de kan erbjuda ett forum där sådana frågor kan diskuteras. Att konsthallen både använder sig av 

media och vill lära ut mediekritik kan syfta på att konsthallen ser detta som en viktig fråga. 

Liksom i ”Sex och Samtid” visar konsthallen att detta är ett diskussionsämne konsthallen 

behärskar och kan ta sig an. På detta sätt liknar tillvägagångssättet i marknadsföringen på nätet 

för utställningen ”Sex och Samtid”, trots en till synes mediekritisk ansats.  

En tänkbar anledning till att ämnet mediekritik kan vara viktigt för konsthallen att ta upp är 

att en stor målgrupp för konsthallens verksamhet är skolklasser och barn. Ett ämne som 

mediekritik ingår inte i de ordinarie ämneskunskaperna och konsthallen kan därmed visa att de 

fyller denna lucka.  

 

Sko l u n g d oma r  o c h  b a r n f am i l j e r  e n  v ik t i g  m å l g r u pp  

Många av aktiviteterna som konsthallen marknadsför på hemsidan riktar sig till barn, ungdomar 

eller barnfamiljer. Sådana verksamheter finns kopplade till varje projekt som konsthallen 

presenterar. Information när det gäller sådana verksamheter förmedlas framför allt genom text. 

Exempel på verksamheter som kan sägas rikta sig till barn är: drakspecialfestivalkarneval, 

kojbyggartävling, barnens möbelritartävling, färgdag, pappersvecka, korvgrillning och 

                                                
72 Wallenstein, s. 143. 
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ponnyriding. Att skolklasserna är viktiga framkommer även tydligt på Träbiennalens hemsida 

genom att konsthallen redovisar de klasser som besökt dem på en lista.  

 

 

 

En text finns med på konsthallens hemsida som beskriver Träbiennalen efter att biennalen 

avslutats. Där nämns antalet skolbarn som besökt konsthallen under våren 2004. Detta var enligt 

texten på hemsidan 7000 stycken. Avsikten med skolbesöken var att skolbarnen skulle lära sig 

mer om trä och papper har konsthallen skrivit. Det är möjligt att den redovisande listan också ska 

fungera som en lockande ingång för de lärare som inte besökt konsthallen än. Detta med en 

argumentation som bygger på kvantitetstänkande: att många klasser varit där betyder 

förnuftsmässigt att konsthallen är värt ett besök. Man argumenterar således med hjälp av 

logosargument. En annan tolkning, eller kanske ett ytterligare perspektiv på listans funktion, kan 

vara politisk strategi. Politiskt stödjer man idag gärna barn- och ungdomsverksamhet, i alla fall på 

ett retoriskt plan. 

 

K o n s t  ä r  t i l l  f ö r  a l l a  

Den översta länken på konsthallens startsida har texten: ”Välkommen till Virserums konsthall. 

Här får du veta lite mer om oss.” På en annan länk på samma sida finns samma vardagliga och 

personliga tilltal: ”Har du några frågor, funderingar eller bara vill prata ring oss eller skriv på 

elektronisk eller analog väg.” En vänlig och öppen ton där texten kan sägas förmedla ett indirekt 

budskap om att Virserums konsthall är öppen för alla sorts besökare, det vill säga alla. Mer direkt 

uttrycks det under länken ”Stöd konsthallen”: 
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Konst är till för alla. Därför finns Virserums konsthall. Vi arbetar med 

utställningar utifrån vanliga människors erfarenheter och perspektiv. Virserums 

konsthall ägs och drivs av en ideell förening som i stort saknar fasta bidrag. 

Genom ditt bidrag kan du stödja vår verksamhet. 

 

Att konsthallen behöver betona att konst är till för alla och att de utgår från vanliga människors 

erfarenheter och perspektiv, berättar om att det finns en syn på konst i Sverige idag som lite 

främmande. Konst och utställningar på konsthallar förväntas inte vara något som de flesta 

människor kan relatera till i sina vardagsliv. För att få fler personer att stödja konstverksamheten 

kan det därför bli viktigt att betona att den här konsthallen inte är en smal verksamhet.   

När det gäller ämnesval för utställningar och projekt som ägt rum kan man se att några av 

dessa titlar är ganska talande för att konsthallen har en vilja att få många människor att känna igen 

sig. Det är titlar som: ”myten om framgång”, ”den försvunna arbetsplatsen”, ”Över disken” (disk 

i mataffärer). Sådana titlar kan fungera som pathosargument eftersom de talar till människors 

föreställningar om samhällsfenomen eller om egna upplevelser i vardagen. Det är en 

argumentation som bygger på att hemsidesbesökaren ska känna igen sig och därför bli intresserad 

av konsthallsverksamheten. Titlarna ger antydningar om att det är arbetarens vardag som skildras, 

eller att den så kallade framgången egentligen inte är värt så mycket, det är en myt. Ett slags 

underdogperspektiv på tillvaron förmedlas med andra ord. Arbetaren tillhör inte den vanliga 

besökaren på museum och konstinstitutioner. Kanske har konsthallen valt att fokusera särskilt på 

den de målgrupper som vanligen inte besöker konstutställningar.  

 

Kon s t  i  s am v e rk an  me d  F ö r e t a g   

En retorik som genomsyrar vissa sidor på hemsidan är att konsthallen behöver ha sponsorer och 

annan ekonomisk hjälp till för att driva verksamheten. På hemsidan används därför en retorik 

med syfte att få ekonomiskt stöd av framför allt företagare, sponsorer och andra stödinstanser. 

Särskilt tydligt visar sig denna retorik på Träbiennalens hemsida.  

När konsthallen ber företag och sponsorer om stöd används ett direkt tilltal, vilket ofta görs 

på ett uppmanande sätt. Exempel på ett sådant tilltal är att det i länktexterna står ”Visa upp ditt 

företag!” eller  ”Annonsera till över 300 000 hushåll”. Om en hemsidesbesökare klickar på någon 

av dessa länkar kommer det upp ett pdf-dokument. Nedan visas delar av ett sådant dokument, 

som tydligt vänder sig till företag.  
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I dokumentet ovan använder sig konsthallen av ett vädjande tonfall i rubriken: ”Hjälp oss att 

genomföra Sveriges största TRÄutställning!”.  Texten som följer uppmanar företaget att förena 

nytta med nöje. Sedan poängteras nyttan för företaget som stödjer dem.  

Konsthallens argumentation gentemot företagen är att dessa är strategiskt smarta om de 

stödjer konsthallen med virke eller träprodukter. Detta eftersom konsthallen erbjuder företaget 

mediereklam. Företagen är därför förnuftiga om de blir sponsorer. Språket som används i 

dokumentet ger även starka associationer till reklamtexter som ofta är överdrivna. Det är ord och 

uttryck som ”det spektakulära pappershuset” och ”årets mediemagnet” och bruket av 

utropstecken som bidrar till denna tolkning. Bara i bildutsnittet ovan finns fyra utropstecken.  

  På Träbiennalens hemsida finns särskilda listor som redovisar vilka sponsorer och företag 

som redan bidragit med hjälp. Det är brukligt att organisationer och företag som bidragit med 

stöd kräver att de ska synas i marknadsföringsmaterial, men på vilket sätt detta görs kan skilja sig 

åt. Genom att skapa och visa fram långa listor framkommer det tydligt att konsthallen fått stöd 

från många sponsorer, vilket följer samma sorts argumentationsteknik som tidigare redovisats i 

samband med att konsthallen försöker locka fler skolklasser till konsthallen.  

Under Träbiennalens hemsida går det att läsa under länken ”Utställare”: ”vi kommer att ställa 

ut våra produkter under Träbiennalen 2004”. Sedan följer en lång lista på vilka som ställer ut, 

sammanlagt närmare 100 utställare. Detta är olika företag som exempelvis Arkitektbolaget, Falu 

rödfärg, Träcentrum Nässjö och BRIO. Virserums konsthall förmedlar på hemsidan att 

utställningsverksamhet på en konsthall kan innebära både konst och företagsprodukter. 

Användningen av reklam har fått en allt större utbredning i samhället och Virserums konsthall 
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skulle kunna betraktas som ett exempel på hur marknadskulturen nått den tidigare föreställda 

icke-kommersiella sfären.73 

Det som konsthallen tydligt lyfter fram i sin retorik till företag och sponsorer är att sfärerna 

konst och företag har nytta av varandra. Denna retorik kan visa på en medvetenhet om att det 

finns föreställningar om att konst och företag är varandras motsatser74. Konsthallen kan av denna 

anledning därför behöva lyfta fram att sfärerna behöver varandra. Konsthallen agerar som en 

konsthall, med sina speciella kvalitéer, men de gör det med ett tilltal som fungerar inom 

företagsvärlden. Dessa argument kan sägas vara en blandning av logos- och pathosargument då 

de likt reklamtexter förmedlar ett budskap om att mottagaren ska vara förnuftig, det vill säga 

stödja konsthallen. Detta eftersom konsthallen behärskar konstvärlden och har en särskild 

kommunikationsförmåga att nå ut i media.   

 

Ankny t e r  t i l l  d e t  l o k a l a  –  e n  n ö d v än d i g  s t r a t e g i  

På Träbiennalens hemsida förekommer texter som är skrivna som berättande artiklar. Det finns en 

stark lokal prägel i dessa texter: Under ett arrangemang som heter ”Smålands trädag” kan man 

läsa följande text:  

 

Hösten har svept in med iskalla nätter över den småländska skogen(…)Frågan 

på dagordningen var hur träindustrin skulle kunna möta morgondagens 

utmaning inom träbyggnad, arkitektur och design.  

 

I texten anläggs ett utifrånperspektiv på konsthallsverksamheten och på det lokala samhället. 

Arrangemanget konsthallen anordnat framställs genom detta argumentationssätt som 

allmängiltigt och viktigt för alla som bor i Småland. I detta landskap finns det många personer 

och företagare som arbetar med trä eller är beroende av träindustrin på olika sätt. Det kan därför 

finnas en vinst för konsthallen att försöka nå företagare som arbetar med trä. Att konsthallen 

lägger så stor vikt vid att argumentera för trä genom att anordna en träbiennal kan även kopplas 

till att konsthallen är belägen i en gammal nedlagd träfabrik. Det innebär att konsthallen knyter an 

till den miljö den är belägen i.  

Något som återkommer i retoriken på hemsidan är att texten ofta relaterar till stora ting och 

arrangemang samt till kvantitet. Det är sådana värden som vanligtvis brukar förknippas med 

företagsvärlden.  Exempel på sådan retorik är att texterna ofta lyfter fram sådana argument, 

exempelvis att konsthallen visar stora utställningar, att de har många besökare och många 

                                                
73 Mral, Larsson, s. 10,18. 
74 Stenström, s. 23 ff. 
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sponsorer som stödjer dem. Det sistnämnda exemplet kan innebära ett strategiskt val för att 

konsthallen på sikt ska kunna överleva. Får man stöd av många så behövs verksamheten, får man 

stöd av många så vill fler vara med och stödja.  

Konsthallen har bland annat fått ekonomiskt stöd från strukturfonden EU 2 mål vilket är 

en fond som stödjer lokala projekt.75 Offentliga aktörer som får stöd från fonden har ofta till 

syfte att förbättra det lokala näringslivet.76  Att få med sig människor, företag och lokala instanser 

är således viktigt och säkerligen en nödvändighet för konsthallens existens. Hansen menar att 

Europa blivit en viktig del i allt fler människors vardag och att detta samtidigt får till följd att det 

lokala lyfts fram som något unikt. Regioner ingår numera i en EU-marknad och detta måste 

konsthallen anpassa sig efter genom att ta fasta på det unika i regionen.77 

 

F in s t ämd  r e t o r ik  f ö r  k o n s t  o c h  k o n s t e n s  s y f t e  

Ibland förekommer en argumentation för konstens värde genom att texterna vädjar till 

hemsidesbesökarens personliga tankar och känslor. Denna retorik utmärks av pathosargument, 

och här följer ett exempel på sådan retorik:  

 

Alla människor filosoferar över livet. Vem är jag? Vart är jag på väg? Hur blev 

det så här? DÄRFÖR finns det konst 

 

Det ovannämnda citatet anger att konst finns på grund av att människor reflekterar över 

existentiella frågor. Sökandet efter livets mening menar konsthallen leder till att människan har 

behov av konst och att det skapas konst. Denna förklaring på varför konst finns kan man läsa om 

under länken ”Om konsthallen” under en särskild rubrik som heter ”Konstens syfte”. 

Intuitionisterna menade att konst och andlighet är nära förknippade med varandra och att konst 

blir till på grund av att människor befinner sig i ett andligt stadium. Emotionalisterna anser att 

konst är ett uttryckande av känslor i ett sinnligt publikt medium.78 Förhållningssättet till konst i 

citatet ovan har delvis en nära koppling till dessa sätt att definiera konst. Direkt efter detta stycke 

följer en rubrik som heter ”Självförståelse”. Under denna rubrik presenteras följande text:  

 

                                                
75 http://www.mal2sodra.lst.se/Mål 2 Södra Syftet med strukturfonderna är att minska de regionala obalanserna 
inom EU och dess medlemsländer. Mål 2 Södra eftersträvar att uppnå en positiv utveckling i såväl ekonomiskt, 
socialt som ekologiskt hänseende, både för kvinnor och män. 
76 http://www.mal2sodra.lst.se/Mål 2 Södra/Vem kan söka 
77 Hansen, Salomonsson, s. 167-169 
78 Weitz, s. 45,46. 
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I hjärtat av Småland hittar du omtalade Virserums konsthall. Hos oss går du rakt 

in i konstverket. Ett konstverk att känna igen sig i, att reflektera över, att förstå 

sig själv i. 

 

Texten är en fortsättning på det tidigare redovisade citatet. Ovanstående citat förmedlar ett 

budskap om att Virserums konsthall är en konstinstitution som tar livets viktigaste frågor på 

allvar. Frågor som berör alla människor. Ordvalet ”omtalade”, som används då verksamheten 

beskrivs, förstärker intrycket av att det är många människor som tagit del av vad den fysiska 

konsthallen visar och arrangerar.  

De två redovisade citaten tar stor plats under texten som handlar om konsthallen. Det är 

möjligt att syftet kan vara att presentera idealismen, hjärtat och drivkraften bakom verksamheten. 

Men tilltalet kan även tolkas som en slags förtext till en förfrågan om stödmedlemskap. En rubrik 

med texten ”Bli medlem” följer nämligen direkt efter de ovan citerade texterna.  

 

Po e t i s k  k o n s t r e t o r i k  f ö r  p r o d uk t i o n s a r b e t e  

En konstinstallation som heter Händer beskrivs med en finstämd retorik. (Bild från installationen 

kan ses i början av analysen) Texten är stilistiskt skriven i korta rader såsom poesi, ett konstnärligt 

uttryck som ofta uppfattas ingå i ett smalt intresseområde. I de förmedlade textraderna finns en 

koppling till produktionsarbete. Konst och produktion/teknik kopplas på så sätt samman i 

konsthallens retorik för installationen. Argumentationen handlar om att det går att förmedla en 

särskild känsla med hjälp av konst i vitt skilda områden. På sin hemsida skriver de just detta, 

under länken ”Om konsthallen”: ”livet är den största historien, konsten den bästa berättaren”.  

Textraderna från installationen Händer följer nedan:  

 

Handen – vilket fantastiskt  

verktyg. En kroppens yttersta  

tentakel, ett instrument, ett  

känselspröt. 
 

(…) 
 

Den åldras och i dess rynkor, 

valkar och ärr kan vi läsa 

spåren av arbete och 

livserfarenhet. Handen är ett 

spännande redskap eftersom 

den förmedlar identitet och  

berättelser om livet. 
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S t a rk t  e t h o s  o c h  my c k e t  p a t h o s a r g ume n t  

Undersökningen av Virserums konsthalls hemsida visar att de i sin markandsföring på nätet 

använder flera parallella tilltal. Detta kan bero på att konsthallen använder hemsidan med flera 

olika syften. Ett tydligt syfte synes vara att få besökare till konsthallen, ett annat att finna 

finansiering till konsthallens utställningar. Ett tredje syfte som förmedlas är att konsthallen vill 

berätta att konst är viktigt och att man med konst som medel kan nå ut i den offentliga debatten i 

Sverige. Ett fjärde syfte skulle kunna vara att det finns frågor och debatter i samhället som 

konsthallen vill förändra, och att verksamheten och konsten är ett medel för att delta i dessa 

debatter.  

Det gemensamma för samtliga tilltal är att konsthallen argumenterar genom att framhäva 

ett starkt ethos. Konsthallen vågar vara både finstämd och provocerande och är därför bra på att 

arrangera eller delta i olika former av forum. I övrigt använder konsthallen en del logosargument. 

Detta görs bland annat i form av att listor radas upp med olika aktörer. Pathosargument används 

i stor omfattning men det beror på sammanhanget vad argumenten vill förmedla.   

 

Neon Ga l le ry 
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De konstnärliga uttryck Neon Gallery presenterar på sin hemsida är enligt textbeskrivningarna 

många och skiftande. Neon Gallery presenterar en del konstverk som kan definieras utifrån 

signifikant form79, det vill säga konstnärsobjekt som går att ta på och rama in. Exempel på detta 

är teckning och skulptur. Andra konstuttryck är grafik, som för sin tillblivelse kräver att 

konstnären behärskar teknik som ligger nära hantverkaren. Fotografi är ytterligare en konstgenre 

galleriet visar.  

Konstnärliga uttryck som kan kopplas till rörelse, ljud och musik tillhör dock de vanligaste 

konst- och musikgenrerna på hemsidan. Rörelsebetonade uttryck som dans, och ”performance 

och ‘en händelse med liva tatuering på publiken’” är exempel på detta. Ljudrelaterade 

konsthändelser såsom: ”konsert med performance”, ”interaktiva ljudinstallationer” och 

”solostycke för röst och elektronik” är andra av galleriet definierade konstuttryck. Detta är 

uttryck som ligger nära den konceptuella konsten, om man godtar Wallensteins tolkning att 

konceptkonst är en konstform där den mänskliga kroppen utgör materialet och där interagering 

med andra människor är viktig.80 

Neon Gallery formulerar en mängd uttryck för att förklara vad det är de erbjuder publiken. 

”Installation med objekt och video” eller ”installation med skrivna stycken av C-G Thosteman 

och hängande glasplåtar av gamla negativ”, är ett par exempel på sådana beskrivningar. Att lägga 

stor vikt vid att formulera specifika beskrivningar av varje konsthändelse kan peka på att galleriet 

i sin retorik vill förmedla att konst är något föränderligt och unikt. Ett synsätt på konst som liknar 

Weitz ståndpunkt om att konst borde uppfattas som ett öppet begrepp som kan tänjas vid 

behov.81  

I många installationer galleriet presenterar på hemsidan integreras teknik i konsten.  

Exempel på detta är ”installation med objekt och video”. Liedman menar att konstnärers 

närmande av tekniken är något som håller på att öka. Detta menar han är särskilt tydligt för den 

nyskapande smala konsten.82 Neon Gallery kan utifrån detta betraktelsesätt definieras som ett 

galleri som fokuserar på sådan smal konst.  

Nedan kan fyra bilder på konst- och musikaktiviteter åskådas. 

 

                                                
79 Weitz, s. 45. 
80 Wallenstein, s. 141,143. 
81 Weitz, 51,53. 
82 Liedman, s. 54, 350. 
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Pretentiösa konstbeskrivningar i en världslig och vänskaplig gemenskapsretorik  

Helhetsintrycket av Neon Gallerys retorik på hemsidan, för sin verksamhet och den konst de 

visar, är att de använder argument som handlar om delaktighet och gemenskap. Denna 

gemenskap sträcker sig över Sveriges gränser och vänder sig framför till en relativt ung publik. 

Detta förmedlar galleriet genom kartbilder, bilder på besökare och utövare av konst och musik, 

och genom att Neon skapat en Vi-känsla. Möten mellan olika konstarter, mellan professionella 

utövare och amatörer, och möten mellan olika konstnärliga verksamheter lyfts fram som viktigt. 

Texter och bilder som förmedlar känslor av lekfullhet och glädje kombineras med ett seriöst och 

noggrant sätt att beskriva konstens innehåll och syfte.  

Hur Neon Gallery använder hemsidan för att förmedla kunskap om konst och den 

verksamhet som de arbetar med presenteras först. Då hemsidan är oerhört ord- och bildrik 

beskrivs detta i sin helhet, innan ett utställningsexempel får representera hur galleriet 

argumenterar för ett specifikt konstprojekt. Därefter förklaras hur Neon Gallery skapat ett Vi, för 

att kommunicera med sina hemsidesbesökare. Sist redogörs hur galleriet argumenterar för att nå 

målgruppen unga och målgrupper lokalt, nationellt och internationellt.  

 

Akt i v  i  d e n  s am t i d a  k o n s t d e ba t t e n  

Det mesta av konsten Neon Gallery beskriver på hemsidan är konst som inte konkret och fysiskt 

hänger på väggarna. Detta märks bland annat på att hemsidans texter består av ord och uttryck 

som förmedlar att galleriet inte betraktar konst som objekt med särskilda och bestämda 

Skull defects 
Konsert 

Implosions 
Ljudskapande 

objekt 

              Summerlab 2005 
Dans- och musikworkshop 
      Oversea/Underground 
   Foton från en utställning 
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signifikanta former.83 Exempel på detta är: interaktiva ljudverk, ung, experimentell, relationell 

konst, ”elektronisk musik och nya verk”. Konstbeskrivningarna ger associationer om att det är 

samtida experimentell konst galleriet vill lyfta fram genom att det liknar uttryck som ofta ses i 

konsttidskrifter. Detta kan tolkas som att Neon Gallery är en verksamhet som vill visa att de 

hänger med i den samtida konstdebatten och att de vill ge intryck av att ha kunskap om vad som 

är det nyaste inom konsten. Kreativiteten när det gäller titlar på konstverk och arrangemang, som 

nämnts i beskrivningen av vilken konst som galleriet presenterar på hemsidan, kan visa på en 

argumentation för konsten som handlar om att konst kan vara väldigt mycket mer än det många 

människor förknippar med konst. Hemsidan förmedlar både en teoretisk och informerande 

fördjupning av vad konst kan vara samtidigt som det öppnar upp för nya uttrycksmöjligheter.  

 

Neon  Ga l l e r y  e r b j ud e r  e n  s c e n  

Texterna på Neon Gallerys hemsida förmedlar även ett budskap om att galleriet inte vill låta 

konsten ramas in i en alltför konventionell och traditionell gallerimiljö. Ord som förekommer på 

hemsidan under länkarna ”Exhibitions and Events”/”Previous” är exempelvis interaktivitet, 

öppningsfest, dj, musik, konserter, fest, danskväll, scen, party, realeasefest, föreställningar, 

seminarieserie, live, workshops, musik- och dansläger. En tolkning av detta är att galleriet 

marknadsför konsten genom att de arrangerar evenemang runt konsten som lockar med fest och 

gemenskap. Orden ger även tydliga associationer till att man förväntar sig ett aktivt deltagande av 

sina besökare. Ett budskap som förmedlas i argumentationen på hemsidan är att konst är något 

som kan få människor att samlas och därmed har förmåga att skapa gemenskap.   

Galleriet väljer i sin marknadsföring att framställa sig som en scen, vilket 

hemsidesbesökaren kan läsa om under menylänken ”About”:  

 

Neon är en väletablerad, aktiv scen för samtida konst och musik, med inriktning 

mot nordiska, europeiska och amerikanska samarbeten. Konstnärerna kommer 

ofta från den experimentella- eller undergroundvärlden. Den konstnärliga 

verksamheten manifesterar sig i utställningar, konserter, performances, 

workshops eller seminarier. 

 

Det kan vara en marknadsföringsmässigt smart strategi att definiera och presentera sin 

verksamhet som en scen. Ordet kan förknippas med bred såväl som smal musik, eller med något 

annat sceniskt konstuttryck. En tänkbar anledning till ordvalet kan vara att galleriet vill nå en 

målgrupp som ställer sig negativa till att betrakta konst som ett exklusivt föremål, förbehållen en 

                                                
83 Weitz, s. 45. 
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särskild galleribesökare. Det vill säga att galleriets syfte kan vara att nå en annan publik än de som 

vanligtvis besöker de traditionella konstgallerierna. Detta förhållningssätt till konst och 

galleriverksamhet blev vanligt hos en del konstnärer under 1960- och 70-talet.84 

 Intressant att nämna i anslutning till detta är att galleriet ofta nämner att konstnärerna 

kommer från experiment- och undergroundvärlden. Ordet underground är ett uttryck som 

personer ofta använder för att visa att de tillhör en liten skara människor som hängivet ägnar sig 

åt, eller lär sig om, ett visst intresse eller ett visst uttrycksmedel. Retoriken Neon Gallery använder 

kan med denna tolkningsram innebära att syftet med marknadsföringen på hemsidan är att 

försöka nå en särskilt entusiastisk publik för de konstuttryck de väljer att presentera på sin 

hemsida.   

1960- och 70-talets interaktiva verk, som exempelvis performance, var uttryck som ofta bar 

på en politisk innebörd. Det konsthistoriska sammanhanget kring konsten blev då oviktigare, 

vilket bland annat manifesterade sig i en kritik mot det klassiska vita gallerirummet.85 I citatet 

ovan går det att läsa att Neon Gallery ”manifesterar sig i utställningar, konserter, performances, 

workshops eller seminarier”. Ordet scen liksom konstuttrycken som presenteras kan därför sägas 

ha beröringspunkter med 60- och 70-talet, såväl som tidsandan när det gäller konst idag.  

Citatet förmedlar ett starkt intryck av att musik och ljud har en nära relation till konsten. De 

benämner dem som manifesterar de skilda konstuttrycken som konstnärer. Om man ser på Neon 

Gallerys hemsida som helhet finns det också få verk som inte är ljudverk eller interaktiva 

ljudinstallationer. I de fall ett mer ”vanlig” utställning äger rum anordnas det en konsert i 

anslutning till utställningen. Som e-postadress har Neon dessutom valt att sätta in det engelska 

ordet music: musicatneongallery.nu. I de fall det inte förekommer ljud i konstverken eller 

installationerna är det oftast rörelse integrerat i verket på ett eller annat sätt.  

 

P r e n t e n t i ö s a  k o n s t b e s k r i v n i n g a r  p å  e n  p r e t e n t i ö s  h em s i d a  

Neon Gallery har valt att bygga sin argumentation på hemsidan för konsten genom att förmedla 

ett pretentiöst intryck86 av hela sin verksamhet. Denna tolkning grundas på en rad faktorer.  

En anledning till tolkningen är att mängden text på hemsidan är omfattande. För den 

hemsidesbesökare som vill veta något om nutida konst- och musikprojekt finns det cirka femtio 

arrangemang Neon Gallery anordnat att läsa om. Varje konstbeskrivning i sig är lång och 

omfattande vilket exemplifieras i nästa stycke. Bredvid de rena textbeskrivningarna möts även 

                                                
84 Wallenstein, s. 141-143. 
85 Wallenstein, s. 141 -143. 
86 Med pretentiös menar jag att galleriet strävar efter ett seriöst förhållningssätt till konst. Detta tar sig bland annat 
uttryck i att galleriet mödat sig om att skriva långa beskrivande texter som detaljerat beskriver konsten och 
arrangemangen de anordnar. 
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hemsidesbesökaren av en mängd foton från de olika arrangemangen. Det kan vara bilder på 

konstnärer och musiker som medverkat under en konsert eller en utställning. Det är även vanligt 

att galleriet presenterar bilder på ungdomar som engagerat sig i en verksamhet eller bilder på 

människor som besökt galleriet. 

Förutom de arrangemang Neon Gallery själva anordnat har galleriet en länklista på sin 

hemsida. Den består av cirka 30 liknande verksamheter som deras. Dessa verksamheter är 

belägna i Europa, USA och Sibirien. Det finns även recensioner utlagda om utställningar och 

arrangemang som tidigare ägt rum under länken ”About/Press”. Under analystillfället saknades 

en del information om verksamheten under länken ”About” vilket berörde verksamhetens 

historik. Att historiken finns med tyder ändå på en ambition om att galleriet vill presentera sig för 

hemsidesbesökaren. Att Neon Gallery valt att förmedla en stor mängd med information på 

hemsidan kan tyda på att galleriet vill få återkommande besökare både till sin hemsida och till 

galleriet. Hemsidan fungerar som en informationskanal. 

 

P r e t e n t i ö s a  k o n s t b e s k r i v n i n g a r  u t i f r å n  e t t  e x emp e l  

Här nedan visas en bild som Neon Gallery presenterade på sin startsida angående den rumsliga 

gestaltningen Net Bar, en installation som i denna analys får fungera som ett exempel på hur 

Neon Gallery marknadsför och presenterar konst på sin hemsida.  

 

 

 

 

 

Texterna om konst och arrangemang är på hemsidan pretentiösa. Med detta menas att långa 

texter beskriver verkens utformning och innehåll. Nedan presenteras valda stycken från en text 

som beskriver installationen Net Bar för att exemplifiera hur en sådan text kan ta sig form.  
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The Net Bar är en installation av Tina Bergman i formen av ett 4x4x2 meter 

stort nätrum. Ett rumsligt projekt som undersöker människors sociala 

beteenden i en helt ny situation. Den givna miljön är en nattklubb, något som 

alla känner till och som har tydliga beteendemönster, men nätrummet skapar 

ändå en helt ny och okänd situation för dem som går in i det. Hur ska man röra 

sig, orientera sig, uppleva andra människor, prata, dansa… Detta är ett av 

projektets främsta huvudsyfte: Hur upplever och beter man sig när inget är 

som det brukar vara? Tinas installation är slutresultatet av hennes 

examensarbete (…) Den bygger på en undersökning av hur människor kan 

forma sitt eget rum genom att befinna sig ”inuti” ett material. 

 

Neon Gallery använder i citatet ovan en blandning av en personligt berättande språkstil och en 

faktamässig. De faktamässiga argumenten (logosargumenten) innebär att galleriet i text återger 

vem som gjort verket och varför, vad verket handlar om och vilka frågor som verket ställer. 

Textens huvudsyfte kan tolkas vara att förmedla information till en konstintresserad 

hemsidesbesökare. Neon Gallery ställer samtidigt frågor till besökaren: ”Hur ska man röra sig, 

orientera sig, uppleva andra människor, prata, dansa…”. Det är en retorik som bjuder in publiken 

i konstverket. Genom sådana pathosargument förmedlar galleriet en förväntan på att en besökare 

till galleriet ska vara aktiv.  

I citatet ovan försöker också galleriet kommunicera med läsaren genom att hänvisa till att 

en nattklubb är något som alla känner till. Detta säger något om vilken publik galleriet tänker sig, 

att det kanske inte i första hand är en äldre publik.  

Beskrivningen av Net Bar fortsätter med att beskriva hur konstnären Tina Bergman 

prövar olika material:  

 

(…)Efter höet prövade hon flera andra material vilka samtliga hade egenskapen 

av att på något sätt vara elastiska. Elasticitet hos ett material kan bestå i att 

materialet när det utsätts för en kraft trycks ihop men återgår till sin ursprungliga 

form när kraften upphör. (t.ex. polyeter, skumplast)(…) 

 

I citatet ovan har logosargumenten betonats ytterligare genom att texten beskriver konkreta 

material som ingår i installationsverket. Syftet med att beskriva materialet och dess egenskaper 

kan vara att den ska ge en tydligare bildassociation samt en känselassociation hos läsaren. Neon 

Gallery vill kanske att beskrivningen ovan ska väcka en nyfikenhet hos hemsidesbesökaren för 

hur det kan vara att befinna sig i denna installation. Logosargumenten förvandlas på detta sätt till 

pathosargument för de hemsidesläsare som själva är aktiva och tänker sig in i den konkreta 

situationen.  Neon Gallery kan på detta retoriska sätt förmedla en kroppslig känsla som är utöver 
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det man ser på bild. Samtidigt är texten ganska torr och kan uppfattas som förklarande.  Längre 

ner är texten helt faktamässigt beskrivande: 

 

(…)En byggnadsställning skapar ramen för rummet och i dessa är vajrar spända. 

Mellan vajrarna är sedan nätet av gummi spänt. Installationen är 4 meter hög, 4 

meter bred och 2 meter djup och håller för 10 personer samtidigt.(…) 

 

Det är tänkbart att syftet med att ange exakta mått i den löpande texten innebär att det finns en 

förhoppning om att verket ska köpas in av något annat galleri. Det är svårt att föreställa sig att 

det är en medveten retorik för att locka besökare till galleriet och till utställningen. Vanligt i 

presentationer av utställningar eller exempelvis teaterföreställningar kan vara att ange dessa 

uppgifter sist. Detta görs dock inte här. Texten fortsätter och avslutas med att berätta hur 

människor beter sig när de är i verket: 

 

(…)Människor kan mötas i The Net Bar på ett helt nytt sätt. (…) Gumminätet 

blir en funktion av ens rörelser och ageranden (…) De som prövat att klättra 

runt i nätet, berättar att de genast ville ta kontakt med varandra, de blev mer 

nyfikna och ville hjälpa varandra att göra sina rum och platser. Installationen ger 

upphov till ett nytt sätt att bete sig socialt eftersom inget är givet för hur man 

ska bete sig. 

 

Det här citatet ringar in mycket av det Neon Gallery förmedlar på hemsidan som helhet. Att 

konst genom sin existens kan bidra till möten mellan olika människor. I citatet beskrivs bland 

annat att människor blir nyfikna och hur de hjälper varandra.  

 

Neon  s ka pa r  e t t  V i  
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Bilden ovan kan skådas på Neon Gallerys hemsida under länken ”About”. Namnet Neon är 

placerat i mitten. Namnet är inramat av konsert- och arrangemangsbilder, en rumslig gestaltning 

av teknikobjekt, performance samt byggnaderna Neon Gallery visar sina utställningar i.  

Något som återkommer i retoriken på hemsidan och som delvis gestaltas på denna bild, är 

att Neon Gallery argumenterar genom att skapa ett Vi. Med detta menas att galleriet har gjort 

namnet Neon till ett starkt ethosargument för verksamheten. Avsändarna till verksamhetens 

aktiviteter är personliga, tydliga och anses vara viktiga att lyfta fram. Detta gör galleriet genom att 

en personlighet byggts in i namnet. Man använder namnet ”Neon” då galleriet gör beskrivningar 

av arrangemang som ägt rum eller då man berättar om nyheter. När Neon används i texter kan 

det därför ibland uppfattas som att det är minst två personer som uttrycker känslor och tankar. 

Kanske framför allt genom att vissa av texterna ibland liknar dagboksformen. 

Här följer ett exempel på hur detta ”Vi” skapas i samband med beskrivningen av Camp, ett 

projekt där professionella dansare och musiker samarbetade med varandra.  

 

I början av augusti hade vi workshopen CAMP för unga dansare och musiker. 

29 killar och tjejer i åldern 13 – 19 år var på Neon i 5 dagar för att jobba med 4 

professionella dansare och musiker. Hela evenemanget slutade med en underbar 

föreställning med alla deltagare på söndag eftermiddag på neon och runt om i 

huset. Vi tyckte det var fantastiskt att ha dem alla här och eftersom alla 

involverade verkar ha bestämt att detta skall fortsätta, så är vi ganska säkra på att 

det blir så! 

 

Citatet anger en ton av att även de utanför den innersta gallerikärnan har en viss 

bestämmanderätt eller får styra vad det blir. Neon kan på så sätt tolkas vara både de som står 

bakom verksamheten men även de som deltar i arrangemangen. Man argumenterar således som 

ett Vi, på flera plan.  

Ett annat sätt som visar hur begreppet Neon används, och som ger tydliga associationer till 

att det är personer som agerar går att läsa under menylänken ”News”. Där avslutar Neon Gallery 

sidan med ”XXX/Neon”. Det är ett skrivsätt som brukar användas då personer skriver 

personliga brev. (XXX betyder kiss kiss kiss) Här är avsändarna på ett tydligt sätt de som driver 

verksamheten men de agerar som ett gemensamt Vi.  Det ger lätt en känsla av att de agerar som 

en personlig vän. Att formulera text på detta sätt kan vara ett medvetet val av galleriet för att inte 

verka vara för exklusiv. Ifall ett galleri i sin marknadsföring fokuserar på att även besökarna är 

delaktiga i hur verksamheten kommer gestalta sig, och att denna process även innebär en 

gemenskap, förmedlas en bild av att galleriet och besökarna befinner sig på samma nivå.  
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Pub l ik e n  ä r  f r äms t  d e  un g a  

Annat som utmärker den retorik Neon Gallery förmedlar som helhet är att de vänder sig till en 

ung publik.  Att Neon Gallery lockar med undergroundkonst, konserter, dj, med mera i en 

gemenskap är sådana faktorer som spelar stor roll för denna tolkning. Galleriet verkar samtidigt 

ha en ambition om att vara ett galleri som är öppet för alla. Detta framkommer genom att Neon 

Gallery i text skriver att de är öppna för alla. Ett exempel på detta är att Neon Gallery under 

”Latest News” skriver: 

 

Den 30 augusti startar vi äntligen Silokören. Det är en kör öppen för alla, 

oavsett ålder och kunskap om sång eller musik. (…) långtifrån en traditionell 

kör. Massa kul utlovas dem som vill vara med. 

  

Under länken ”Club Neon”, rubriken ”Info”, går det att läsa samma budskap: ”Neon Club är en 

medlemsklubb som är öppen för alla (…)” Dessa citat anger i text att alla är välkomna. En del 

programpunkter som ingår i Neon Gallerys utbud kanske också lockar främst en äldre publik. 

Exempel på sådana arrangemang kan vara ”konsert med svensk frijazz” eller ”legendariska 

proggbandet”. Huvudintrycket är dock att Neon Gallery inte i första hand tänker sig en allt för 

gammal publik.  

Det finns istället flera grepp Neon Gallery använder i sin retorik för att nå en ung publik.  

Ett grepp är att hemsidan innehåller många bilder. Det gemensamma för dessa är att det oftast är 

människor på dem. Detta kan i viss mån påminna om forum på nätet som många unga är 

välbekanta med. Neon Gallery har också en gästbok på sin hemsida. Där visas bilder på gäster 

som besökt det fysiska galleriet. De har blivit ombedda att lägga en valfri kroppsdel i galleriets 

scanner eller kopiator, och delar av resultatet kan ses nedan:  
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Som man kan se på bilden är många av besökarna unga. Detta kan givetvis också bero på att det 

är de som tyckt idén varit roligast. Att i markandsföringen på nätet visa några av galleriets 

besökare ger också indirekt en bild av vilka Neon Gallery gärna ser som sina besökare.  

Att Neon Gallery riktar sig till ungdomar i hög grad framkommer också genom att galleriet 

under menylänken ”About” har en särskild underrubriklänk som de kallar ”Youth”. Där går det 

att läsa en kort beskrivning om en ideell musikförening som heter Gnissel. Detta är en verksamhet 

som riktar sig till ungdomar 12-19 år. Åldersgruppen 13-19 år förekommer i samband med en 

workshop som ordnats. Klickar man på länken ”Youth” går det att läsa följande:   

 

Som ett komplement till våra aktiviteter försöker vi också uppmuntra ungdomar 

och deras kreativitet. För det mesta initierar vi verksamheter eller ger råd och 

hjälp. Men vi försöker också involvera ungdomarna i våra aktiviteter, ibland som 

medhjälpare och genom framträdanden. 

 

Som citatet visar berättar Neon Gallery på vilka sätt de försöker involvera ungdomar i sina 

aktiviteter. De presenterar detta genom att använda logosargument som exempelvis berättar att 

de ger råd eller initierar projekt. Det de erbjuder är delaktighet i en gemenskap vilket innebär att 

galleriet samtidigt argumenterar genom pathosargument.  

 

Neon  Ga l l e r y  –  Vär l d e n  o c h  Eur o pa  

Neon Gallery vänder sig till en större publik geografiskt sätt vilket exempelvis framkommer 

genom att de visar galleriets fysiska placering på tre varandra följande kartor. Kartorna kan en 

hemsidesbesökare finna under länken ”Info/Location”: 

 

 

 

Den första kartan visar var nationen Sverige ligger på en del av världskartan.  Karta nummer två 

visar södra Sverige och karta nummer tre visar hur Neon Gallery är placerat i förhållande till en 

vägkorsning i Brösarp. Under kartorna presenterar Neon Gallery olika kommunikationsmedel en 
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resenär kan ta.   Flygplatser i Sverige och Köpenhamn, bussar man kan ta från Malmö/Lund och 

norrifrån presenteras. Att galleriet valt att ange olika färdmedlas kan tolkas som att galleriet vill nå 

en blandad publik, inte bara geografiskt, utan även klass- och åldersmässigt. Neon Gallery har på 

hemsidan även ett erbjudande om billiga Öresundsbiljetter för den person som tänker besöka 

galleriet.  

Det framkommer även på andra sätt att Neon Gallerys utgångspunkt när det 

publiktänkande är av det internationella slaget. Neon Gallery ger ut en tidning vilket man kan läsa 

om under ”Neon´s Editions”/”Neonzine”. Hemsidesbesökaren får veta att tidningen Neonzine är 

skriven främst på engelska och att den ges ut både i Öresundsregionen och ”även i en del städer 

runt om i världen”.  Detta förhållningssätt till den egna verksamhetens relation till omvärlden är 

således den samma som förmedlats med hjälp av kartbilderna. En annan viktig faktor som stödjer 

tolkningen att galleriet ser den internationella publiken som viktig har med den språkliga 

strukturen att göra.  Hemsidan är designad på det sättet att det finns en engelsk textrad till vänster 

och en svensk textrad till höger. Samtliga menylänkar på hemsidan är på engelska. De flesta 

rubriknamnen och titlarna på hemsidan är också på engelska.  

Kombinationen av de olika faktorerna ger intryck av att Neon Gallery tänker sig att en 

smalt konstintresserad person i världen ska kunna läsa om konst, inspireras av galleriets 

verksamheter och kanske någon gång besöka galleriet. Ett annat intryck är att hemsidan kan 

fungera som en informationskanal för en person som vill veta någonting om vilka trender som 

råder inom konstvärlden. Det är tydligt att galleriet tänker sig besökare som återkommer till 

hemsidan då det är omöjligt att vid ett enskilt besök läsa om allt.   

Ytterligare ett intryck av hemsidans retorik är att galleriet visar att de står öppna för nya 

samarbeten. Om man på hemsidan läser beskrivningar av arrangemang som ägt rum 

framkommer det att det är vanligt att Neon Gallery samarbetat med olika verksamheter.  

Konstnärskollektivet Antistrot i Holland och Dansstationen i Malmö är två exempel på 

samarbeten galleriet haft.  

Neon Gallery presenterar därmed som helhet en bild till hemsidesbesökare att galleriet 

agerar på ett självklart sätt i relation till konstverksamheter runt om i världen. Galleriet har 

förmåga att nå ut både på det lokala planet såväl som globalt. Utgångspunkten för delaktighet 

mellan människor är det gemensamma konstintresset.  

 

S t a rk t  e t h o s  s om  u t t r y c k e r  l o g o s  o c h  pa t h o s  

Galleriet förmedlar genom ett starkt uppbyggt ethos, ett Vi, som agerar både som arrangör och 

deltagare i galleriets verksamheter. Genom detta ethos uttrycker Neon Gallery argument om 
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konst som ofta är av faktamässig karaktär. Argumenten kan dock ge associationer som berör 

olika sinnen vilket gör att argumenten kan tolkas vara både logos- och pathosargument. Det 

galleriet främst lyfter fram genom användningen av pathosargument är delaktighet, gemenskap, 

möten och aktivitet. Det är roligt att engagera sig i konst men konst är även något seriöst varför 

galleriet också lyfter fram en bild av sin verksamhet som pretentiös.  

 

Gal le r i  As t le y 

 

 

Det är klassiska konstuttryck som kan definieras utifrån linjer, färger och former som Galleri 

Astley presenterar på sin hemsida.87 Med detta avses måleri, skulptur och teckningar. På hemsidan 

finns generellt en stor betoning på skulptur om man ser till antalet bilder på konstverk.  

Skulpturerna är placerade utomhus vilket är den miljö man vanligen möter denna konstform. 

Andra konstuttryck som ryms på galleriets hemsida skulle kunna definieras som konstnärligt 

hantverk. Med detta menas att slutprodukten av ett hantverksarbete blir till ett konstverk. De 

konstverk som går in under denna definition är grafik och etsningar.  

                                                
87 Weitz, s 43,44. 
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Förutom de nämnda konstnärliga uttrycken presenterar också galleriet äldre former av konst som 

har sitt ursprung från Afrika och Sydamerika. Exempel på sådana uttryck är en indiansk 

totempåle och peruanska skatter.  

Några exempel på konstuttryck galleriet presenterar på hemsidan kan ses nedan: 

 

                      

 

 

Grönskande miljö och traditionell konstnärsretorik 

Funktionen med Galleri Astleys hemsida kan upplevas vara att en besökare ska upptäcka att 

galleriet finns, var det finns och hur man får kontakt med galleriet. Retoriken för verksamheten 

fokuserar på galleriets fysiska placering i en grönskande miljö vilket sätts i relation till den 

internationella konstvärlden. Att konst från olika länder presenteras i fina byggnader i en 

landsbygdsmiljö, gör galleriet till en spännande och annorlunda verksamhet, och därigenom värt 

att besöka. Konstobjekten som framför allt består av skulpturer låter galleriet ofta tala för sig 

själva genom att dessa presenteras på bild.  

Galleri Astley argumenterar för konst genom att låta konsten stå för sig själv som ett 

konstnärligt objekt och med ett eget temperament. Andra sätt att argumentera på gäller att 

konstnärens namn presenteras eller att konstverket kommer utanför Europa. Detta kommer att 

redogöras för först. Därefter visas hur Galleri Astley ramar in konsten med en 

medlemsgemenskap och framför allt med en vacker miljöinramning som blir aningen turistisk. 

 

 

 

Totempåle 
Haidaindian 

 
Takashi Naraha 

Mandala 

 
P.G. Thelander 
Försök att lägga 
ett äpple på ett 
bord 

 
Astrid Sylwan 

Måleri 
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Kon s t e n  t a l a r  f ö r  s i g  s j ä l v  o c h  ka n  h a  t emp e r ame n t  

När Galleri Astley för fram visuella eller textmässiga argument för konsten på hemsidan gör man 

ofta detta på ett faktamässigt sätt. Bilder av konstverk har fotats av och visas helt fristående med 

enbart en enklare faktatext skriven i direkt anslutning till verket. Dessa logosargument är 

traditionell information som brukar presenteras bredvid ett verk. Det som redovisas är 

konstnärsnamnet, titel på verket, material samt mått. Galleriet förmedlar således en retorik som 

berättar att konst är ett uttryck som inte behöver förklaras. Konstverket står för sig själv och talar 

för sig själv som ett eget separat objekt. Konsten får representeras genom sina former och 

formspråk. Sidan nedan visar hur några skulpturer presenteras på hemsidan. Denna sida kan ses 

under länken ”Skulpturparken”. 

 

 

Det framkommer på hemsidan att en del av de skulpturer som ingår i Galleri Astleys utställning 

har gjorts i samarbete med Skulpturförbundet. Under galleriets program skriver galleriet: 

 

Gemensamma utställningar innebär att publiken får möjlighet att ta del av olika 

sorters skulpturer, olika temperament och personligheter samtidigt. Galleri 

Astley har alltid värnat om mångfalden av uttryck inom konsten. Av tradition 

har skulptur ansetts som ”svår” – svår att förstå, svår att placera och svår i 

största allmänhet 
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Detta är ett exempel på hur galleriet förstärker ovanstående argument för konsten genom att på 

ett mer direkt sätt ange att konst är något som talar för sig själv. Som motvikt till detta står det 

beskrivet att skulptur av tradition ansetts vara ”´svår´´ att förstå.” Detta kan vara lite 

motsägelsefullt. Att se på konst som ett uttryck som talar för sig själv liknar det sätt en del 

filosofer tidigare försökt förklara konst på. Det vill säga att galleriet presenterar konstformer som 

har till syfte att väcka känslor hos en publik88 Att galleriet skriver att det är ”olika sorters 

skulpturer, olika temperament och personligheter samtidigt” skapar ett slags förmänskligande hos 

tingen. Konsten blir som personer, som egna företrädare för konsten och kan sägas representera 

varsitt ethos. Att de görs levande kan också skapa en känsla av att galleriet vädjar till människors 

mjukare sidor, det vill säga ett slags pathosargument.   

Intuitionisterna ansåg att konst var en skapelse av att en konstnär befinner sig i ett andligt 

kunskapsstadium och kanske även detta är ett sätt att definiera konst på som stämmer överens 

med galleriets syn på vad konst är för något.89  Skulpturer är som tidigare nämnt en konstform 

som skulle gå att definiera enligt principerna om signifikant form. Det är konst som är greppbar 

och går att ta på.90   

Dateringen av skulpturer är något som galleriet inte presenterar på hemsidan vilket 

ytterligare förstärker intrycket av att ett konstverk inte behöver tolkas och sättas in i något 

sammanhang för att förstås. Argumenteringen som Galleri Astley använder grundar sig på ett 

antagande att ett konstverk i sig är nog för att förmedla en estetisk sinnesförnimmelse hos en 

publik91.  Eller att man förlitar sig på att betraktaren redan har den kunskapen som behövs för att 

förstå eller ha förmåga att uppskatta konstverken.  

Gallery Astley lyfter inte fram samtida konst eller någon annan tidsepok som särskilt viktig. 

Inte på ett direkt sätt formulerat genom text. Indirekt förmedlas däremot en retorik som lyfter 

fram modernismen. Denna tolkning grundar sig i att verken som presenteras är skapade under 

denna tidsepok, men även utifrån aspekten att många modernister inspirerades av konstnärliga 

äldre konstutryck skapade utanför Europa. Den indianska totempålen är ju ett exempel på äldre 

konstformer som galleriet presenterar på hemsidan.  

 

Re t o r ik  o m  ko n s t  u t g å r  f r å n  k o n s t n ä r e n  

Galleri Astley använder sig av en retorik om konst som utgår från konstnärerna. Detta görs på lite 

olika sätt. Ett exempel på detta är att galleriet valt att i bokstavsordning lista konstnärer och 

grafiker. Detta presenteras under särskilda länkar i menyraden som heter just ”Konstnärer” och 
                                                
88 Weitz, s. 45,46. 
89 Weitz, s. 46. 
90 Wetiz, s. 45. 
91 Emt, s. 18. 
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”Grafik”.  De namn som presenteras är sedan sorterade i bokstavsordning i fyra underfack 

vardera. Det som inte framkommer på hemsidan är om detta är konstnärer som galleriet haft 

representerade hos sig eller om det är konstnärer galleriet vill lyfta fram av någon särskild 

anledning. De flesta namnen är inte länkbara till vidare hemsidor.  

För att den här retoriken för konsten ska fungera som marknadsföring krävs det att läsaren 

känner till vilka konstnärerna är. Detta eftersom inte någon presentation eller beskrivning av 

konstnärernas verksamma yrkesbana eller av deras verk anges. För en hemsidesbesökare blir 

dessa listor därför bara informativa i de fall personen tidigare har god kännedom om dessa 

konstnärer. Intrycket blir därför att det ingår i galleriets retorik att lyfta fram den egna 

verksamheten genom dessa konstnärer vilket fungerar i relation till dem som redan har kunskap 

om konstnärerna. Då fungerar dessa namn associativt och kan förvandlas till pathosargument.  I 

annat fall fungerar listorna som logosargument för verksamheten. Det blir ett budskap som kan 

sammanfattas med ”se här hur många konstnärer vi haft med, då måste vi vara bra”.  

Ett annat sätt som Galleri Astley argumenterar för konstnären kan ses då måleri och grafik 

presenteras på hemsidan. Under augusti månad var det enbart tre verk galleriet presenterade på 

sin hemsida. Det galleriet lyfte fram i denna konstnärsretorik är var en konstnär är född, vilket år, 

var konstnären är bosatt och var konstnären ställt ut.  I ett par av fallen står även några rader om 

konstnärens arbetssätt. Det är således logosargument galleriet använder främst för att 

argumentera för konsten. 

 

Kon s t  u t an f ö r  Väs t v ä r l d e n  l y f t s  f r am  

Hemsidan ger ett intryck av att det är äldre konstverk som galleriet främst vill lyfta fram. Det är 

också konst som gjorts utanför Västvärlden. Denna tolkning grundas på att galleriet valt att 

beskriva några få skulpturer på hemsidan. Ett av dessa verk är en totempåle. Om denna kan en 

hemsidesbesökaren läsa att den är autentiskt snidad och uppförd på plats av en Haidaindian. 

Under länken ”Museum” finns ett kanske mer tydligt exempel på att det är den äldre konsten 

som värderas högst. Där har galleriet valt att i text förmedla vad galleriet tidigare har visat. 

Peruanska skatter, keramik, äldre indonesiska textilier är några exempel. Det är konstnärliga 

uttryck som skulle benämnas som äldre brukskonst.92  Det är också konst som anknyter till det 

tidigare använda begreppet ”primitiv konst” vilket var uttryck som modernisterna inspirerades av.  

 

 

 

                                                
92 Sandkvist, s. 9. 
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Äld r e  g e m e n sk ap  o c h  k un sk ap  v i d  m e d l em sk ap   

Retoriken Galleri Astley använder sig av för att marknadsföra konstföremål kan som nämnt 

upplevas vara intern för dom som inte redan är konstinitierade. Listade konstnärsnamn och 

avsaknad av sammanhang kring konst är exempel på detta. På hemsidan framkommer det dock 

att galleriet har en vänförening. Blir man medlem i denna blir personen erbjuden vernissage, 

konstresor, föredrag, med mera. På så sätt ramar galleriet in konsten i ett föreningssammanhang.  

Galleriets hemsida erbjuder kunskap om konst i ett socialt sammanhang där människor kan ha 

trevligt tillsammans. Detta sätt att locka medlemmar på är att använda pathosargument. 

Att få människor att besöka galleriet med vernissager är ganska traditionellt. Ett annat sätt 

som galleriet lockar människor till galleriet för att uppleva något gemensamt är att galleriet ibland 

anordnar konserter. Jazz på Perrongen, och Frälsningsarmén Brass var två musikarrangemang som 

Galleri Astley marknadsförde på hemsidan under augusti månad. Galleriet har också ett akustiskt 

ljudreservat som ibland används till musikspelningar. Detta anges dock relativt diskret på 

hemsidan. Konserterna samt de personer som presenteras på CD-omslag under länken 

”Musik/Böcker” på Galleri Astleys hemsida tilltalar kanske främst den äldre generationen. Den 

gemenskap galleriet erbjuder riktar sig kanske därför främst till en äldre publik som förväntar sig 

vissa givna ramar för hur konst brukar presenteras.  

 

P l a t s e n  v i k t i g  f ö r  i n r amn in g e n  a v  k o n s t  

Mycket av Galleri Astleys retorik för konsten har skett med hjälp av en fåordig faktaretorik, eller 

med så kallade logosargument. Runt omkring den konst galleriet presenterar använder sig galleriet 

också av en mysighetsretorik. Denna retorik används framför allt då den omgivande miljön eller 

galleriet ska beskrivas. Den utmärks av att beskrivande adjektiv används och att associationer kan 

dras till texter i turistbroschyrer. Bilder och texter förstärker också ofta varandra på hemsidan.  

En retorik som hemsidan förmedlar som helhet är att den geografiska och rumsliga platsen 

är viktig. En tolkning till detta är att det som Galleri Astley lyfter fram främst på sin startsida är 

adress, telefonnummer, e-post, fax samt galleriets öppettider. Kontaktuppgifterna kan samtidigt 

läsas längst ned på hemsidan nederkant oavsett vilken sida en hemsidesbesökare befinner sig på. 

Under länken ”Galleriet” avslutas texten med samma kontaktuppgifter. Intrycket av hemsidans 

funktion blir därför att en besökare ska upptäcka att galleriet finns.   

Galleriet argumenterar för den rumsliga platsen som en tillgång för besöket bredvid 

argument för konstupplevelsen i det reella galleriet. En anledning till tolkningen av att platsen är 

viktig är att byn Uttersberg, som galleriet är beläget i, står skrivet med stora bokstäver på 

hemsidan direkt under gallerinamnet. Dessa uppgifter är placerade överst på varje sida (vilket går 
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att se på startsidan som visats först i analysdelen). En annan anledning till tolkningen av att 

platsen är viktig för konsten är att galleriet också väljer att presentera bilder på byggnader där 

konsten visas. Texter kommenterar sedan dessa byggnaders utseende i text men även naturen 

runt omkring. Oavsett om en hemsidesbesökare klickar på länken ”Galleriet”, ”Museet” eller 

”Skulpturparken” är det miljön och byggnader som visas. Under länken ”Galleriet” möter en 

läsare således först en bild av galleriet, sedan en beskrivande text, som här nedan presenterar 

början av: 

 

 

 

Mitt i storskogens gröna famn ligger Galleri Astley - ett annorlunda och 

spännande konstcentrum, känt bland konstintresserade både i Sverige och 

utomlands. Här hittar man många svenska och internationella konstnärers verk 

inom måleri, grafik och skulptur, allt från figurativ konst till abstrakta 

uttrycksformer. 

I maj 1977 öppnade Astley Nyhlén och hans familj sitt konstgalleri i den 

gamla, vackra järnvägstationen från 1897 i Uttersberg. 

 

Som bilden ovan visar är det den gamla järnvägsstationen som syns främst på bilden. Det är till 

och med lätt att en besökare missar att se konstverket. 

 

Loka l a  p l a t s e n  -  Tu r i s t i n f o rm a t i o n s r e t o r ik  

En form av retorik som Galleri Astley använder sig av kan associeras till turistbroschyrer. Bredvid 

att lyfta fram den omgivande naturen som en grön famn, byggnaderna som fina och intressanta 

att se på, så används även ord som ger dessa associationer då konst beskrivs.  

Då galleriet fokuserar på den äldre och utländska konsten, exempelvis den tidigare nämnda 

totempålen, används ordet autentisk. Det är ett ord som ger associationer till andra tider och till 

andra platser. Texter som finns i turistbroschyrer brukar hänvisa till andra miljöer och andra tider. 
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De lyfter fram det som är exotiskt och annorlunda. Ordet annorlunda används också i citatet 

ovan i samband med att galleriet beskrivs som ett konstcentrum mitt i storskogen. Således kan 

man tolka att Galleri Astley försöker exotisera sin egen verksamhet genom att kombinera det 

internationella temat med den svenska gröna naturen.   

Galleriet har valt att använda sig av olika adjektiv när de beskriver byggnader och miljön. 

Uttryck som kan ses i citatet ovan är ”Mitt i storskogens gröna famn” och ”den gamla vackra 

järnvägsstationen”. Under länken ”Museet” börjar den löpande texten på ett liknande sätt: 

Formuleringen lyder: ”Det fint restaurerade gamla magasinet”. Den här berättande och 

beskrivande retoriken om miljön anger en känsla av att det är en plats som säljs.  

Att fokusera på det trivsamma i en miljö kan vara en medveten strategi. För att kunna få 

besökare till Uttersberg där det enbart bor cirka 80 personer måste galleriet tänka på att de 

turister som passerar förbi ska ha en anledning till att åka av med bilen. En vilsam miljö kan på så 

sätt fungera som en paus i bilåkandet. Att argumenten fokuserar på miljön istället för konsten kan 

av denna anledning bli förståelig.  

Citatet ovan förmedlar även en retorik som är av mer personlig karaktär. Med detta åsyftas 

en mening som handlar om att Astley Nyhlén och hans familj startade galleriet 1977. Att galleriet 

väljer att lyfta fram att det är en familj som startat galleriet ger en bild av att dessa personer bor i 

denna grönska. Att åka till galleriet blir således som att också komma till någons hem. Detta 

förstärker intrycket av att Uttersberg är en trevlig by att åka till där galleriet, museet och 

skulpturparken förhöjer upplevelsen.  

 

Gal l e r i  As t e l y  -  Vär l d e n  

Bredvid att lyfta fram argument som rör naturen, de gamla byggnaderna och konsten i sig 

använder sig galleriet av ytterligare en retorik. Galleriet visar på olika sätt att de ställer sig öppna 

för omvärlden utanför Sveriges gränser. Det tydligaste exemplet på detta är att en 

hemsidesbesökare har möjlighet att välja svenskt eller engelskt språk att läsa text på. Detta 

markeras på hemsidan genom en svensk flagga och en engelska flagga. Genom en allt större 

närvaro av Europa menar en del etnologer att verksamheter ute i de mindre regionerna direkt 

jämförs med andra regioner i Europa93. Galleriets hemsida är kanske ett exempel på detta 

Konstvärlden är ju också väldigt internationell och att kunna ge en känsla av platsen för någon 

internationell konstnär kan säkert också ha stor betydelse för språkvalen på hemsidan.  

I citatet ovan lyfter Galleri Astley fram att galleriet är känt bland konstintresserade både i 

Sverige och utomlands. Därefter vill galleriet uppmärksamma hemsidesbesökaren på att den 

                                                
93 Hansen, ”Inledning”.  
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konst de visar är gjord av både svenska och internationella konstnärer. Det förmedlar ett budskap 

om att konst värderas högre ifall konstnärerna har verkat internationellt. Att detta skulle göra 

konsten bättre. Däremot är som tidigare nämnts den konst som galleriet särskilt lyfter fram av 

äldre art. 

 

I n r ama d  k o n s t  

Om man tittar på Startsidan, som kan ses i början av detta analysavsnitt, omgärdas sidan av en 

yttre svart ram. Det är enbart den lilla vita rutan som ändrar information vid en tryckning på 

någon av länkarna. Allt det andra bildar ett ramverk vilket gör att det utrymme som finns kvar för 

text och bilder är begränsat. Att galleriet valt en svartvit layout med ren och enkel design kan ge 

intryck av att galleriet vill förmedla att de är ett traditionellt galleri. Ett vitmålat gallerirum brukar 

benämnas den vita kuben och Galleri Astley har vit färg som botten på sin hemsida. (I den delen 

som presenterar information).   

Med andra ord kan man påstå att designen av hemsidan förstärker intrycket av att Galleri 

Astley ramar in konsten på en mängd sätt. Genom en grönskande miljö, genom att man lyfter 

fram fina byggnader, genom att förmedla den traditionella konstinramningen. Designen som 

helhet på hemsidan, med ord och bilder, kan också ses som utryck på den helhetsbild galleriet 

förmedlar av sin verksamhet. Med detta avses en retorik som berättar att konst ska betraktas i en 

trevlig miljö. Galleriet anger också att de är ett spännande och annorlunda konstcentrum, men 

detta argument bygger på att bra erkänd konst förväntas ses i större städer, och inte i en 

landsbygdsmiljö.  Konsten inramas därmed tydligt på ett geografiskt och rumsligt plan, på olika 

nivåer.  

 

Li t e  l o g o s ,  e t h o s  o c h  pa t h o s  

Galleri Astley förmedlar i stort ett traditionellt intryck av sin verksamhet och av den konst 

galleriet visar. Det ger tillsammans ett vilsamt intryck. Balansen mellan ethos-, pathos- och 

logosargument bidrar kanske också till detta. Det är svårt att definiera en av 

argumentationsteknikerna som viktigare än någon annat. Det beror också på vem som besöker 

hemsidan om ett argument ska tolkas som ett pathos- eller logosargument. Detta kommer kanske 

särskilt till uttryck då galleriet radar upp listor på konstnärer efter bokstavsordning. Antingen 

fungerar dessa namn som associationer om vilken konst galleriet står för eller så visar listan bara 

att antalet konstnärer är stort. 
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Avslutande diskussion 

Gemensamma teman i de undersökta hemsidorna 

En verksamhets hemsida är en viktig marknadsföringskanal utåt. Efter genomgången av de fyra 

hemsidorna går det att se att gallerierna och konsthallarna har valt olika sätt att argumentera för 

sin konstverksamhet på Internet. Detta gäller val av bilder, texter och layout. Detta berör även på 

vilket sätt verksamheterna argumenterar för konsten. Således skiljer sig retoriken åt både när det 

gäller skrivna argument och visuella aspekter. Detta är i alla fall det som kan synas på ett ytligt 

plan.  

Om man granskar argumenten närmare kan man se att det går att utkristallisera en del 

teman som liknar varandra. Jag kommer nu att gå igenom dessa. Syftet med detta är att bena ut 

hur retoriken kring konst ser ut i det undersökta materialet i stort. Vad är det som är gångbart att 

lyfta fram om konst, och det som ramar in konsten, i Sverige idag?  

 

Bi l d e r  o c h  l a y o u t  f ö rm e d l a r  kä n s l o r  

Något som är genomgående för samtliga hemsidor är att bildernas funktion och layout framför 

allt används till att förmedla olika sorters känslor till hemsidesbesökaren. Med andra ord: Bilder och 

layout förmedlar känslor och är en viktig del i hur pathosargument framförs på de undersökta 

hemsidorna. På Bjurbäcks konsthalls hemsida visas en luftig interiörbild, närbilder på fika, en 

lokal vägskylt och estetiskt fina konstbilder. Samtliga bilder signalerar njutning och harmoni. På 

Galleri Astleys hemsida presenteras byggnader och skulpturer placerade i en parkmiljö, inramat i 

en vitsvart ren hemsideslayout. Detta ger ett budskap om att verksamheten är traditionell och att 

galleriet erbjuder en stillsam och vilsam miljö. Virserums konsthalls färgstarka hemsida i rött och 

gult signalerar uppmärksamhet. Bilderna på hemsidan ger olika budskap men en verksamhet som 

präglas av aktivitet är ett av dessa. Neon Gallery presenterar framför allt arrangemangs- och 

besöksbilder vilket ger associationer till delaktighet och aktivitet. Bilderna förmedlar att Neon 

Gallery är en verksamhet där besökaren själv agerar och verkar i.  

 

Kon s t  b e d öms  u t i f r å n  k v an t i t e t  o c h  b e r ömdh e t  

Föreställningen om konst är att detta står för originalitet, fantasi och det udda. 

Grundföreställningen om företag, men även om media, är att dessa står i motsatsförhållande till 

konst. Företag och media uppfattas ofta som den Andre genom att de både representerar 

kommersiella motiv. Det andra temat som benats ut ur materialet visar dock att Konst ofta 
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marknadsförs utifrån bedömningar som rör kvantitet och berömdhet. Det är med andra ord inte ovanligt att 

dessa två faktorer är något som lyfts fram som ett logosargument.  

Bjurbäcks konsthall väljer att lyfta fram att konstnärer har medverkat i ett stort antal 

utställningar, ställt ut i många länder eller blivit omtalad av många. Galleri Astley använder 

liknande argument och presenterar dessutom namnlistor på konstnärer och grafiker utan några 

förklaringar om vilka konstnärerna är. Galleriet visar även relativt många bilder på olika 

konstverk utan att berätta särskilt mycket om verken. Dessa två verksamheter, den äldsta och den 

yngsta i undersökningen, förmedlar i stort ofta en likartad marknadsföring.  

Virserums konsthall har i sin marknadsföring av konst inte så stort fokus på konstnären. 

Det är snarare konsthallens berömdhet som lyfts fram som en garant för att konsten är bra. 

Konsthallen i sig fungerar som ett starkt ethosargument. Konsthallen lyfter i markandsföringen 

fram att de presenterar stora utställningar som når ett stort antal människor. Besökssiffror och 

antalet skolbesök fungerar därmed som ett markandsföringsargument av verksamheten och/eller 

konsten. Kvantitetstänkande i argumentationen förekommer även i relation till andra parter, 

exempelvis redovisar Virserums konsthall listor på utställande företag och sponsorer. 

Neon Gallery använder kvantitet som argument för verksamheten/konsten främst genom 

att de valt att noggrant redovisa omkring 50 tidigare genomförda arrangemang. De presenterar ett 

stort text- och bildmaterial om varje konstarrangemang som ägt rum med tillhörande pressklipp, 

länkar, med mera. Den stora mängden av presentationer kan dock också uppfattas som ren 

information för den konstintresserade läsaren. Neon Gallery är därför den konstverksamhet i 

undersökningen som minst använder sig av kvantitet som ett starkt logosargument. För övrigt 

har Neon Gallery ett förhållningssätt till den egna verksamheten i marknadsföringen som 

påminner om Virserums konsthall. Med detta avses att det är den egna verksamheten som lyfts 

fram för att garantera kvalitet.  

 

Kon s t  e r b j ud e r  d e l a k t i g h e t  o c h  g em e n ska p  e l l e r  e n  a v s l a p pn a d  a tmo s f ä r  

Det tredje temat som man kan se i materialet är att verksamheterna ofta använder en retorik som 

betonar att Konsten är en enande kraft som kan erbjuda delaktighet och gemenskap eller ge möjlighet till enskild 

reflektion och kontemplation. Detta är tydliga pathosargument.  

Verksamheterna i undersökningen har valt lite olika förhållningssätt till vilken konst man 

lyfter fram och hur man gör detta. Gemensamt för dem alla är att de betonar att konstupplevelser 

kan innebära delaktighet eller gemenskap eller ge möjlighet till enskild kontemplation i en 

avslappnad atmosfär. Bjurbäcks konsthall och Galleri Astley ramar båda in konsten i en trevlig 

och harmonisk miljö. Bjurbäck gör detta genom att lyfta fram kaféet, vilket indirekt innebär en 
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stillsam upplevelse för besökaren som samtidigt är omgiven av konst. Galleri Astley presenterar 

konsten i relation till vackra byggnader i en grönskande natur. Där kan människor promenera 

omkring i skulpturparken och se på konst. Gemenskapen kring konst på ett mer arrangerat plan 

är enligt den förmedlade informationen på Galleri Astleys hemsida begränsad till medlemskapet i 

en konstförening.  

Arkitektur, grönska och annan form av rumsliga miljöer är inte argument som Virserums 

konsthall använder i sin retorik för att lyfta fram den sociala aspekten. Konsthallen fokuserar 

istället på att bjuda in människor till samtal för att diskutera frågor konsthallen tycker är viktiga. 

För att lyckas med detta använder konsthallen ett provokativt och medialt tilltal på hemsidan. De 

betonar även att de ämnen man tar upp angår alla och använder snarare det mediala rummet än 

den lokala platsen konsthallen ligger i för att visa sin delaktighet. Utöver detta så lyfter 

konsthallen fram att de erbjuder gemenskap även för hela familjen genom att redovisa 

evenemang med bilder och rubriker som vittnar om aktivitet och rörelse.  

Neon Gallery använder en retorik som starkt betonar delaktighet och gemenskap. 

Uppsluppna och experimentella musik-, konst- och dansarrangemang som kräver delaktighet av 

besökarna är evenemang som lyfts fram på hemsidan. Likaså lägger galleriet ut besöksbilder på 

hemsidan. Att Neon Gallery och Virserums konsthall är belägna i mindre samhällen, Virserum 

och Brösarp har säkert stor betydelse för att man inte lyfter fram miljön som argument på samma 

sätt som Galleri Astley och Bjurbäcks konsthall gör.  

 

Kon s t e n/ko n s t v e rk s amh e t e n  e t t  f o r um  e l l e r  m e d e l  f ö r  d e ba t t   

Ett fjärde tema som dock inte är gemensamt för de olika hemsidornas retorik, men som ändå är 

värt att nämna, är att Konsten kan fungera som ett forum eller ett medel för att nå ut i den samtida debatten. 

Virserums konsthall presenterar en retorik som visar att människor kan bjudas in i det mediala 

rummet. När det gäller valet av ämnen kan det röra sig om vitt skilda områden som exempelvis 

sex och träindustrin. Medier kan också ta hjälp av varandra för att kunna diskutera viktiga 

samhällsfrågor. Konsthallen visar med denna retorik att en konsthallsverksamhet kan fungera 

som ett forum och en röst i det svenska samhället, lika viktig bredvid de andra medierna.  

Neon Gallerys hemsida fungerar snarare som ett informationsforum för den smalt 

konstintresserade. Oavsett geografisk bostadsort kan en person följa vad som händer på galleriet. 

Att hemsidan fungerar som ett forum är ingenting som galleriet öppet kommenterar i sin retorik. 

Men valet att presentera detaljerade och informativa texter i kombination med ett stort antal 

bilder gör att det är detta som framträder, som ett socialt pathosargument.  
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Reflektioner kring retoriska medel i relation till målgrupper och omvärlden  

Att marknadsföra konst på nätet innebär att verksamheterna måste förhålla sig till olika parter de 

samarbetar med eller får stöd av. Samtidigt ska hemsidan i första hand fungera som 

marknadsföring för konsten och verksamheten de driver till de personer de gärna ser som sin 

publik. Att marknadsföra konst på nätet kan utifrån denna situation innebära kompromisser i hur 

hemsidan utformas och det innehåll som publiceras där. Reflektioner kring hur retoriken på 

hemsidorna förhåller sig till kompromissandets svårigheter redovisas därför i följande text, vilket 

bland annat behandlar teman som designutformning av hemsidan, konst- och förestagssfären och 

retoriska medel som inte används. I den följande diskussionen redovisas även reflektioner där 

materialet sätts i relation till omvärlden.  

 

Konv e n t i o n e l l a  m e d e l  i  m a r kn ad s f ö r i n g e n  g e n om  t e x t  o c h  b i l d  

Även om det går att hitta paralleller och likheter mellan de fyra hemsidorna så skiljer de sig åt i 

struktur och design. En hemsida kan användas i väldigt många syften vilket har visat sig ganska 

tydligt i denna studie. Från att vara kortfattade och informerande med framför allt adress, 

telefonnummer, kaféets utbud, kort orientering om utställningar, med mera, till att uppfattas som 

en bredare kommunikationskanal med många möjligheter. En kanal som tydligt kräver 

återkommande besök på hemsidan för att besökaren ska kunna ta del av allt som hemsidan 

erbjuder i text- och bildbeskrivningar. Hemsidan kan ibland liknas vid en förlängd arm av 

verksamheten vilket är särskilt tydligt hos Neon Gallery.  

Dock har ingen av hemsidorna använt sig av nyare former av teknik, exempelvis audio- 

eller videomöjligheten. Detta trots att en av verksamheterna fokuserar på ljudkonst och 

konsertverksamhet (Neon Gallery) och en annan av verksamheterna marknadsför musik som 

spelats in under konsertkvällar arrangerade av galleriet (Galleri Astley). Det är möjligt att ett 

sådant val är en resursfråga både ekonomiskt och personalmässigt.  Det kan också handla om att 

många konstverksamheter rent generellt inte använder denna möjlighet så mycket, att det inte 

tillhör konventionen. Det är ett ämne som i sig vore intressant att undersöka.  

 

Kompr om i s s e r  i  d e s i g n e n  i  r e l a t i o n  m e l l an  k o n s t -  o c h  f ö r e s t a g s s f ä r e n  

Om ett galleri eller en konsthallsverksamhet vill försöka tillfredsställa olika publika målgrupper 

och samarbetspartners kan detta designmässigt ta sig form i att en hemsida splittras upp i olika 

skikt eller separata bi-hemsidor med hjälp av länkar. Genom en sådan uppdelning av hemsidan 

kan olika tilltal som förväntas fungera i respektive sfär användas till de tänkta målgrupperna. 

Poetiskt språk till de smalt konstintresserade, uppmanande och säljande tilltal till företag, listor på 
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skolor som ett marknadsföringsargument mot skolor, är ett exempel på upplägg som Virserums 

konsthall använt sig av.    

Denna form av lösning kan ge ett splittrande intryck. Det kan bli svårt för en 

hemsidesbesökare att förstå vad som är kärnan och grunden i en konstverksamhet som 

marknadsför sig med ett flertal tilltal. Om man systematiskt läser igenom Virserums konsthalls 

hemsida blir det dock uppenbart att konsthallen behöver mycket stöd av sponsorer för att kunna 

bygga utställningar. Konsthallen väljer kanske att tydligt skilja ut den gröna Träbiennalsidan från 

den övriga hemsidan i rött och gult för att inte störa det helhetsintryck konsthallen vill förmedla 

om verksamheten i stort. Det är möjligt att man uppfattar att hemsidan får för stor betoning på 

ett tilltal som påminner om den kommersiella sfären. Därigenom skulle kanske konsthallens 

verksamhet närma sig företagsvärlden allt för mycket. Men det kan också vara så att kopplingen 

mellan företag och konstvärlden upplevs som alltmer oproblematisk i allmänhet, och att det 

oftare uppfattas som önskvärt eller naturligt från både konst och företagssfären att sfärerna bör 

främja varandra 

 

Kompr om i s s e r  i  i nn e h å l l  o c h  t i l l t a l  -  T u r i sm s t r a t e g i  

En annan form av kompromisslösning med att många parter ska godta det som förmedlas på en 

hemsida är att tona ner sådant som kan sticka ut för mycket, som exempelvis personliga åsikter 

om konstverk. Istället kan fokus i markandsföringen handla om att gestalta omgivningen som 

konsten omges av. Det är bara Virserums konsthall i undersökningen som använder sig av 

provokationer på hemsidan genom frekvent bruk av utrop och ordval som tabu, sex och media. 

Övriga tre hemsidor förmedlar en syn på konst som att den bör ramas in av en trevlig atmosfär, 

ibland i form av en vänlig gemenskap. Den här strategin skulle man kunna benämna som en 

idyllisk turismstrategi.  

 

Konv e n t i o n e r  i n om  ko n s t v ä r l d e n  i  r e l a t i o n  t i l l  f ö r e t a g s s f ä r e n s  m a rk n ad s f ö r i n g   

I undersökningsmaterialet ingår konstverksamheter som har startat eller drivs av personer med 

ett ideellt engagemang alternativt drivs som ett företag. Det vill säga att människorna bakom 

verksamheten på något sätt har ett personligt intresse för konst. Detta borde innebära att dessa 

personer ofta utgår från sin egen smakriktning när det gäller valet av konstuttryck. Att driva en 

konsthall eller ett galleri ideellt kan också innebära en frihet i att utforma verksamheten på ett 

sådant sätt att den betonar värden som är viktiga för just dessa personer.   

Som tidigare nämnts i uppsatsen så är den retorik som konsthallen eller galleriet ger uttryck 

för med stor sannolikhet påverkade av de värderingar som råder inom olika samhälleliga sfärer. 
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Andras argument kring konst blir på så sätt också mer eller mindre medvetet inbakade i det som 

slutligen förmedlas. Det finns exempelvis konventioner inom konstvärlden hur man brukar 

presentera konst för sin publik.  

En sådan konvention är att konstnärliga verk bedöms utifrån konstnärens egen aktivitet. 

Mycket av det kvantitetstänkande som förmedlas är därför så självklara att de inte ifrågasätts. 

Exempelvis att antalet utställningar och antalet länder en konstnär ställt ut i ses som en självklar 

och viktig upplysning för att marknadsföra konsten. Detta i relation till att konstens innehåll, 

andliga aspekter, kulturella och samhälliga värden ofta glöms bort då konst presenteras. Detta är 

en intressant aspekt med tanke på att föreställningar kring konst och företag enligt forskaren 

Emma Stenström är att de är varandras motsatser. Där företagen står för kvantitet och 

rationalitet och konsten har en strävan och ett ideal att garantera originalitet och kvalitet.  

Neon Gallery och Virserums konsthall är de verksamheter i undersökningen som tydligast 

använder en retorik som ska ge besökaren associationer, bilder och känslor om konsten. Dessa 

verksamheter arbetar utifrån ett projektorienterat arbetssätt med konceptuella konstanspråk, 

jämfört med de två andra undersökta verksamheterna. Galleri Astley och Bjurbäcks konsthall 

som har ett mer konventionellt förhållningssätt kring konst i sin retorik lyfter istället fram den 

omgivande miljön. Det betyder att verksamheterna lyfter fram förpackningen runt konsten, för 

att visa att det är värt för en besökare att komma till galleriet eller konsthallen. Detta sätt att 

marknadsföra konsten på liknar det sätt som företag allt mer marknadsför produkter. Man 

försöker skapa ett mervärde runtom det konkreta föremålet som finns till försäljning. Samtidigt är 

det kanske en nödvändighet i just dessa konstverksamheters marknadsföring. Detta eftersom 

konstverksamheterna ligger avsides, ute på landsbygden eller i mindre samhällen. Det kan av 

dessa anledningar vara av större vikt att lyfta fram en kaféverksamhet och dess omgivande miljö 

på hemsidan än att marknadsföra själva konsten verksamheten härbärgerar.  

 

Vik t i g t  l y f t a  f r am  a t t  k o n s t  i n t e  ä r  k o n s t i g t  

Att som Virserums konsthall använda sig av en utmärkande design i starka färger som rött och 

gult kan trots sin olikhet ha en likartad funktion som de konstverksamheter som valt att lyfta 

fram naturen, arkitekturen och kaféet som en marknadsföringsstrategi. Virserums konsthalls 

färgval har vissa likheter med stora mataffärer eller andra former av stora lågprisföretag. Rött och 

gult är ofta förekommande färgval och är med andra ord något igenkännbart för en person som 

bor i Sverige. Neon Gallery använder sällan begrepp som konst, gallerirum eller utställning och 

använder hellre ordet scen som ger associationer till musik. Med andra ord kan man dra 



 72 

slutsatsen att det inte är ovanligt att en konstverksamhet idag uppfattar det som viktigt att betona 

att konst inte något konstigt eller obegripligt i sin marknadsföring på nätet.  

 

Av lu t an d e  r e f l e k t i o n  om  ko n s t e n  a t t  ö v e r t y g a  om  ( s am t i d s ) k o n s t  

Hemsidorna skiljer sig sinsemellan åt i design, innehåll, tilltal, med mera. Anledningen till detta 

kan bero på en mängd faktorer. Det är olika privata initiativ som har lett till att 

konstverksamheterna existerar, varför en personlig ton säkert efterstävas. Verksamheterna är i sig 

inte lika varandra och trots att samtliga visar samtidskonst är valet av konst de presenterar också 

relativt olika. Omedvetna eller medvetna faktorer som handlar om publik och dess förväntningar 

kring konst är en annan viktig faktor. Detta bland annat beroende på vilken omgivande miljö 

konstverksamheten befinner sig i. Att vara en konsthall belägen i ett samhälle i Småland med 

mycket omgivande skog och privata skogsföretagare kräver kanske en annan form av 

markandsföring än ett galleri som är beläget i ett samhälle i Österlen. Österlen är ju känt för att 

ha gott om gallerier och dessutom är det med bil korta avstånd till en mängd orter och städer och 

nära till andra sidan sundet.  

Med andra ord är det svårt att dra några slutsatser kring om det finns något gängse 

formspråk, någon särskild form av retorik, som konstverksamheter på landsbygden och mindre 

samhällen använder sig av utifrån enbart detta material. Möjliga fortsättningsstudier är att jämföra 

denna studie med mer etablerade konstverksamheters marknadsföring på Internet för att se om 

det finns några uppenbara likheter och skillnader. Kanske särskilt intressant att titta på fältet i ett 

internationellt perspektiv med tanke på att konstområdet i sig är av internationell karaktär. 

Internet är ännu ett ungt medium, komplext i och med att information ändras och uppdateras 

kontinuerligt, men ett medium som har stort genomslag. Därför är det viktigt att det görs vidare 

studier på området, inom ett brett fält.  
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