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Abstract		

This study examines how websites can be used for corporate branding purposes of institutions 

in the cultural field. It is based on my analytical findings on the website of Fotografiska, a 

gallery for contemporary fine art photography in central Stockholm. The thesis is based on 

the claim that both the surrounding context and the content of the exhibition texts plays a 

crucial role in the creation of a corporate brand for art galleries.  

Therefore my intention here is to show how Fotografiska all together use semiotic and 

narrative resources on their website in order to brand themselves. Supported by the findings 

from my sociosemiotic discourse analysis I argue that the extensive portraying of fine art 

photography and its key figures, maintains a few artistic core values that are characteristic for 

the branding of Fotografiska. Those are minimalism, intellectuality, exclusiveness, tradition and 

expertise.      
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1. Inledning	

1.1	IntrodukMon	

Konst väcker i bästa fall existentiella funderingar eller någon form av känslor. I relation till 

andra betraktare av samma konstverk eller utställning välkomnar de också för en intellektuell 

diskussion av konstverkets symbolik, intention och värde i ett kulturellt, historiskt och socialt 

perspektiv. Personligen tror jag att konsthallarna och museerna i högsta grad är medvetna om 

att detta när de marknadsför sin verksamhet. Valet av kommunikationskanaler, teman på 

utställningarna och sättet att förmedla utställningarna språkligt och visuellt är några av de 

aspekter som bidrar till att skapa en varumärkesidentitet, det vill säga de egenskaper och 

värderingar som utomstående förknippar med verksamheten (McLean 2003: 139). 

Marknadsföringen av konstupplevelser är i detta perspektiv som vilken kommersiell produkt 

som helst eftersom den berättigas genom att locka besökare till konsthallen. I de privata 

konsthallarnas fall är kommersiell framgång nödvändig för att verksamheten ska överleva 

(Tobelem 2010: 295). Samtidigt är marknadsföringen av konst speciell eftersom den måste ta 

hänsyn till att inte avslöja för mycket av innehållet och därmed göra besöket på konsthallen 

obsolet. Internet har i detta digitala tidevarv därför blivit en ny möjlighet och en avgörande 

plats för att nå ut till besökarna. Genom att kombinera text och andra semiotiska resurser som 

bilder, färger och grafik är det möjlig att konstruera sin egen varumärkesidentitet.  

I den här uppsatsen ämnar jag undersöka hur konsthallen Fotografiska i Stockholm skapar en 

sådan varumärkesidentitet och vilka symbolvärden som de valt att ladda den med. Eftersom 

jag tror att konstruktionen av varumärkesidentiteten på en webbplats sker både genom den 

visuella utformningen och texternas innehåll och berättelser, så kommer jag både att 

undersöka den semiotiska resursanvändningen som omger Fotografiskas utställningstexter och 

hur de använder dessa texter för att förmedla en varumärkesidentitet. Genom att analysera 

Fotografiskas webbplats på detta sätt så kan jag visa ett exempel på hur identitetsskapande och 

marknadsföring i det digitala rummet kan se ut hos institutioner i konst-och kultursektorn.   

Förhoppningsvis kan mina slutsater också vara användbara för Fotografiska själva om de någon 

gång vill veta hur deras varumärkesidentitet kan tolkas av publiken. Alternativt kan resultaten 

också fungera som som ett stöd i deras framtida marknadsföringsarbete.   
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1.2	Om	Fotografiska	

Fotografiska är en svensk konsthall inriktad på erkänd svensk och internationell fotokonst. Den 

invigdes våren 2010 i lokalen på Stadsgårdskajen i Stockholm. Enligt egen utsago har de en 

halv miljon besökare årligen och förutom att husera ett tjugotal fotoutställningar varje år så 

anordnas också fotokurser, seminarier och så kallade artist talks. Utöver detta bedrivs också en 

butiks- och restaurangverksamhet, samt uthyrning av lokaler för olika event och konferenser 

(Fotografiska 2016). Fotografiskas marknadsföring av verksamheten bör enligt mig förstås mot 

bakgrund av att de är en av få privata aktörer bland Stockholms museer. Detta ger en större 

frihet att forma en egen varumärkesidentitet i jämförelse med statligt finansierade 

konkurrenter.  

2. Sy;e	och	frågeställningar	

Denna undersökning kan bidra med nya insikter om hur semiotiska och narrativa resurser 

används för att skapa en varumärkesidentitet hos institutioner i kultursektorn, detta på den 

digitala marknadsföringsplats som webbplatsen kan vara. Mitt syfte med den här uppsatsen är 

att analysera hur Fotografiska, en svensk konsthall för fotokonst, realiserar sin 

varumärkesidentitet genom samspelet mellan semiotiska och narrativa resurser, och vilken bild 

den förmedlar av Fotografiska till betraktaren. 

I min analys och diskussion av undersökningsmaterialet använder jag följande frågeställningar:  

• Vilka multimodala resurser omger utställningtexterna på webbplatsen? 

• Vilka narrativa resurser utmärker utställningstexterna? 

•  Vad säger det semiotiska samspelet på webbplatsen om den varumärkesidentitet som 

Fotografiska vill förmedla i rollen som en konstnärlig institution?   

3.	Forskningsbakgrund	

3.1	Forskningsöversikt		

Den forskning jag utgår ifrån i den här studien tillhör i huvudsak tre olika kategorier; 

marknadsföringen av konstupplevelser, webbplatsens medierande roll och strategiskt 

identitetsskapande. Dessa tre faktorer kan tillsammans bidra med en förståelse om hur och 

varför Fotografiska använder webbplatsen som de gör. Orsakerna till detta kan enligt den 
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forskning som jag har tagit del av, skönjas i de nya ekonomiska förutsättningar som samtidens 

konsthallar och museer ställts inför. Samtidigt har internet och webbplatsens nya, tekniska 

möjligheter blivit ett användbart verktyg för att forma en egen varumärkesidentitet som 

utmärker sig i den ökande konkurrensen.      

3.1.1	Marknadsföring	av	konstupplevelser	

Forskningen kring marknadsföringen av konstupplevelser går att dela upp mellan frågorna 

varför och hur marknadsföring bör användas inom konstvärlden. Kultur- och museiforskaren 

Jean-Michel Tobelem anger i artikeln ”The Marketing Approach in Museums” (Tobelem 

2007) ett antal skäl till varför museer och konsthallar bör marknadsföra sig. Han menar att det 

beror på den stora ökningen av institutioner för konstupplevelser, att konkurrensen är större 

idag än tidigare, och att det därför blir allt viktigare att nå ut till publiken (Tobelem 2007: 

298-299). I takt med detta och den globala ekonomins påverkan, så har också 

förutsättningarna för finansiering förändrats. Möjligheten att finansieras med olika former av 

bidrag har försvårats, varför kampen om besöksintäkterna hårdnat (Tobelem 2007: 299-301).  

Tobelem hävdar också att en viktig del i att förbättra verksamheten och stärka varumärket är 

att undersöka konsumentens behov och åsikter (Tobelem 2007: 301). Frågan hur utställaren 

ska marknadsföra konstupplevelsen kan beröra både vilken marknadsföringsmodell som är bäst 

för att nå ut till publiken men också hur konstupplevelsen ska paketeras som en estetiskt 

intressant upplevelseprodukt för publiken.  

De strategier för marknadsföringen av konstupplevelser som diskuterats är bland annat den 

etablerade marknadsföringsmodellen AIDA som bygger på den så kallade effekt-hierarki-

modellen. (McLean 2003: 139). Grunden, enligt författaren, är att konstruera budskapets 

innehåll, utformning, utmärkande karaktärsdrag och val av kommunikationsätt (ibid.).  

 Gällande hur konstupplevelsen ska paketeras som en intressant upplevelseprodukt för 

publiken, så har olika forskare bland annat framhållit den kommersiella potentialen som finns i 

konstnärens varumärke, beträffande dennes konstnärliga intentioner och utmärkande 

karaktärsdrag. Hirschman framhåller att konstupplevelsens element, exempelvis att den är 

subjektiv, oegennyttig, kontextbunden och unik i så måtto att verket skapats av en individ, 

bör tas till vara i marknadsföringen (Hirschman 1983: 50-53). Andra forskare har diskuterat att 

det bevisligen finns en potential i konstnären som ett varumärke i sig själv och att dessa agerar 

i samklang med andra varumärken. Jonathan E. Schroeder framför här kombinationen av 

Andy Warhols konstnärliga karisma och användningen av kända varumärken som Campbell’s 

� 	6



Soup och Brillo som ett lyckat exempel som även kom utställarna till gagn (Schroeder: 2005: 

1294-1297).   

 På senare tid har det bland vissa forskare också talats om att institutionerna för 

konstupplevelser står inför en ”remediering” av sin verksamhet i och med att tekniska 

lösningar som internet, pekplattor, sinnesstyrd teknik och andra ”smarta lösningar”  får en allt 

större betydelse i människors liv. Detta ger också utställarna nya möjligheter att marknadsföra 

och presentera sin verksamhet på ett helt nytt sätt än tidigare (Henning 2006: 302, 306, 308, 

310). Denna forskning är relevant för min undersökning därför att den dels belyser de 

kommersiella villkor som konsthallar som Fotografiska idag står inför, men också hur 

konstupplevelsen och konstnären kan marknadsföras som något symbolladdat som skänker 

vissa karaktärsdrag till konsthallens varumärkesidentitet. 

3.1.2	Webbplatsens	medierande	roll		

När jag skriver att webbplatsen har en medierande roll så utgår jag i från Vygotskij och 

Bakhtins idéer om att mediets begränsningar och semiotiska möjligheter formar vår 

uppfattning av kommunikationen; tänkande och semiotik är alltså något som samspelar med 

varandra (Wertsch 1991: 12). Forskningen om webbplatsens semiotik verkar både intressera 

sig för kategorisering av semiotikens intentioner men också hur den ska användas för att bäst 

tjäna läsaren. Några forskare har dragit kopplingen mellan dominerande språkvetenskapliga 

teorier och vanligt förekommande kommunikationssätt på internet. Bloggen kännetecknas 

som ett dialogiskt verktyg och de digitala verktyg som finns för att skapa uppslagsverk, så 

kallade wikis, ses som ett uttryck för samskapande som social konstruktivism.  

Sociala medier ses här däremot som ett resultat av ett semiotiskt landskap med upplösta gränser 

mellan budskap och innehåll, avsändare och mottagare (Warschauer & Grimes 2007: 16). För 

att kunna tillgodogöra sig en webbplats krävs en viss förkunskap eller förväntan om innehållet 

och den navigation som webbplatsen består av. Flertalet forskningsartiklar diskuterar hur 

avsändaren av webbplatsen bör förhålla sig till detta (Smart, et al. 2000, Speroni et al. 2006). 

Hur webbplatsen används som ett relationsskapande verktyg mellan avsändare och mottagare 

har bland annat undersökts genom en kritisk, multimodal diskursanalys av Försäkringskassans 

webbplats. Den visar bland annat att de i text och illustrationer vill förmedla en bild av sig 

själva som en trygghet när man är i behov av hjälp. Detta försätter, enligt författaren, 

Försäkringskassan i ett övertag gentemot den hjälpsökande besökaren (Andersson 2015: 

29-32).  
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För den här uppsatsens syfte, att undersöka webbplatsen som ett sätt att forma och förmedla  

varumärkesidentiteten hos en institution för konstupplevelser, har jag endast funnit en nära 

besläktad studie. I en multimodal analys av två museers webbplatser kunde två forskare 

konstatera att webbplatsen avspeglade förändringarna som dessa två institutioner stod inför 

(Pierroux & Skjulstad 2008). Genom bilder filmer och text använde exempelvis Tate Modern i 

London sin hemsida för att förmedla museet som det urbana rummet, där nya idéer och tankar 

smälter samman. Valet av bilder på den nya, futuristiska byggnaden och besökarnas 

möjligheter att interagera med museet via sociala medier är, enligt författarna, ett medvetet val 

i förändringsprocessen (Pierroux & Skjulstad 2008: 209-210). Roms museum för samtida 

konst, MAXXI, använder istället sin hemsida till att positionera museet i den traditionstyngda 

och historiska miljön som Rom kännetecknas av. Text och bild kretsar därför mycket kring 

museets konstruktion och kopplingen till närliggande, historiska monument. Utmaningen för 

MAXXI är, enligt författarna, således att förhålla sig till såväl nutid, dåtid och framtid 

(Pierroux & Skjulstad 2008: 211-213). Med stöd i denna semiotiska forskning av webbplatser 

kan jag finna inspiration till min analys av Fotografiskas webbplats, samt hitta beröringspunkter 

mellan min studie och de nyss uppräknade.  

3.1.3	Strategiskt	idenMtetsskapande	

Forskningen om strategiskt identitetsskapande vilar i huvudsak på insikter om hur semiotiska 

och narrativa resurser fungerar för att förmedla önskvärda associationer och känslor inför ett 

varumärke hos mottagaren. Sammantaget kan detta bidra till att införliva karaktäristiska  

kärnvärden som mottagaren förknippar med varumärket och dess verksamhet.  

Bland annat används semiotiska resurser för att ladda en varumärkesidentitet med associativa 

och emotionella värden. I artikeln Language style and lifestyle (Machin & Van Leeuwen 2005) 

diskuterar författarna hur språket används för att förmedla och förstärka sociala identiteter hos 

läsarna av livsstilsmagasinet Cosmopolitan. Här menar de att ”livsstilen” utgörs av att den talar 

till en viss grupp människor med samma tolkningsram gällande smak, värderingar och idéer 

(Machin & Van Leeuwen 2005: 584). Liknande forskning har gjorts på så kallad ”Nation 

branding” där turistorganisationer försöker skapa tilltalande varumärkesidentiteter för ett land. 

Förutom att undersöka den allmänna synen på landet och samla finansiärer så handlar mycket 

om att hitta kärnvärden och värderingar som landet kan förknippas med. En spektakulär 

historia och en gästvänlig mentalitet kan vara exempel på sådana symboliska kärnvärden 

(Aronczyk 2008: 50-54). Användningen av identitetsskapande kärnvärden i andra 

turistsammanhang har funnit att ett närmast elitistiskt sätt att skriva bidrar till en känsla av 
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exklusivitet och att man som mottagare känner sig utvald (eller exkluderad), vilket bland andra 

Thurlow och Jaworski undersökt i reseannonser. Där bidrar avsaknaden av visuella och 

textuella annonselement till att marknadsföra tystnaden som något exklusivt och 

eftersträvansvärt (Thurlow & Jaworski 2010: 189-190). Liknande undersökningar av den 

semiotiska användningen av yta och rum har också diskuterats utförligt gällande IKEA och 

Örebro universitet (Ledin & Machin 2015, 2016).   

 Forskningsfältet för positionering och narrativt identitetsskapande fokuserar på vilka 

deltagarna blir i relation till varandra mot bakgrund av vad och hur någonting sägs eller 

diskuteras, bland annat ur ett kritiskt genusperspektiv av tidningen Kamratposten (Wentzel 

2011) och genom fokusgruppsamtal med poliser om hur sociala faktorer påverkar deras 

arbetsplatskultur (Landqvist 2015). Wentzel kommer fram till att diskursen som råder i 

tidningen i hög utsträckning är jämlik. Landqvists undersökning visar däremot att det 

fortfarande råder en ojämlikhet mellan manliga och kvinnliga poliser i sättet de beskrivs och 

de förväntningar som finns på yrkesrollen, trots flera års medvetet jämställdhetsarbete 

(Landqvist 2015: 140-142). Hur organisationer genom strategiska berättelser och sättet att 

formulera deras verksamhet till omvärlden har bland andra Hanna Sofia Rehnberg undersökt i 

sin avhandling Organisationer berättar (Rehnberg 2014: 17). Här kartlägger hon användningen 

av så kallad coorporate storytelling (strategiskt berättande i organisationer) i 

marknadsföringen av projekt och produkter hos Malmö Stad, Svenska kyrkan, Max och 

Fjällräven.  

4.	Teorianknytning	

I den här uppsatsen har jag valt att hämta vetenskapligt stöd i forskning som diskuterar 

begrepp som diskurs, socialsemiotik, och narrativitet. Dessa begrepp bidrar på olika sätt till att  

forma de associationer och värderingar som en verksamhet vill identifieras med. Diskurser 

uppehåller sig kring det sätt som världen framställs i exempelvis samtal, texter och bilder. 

Socialsemiotiken å sin sida intresserar sig för hur kognitiva kommunikationsresurser som text 

bilder, ljud, gester, symboler, färger och teknik används i ett socialt sammanhang , som 

exempelvis en webbplats. Begreppet narrativitet omfattar berättelsens karaktärsdrag och 

komponenter, alltså idéer om hur händelser och subjekt framställs i berättelser, gällande 

exempelvis aktörsroller eller kronologi. Fortsättningsvis ämnar jag förklara bakgrunden till 

dessa begrepp och motivera varför de är relevanta i min vidare undersökning. 
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4.1	Diskursbegreppet	

Det första begreppet, diskurs, är enligt Jørgensen och Phillips ”ett specifikt sätt att tala om och 

förstå en aspekt av världen” (Jørgensen & Phillips 2002: 1). Idén om diskurser är 

socialkonstruktivistisk eftersom den utgår från tanken att texter, samtal och handlingars 

mening formas av och skapar sociokulturella strukturer som bidrar till fördelningen av makt, 

subjektivitet och formandet av sociala roller. Dessa strukturer anses ofta vara en produkt av 

sociala faktorer som exempelvis relationer mellan olika aktörer, etnicitet, klass, ekonomiska 

och fysiska förutsättningar, för att nämna några (Jørgensen & Phillips 2002: 60-63). 

Diskursanalyser som används för att medverka till social medvetenhet och 

samhällsförändringar företräds bland annat av sociolingvisten Norman Fairclough (Fairclough 

1995). Denna, så kallade, kritiska diskursanalys har således normativa anspråk. (Fairclough 

1995: 11).  

Min diskursanalys är istället deskriptiv eftersom den handlar om hur semiotiska och narrativa 

resurser används i och i relation till Fotografiskas utställningstexter på webbplatsen och vilken 

varumärkesidentitet som därigenom förmedlas. Med detta sagt betraktar jag fortsättningsvis 

diskurs som ett paraplybegrepp som fångar in de sociokulturella perspektiv, värderingar och 

ideal, vilka Fotografiskas webbplats genomsyras av. Således är diskursiviteten ett sätt att tolka 

och förstå den varumärkesidentitet som framkommer genom webbplatsens semiotiska och 

narrativa stildrag.  

4.2	SocialsemioMken	–	diskurser,	resurser	och	rum	

Det andra begreppet, socialsemiotik, är en viktig aspekt att undersöka för att förstå hur 

webbplatser används av företag och organisationer som ett verktyg för att skapa och förmedla 

en varumärkesidentitet. Semiotik, läran om symboler och teckensystem, diskuterar vad tecken 

och symboler är och hur de bör tolkas. En vanlig tanke som framförts är att tecken och 

symboler är en avbildning i syfte att skapa mening. Enligt semiotikern Roland Barthes så 

refererar symbolen till något objekt eller en företeelse, men den kan ge upphov till olika 

individuella tolkningar beroende på den omgivande kontexten (Danesi 2010: 136-138). 

Teorierna om denotation (referensen, objektet eller företeelsen som avses) och konnotation 

(de olika tolkningarna som referens kan ge upphov till)  (Danesi 2010: 138-139)  är en central 

del i socialsemiotiken, som undersöker hur människor använder symboler i social interaktion. 

Här undersöks så kallade semiotiska resurser som bilder, filmer ljud, texter, färg, form, teknik 

och gester. När dessa resurser undersöks i samspel med varandra så intresserar man sig för 
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multimodalitet (Van Leeuwen 2005: 2-5). I denna studie hjälper den socialsemiotiska 

teoribildningen mig att belysa hur de semiotiska resurserna som förekommer på Fotografiskas 

webbplats bidrar till att förmedla de kärnvärden och värderingar som Fotografiska vill 

förknippas med, det vill säga det som utgör stommen i deras varumärkesidentitet. De 

semiotiska resurserna har i detta perspektiv en avgörande roll i det sociala identitetsskapandet 

varav de delar av Fotografiskas webbplats som jag undersöker här utgör exempel på rum där 

detta identitetsskapande utspelar sig.   

4.3	NarraMvitet		

Vidare är narrativitet ett begrepp inom berättelseforskningen som kan sägas vara karaktären 

hos något som berättas. Med detta avses de strukturer som bygger upp en berättelse men också 

den symbolik och värderingar som förmedlas till läsaren genom det som berättas (Rehnberg 

2014: 55, 57). En annan aspekt av narrativitet är att den öppnar för en dialog mellan 

avsändaren och läsaren. Enligt Bakhtins idéer om dialogism så är det genom språket som vi 

människor för en dialog med det omgivande samhället och formar vår självuppfattning och 

identitet. (Bakhtin 1986: 65). Därtill kan ett narrativ innehålla flera så kallade röster. Det vill 

säga en samling språkliga stildrag, referenser, fraser, ställningstaganden och värderingar, vilka 

skribenten eller talaren själv, medvetet eller omedvetet, har anammat från andra personer eller 

sociala företeelser (Bakhtin 1992: 294). Kopplat till min andra frågeställning i denna uppsats så 

intresserar jag mig för hur Fotografiska använder narrativa resurser i utställningstexterna på 

webbplatsen som ett sätt att berätta för sina besökare vilka de är och vad de står för. Nu över 

till materialet som denna studie bygger på. 

5.	Material	

5.1	Materialbeskrivning		

Materialet består av valda delar av det visuella och textuella innehåll som utgör webbplatsen 

(http://fotografiska.eu/). Jag kommer inte att analysera annan information som finns på 

Fotografiskas webbplats, annat än utställningstexternas innehåll och den semiotiska omgivning 

i vilka de framträder. Detta för att analysera hur varumärkesidentiteten formas när de 

semiotiska resurserna och de valda utställningstexterna möts. I fallet med Fotografiskas 

webbplats så sker detta möte på startsidan och under fliken ”Utställningar”.  
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Anledningen till att jag endast analyserar utställningstexterna och dess omedelbara kontext, 

och inte texterna om exempelvis Fotografiskas restaurang- och kursverksamhet, är för att jag 

tror att det är i marknadsföringen av konsthallens kärnverksamhet, utställningarna, som 

varumärkesidentiteten formas och förmedlas allra tydligast.  

Fotografiska har på sin webbplats publicerat texter om konsthallens samtliga utställningar, så väl 

avslutade, pågående och framtida: i skrivande stund drygt 130 stycken. Detta ger mig inte 

bara ett mycket stort urval utan också möjligheten att lättare hitta mönster i hur Fotografiska 

använder dessa webbexklusiva utställningstexter för att skapa en varumärkesidentitet. 

Textmaterialet består dock endast av fyra texter, två pågående utställningar, en avslutad, samt 

en framtida. Texternas återkommande utformning och stildrag i kombination med att jag 

beaktar den omgivande semiotiska kontexten, gör att jag tycker mig ha ett tillräckligt stort 

analysmaterial för en kvalitativ studie av denna dignitet. Förutom det medvetna valet att 

undersöka texter från olika tidsperioder så har jag lika delar manlig och kvinnlig 

representation i mot urval. Detta av det enkla skälet att både manliga och kvinnliga konstnärer 

är frekventa utställare på Fotografiska. Däremot är fördelningen mellan könen inte en faktor 

som jag kommer att analysera i denna studie. Trots detta vill jag påstå att de texter som jag 

redovisar utdrag från är ett koncentrat och representativt urval av Fotografiskas arkiv med 

samtliga utställningstexter. 

5.2	Den	semioMska	omgivningen	på	webbplatsen	

Nedan syns fyra bilder på Fotografiskas webbplats. Det är, i min mening här, i det semiotiska 

rummet som Fotografiskas varumärkesidentitet framkommer tydligast eftersom valet av färger, 

bilder, formuleringar och grafisk utformning, förmedlar en bild till besökaren om vilka 

Fotografiska är och vad de vill stå för. Webbplatsen består av en navigationsmeny med ikoner 

och hyperlänkar till vänster, samt det huvudsakliga innehållet i form av bilder, text och 

hyperlänkar centrerat på sidan. Eftersom jag fokuserar på den semiotiska omgivningen i 

vilken utställningstexterna framträder så kommer jag i uppsatsen endast att återvända till bilder 

på sidorna där utställningstexterna får utrymme, nämligen startsidan och innehållet under 

sektionen ”Utställningar” i navigationsmenyn. Även om startsidan uppdateras med nytt 

innehåll och byter plats på webbplatsen så har den semiotiska utformningen följt samma 

struktur under hela perioden för arbetet med undersökningen. 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Bild 4: Utsnitt från en en av de analyserade utställningstexterna.

Bild 1: Startsidan

Bild 3: Navigeringsmenyn infälld.

Bild 2: Sektionen ”Aktuella utställningar”. 



5.3	Utställningstexterna	på	webbplatsen	

Textmaterialet i denna undersökning består av fyra utställningstexter som endast finns 

publicerade på Fotografiskas egen webbplats. Texterna, som är cirka 1,5 A4 långa, berör 

specifika utställningar som antingen redan ägt rum, visades i konsthallen under perioden då 

textanalysen utfördes, eller kommer att hållas där framöver. Gemensamt för dessa texter är att 

de innehåller datum för visningsperioden och introducerar så väl konstnären, utställningen 

och den konstnärliga gärningens betydelse för fotokonsten. Detta sker som synes i ett samspel 

mellan bild och text, där utställningstexten upptar större delen av webbsidan.  

Värt att poängtera är också att skribenten av texterna är anonym, vilket innebär att 

Fotografiska utåt sett framstår som en enhetlig avsändare. Betydelsen av allt detta kommer att 

analyseras och presenteras i avsnitt 7, Resultat och analys. Min analys av utställningstexterna 

grundar sig på fyra texter som visas i tabellen nedan. Dessa kommer i resultatredovisningen att 

presenteras i form av talande exempelutdrag som ligger till grund för de argument som jag för 

fram där. Bilder som står i relation till något av mina exempelutdrag i orginalsammanhanget, 

men som inte har någon betydelse för den analytiska tolkningen av textinnehållet betecknar 

jag som ”Bild* i exempelutdraget. 

Analyserade	utställningstexter

Fotograf Utställningens	namn Visningsdatum Status	vid	Mden	

för	analysen

Anders Petersen Anders Petersen 5 september — 16 

november, 2014

Avslutad

Anton Corbijn 1-2-3-4 16 september — 4 

december, 2016 

Pågående

Helene Schmitz Transitions 2 september — 13 

november, 2016

Pågående

Charlotte 

Gyllenhammar

Natt 25 november, 2016— 

5 mars, 2017

Kommande
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6.	Metod		

6.1	MetodmoMvering	

Eftersom en webbplats innehåller både semiotiska och narrativa element så bör samspelet 

mellan dessa uppmärksammas vid en sådan här analys för att den ska bli så uttömmande och 

rättvis som möjligt. Valet att använda en multimodal diskursanalys känns därför naturligt, 

eftersom den kan hjälpa mig att belysa det multimodala samspelet som utspelar sig på en 

webbplats och möjliggör att en varumärkesidentitet därigenom förmedlas. Detta är en 

kvalitativ studie som enbart undersöker karaktärsdrag i Fotografiskas digitala marknadsföring 

gällande semiotisk utformning och användningen av konstvärldens aktörer ur ett narrativt 

marknadsföringsperspektiv. För att lyckas utröna detta på ett begränsat, kvalitativt material, så 

finner jag det därför lämpligt att använda diskursanalytiska verktyg som utformats för att 

underlätta analysen av semiotik, positionering och identitetsskapande i text. Den multimodala 

analysmetoden är hämtad från Ledin och Machin (Ledin & Machin 2015) och 

närläsningsmetoden är retoriskt orienterad, det vill säga att den utgår från hur texten som 

helhet är uppbygd för att fylla ett specifikt syfte i relation till läsaren av texten och det 

sammanhang där den läses (Flower & Haas 1988: 167). Härigenom kommer jag kunna finna 

olika typer av text, utmärkande diskursiva, narrativa och semiotiska stildrag.  

Eftersom dessa båda metoder i högsta grad drivs av forskarens personliga tolkningar så är jag 

väl medveten om att mina resultat endast bidrar med ett av många tänkbara perspektiv på 

detta område. Analysen av webbplatsen gjordes på en bärbar dator med 13 tums-skärm. Vid 

visning på en ”smart” mobiltelefon framträder några visuella och funktionella skillnader, men 

dessa är enligt min bedömning inte avgörande för helhetsintrycket. Av den anledningen har 

jag här valt att inte ägna något utrymme till att jämföra upplevelserna av webbplatsen mellan 

olika mediaenheter.    
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6.1.1	DefiniMoner	

Varumärkesidentiet: Här kommer jag att använda Dahlén & Langes definition av begreppet 

som innebär sättet på vilket ett företag vill uppfattas rörande verksamhetens syfte och 

värderingar (Dahlén & Lange 2009: 237, 239).  

Semiotiska resurser: Detta använder jag som ett samlingsbegrepp för visuella 

kommunikationsresurser som exempelvis bild, text, grafik och och digitala gränssnitt på 

webbplatser. 

Narrativa resurser: Med detta avser jag innehållsliga teman, stildrag och aktörsroller i 

texterna. 

Kärnvärden: Detta innefattar de diskursiva värden och värderingar som implicit framkommer 

i samspelet mellan semiotiken och det språkliga innehållet i de undersökta utställningstexterna.   

6.2	MulMmodal	diskursanalys	

Eftersom detta i huvudsak är en språkvetenskapligt inriktad studie så kommer jag att analysera 

de semiotiska element som tydligast utmärker Fotografiskas webbplats och som omger 

utställningstexterna. Därför kommer jag att använda en förenklad och modifierad version av 

den kritiskt multimodala diskursanalysen (CDMA) så som den används av bland andra Ledin 

& Machin i undersökningarna av nylanseringen av Örebro universitet och förekomsten av 

livsstilar i den årliga IKEA-katalogen (Ledin & Machin 2015 & 2016). De tre semiotiska 

element som jag har valt att titta närmare på är valet av disposition, valet av färg och form, 

samt navigering. 

6.3	Närläsning	och	innehållsanalys	

Dessa metoder innebär olika saker inom olika akademiska discipliner och syften och för mina  

ändamål har detta inneburit att jag noggrant och med pennan i hand läst var och en av de 

utvalda utställningstexterna flertalet gånger att för att på djupet förstå vad texterna vill säga 

läsaren. Jag utgår här alltså ifrån textens retoriska syfte och situationen i vilken den 

förekommer (Kjeldsen Elmelund 2008: 84-85) , det vill säga som en utställningstext på 

Fotografiskas webbplats. Genom att förstå syftet bakom texterna och det behov som de är 

tänkta att tillgodose, så har jag lättare kunnat förstå och finna mönster i hur de utformats både 

till yta och innehåll. I min närläsning av innehållet i utställningstexterna har jag försökt finna 
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förekomsten av olika etablerade texttyper som utmärks av gemensamma teman och stildrag 

inom exempelvis journalistiken, sakprosan och den litterära prosan. 

7.	Resultat	och	analys		

Detta avsnitt består inledningsvis av en genomgång av Fotografiskas webbplats som ett 

semiotiskt rum, där jag tycker mig se att de element som tydligast omger utställningstexterna 

är disposition, valet av färg och form, samt navigering. Därefter övergår resultatredovisningen 

till att handla om innehållet i utställningstexterna. Här har jag för enkelhetens skull valt att 

kategorisera innehållet utefter redan etablerade stilistiska texttyper. Eftersom min 

undersökning visar att dessa texttyper blandas och återkommer i utställningstexterna så har jag 

valt att i Bakhtins anda tala om och kategorisera texttyperna som olika röster. I avsnittets 

slutskede kommer jag att sammanfatta de identitetsskapande kärnvärden som implicit 

framträder genom webbplatsens utformning och innehåll.    

  

7.1	Tre	betydande	aspekter	av	webbplatsen	som	eK	semioMskt	rum	

7.1.1	DisposiMonen	-	bilden	och	det	kända	ansiktet	i	blickfånget	

Det första man som läsare av Fotografiskas webbplats nås av är en stor bild från någon av de 

pågående utställningarna. Inte sällan används kända personer som lockbete för att klicka på 

bilden till utställningstexten, vilket påminner om tidigare fenomen i marknadsföringen av 

konst (Schroeder 2005: 1294-1297). I bilden finns en text som presenterar namnet på den 

utställande konstnären, utställningens namn och de datum mellan vilka utställningen äger rum 

(Bild 5). Denna text är placerad centralt i bilden och är hyperlänkad, vilket innebär att man 

efter att ha klickat på den kommer till en längre text om utställningen (Bild 4).   

Bildens framskjutna position blir än tydligare i relation till webbplatsens andra sektioner. 

Startsidan (Bild 1) visar kanske detta allra tydligast. Överst visas en högupplöst bild på den 

välkända sångerskan Sara Larsson som vid tidpunkten ingick i en av konsthallens utställningar. 

(Notera att den utställande konstnärens namn och övrig information endast ledsagar bilden). 

Under nästkommande sektion ”Aktuellt denna vecka” samlas diverse övriga evenemang på 

konsthallen som inte har direkt att göra med utställningarna som sådana. Dessa publicerade 

inlägg kännetecknas av mindre storlek på bild och text, samt att de ligger bredvid varandra i 

två horisontella rader. Dessa exempel visar tydligt att dispositionen är tänkt att rama in och 

framhäva det viktigaste (Ledin och Machin 2016: 8) och ur Fotografiskas perspektiv används 
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föga förvånande ett foto från utställningen som den dominerande visuella fästpunkten för att 

bjuda in läsaren till utställningstexterna. 

7.1.2	Färg	och	form	–	tradiMon	och	elegans	

Webbplatsens färgschema går i svart och vitt med varierande inslag av färg-och svartvita 

bilder. Marginalerna och brödtexten är svärtad, samtidigt som den centrerade ytan där 

hyperlänkarna och utställningstexterna placerats, går i färgen vit. Likt Ledin & och Machins 

symboliska färgtolkning av Örebro universitets logotyp (Ledin och Machin 2015: 25-26), så 

vill jag hävda att Fotografiskas val av ett färgschema i svart och vitt är en hommage till den 

fotografiska historiens traditionstyngda, svartvita estetik. De typsnitt som används följer även 

dessa ett klassiskt snitt (Bild 4). Likt det tidigare nämnda konstmuseet MAXXI (se avsnitt 

3.1.2) så använder även Fotografiska här tradition som ett tema i sin marknadspositionering. 

Vidare kan förekomsten av färgbilder också tolkas som ett sätt att signalera till läsaren att 

konsthallen uppskattar modern fotokonst och teknik. Detsamma skulle också kunna sägas om 

delningsknappen som finns i den högra marginalen vid varje utställningstext. I övrigt är de 

grafiska formerna på webbplatsen möjligtvis influerade av fotografiets traditionellt kvadratiska 

och rektangulära inramning. Ytterligare en tolkning är att de raka formerna signalerar 

stringens och elegans (Bild 6). 

7.1.3	Navigering	–	minimalism	och	funkMonalitet	

Avslutningsvis riktar jag fokus på navigeringen av webbplatsen. Till vänster om bilden på 

startsidan hittas en menyikon och en ikon för öppettider, som fälls ut när man klickar på dem, 

samtidigt som det övriga innehållet förminskas. Klickar man på den igen så försvinner 

navigeringsmenyn helt, vilket tyder på att Fotografiska eftersträvar en minimalistisk design. I 

menyn så har länken ”Utställningar”, placerats på andra plats efter länken till startsidan och när 

man klickar på denna så når man länkar till samtliga utställningstexter (Bild 2). Dessa 

disponeras enligt samma namngivningsprincip, namn, titel och datum. Ovanför texten visas 

också en mindre kvadratisk bild från utställningen. Precis som under sektionen ”Aktuellt 

denna vecka” så är inläggen placerade horisontellt. På varje rad ryms två inlägg i blickfånget 

vilket gör att användaren måste ”rulla” ned sidan för att nå nästkommande inlägg. Detta visar 

utställningstexternas framskjutna status, att utställningstexten, bilden och inte 

transportsträckan dit, står i fokus. Denna fokusering på minimalistisk funktionalism påminner 

om hur tidigare studier tolkat den tomma ytan som en semiotisk resurs för att förmedla 

exklusivitet (Ledin och Machin 2015: 24-25, Thurlow & Jaworski 2010: 189-190). 
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Bild 5: Exempel på titelbild.

Bild 1: Startsidan med fotografiet 

och det kända ansiktet, artisten 

Sara Larsson på framskjuten 

plats.

Bild 6: Det stringenta, svartvita formspråket.

Bild 4: Utsnitt från en en av de analyserade utställningstexterna. 

med en delningsknapp för sociala medier till höger.

Bild 2: En översikt av navigeringen. Här under sektionen 

”Aktuella utställningar”. med navigationsmenyn utfälld.



7.2	Förekomsten	av	texKyper	som	narraMva	röster	i	utsällningstexterna		

I min undersökning har jag funnit inslag av fem olika texttyper som var och en utmärker sig 

genom specifika stildrag. Personligen tycker jag att dessa texttyper var relativt enkla att finna 

eftersom de bär på tydliga stildrag från välkända genrer, både litterär prosa och sakprosa.  

Dessutom är skiftena mellan de olika texttyperna i utställningstexterna relativt lätta att 

identifiera eftersom deras varierande funktioner och språkliga innehåll tydligt skiljer sig åt. 

Med detta sagt så gör jag inget anspråk på att presentera min läsning av utställningstexterna 

som den enda rätta, den ger dock en fingervisning om hur Fotografiskas utställningstexter kan 

uppfattas av läsaren. Andra läsare gör sin subjektiva tolkning vilket gör att kategoriseringen 

sannolikt skiljer sig åt beroende på vem som undersöker texterna. Eftersom dessa texttyper 

samsas i texterna så hävdar jag att de implicit fungerar som narrativa röster som vid sidan av de 

semiotiska resurserna också bidrar till att forma Fotografiskas varumärkesidentitet. Som tidigare 

nämnt så utgår jag här ifrån Bakhtins tankar om röster, det vill säga en samling språkliga 

stildrag, referenser, fraser, ställningstaganden och värderingar, vilka skribenten eller talaren 

själv, medvetet eller omedvetet, har anammat från andra personer eller sociala företeelser 

(Bakhtin 1992: 294).  

De narrativa rösterna som jag har funnit förekommer olika mycket i texterna. Vissa 

återkommer i varje text medan andra endast hittas i några av dem. För att tydliggöra i vilken 

utsträckning de olika rösterna framträder så kommer jag presentera de i stigande ordning, från 

minst till mest förekommande. Eftersom detta är en kvalitativ undersökning så kommer jag 

dock inte närmare redovisa frekvensen för hur ofta en viss texttyp förekommer. 

Fortsättningsvis redogör jag i tur och ordning för den rapporterande, faktaorienterade, 

relationsskapande, undervisande och existentiella kritikerrösten.    

   

7.2.1	Den	rapporterande	rösten	

Till denna texttyp räknar jag referatmarkörer, som i materialet uteslutande följer på citat. Här 

har jag också placerat det enda tydliga exemplet på journalistisk reportagetext, i det här fallet 

kännetecknat av en informellt hållen återgivning, dominerad av citat om utställningen från 

konstnären själv.  

Ex. 1 (Från Anton Corbijn -1-2-3-4): 

”…. säger Pauline Benthede, Exhibition Manager på Fotografiska”.  
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Förekomsten av referatmarkörer efter citat återkommer i varje text. Givetvis är också citatet i 

sig en aspekt av den rapporterande rösten eftersom det ordagrant uttrycker vad någon har 

sagt. Här vill jag dock argumentera för att citatets primära funktion i textmaterialet inte är att 

återge innehållet som sådant; istället syftar citatet till att förmedla de konstnärliga 

intentionerna till läsaren. Mer om detta kommer i sektion 7.2.3. Skälet till att jag ändå väljer 

att kategorisera detta som en egen narrativ röst är för att understryka att texterna här gör 

anspråk på att betrakta utställningen i fråga neutralt och på distans, likt en journalistisk 

reportagetext. 

Ex. 2 (Från Anders Petersen): 

”Anders Petersen började plåta för att han gillar folk. Han försökte måla och skriva, men det blev för 

ensamt.” Gillar man folk så är kameran en ursäkt att träffa dem, det är ett verktyg som öppnar upp 

dörrar till platser som man annars aldrig skulle få tillträde till. Det är en priviligerad situation, 

speciellt om man är intresserad av människor. Att vara nyfiken är en förutsättning”, säger Anders 

Petersen och fortsätter.” 

Detta citat innehåller både en informellt beskriven orsaksförklaring till varför den utställande 

fotografen började fotografera, Anders Petersen började plåta för att han gillar folk, och citat med 

efterföljande referatmarkörer från konstnären själv för att styrka påståendet. Jag får känslan av 

att skribenten har intervjuat Petersen likt en reporter, för att sedan återge det sagda på detta 

sätt. Dessa berättartekniska grepp, som är vanliga inom journalistiken, lyser i övrigt med sin 

frånvaro i textmaterialet. 

7.2.2	Den	faktaorienterande	rösten	

Hit räknar jag direkt adresserad information till besökaren, så som utställningens och 

fotografens namn, och välkomnande inbjudningar att ta del av utställningen. Varje text inleds 

med en rubrik med konstnärens namn, titel på utställningen och eventuella fotoserier som 

visas, samt visningsdatum.   

Ex. 3 (Från Charlotte Gyllenhammar - Natt):  

”Bild* 

Charlotte Gyllenhammar  

Natt 

25 November, 2016 – 5 mars  
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Enligt min personliga tolkning så är det endast en gång i det undersökta materialet som 

skribenten vänder sig till läsaren med ett direkt erbjudande: 

Ex. 4 (Från Anton Corbijn -1-2-3-4): 

”Varm (sic) välkommen till Fotografiska och upplev fotografier som var med och skapade bilden av 

moderna musikindustrin.” 

Faktumet att texttypen ”den faktaorienterande rösten” sällan förekommer i materialet skulle 

möjligtvis kunna vara en medveten strategi för att locka läsaren, den potentiella besökaren, till 

konsthallen snarare än att övertala hen med faktatyngd information. Detta styrks också genom 

att varje text bifogas med några fotografier som en föraning om vad utställningen bjuder.  

7.2.3	Den	relaMonsskapande	rösten	

Den relationsskapande rösten har, vad jag kan se tre utmärkande drag. För det första är det här 

som konstnären ges möjlighet att tala till publiken, om ursprunget, värderingarna och 

avsikterna bakom de verk som visas i utställningen. Detta sker i form av citat där konstnären 

ofta redogör för tematiken och förhållningssättet till sitt arbete. På detta sätt får läsaren ta del 

av inifrånperspektivet hos konstnären bakom utställningen. Följande exempel är ett typiskt 

sådant. 

Ex. 5 (Från Helene Schmitz - Transitions): 

”Att fotografera är för mig ett sätt att hantera tid och förgänglighet något som även är ett bärande tema 

i mina bilder. Fotografiet har också som medium en intressant koppling till dessa begrepp”, berättar 

Helene Schmitz. 

För det andra så används den relationsskapande rösten för att uttrycka Fotografiskas perspektiv. 

Genom citat så framkommer det varför konsthallen valt att visa upp en specifik konstnär och 

vad som gör hen unik och relevant inom fotokonsten. 

Ex. 6 (Från Helene Schmitz - Transitions): 

”Helene Schmitz är en svensk fotokonstnär som är ytterst framgångsrik både i Sverige och 

internationellt, och eftertraktad i såväl Europa som Japan och USA. Hon fascineras av det 

ofrånkomliga. Livet mot döden. Människan mot naturen. Hur vi tror oss vara mästare över vårt eget 
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öde, men oundvikligen drabbas av naturens våldsamma reaktion på denna föreställning. Vilket Schmitz 

porträtterar ytterst angeläget”, säger Pauline Benthede, Exhibition Manager på Fotografiska.  

Citatet innehåller en motivering fylld av metaforer för att understryka relevansen och 

lockelsen i konstnärsskapet. Detta resulterar både i att konsthallen dels värderar vad de anser 

som bra konst, och dels att användningen av existensiella metaforer signalerar att fotokonst är 

något introspektvt som måste upplevas med egna ögon för att förstås. 

 För det tredje framträder den relationsskapande rösten inte enbart i form av citat. Den 

används också för att skapa ett förtroende hos läsaren genom igenkänning, enligt min 

tolkning för att tillföra en känsla av exklusivitet.  

Ex. 7 (Från Anton Corbijn -1-2-3-4): 

"För många av oss är hans roll där lika viktig som musikerna framför hans kameralins. Han som kom 

dem närmare än någon annan. Vi har en starkrelation med Anton Corbijn sedan hans tidigare 

utställning Inwards and Onwards på Fotografiska 2012, och är mycket stolta över att presentera denna 

omfattande översikt av det arbete som gjorde honom lika beröm (sic) som dem han porträtterade. (...) 

säger Pauline Benthede, Exhibition Manager på Fotografiska.” 

Inledningen av Ex. 7: ”För många av oss är hans roll…” indikerar att den ansvariga för 

utställningen förutsätter att läsaren vet, alternativt att hen borde veta vem konstnären Anton 

Corbijn är. Detta ger, tillsammans med frasen ”…och är mycket stolta över att presentera…”,  

enligt mig ett intryck av att Fotografiska vill signalera att de är skickliga bedömare av vad som 

är bra fotokonst och att de gärna ser att även besökarna är inlästa på ämnet och att de inser 

betydelsen konstnärens verk.  

Ex. 8 (Från Anton Corbijn -1-2-3-4): 

"Den som sett Corbijns debutfilm Control, ett fascinerande porträtt av Ian Curtis i det brittiska 

kultbandet Joy Division, glömmer det aldrig"  

Ovanstående mening är ett påstående från skribenten av texten. Denne knyter här ett 

relationsskapande band till de läsare som delar minnesupplevelsen. Detta skapar en känsla av 

att skribenten i första hand riktar sig till de initierade entusiasterna av fotokonst och Anton 

Corbijn, som ett utrop till denna exklusiva skara att besöka utställningen. Den 

relationsskapande rösten i textmaterialet framställer således Fotografiska som en medveten 
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konsthall som i ganska hög utsträckning vänder sig till en initierad publik. Detta kommer vi 

också se exempel på i texternas två, ännu outforskade röster.     

7.2.4	Den	undervisande	rösten	

Det som utmärker denna texttyp är att den innehåller ledsagande fakta om utställningen. Det 

gäller exempelvis bakgrundsinformation av samhällelig eller historisk karaktär som är relevant 

att känna till om utställningen eller det aktuella konstnärsskapet.  

Ex. 9 (Från Helene Schmitz - Transitions): 

”The Forest 

I denna nya serie visas fotografier från de Västmanländska skogarna runt Sala där det sommaren 2014 

rasade den värsta skogsbranden i Sverige i modern tid. En människa dog i lågorna och många, både 

djur och boende ckevakueras (sic). Nära 14 000 hektar skog förstördes. Skogsbranden bröt ut på ett 

kalhygge, ett av människans mest destruktiva koncept vad gäller att för generationer framåt förstöra 

oersättliga naturvärden. Sedan branden har Helene Schmitz under två års tid återvänt till skogarna i 

Västmanland för att med sin kamera dokumentera landskapets förvandling.” 

Ex. 10 (Från Anders Petersen): 

”Utställningen på Fotografiska består av bilder från Anders Petersens första projekt Café Lehmitz till 

nya bilder från Rom. ” 

Sakprosan som förekommer i Exempel 9 och 10  skapar, i mitt tycke en känsla av neutralitet 

och att konsthallen vill undervisa besökaren. Tack vare denna pedagogiska ambition så  

inkluderar denna texttyp alla typer av läsare, såväl nybörjare som experter i fotokonstens värld.    

Nu över till den texttyp som knappast kan anses vara riktad till alla sorters besökare. 

7.2.5	Den	existenMella	kriMkerrösten	

Kännetecknande för den här texttypen är det rika innehållet av litterära formuleringar och 

existentiella metaforer som möjligtvis syftar till att försätta läsaren i fotoupplevelsen. 

Skribenten fungerar således både som en ställföreträdande betraktare och kritiker av 

utställningen. Följande tre exempel vittnar på olika sätt om detta.  
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Ex. 11 (Från Anders Petersen): 

”Det finns en kronologi, en röd tråd. Det handlar om möten. Och att vara närvarande. Rik eller fattig 

har ingen betydelse, bilderna visar något djupare än så. Det som gör oss till människor. Känn efter och 

tillåt dig att förlora dig i bilderna.” 

Ex. 12 (Från Charlotte Gyllenhammar - Natt):       

”Skapad av en av de svenska konstnärerna som har förmågan att verkligen beröra och nå ut till sin 

publik. Både i den internationella konstvärlden och hos en allmänhet som tidigt lät sig fångas av 

hennes mystiska egna solsystem där mycket är upp och ned och nästan inget vad det utger sig för att 

vara…" 

Ex. 13 (Från Helene Schmitz - Transitions):   

Här råder det tillstånd, där en fas leder in i en annan, i de ständiga övergångar vi kallar tid. Här pågår 

Transitions.” 

Det första exemplet är inledningen till en av texterna, det andra ett mittenstycke och det 

tredje ett avslutande stycke. Denna röst förekommer alltså i textens alla delar, vilket vittnar om 

att den fungerar såväl lockande, ledsagande och sammanfattande. Denna funktionella 

allsidighet är det, enligt min tolkning, ingen av de andra texttyperna besitter. Samtidigt anser 

jag att den suggestiva tonen med fokus på konstnärens skicklighet att arbeta med existentiella 

frågor i utställningarna både signalerar hur och att Fotografiska säljer in fotokonsten som en 

existentiell, introspektiv upplevelseprodukt, men också hur konsthallen tycker att man bör 

konsumera fotokonst. 

7.2.6	Fotografiskas	idenMtetsskapande	kärnvärden	

Till sist kan jag alltså konstatera att en närmare granskning av webbplatsen och 

utställningstexterna som finns där innehåller fem narrativa röster som tillsammans förmedlar 

en vilja att framstå som kunniga, intellektuella, minimalistiska, exklusiva och medvetna om 

den fotohistoriska traditionen. Dessa röster, tillsammans med de semiotiska kännetecken som 

genomsyrar webbplatsens design, kan alltså sägas utgöra socioestetiska kärnvärden i 

Fotografiskas varumärkesidentitet. Sammantaget tolkar jag det som att dessa syftar till att 

införliva en känsla av utvaldhet och exklusivitet hos webbplatsens läsare, det vill säga 

konsthallens potentiella besökare. Däremot kan dessa kärnvärden uppfattas som exkluderande 

gentemot målgrupper som vanligtvis inte konsumerar fotokonst. Förhoppningsvis kan de 

tendenser som denna studie belyser vara användbara för Fotografiska om de någon gång vill 
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bredda sin målgrupp eller veta hur deras varumärkesidentitet kan tolkas av densamma. 

Alternativt kan resultaten också fungera som som ett stöd i deras framtida 

marknadsföringsarbete. Detta är ett arbete som, från Fotografiskas sida, i skrivande stund saknar 

uttalade kärnvärden att förhålla sig till. 

8.	Diskussion	

8.1	Vägen	Mll	slutsatserna	

Genom en multimodal och narrativ diskursanalys av webbplatsen och utställningstexterna så 

har jag undersökt hur Fotografiskas varumärkesidentitet realiseras i samspelet mellan semiotiska 

och narrativa resurser och vilken bild den förmedlar av Fotografiska till betraktaren. Resultatet 

visar, enligt min tolkning, att Fotografiska använder webbplatsen i identitetsskapande syfte 

genom porträtteringen av fotokonsten och dess centrala aktörer som bärare av ett antal 

socioestetiska kärnvärden så som minimalism, intellektualitet, exklusivitet, tradition och 

kunnighet. Denna diskurs framkommer i utställningstexterna genom fem narrativa röster. 

Således har jag i denna uppsats besvarat följande frågeställningar: 

• Vilka multimodala resurser omger utställningtexterna på webbplatsen? 

• Vilka narrativa resurser utmärker utställningstexterna? 

•  Vad säger det semiotiska samspelet på webbplatsen om den varumärkesidentitet som 

Fotografiska vill förmedla i rollen som en konstnärlig institution? 

	 8.2	Slutsatserna		

• Webbplatsens semiotik framkallar enligt min tolkning en känsla av tradition, minimalism 

och exklusivitet. Denna diskurs realiseras bland annat tack vare det svartvita färgschemat, 

de klassiska typsnitten samt det rektangulära och kvadratiska formspråket som för tankarna 

till fotografiets barndom och inramningens symbolik som finns i konstvärlden. 

• Genom användandet av fem narrativa röster (den rapporterande, faktaorienterade, 

relationsskapande, undervisande och den existentiella kritikern) positionerar sig 

Fotografiska som kunniga inom ämnet fotokonst och uttrycker härmed implicit vad som är 

bra konst och hur den ska upplevas. Med hjälp av konsthallens centrala aktörer, de 

utställande konstnärerna och kända, relevanta personer, så vänder de sig därför, medvetet 

eller omedvetet till en initierad publik. Det tolkar jag  som att konsthallen först och främst 

vill framstå som en trovärdig och exklusiv verksamhet för den vane konsumenten av 
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fotokonst. Att upprätthålla en sådan diskurs riskerar dock att exkludera målgrupper som 

vanligtvis inte konsumerar fotokonst.  

8.3	SammanfaKande	utblick	

Att bygga en varumärkesidentitet är som vi sett i denna studie både möjligt och effektivt. 

Personligen har jag funnit att den multimodala och narrativa diskursanalysen lämpar sig 

väl för denna typ av ändamål eftersom mönstren i Fotografiskas identitetsskapande på 

webbplatsen framkom tydligt. Användningen av färger, tomma ytor och kända ansikten 

som ett sätt att förmedla en känsla som en del i varumärkesidentiteten, förekommer likt 

tidigare studier, (Ledin & Machin 2015, 2016, Thurlow & Jaworski 2010, Schroeder 2005) 

också på Fotografiskas webbplats. Därtill visar forskningen, som vi tidigare sett, att 

strategisk marknadsföring av en unik identitet både är ett rekommenderat och effektivt sätt 

att positionera sig bland konkurrerande konsthallar och museer; särskilt eftersom detta är 

en bransch stadd i förändring (McLean 2003, Schroeder 2005, Henning 2006, Tobelem 

2007, Aronczyk 2008). Trots att jag inte har funnit någon uttalad varumärkesidentitet 

formulerad av Fotografiska själva, så framstår kommunikationen på webbplatsen, i mitt 

tycke, som ytterst medveten.  

Detta, och undersökningens begränsade materialval, gör att de kärnvärden som jag 

tillskriver Fotografiskas varumärkesidentitet endast bör ses som ett första spadtag på ett ännu 

tämligen obeforskat område. Det vore intressant att i framtida studier genomföra en 

liknande undersökning på ett större urval av utställningstexter som en jämförelse till 

denna. Det skulle också vara givande att genomföra och jämföra liknande undersökningar 

på andra konstnärliga institutioners webbplatser. Så länge Fotografiska inte lanserar en 

officiell varumärkesidentitet så kan en sista möjlighet vara att undersöka om de kärnvärden 

som jag funnit och diskuterat tolkas på ett liknande sätt av mer erfarna besökare av 

Fotografiskas webbplats och konsthall än undertecknad själv.  
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