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Bildbetydelser - Göran Sonessons bildsemiotik 
- en sammanfattning  
 
 Anders Marner 

 
 
 
Semiotik betyder ursprungligen teckenlära. Ibland kan man stöta på begreppet semiologi, som 
betyder samma sak, fast då rotat inom en viss tradition inom semiotiken, den strukturalistiska 
saussuretraditionen. 
 
Semiotiken är inte intresserad av individuella betydelser, utan istället av hur mening uppstår 
generellt. Hur tecknen och betydelserna fungerar i allmänhet; vad bilder, språk, upplevelse, 
medvetande osv. är för den vanliga människan - i livsvärlden - världen tagen för given. 
Semiotiken är inte intresserad av att jorden är rund, som astronomin, utan istället av att vi 
upplever jorden som platt. Den är intresserad som humaniora och samhällsvetenskaperna av 
kvaliteter, inte kvantiteter, som naturvetenskapen. Den konstruerar modeller som belyser 
människans upplevda värld. Konstvetenskapen är intresserad av individuella konstnärer eller 
specifika konstverk. Semiotiken är intresserad av bild, litteratur, språk, konst, perception, 
upplevelse osv., men i allmänhet. Den står i motsättning till romantikens individualism men 
också till positivismens vetenskapliga mätningar och atomism. Den står också i motsats till en 
naiv uppfattning om vad verklighet är. Semiotiken kan ses som en allmän betydelselära vars 
underavdelningar är t.ex. lingvistiken och bildsemiotiken. 
 
Följande framställning av bildsemiotikens grunder baseras på artiklar skrivna av semiotikern 
Göran Sonesson, men framför allt på boken Bildbetydelser (1992). Sonesson vill utvidga 
semiotikbegreppet till att betyda betydelselära, eftersom han menar att det också finns former av 
betydelse som inte är baserade på tecken. I den varseblivna världen fångar vi människor upp 
betydelse genom att endast betrakta och uppleva den. Vi kan inte skilja livsvärlden från den så 
kallade verkligheten. Inte heller kan vi i livsvärlden skilja på verkligheten och kulturen. Vi ser 
med våra sinnen, men inte med ett s.k. "innocent eye". Verkligheten är redan tolkad. Vi hör ljud, 
ser föremål, vi kan ta på sakerna omkring oss och även agera och ingripa i denna livsvärld. 
Livsvärldens centrum är oss själva, på den plats vi befinner oss och just nu. Det är den "zero 
degree" som är lika med den vanliga världen, som är så lite medierad som möjligt. Olika grupper 
av människor lever i i viss mån olika livsvärldar. Därför kan konflikter uppkomma i mötet mellan 
de olika grupperna och kulturerna som bottnar i den egna livsvärldens främlingsrädsla. 
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I den varseblivna världen är det  sammanhanget som ger betydelse. Det ena ger betydelse till det 
andra. Sonesson ger ett exempel: vi får plötsligt på en skogsstig se en vedhuggare  med händerna 
på en yxa som han håller över huvudet. Detta är inget tecken eftersom vi känner till betydelsen 
och vet vad som kommer att ske; mannen kommer att med kraft föra yxan mot trädstammen 
framför honom. Innehållet följer naturligt på det första intrycket. Vi vet vad det är som sker 
eftersom vi varit med om  liknande händelser tidigare eller kanske gjort det själv. Den 
varseblivna världen är full av regelbundenheter  och vår förväntan  gör att vi kan tolka 
situationen. Upplever vi något obegripligt så söker vi förklaringen i den mest rimliga tolkningen. 
Om vi däremot fotograferar vedhuggaren, så rycker vi ut honom ur det naturliga sammanhanget, 
och ett ikoniskt tecken uppstår. Betydelse är således ett mer allmänt fenomen än vad tecken är. 
 
Sonessons teckendefinition finner han hos filosofen Husserl. Tecknet har där två delar, den ena - 
uttrycket - upplevs som direkt närvarande i medvetandet men är inte det viktiga (inte tematiserat). 
Den andra är indirekt närvarande, men är det som är det viktiga - innehållet. Tecknet 
transporterar medvetandet från en fiktionsgrad till en annan. 
 
Om vi överför detta till språket så är det skrivna ordet HUS eller ljudkombinationen ´hus´ 
närvarande för oss i medvetandet, men i detta sammanhang ganska oviktiga. Innehållet, dvs. 
begreppet, är inte direkt närvarande, men är däremot det som ordet eller ljudet syftar på, dvs det 
som är det viktiga. I en bild ser vi ett materiellt föremål, ett papper, en målarduk el.dyl. med 
färgpigment. Det är detta föremål man alldeles uppenbart ser, men det är inte detta som är det 
viktiga, utan istället färgerna och formerna såsom de formas till en illusion av en varsebliven 
värld. Det är det som är innehållet i tecknet. 
 
I ett tecken måste det finnas en skillnad mellan uttrycket, som är det skrivna ordet, det uttalade 
ljudet eller färgerna på pappret och innehållet som är det som tecknet syftar på. Eftersom både 
uttrycket och innehållet är mentalt, i medvetandet, så kommer viss del av den materia som bär 
upp uttrycket och en viss del av innehållssidan att bli oväsentlig för teckenfunktionen. Den delen 
kallas substansen. Den del som bär upp själva teckenfunktionen kallas formen. Formen är allt 
som krävs för att tecknet ska kunna fungera. Men i praktiken finns alltid substans kring formen.  
 
Inom semiotiken pratar man om tre olika sorters teckentyper: det konventionella tecknet, det 
ikoniska tecknet och indexet. Det som skiljer teckentyperna åt är att de har olika relationer mellan 
uttryck och innehåll. Det konventionella tecknet har ingen annan relation mellan uttryck och 
innehåll annat än att man lärt sig den. Den är godtycklig. Språket är konventionellt och 
överenskommet. I det ikoniska tecknet t.ex. bilden är relationen baserad på intrycket av likhet 
och när det gäller indexet är den baserad på närhet eller del/helhet, dvs vi ser ett spår efter ett djur 
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som är ett index av detta djur. Man kan också peka ut saker med index, dvs. skapa dem i den 
situation man befinner sig i. 
 
Uppdelningen av tecknen i tre typer gjordes av den amerikanske filosofen C S Peirce, och just 
ikoniciteten sedd som en likhetsrelation har kritiserats inom semiotiken. Ett av argumenten mot 
ikonicitet är att alla saker i universum i viss mening är lika varandra. T.ex. så är alla föremål, djur 
och växter gjorda av materia. Och både djur och människor är lika just i det att de är levande. 
Men de är trots det inte tecken för varann. Ett annat argument är att om bilden är lik ett föremål 
så måste föremålet också vara likt bilden, vilket inte är fallet. En tavla är därför i viss mening mer 
lik en annan tavla än det den föreställer.Men dessa argument är inte giltiga enligt Sonesson. Det 
finns en skillnad mellan likhet  och identitet. Två tavlor är lika varann i betydelsen att de tillhör 
samma kategori. De är i viss mån identiska, har samma egenskaper, precis som två bilar av 
samma modell kan vara identiska . Men i en bild finns i stort sett inga egenskaper gemensamma 
mellan uttrycket (papperet, färgen) och innehållet (illusionen av ett visst motiv). Ett porträtt av en 
människa är inte tredimensionellt och rör inte på sig och har inte hål i näsan etc., men den 
människa som porträttet föreställer har sådana egenskaper. Sonesson menar att bilder ger en 
upplevelse av likhet mot bakgrund av en fundamental olikhet.  
 
Han menar också att bara föremål med låg status, t.ex. färg och papper kan vara uttryck åt 
innehåll med hög status t.ex. levande personer och tredimensionella föremål. Om en bil ska vara 
tecken för andra bilar måste teckenrelationen paradoxalt nog vara mer konventionellt betingad, 
t.ex. genom att vara med på en bilutställning. Genom att ställa ut bilen på en utställning förväntas 
bilen (som en överenskommelse) vara ett tecken för andra bilar av samma märke. I trafiken 
däremot ser man inte bilen som ett tecken, utan helt enkelt som en bil. 
 
Man har försökt att göra ikoniciteten konventionell, dvs. inte baserad på likhet utan på inlärning 
och överenskommelse. Men bilden är enligt Sonesson inte konventionell, ett argument är att små 
barn som inte sett bilder förr direkt kan uppfatta dem. Man behöver alltså inte känna till bilder, 
det räcker med att man känner till den typen av föremål som bilden föreställer. Man behöver 
således inte lära sig att se bilder. 
 
Det finns alltså enligt Sonesson alltså två typer av ikonicitet. Med primär ikonicitet  menas bilder 
där uttryck och innehåll inte har gemensamma egenskaper, och med sekundär ikonicitet  menas 
föremål som har vissa gemensamma egenskaper eller rent av identitet. Där krävs då en 
konvention för att vi ska se ikoniciteten. T.ex. att föremålet visas på en utställning. Vidare så 
föregår teckenrelationen upplevelsen av likhet i det sekundära ikoniciteten, och är ett villkor för 
att den ska framträda. I den primära ikoniciteten däremot föregår likhetsupplevelsen 
teckenrelationen. Den primära ikoniciteten är baserad endast på proportioner som 
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överensstämmer mellan uttryck och innehåll, inte på gemensamma egenskaper. Det är i den 
primära ikoniciteten stor skillnad mellan uttryck och innehåll, de tillhör olika kategorier. 
 
Men bilder kan dock vara konventionella i viss mening eftersom seendet är konventionellt, dvs. 
uppbyggt på visuellt tänkande och är ett seende i prototyper. En annan typ av konventionalitet är 
att uttrycket är en helt annan kategori än det det föreställer och visar detta innehåll efter egna 
förutsättningar. 
 
Språkliga tecken analyseras oftast i semiotiken i två delar. Om vi utgår från en sats, en rad ord 
som bildar betydelser, så kan de först analyseras i en betydelsebärande del, orden, och sedan i en 
betydelseskiljande  del, bokstäverna. I den betydelseskiljande delen finns inget innehåll. 
Bokstäverna betyder inget, de är enbart till för att man ska kunna skilja orden åt. Denna 
uppdelning kallas den dubbla artikulationen.  
 
Företrädare för vad som skulle kunna kallas "den lingvistiska imperialismen" delade in bildens 
delar på samma sätt , t ex semiotikern Umberto Eco, i boken Den frånvarande strukturen (1968). 
Men bilder fungerar enligt Sonesson inte på detta sätt. De kan inte brytas ned till de delar som 
bara är betydelseskiljande. Istället är det så att bildens minsta beståndsdelar blir 
betydelsebärande. En bokstav förblir en bokstav i ordet, men i bilden blir ett streck en detalj i 
bildens betydelse, en del av vad bilden föreställer. När helheten väl skapats i medvetandet, så 
projiceras delbetydelserna ned till varje enskild detalj i bilden. I språket betyder "an" inte näsa i 
ordet ansikte, men vissa streck i en teckning föreställer en näsa. Detta kallar Sonesson 
resemantisering och menar att det är typiskt för bilder. Bl.a. av denna anledning är tanken att 
"bilden är ett språk" diskutabel. 1 Om man ser bilder som språk så blir bilden konventionell och 
uppbyggd av betydelseskiljande enheter precis som bokstäver och ljud som fogas samman till 
betydelsebärande enheter. Om man ska tala om bilder som språk så måste man vara medveten om 
de avsevärda skillnaderna mellan bild och språk sedd ur semiotisk synpunkt. Sannolikt kan man 
bara tala om ”bilden som språk” i metaforisk betydelse. 
 
Många semiotiker talar om två betydelseskikt i en bild: det piktorala och det plastiska. Det 
piktorala skiktet är den illusion av en varseblivbar företeelse som uppstår i bilden. Det plastiska 
skiktet har de egenskaper som bilden har som föremål som uttryck, innehållet är mer eller mindre 
abstrakta egenskaper. Färg, form och textur är de viktigaste egenskaper som bilden har som 
föremål och dessa blir till betydelser. Särskilt inom modernismen har de plastiska tecknen 
använts flitigt. Vinklade geometriska former ger ofta en kall, hård upplevelse i en bild, och 
rundade former upplevs kanske som mjuka och feminina. Det plastiska skiktet i bilden är 

                                                 
1  Utbildningsdepartementet Kursplaner för grundskolan (Lpo -94) 1994 Stockholm: Fritzes förlag s. 4 
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sekundärt ikoniskt eftersom t.ex. färgen står i en betydelserelation till innehållet, som är 
egenskaper som färgen själv har, t.ex. klarhet, värme etc. 
 
I och kring en bild finns flera olika rum. Det första rummet är den yta som är den plats där en 
illusion uppstår. Det är alltså bildens uttrycksplan och uppkommer när man ser bilden som om 
där inte fanns någon bild. I så fall ser man bara fläckar, former och färger. Detta kallas 
avbildningsrummet. 2 Det andra rummet är det avbildade rummet, det rum man ser som en 
illusion på bilden. Det avbildade rummet är bildens innehåll. Ytterligare ett rum är det 
referentiella rummet, en förlängning av bildens innehåll. Det är den tänkta plats som omger 
fotografen eller målaren vid sitt staffli. Det referentiella rummet är alltså mer än det avbildade 
rummet; ett rum som man framsuggererar eller kan föreställa sig i fantasin. Den suggestionen 
behöver inte nödvändigtvis inte innefatta fotograf eller målare. Ofta kan vi se bilden som om det 
är vi som betraktare som betraktar det bilden visar. Det referentiella rummet är vad som finns 
bakom de delar av tingen som visas i det avbildade rummet, men också saker som vi kan 
föreställa oss utanför bildens ramar. Det är också färg, ljud, smak, lukt och rörelse etc. I det 
referentiella rummet finns också en referentiell tidsdimension på så sätt att vad som föregår och 
kommer efter tidsutsnittet läggs till bilden. Till dessa rum kommer avbildbarhetsrummet som är 
den plats varifrån bilden betraktas. Ramrummet  är den direkta förlängningen utanför bilden av 
avbildningsrummet, det är ramen i en bild samt väggytan eller papperet omkring bilden. Dessa 
olika rum är viktiga för bilden på olika sätt. Man måste t.ex. skilja det referentiella rummet från 
det avbildade rummet. Det referentiella rummet är ett tillägg till innehållet i det avbildade 
rummet, men är ändå en del av bildens betydelse. I ramrummet fullbordas former i bildens 
avbildningsrum. T.ex. om det finns ett cirkelsegment i avbildningsrummet fullbordas det till en 
cirkel utanför bilden i ramrummet.3 
 
I praktiken är tecknen som vi avläser omkring oss sällan renodlade i de tre tidigare nämnda 
kategorierna, konventionellt tecken, ikon och index. Ovanpå relationen mellan uttryck och 
innehåll, avbildningsrum och avbildat rum, finns alltså relationen mellan avbildat rum och 
referentiellt rum. Den senare relationen är oftast inte en teckenrelation eftersom de olika planen 
är av samma natur och kontinuerliga i relation till varann. Den är en indexikalitet. 
 

                                                 
2 Sonesson, G., Bildbetydelser Lund: Studentlitteratur 1992 s. 183 
3 I Pictorial Concepts har Sonesson en annan uppdelning av bilden som är inspirerad av Husserl. 
Bilden kan ses som ting eller som en yta, bildtinget. I bildtinget finns ytterligare ett plan som visar bilden sedd som 
bild, bildobjektet. Här framträder bilden som tredimensionell, men figurerna är i den storlek bilden är framställd i, 
eventuellt svart/vita osv. Båda dessa nivåer i bilden är enligt Sonesson del av bildens uttrycksplan. I bilden finns 
ytterligare två plan, dels bilden sedd som en del av livsvärlden, bildsubjektet. I förlängningen av innehållet kan 
bilden indexikaliskt också ställas i relation till referenten. Bilden avser då en speciell plats och en speciell situation, 
vad som "egentligen" hände på den och den platsen. Referenten vidgar bilden utanför det i bilden synliga. Sonesson, 
G., Pictorial Concepts Lund: Lund University Press 1989 s. 272 
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I bilder finns alltså sekundära tecken som fungerar indexikaliskt. De är följaktligen baserade på 
närhet eller del/helhet. En bild är indexikaliskt kopplad till det rum som kan tänkas omge det 
utsnitt som varje bild är, men även till den tänkta verkliga värld som omger bilden. En bild är 
kopplad indexikaliskt till det tänkta rum som kan tänkas omge det utsnitt som varje bild är, men 
även till den verkliga värld som omger bilden. Är bilden ett porträtt och personen tittar på den 
som målat bilden, så tittar ju personen också på oss som betraktar bilden. Blickar, av bilden 
avskurna delar av föremål m.m. pekar indexikaliskt ut utanför bilden. T.ex. ett fotografi är både 
en bild och en indexikalitet, men i olika av sina egenskaper. Ett föremål på det piktorala planet i 
en bild (ett innehåll ) kan också peka vidare mot ett annat innehåll som föremålet är en del av 
eller är associerat med pga. närhet. Helgonattribut och andra ikonografiska tecken är ikoniska 
tecken som förknippas som indexikaliteter med ett annat innehåll. 
 
Dansken Louis Hjelmslev är den som lanserat konnotationsbegreppet  inom semiotiken. En 
konnotation är enligt Hjelmslev ytterligare ett meddelande som ligger ovanpå denotationen (som 
är uttryck och innehåll i tecknet). Detta konnotationsspråk är ett språk vars uttrycksplan är det 
andra språket. Tecken som betyder detsamma från denotationens synpunkt kan betyda skilda ting 
från konnotationens synpunkt beroende t ex på hur ordet uttalas. Varje gång jag säger något säger 
jag också:"jag talar norrbottniska". När det gäller bilder innebär det att ett och samma motiv, men 
målat i olika stilar eller ismer kan med konnotationsspråk berätta för oss om de är akvareller eller 
oljemålningar eller vilken ism eller stil de tillhör. Ibland kan vi bli lurade; en datormanipulerad 
bild kan konnotera "fotografi" men inte vara ett regelrätt foto. Konnotationsbegreppet har blivit 
missbrukat och i Sverige har t.ex. Gert Z Nordström, efter Roland Barthes, använt det felaktigt 
anser Sonesson. Skillnaden mellan denotation och konnotation är enligt Gert Z Nordström 
skillnaden mellan grundbetydelse - en sorts "verklig" betydelse och bibetydelse, som kan vara en 
känslomässig betydelse. Idén bygger på den antisemiotiska tanken att verkligheten framträder för 
oss utan tolkning. T.ex. ordet ´älskling´ skulle enligt detta förenklade konnotationsbegrepp enbart 
vara konnotation, vilket i teorin är omöjligt. 4 
 
I språket byggs betydelserna upp av betydelseskiljande element, ljud eller bokstäver. Man kan 
kalla dem oppositioner  eftersom deras viktigaste egenskap är att skilja sig från varann. Även 
betydelsebärande tecken i språket är oppositioner i den meningen att de konstruerats för att skilja 
olika innehåll åt. I bilder byggs mening först upp som varseblivningsenheter. I andra hand står de 
i opposition till andra enheter. Det är inte oppositionen som skapar bildens innehåll utan den 
tillför istället mer betydelse. Oppositioner i bilder är följaktligenregulativa, inte konstitutiva. 
Oppositioner i bilder existerar inte, som i språket, före verket i ett system av regler och enheter 
som kan realiseras och kombineras med hjälp av reglerna, utan de är intertextuella,  dvs. är en 
relation mellan bilden och en tidigare bild. Oppositioner inom en bild kallas kontraster och 
                                                 
4 Sonesson, G., a.a. 1992 s. 195  
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oppositioner mellan bilden och en annan företeelse är in absentia. Oppositioner i bilder är inte 
heller strukturella som i språket,  dvs. oppositionen definieras enbart av polerna mellan vilka de 
råder, istället är de abduktiva, dvs. den får sin innebörd i relation till en allmänt accepterad 
regelbundenhet.  
 
Inom strukturalismen talar man om koder, som fungerar styrande i olika sammanhang. Det är 
strukturalisterna som ligger bakom den lingvistiska imperialismens försök att göra bilden 
kodstyrd, likt det konventionella språket. Sonesson, som är rotad i den fenomenologiska 
traditionen, avvisar kodbegreppet när det gäller bilder och perception, men vill ändå inte upplösa 
verkligheten i kaos. Han talar om schemata. Schemat är det övergripande sammanhang som 
förenar separata företeelser med hjälp av en ordning. Schemat assimilerar  företeelser till kända 
tolkningskategorier och ackomoderas  själv om kategorierna inte passar till upplevelsen. Schemat 
innehåller handlingsföljder och händelseföljder, det skapar förväntningar om vad som ska ske. 
Schemat talar om för oss vad som är viktigt och oviktigt. Normen  är dess hårda kärna, men 
scheman är ofta flexibla. Inom den modernistiska konsten t.ex., kan man säga att det viktigaste 
schemat är ständig förändring, att ständigt bryta schemat. Detta kallar Sonesson modernismens 
mekanism. 5 
 
När vi inom språket talar om retorik avser vi ett indirekt sätt att uttrycka oss. I sammanhanget 
finns ett direkt, förväntat sätt att använda orden, men i retoriken använder vi oss av det sätt som 
inte är förväntat. Liknelser och metaforer är retoriska. Groupe µ  är en belgisk semiotikgrupp 
som arbetat med bildens retorik. De utgår från en degree zero, och avvikelser från den är 
retoriska. Degree zero kan vara det förväntade sätt som livsvärlden uppenbarar sig för oss, t.ex. 
att det bredvid en tallrik finns kniv och gaffel och att tallriken först är tom, för att sedan fyllas 
med mat och sedan åter bli tom. Det kan också vara att bilden är gjord på ett visst sätt, i en viss 
stil. Nollpunkten kan vara en generell eller lokal norm. De retoriska greppen kan vara rent 
piktorala eller rent plastiska. De kan vidare vara in absentia (frånvarande) eller in præsentia 
(närvarande i bilden). De kan vara sida vid sida  eller de kan sammansmälta. Surrealismen 
änvänder särskilt ofta sådana retoriska figurer. Piktoralt-plastiska figurer  är figurer där den 
retoriska funktionen råder i ett skikt medan det som gör det möjligt att tolka figurerna finns i det 
andra skiktet. Piktoralt -plastiska figurer är vanliga inom modernismen.  
 

Retoriska dimensioner 
 

                                                 
5 Sonesson, G., "Beyond the Threshold of the People´s Home" i Combi-Nacion Imagen Sueca Umeå 
1993 s. 55 
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Göran Sonesson har utvecklat Groupe µs retorikmodell till en modell i fyra retoriska 
dimensioner, integration, likhet/opposition, fiktionsgrader och kategoriretorik. Minst två av de 
fyra dimensionerna måste vara retoriska för att en retorisk effekt ska uppstå. I den första 
dimensionen, som gäller integrationen mellan tecken eller figurer inom tecken, är det 
indexikaliska relationer av typ närhet (kontiguitet) och del/helhet (faktoralitet) som på en skala 
innebär en successivt ökande grad av brott mot förväntad integration. Svag integration är t.ex. en 
kontiguitet mellan två separata tecken i olika språksystem, t.ex. så hävdar titlarna på många av 
Magrittes verk att de föreställer något annat än det de föreställer (Ceci n'est pas un pipe). 
Integrationen ökar om två bilder ställs samman eller om två objekt på ett oväntat sätt ställs 
samman i en och samma bild. Då uppstår en enkel sammanställning. Genom den suggereras en 
likhetsrelation mellan objekten trots att de inte är lika. Formeln är "närhet ger likhet". 
 
En ännu större integration kan vara t.ex. om man som i en bild som föreställer Kapten Haddock i 
Tintin (Hérge) placerar buteljer på platsen för ögonen. När ett objekt som saknar en del får en 
annan del i den saknade delens ställe uppstår en faktoralitet från del till helhet vilket betyder att 
en likhet mellan den ersatta och saknade delen uppkommer, men framför allt kommer den insatta 
delen (buteljen) att säga något om den andra termen i faktoraliteten (Haddock) - att han är full 
och galen. 
 
Om vissa delar i ett objekt i en bild sammanfaller med delarna av ett annat objekt ökar 
integrationen ytterligare och de delar som saknas i objektet kommer att ersättas av det andra 
objektets delar och vice versa. Betydelsen blir då att objekten får gemensamma egenskaper 
utöver de egenskaper som sammanfaller, vilket är en faktoralitet från del till helhet med dubbel 
abduktion. 
 
Observera att retoriken gäller i relation till såväl livsvärlden som i relation till andra bilder. T.ex. 
surrealistiska bilder är ofta starkt retoriska i relation till livsvärldens ordning, till vad de är bilder 
av. Men eftersom surrealismen i konstvärlden inte längre har en central plats och eftersom dess 
grepp är allmänt förekommande också i media är dess retoriska effekt i relation till andra bilder 
relativt svag.  
 
Den andra dimensionen gäller graden av identitet eller opposition mellan elementen i retoriken. 
En större likhet än förväntat gäller t.ex. mellan berget Fujiyama och vågen i Hokusais Vågen 
eftersom de har triangelformen gemensam. Retoriken som uppstår mellan elementen i de 
varianter som ovan diskuterats i integrationsdimensionen är samtliga avsedda att öka likheten 
mellan elementen. En spänning mellan termerna innebär däremot t.ex. att Magritte i Le Viol ställt 
samman en del av en kvinnokropp inne i en kvinnas ansikte. Delarna hör samman, men är i fel 
ordning. Ökar spänningen ytterligare kan konträra termer som är viktiga i en viss kultur eller 
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konträra termer som hänför sig till eller är antropologiska universalia sammanställas. 
Kontradiktoriska termer  (logiska oppositioner) kan bara finnas mellan bild och språk, t.ex. i 
titeln: Ce ci n´est pas un pipe, inte mellan bild och bild. Om två objekt med motsatta egenskaper 
ställs samman kommer de motsatta egenskaperna att accentueras, med likheterna som bakgrund. I 
den klassiska retoriken kallas det för en oxymoron och är en sammanställning med opposition. 
Här utvecklar Sonesson Groupe µs modell som endast innefattar likhetsrelationer och inte 
medger oppositioner. 
 
Den tredje dimensionen avser bildens fiktionsgrader. En variant av retorik gäller då element som 
är verkligare än bilden, t.ex. verkliga föremål i kubistiska collage. Om bilden innehåller två 
bilder kommer en spänning att uppstå mellan de olika fiktionsgraderna, mellan det som visas och 
det som suggereras. Dimensionen ersätter alltså relationen mellan præsentia och absentia i 
Groupe µs modell. En bild av ett föremål kan ha gestalt som ett annat eller vara deformerat till ett 
annat. Det kan också omtolkas av bildkontexten. Ett fiktivt bildföremål kan ha konturer av andra 
föremål. I en bild kan också två helt olika ting sammanfalla. 
En annan aspekt av retoriken när det gäller fiktionsgrader i den tredje dimensionen gäller 
bildavbildningen, dvs. när bilden avbildar en annan bild t.ex. i parafrasen. Den kan ha en klass av 
bilder som motiv, t.ex. Manets Olympia efter Goya, Tizian etc. En bild kan också vara i en 
"lånad" stil eller "lånad" situation, t.ex. analytisk kubism i Richard Hamiltons Las Meninas eller i 
Cindy Shermans Film Stills. En bild av en bild vilken som helst är en generisk bildavbildning, 
t.ex. bildavbildningarna i Livias hus i Pompeji, men en bild som har en igenkännbar annan bild är 
en specifik bildavbildning, dvs. en parafras. Bildavbildningar kan också innehålla idiotyper 
(personliga stereotyper), dvs. innehålla penseldrag som är typiska för en annan konstnär. De kan 
vara approprierade från en annan konstnärs æuvre, t.ex. Sherrie Levines approprieringar av Egon 
Schiele. 
 
Grunden för retoriken mellan bildkategorier, den fjärde retoriska dimensionen, är Sonessons 
diskussion av modernismen i form av två sinsemellan skilda processer som man skulle kunna 
kalla centripetala respektive centrifugala. Den centripetala processen är inåtgående och strävar 
efter att skala bort så mycket som möjligt från konsten för att nå dess minsta gemensamma 
nämnare, de essentiella egenskaperna i konstverket som ting. Påverkan utifrån är inte önskvärd i 
en sådan process som strävar efter att reducera konst till "konst". Processen strävar efter renhet 
och söker en konstens minsta gemensamma nämnare. 6  En sådan rörelse är centripetal. 
 

                                                 
6     ibid. s. 57.  
Se också min diskussion av centripetalitet och centrifugalitet i Marner, A., "Ryktet om måleriets död är inte 
överdrivet" i Tidskriften 90-tal nr 20 1997. 
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Den centrifugala processen däremot strävar efter att inkorporera nya områden och successivt 
utvidga sig till områden den först inte omfattade. Den processen skulle kunna sägas omfatta 
bildens konstruktionsart, funktion och kanal som enligt Sonesson är tre olika aspekter ur vilka 
man kan studera bilder. 7 Med konstruktionsart menar Sonesson det sätt som bildtecknet är 
uppbyggt. Bara vissa delar av bildens uttryck och innehåll är relevanta i en viss konstruktionsart. 
Målning, teckning, fotografi, film etc är exempel på olika konstruktionsarter. Med funktioner 
menas socialt avsedda effekter eller funktioner som bilder förväntas ha, det kan t.ex. vara reklam, 
konst eller underhållning. Känner vi till en bilds funktion kommer vi att förstå bilden på ett 
speciellt sätt utifrån vissa förväntningar. I cirkulationskanalerna  färdas bilderna till sina 
mottagare. Relationerna mellan centripetal och centrifugal rörelse och mellan konstruktionsarter, 
funktioner och kanaler sett i relation till retorikbegreppet leder till förväntningar av olika slag 
som infrias eller inte infrias.  
 
Det visar sig när det gäller Sonessons bildkategorier att vissa konstruktionsprinciper, funktioner 
och kanaler ofta följs åt, t.ex. så är målningar (en konstruktionsart) ofta konst (en funktion) och 
tavlor på ett galleri (en kanal). En målning, ett konstverk och en tavla är ju samma sak, kan man 
kanske tro, men semiotiskt sett är det tre olika aspekter av ett föremål.  
 
Vanligtvis förknippar vi konstbegreppet med en viss typ av bilder, framför allt målning och 
teckning, men kanske också objekt och installationer, oftast är det dock frågan om tavlor. Konst 
görs hantverksmässigt och distribueras i ett eller ett fåtal exemplar. Den hantverksmässiga synen 
på konsten visar sig t.ex. i många konstnärers preferens för ålderdomliga tekniker; grafiker 
fortsätter med etsning och kopparstick trots otidsenligheten. Konstnärliga fotografer kommer 
t.ex. troligen att hålla fast vid den optisk/kemiska processen trots att den strax blir helt 
elektronisk i övriga sammanhang. Man brukar säga att konst är nyskapande men om man ser till 
nyskapandet när det gäller konstruktionsarter, funktioner och kanaler finns skäl att tvivla på att så 
är fallet. Konstnären håller fast vid hävdvunna framställningssätt och konstverkets kanaler är 
främst galleriet och museet, de nya massmedierna utnyttjas inte så ofta. Det är föreställningen om 
det handgjorda unika konstverket, parallellt med idén om det intresselösa betraktandet, som gör 
att den traditionella bildkonsten är inkompatibel med det s.k. informationssamhället. 
 
Konstälskaren förväntar sig ett konstverk i form av en tavla som är målad för hand, medan t.ex. 
medieproducenten eller -konsumenten förväntar sig en mekanografiskt framställd 
populärkulturprodukt distribuerad i ett massmedium. Det är två av de prototypiska sätt som 
kulturprodukter idag skapas, fungerar och distribueras. Den förra förväntningen kan sägas vara 
centripetal eftersom konst där nöjer sig med att befinna sig i konstvärlden sedd som en avgränsad 
särskiljd värld och populärkultur ses där som icke-text i Moskva/Tartuskolans mening. Den andra 
                                                 
7      Sonesson, G., a.a. 1992 s. 265f. 
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förväntningen kan sägas vara centrifugal vad gäller konstruktionsprincip och kanal eftersom man 
strävar efter spridning, men som funktion är stora delar av populärkulturen dock inte centrifugal 
efter som den inte ses som konst utan som underhållning och är begränsad i snäva genrer. 
Centrifugaliteten vad gäller funktion måste ses som en strävan efter att förena oförenligheter ( 
t.ex. "blanda högt och lågt" ) och populärkulturens separata stereotypa genrer (western, 
agentfilm, hårdrock, jazz etc.) kan oftast inte göra detta. 
 
Om konstruktionsarten behandlas centrifugalt kommer olika typer av bilder eller tecken 
överhuvudtaget att kunna integreras i ett verk eller i en viss typ av konst. Även olika stilar och 
genrer kommer att kunna förekomma i verket. Ett centripetalt verk däremot kommer att sträva 
efter en renodlad stil och kommer att låta endast ett framställningssätt vara allenarådande i linje 
med Clement Greenbergs mediespecifika ideal. Om funktionen behandlas centrifugalt kommer 
ett konstverk att ha två eller flera funktioner. Det innebär att om i ett verk flera funktioner 
integreras kommer en retorik att uppstå eftersom den förväntan om att ett verk ska fungera på ett 
visst sätt inte infrias och betraktaren tvingas att avläsa bilden på ett annat sätt. Så kan ske i 
Olivero Toscanis Benettonreklam. Centripetal funktion innebär däremot att verket befinner sig i 
konstvärlden och att det får sitt värde därur. Distributionens retorik kan sägas ligga i att en 
förväntan om att möta ett verk i en viss kontext inte infrias och att man istället möter verket i en 
annan kontext, utanför konstvärlden. Om distributionen behandlas centrifugalt kommer bilderna 
att söka sig nya kanaler och multipliceras på nya sätt och därmed spridas i större upplagor och på 
nya sätt. Centripetal distribution avser att verken inte multipliceras utan distribueras ett och ett 
som tavlor el. dyl. till museer, konsthallar eller hem. Sonessons tre bildkategorier utvidgar 
retoriken till att omfatta såväl konstruktionssätt som funktion och kanal. Ur detta följer 
Sonessons fjärde retorikdimension. 
 

Bildanalys 
 
En bildanalys bör enligt Sonesson utgå från vad vi vet om hur varseblivningen fungerar. Det 
piktorala skiktet kan tolkas utifrån lämpliga schemata, en bild av en naken kvinna kan analyseras 
i relation till ett kroppsschema eller ett erotikschema. När strukturalister t.ex. analyserar det 
plastiska skiktet utgår de direkt från binära  oppositioner oavsett de gestaltlagar som är detta 
skikts perceptuella grund. Men eftersom vi betraktar omvärlden som prototypisk, dvs vi ser inte 
allt, alla detaljer, mångfald, kaos osv. utan istället söker oss till det mest "ekonomiska" seendet, 
så blir geometrins former specialfall av sådana prototyper. Oppositioner i det plastiska skiktet 
kan ses som relationer mellan sådana förut givna prototyper. Men för att inte analysen ska bli för 
stelbent måste också antityper  beaktas, dvs avvikelser från det prototypiska. I det plastiska 
skiktet kan vidare bildens olika delar undersökas vad gäller färg, form och textur. Relationer, 
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riktningar, gränser, topologi och oppositioner ska beaktas vad gäller innehåll. I slutändan kan 
man jämföra analysen i de båda skikten och se om betydelsen sammanfaller. 
 
Bilder är tecken och tecken används för att kommunicera med. Inom konstvetenskapen har detta 
inte varit viktigt utan själva sändandet eller närmast produktionen av bilden har varit det 
viktigaste. Detta är i linje med den romantiska uttrycksestetiken.  
 
Enligt semiotiken placerar avsändarakten tecknet i tid och rum. Den tycks förutsätta en 
avsiktlighet, ett beslut att sända, vilket är problematiskt, eftersom vi inte alltid vet andras 
avsikter. Om vi vet sändarens avsikter så härrör den informationen sannolikt från ett annat 
meddelande än själva bilden; ett meddelande som kräver en egen tolkning. Inom 
informationsteorin har tankeinnehållets förflyttning betonats. Modellen ställs oftast upp så att 
betraktaren ska tänka sig tecknets transport från vänster till höger, från sändare till mottagare. I 
en ”lyckad” kommunikation har sändaren överfört sitt meddelande till mottagaren. Att så är fallet 
antyder att kommunikation måste äga rum på sändarens villkor, vilket ofta inte är fallet. Den 
klassiska kommunikationsmodellen från informationsteorin Man har då ofta missat något när 
man pratat om ett budskap som föregår själva tecknet, eftersom innehållet finns i tecknet. Den 
klassiska kommunikationsmodellen från informationsteorin har också kritiserats för att den "kod" 
man talat om, som möjliggör överföring av innehåll, aldrig helt delas av sändare och mottagare, 
utan bara delvis. Man har också ofta missat något när man talat om ett budskap som föregår 
själva tecknet, eftersom innehållet finns i själva tecknet. 
 
När det gäller bildkommunikation ur mottagarens synpunkt använder Sonesson pragskolans 
modell. Den är utvecklad av Roman Jakobson och Jan Mukarovsky. Pragskolans modell 
använder inte kodbegreppet utan talar om "norm". Mottagaren är den viktiga personen i 
kommunikationen, tvärt emot den romantiska uttrycksestetiken. Mottagaren är "den 
varseblivande" och blir inte "påverkad" av information utan har redan en norm som 
informationen anpassas till och anpassar. Pragskolan hävdar vidare att en viss del av 
kommunikationsmodellen kan vara dominant  i en kommunikation. När det gäller bilder, men 
även alla andra tecken är det ofta, kanske oftast referenten  (den verklighet som tecknet handlar 
om) som är det viktiga, själva tecknet och dess uttrycksplan är då bara en transportör av tecknet. 
Särskilt känd har pragskolan blivit för sin utveckling av den estetiska funktionen. Den är 
pragskolans definition av "det konstnärliga" och innebär att betoningen ligger på själva tecknet 
och särskilt då dess uttrycksplan. I poesi är den konstnärliga funktionen i arbete när man 
förflyttar intresset från ordets innehåll till dess uttryck, t ex då man rimmar. När det gäller bilder 
är det inte alltid viktigt vad  bilden handlar om (referenten) utan hur den är gjord. Att beakta 
tecknet som totalitet, uttryck och innehåll, vad bilden handlar om men också hur den är gjord, är 
att se det ur estetisk synvinkel.  
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När man betraktar en bild så blir den ett varseblivningsobjekt (som inte är identiskt med det 
konkreta objektet = "tavlan" som materiellt ting) och bilden konkretiseras  i enlighet med den 
estetiska norm som råder i mottagarsituationen. Normen är en kanon av förebildliga verk och 
regler föreskriver hur bilder ska göras. Normen befinner sig ständigt, åtminstone inom 
modernismen, i rörelse. Därför kan man säga att konstens funktion är att betraktas och att 
avautomatisera  stereotyp varseblivning.Verket har obestämdhetsställen  som konkretiseringen 
uppfyller, men ständigt på nya sätt. Den estetiska funktionen är verksam som dominant i konstens 
värld, men verksam utan att vara dominant i ceremonier, riter, politiska manifestationer, 
uppfostran, erotik, ätande etc  och även i andra typer av bilder,  t ex i reklam. I dagens 
postmodernistiska konst är det t ex Duchamp som är kanon och förebildlig, dvs. norm. Mona Lisa 
med mustascher, L.H.O.O.Q. är ett förebildligt verk. Pragskolans estetik innebär också att vad 
som är konst bedöms av betraktaren och därför kan många fler föremål än bara konstverk ses som 
konst. I själva verket vilket föremål som helst som fångar den initierade betraktarens intresse. 
 
Förutom referentiell och estetisk funktion kan ett tecken enligt Roman Jakobson också ha emotiv 
eller konativ funktion.8 Ett exempel på den emotiva funktionen i språk är ordet ”jag” eftersom 
dess utsägelse förutsätter en sändare som är den person som ordet avser. Den konativa funktionen 
däremot förutsätter att det finns en mottagare som är närvarande i kommunikationen. I bild kan 
man enligt Sonesson tala om en sådan konativ funktion i bilder med perspektiv eftersom de 
förutsätter en plats varifrån bilden ses. 9 Jakobson talar vidare om metalingvistisk 
(metasemiotisk)  funktion och då avses t.ex. när man talar om ett ords betydelse. En bild som har 
en bild i bilden. en parafras, kan vara metasemiotisk. Vidare talar Jakobson om en fatisk funktion  
som avser att betona kontakten inom kanalen. 
 
För att förstå bilder och kulturen överhuvud taget kan vi inte bara gå till det enskilda verket. 
Pragskolans teorier visade oss detta. Det var normen som gav estetisk betydelse till verket utöver 
ikonisk eller plastisk betydelse och normen är estetiska preferenser vid en viss tidpunkt oavsett 
när bilden är gjord. Moskva/Tartuskolan inom semiotiken har utvecklat en kultursemiotik som 
påstår sig förklara mekanismen bakom "kultur". Med kultur menas då en enhet som avgränsas av 
aktörerna inom kulturen. Man kan syfta på den västerländska kulturen, en nationell kultur, 
hårdrockens kultur eller kulturen inom konstens värld etc. Varje kultur ser sig som något särskilt, 
och definierar något som ligger utanför denna kultur. Hårdrockare avgränsar sig från rappare och 
i konsten försöker man hålla amatörister eller hötorgskonstnärer utanför. Det som är innanför 
kallas i Moskva/Tartuskolan för text  och det som ligger utanför kallas icke-text. Dessa 

                                                 
8 Jakobson. R., "Lingvistik och poetik" i Jakobson, R., Poetik och lingvistik. Stockholm: Norstedts 
Kontrakurs 1974 s. 143f 
9 Sonesson, G., a.a. 1992 s. 105 
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oppositioner är historiskt givna varianter av inneslutandet  respektive uteslutandet . Kultur är 
kosmos i relation till icke-textens kaos. I den historiska processen införlivar dock kulturen icke-
text, som då förvandlas till text. Men i den processen deformeras den eftersom den läses med 
kulturens kod. I konsten handlar modernismen om hur de från början utstötta konstnärerna blev 
text, dvs begripliga inom systemet dvs i konstens värld (men inte i livsvärlden ). Text förvandlas 
också till icke-text, t.ex. 1800-talets salongskonst förlorade under 1900-talet sin upphöjda 
ställning. 
 
I kulturen finns centrum och periferi. När en text befunnit sig i centrum ett tag så förstenas den 
och behov uppkommer att andra texter från periferin eller t o m  icke-texter kommer in i centrum. 
Moskva/Tartuskolan gör en distinktion mellan avsändarorienterade och mottagarorienterade 
samhällen. Avsändarorientering innebär att mottagaren försöker återvinna de delar av 
avsändarens kod som inte överlappar med hans egen. I mottagarkulturen har istället sändaren 
uppgiften att överlappa de delar av mottagarens kod som inte stämmer med hans egen. Diktaturer 
är sändarorienterade och konstens värld är också sändarorienterad. Underhållningskulturen och 
kanske är den västerländska kulturen överhuvud mottagarorienterad. Inom pedagogiken pågår en 
ständig debatt om sändar- respektive mottagarorientering. 
 
Det som rekonstrueras i media är olika livsvärldar som medieras via tal, skrift och bild. Bild är 
t.ex. först och främst information om hur någonting ser ut i livsvärlden. På ett oansenligt 
underlag, t.ex. papper, kan man beskriva hur något annat än papperet ser ut. Innehållet i media är 
oftast den livsvärld vi har omkring oss, men bakom detta skal av närhet består medierna i 
uttrycksplanets substans av elektroner, nollor och ettor, av silversalter eller färg. 
 
Information är en mycket viktig samhälls- och kulturskapande faktor. Det är den som håller 
samman ett samhälle eller en kultur. Men information har alltid funnits och därför kan man säga 
att alla samhällen är och har varit informationssamhällen.  10 Man måste alltså tänka sig att även 
tal och gester är media. Det som möjliggör talet är att det har en materiell bärare, ljudvågorna 
som transporteras genom rummet till en annan människa. Tal är dock ett tillfälligt medium som 
utvecklas i tiden och tar slut efter det att talet avslutats. Bara om vi konverterar talet i ett mer 
beständigt medium kan det lagras temporalt. Skriften har en annan bärare, några krumelurer på 
ett papper. Skrift, precis som tal, innebär att ett medvetandeinnehåll frigörs och blir oberoende av 
det individuella medvetandet, det objektiveras. Just objektiveringen av medvetandeinnehållet, att 
det flyttar ut från det individuella medvetandet (och sedan in igen), är media. Läskunnighet bröt 
ned det enskilda minnets barriär och ökade distansen till subjektet vilket innebar att 

                                                 
10  Sonesson, G., Bildbetydelser i informationssamhället - några preciseringar till grundbegreppen. 
Rapport 2 från projektet ”Bildbetydelser i informationssamhället. Manuskript. Institutionen för konstvetenskap, 
Lunds Universitet u.å. s. 12 
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objektiviteten och rationaliteten ökade. Samhällets minne blev större och omfattade alla dem som 
kunde läsa, inte bara den enskildes minne. Skrift innebar vidare, om vi talar om de gamla 
högkulturerna, att informationen kunde spridas i rummet, spatialt, särskilt med papyrus som var 
lättransporterat. Det kunde också spridas temporalt, i tiden, särskilt med de babyloniska lertavlor 
som var beständigare än papyrus och kunde lagras. Tryckt skrift innebar vidare att 
objektiveringen och den spatiala spridningen i rummet ökade än mer eftersom identisk 
information kan upprepas ett flertal gånger på ett flertal olika platser. 11 
 
Om vi för över resonemanget till bild innebär det att synen ger information direkt i medvetandet. 
Det föreligger alltså ingen objektivering och synintrycket dör ut med den som upplevt det. En 
bild målad på en klippvägg är däremot en objektivering, precis som tal och skrift. Målningen på 
en klippvägg innebär dock minimal spatial spridning eftersom den är orörlig, målningen på duk 
ökar spridningsmöjligheten eftersom den kan förflyttas både i tid och rum och träsnittet ökar den 
möjligheten ytterligare på grund av att det kan mångfaldigas. Mångfaldigandet ökade med 
fotografiet som följdes av den fotomekaniska reproduktionsprocessen och televisionen. TV-
programmet gör den spatiala spridningen möjlig till ett stort antal TV-apparater runt jordklotet. 
Media innebär vidare att allt fler sinnesförnimmelser från livsvärlden kan medieras: i telefon och 
radio ljud, i fotografiet bild, i television ljud tillsammans med rörlig bild och på sikt kommer 
virtual reality att innebära att även taktilitet kan förmedlas globalt, eller snarare i vad den ryske 
semiotikern Jurij Lotman kallat semiosfären, en sammanhängande värld av kommunikation som 
är ett system precis som det ekologiska systemets biosfär.12  
 
Parallellt med utvecklingen av olika sinnesförnimmelsers mediering pågår en utveckling från 
envägskommunikation till tvåvägskommunikation. Radio är genomsläpplig åt bara ett håll och 
alltså envägskommunikation. Det som släpps igenom är tal. Telefon däremot är, när det gäller tal, 
genomsläpplig åt båda hållen, vilket betyder att sändaren kan vara mottagare och tvärt om. 13 I 
television och på Internet kommer interaktiviteten successivt att öka. 
 
Bilder är antingen chirografiska  (handgjorda) eller mekanografiska (maskintillverkade). Först 
existerade den unika chirografiska bilden. Men uniciteten hade då ingen särskild kvalitet. Det 
fick den i och med konstbegreppets uppkomst. De mekanografiska bilderna tog över mer och mer 
från de chirografiska som förbehållits konstens värld.  
 

                                                 
11  ibid. 9ff 
12  Lotman, Y., "The Semiosphere" i Lotman, Y., Universe of Mind A Semiotic Theory of Mind.  
London New York: I.B. Tauris, 1990 s. 121ff 
13  Sonesson, G., "The Multimediation of the Lifeworld" Bidrag till semiotikkongressen i Kassel, mars 
1995, Lund: Konstvetenskap 1995 
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I livsvärlden kan vi själva gripa in. Vi kan inte gripa in i en film eller en bild, den utspelas istället 
framför våra ögon. Men i s.k. virtual reality kan vi gripa in precis som i livsvärlden. Det är alltså 
tvåvägskommunikation och interaktivitet. Internet är genomsläpplig åt båda hållen med tal, skrift, 
bild, rörlig bild och snart kanske också känsel, om man får tro forskarna. I MUD (multiusers 
dungeon) sker kommunikationen i realtid och sändare och mottagare kan byta roller. Men allt 
sker i skriftspråk. I MOO (MUD object oriented) är aktörerna inte längre bara sändare och 
mottagare utan också tecken inne i bilden. MUD och MOO är genomsläppliga åt båda hållen, 
medan t.ex. television endast är genomsläppligt åt ett håll. 14 Vi kommer i framtiden att kunna 
göra alltmer saker virtuellt, samtala, träffa människor, röra vid dem och själv beröras. Det 
innebär att media förmår släppa igenom och alltfler av livsvärldens sinnesförnimmelser, alltmer 
subtila egenskaper ochfinfördelade bilder. Göran Sonesson har liknat envägskommunikationen 
vid ett fönster eftersom man ser bättre ut genom än in genom ett fönster. Tvåvägskommunikation 
har han liknat vid en bro, som är lika lätt att passera från båda hållen. 15 
 
Antalet bildoriginal har ökat, men också antalet exemplar (kopior) från originalen. Bilder 
cirkulerar kring oss i fler och fler kanaler, alla tider på dygnet. Dagens bildtyper kan jämföras 
med renässansens fasta fresker i endast ett exemplar i ett palats avsett för ett begränsat antal 
betraktare. Vi får ett större antal bildarter med allt snävare sociala funktioner. På 1700-talet var 
konsten ibland pornografisk, t.ex. Bouchers sängkammarinteriörer. Idag har vi flera 
pornografiska genrer. Bilder riktas allt aktivare på bestämda tider och platser mot oss. Det sker 
en allmän bildförtätning. Samhällets systemvärld i form av medier griper allt mer resolut in i 
människans livsvärld, men den värld den avbildar är trots det och paradoxalt nog livsvärlden. Vi 
lever idag i världens historiskt sett mest bildtäta samhälle. 
 
Lotmans begrepp semiosfären påminner om Marshall Mc Luhans gamla föreställning om en 
global by. En by, vilket innebär att alla har kontakt med varandra, men en global sådan. Den 
största fördelen med medier är att de överbryggar tid och rum och möjliggör närhet trots avstånd. 
Skillnaden mellan äldre och yngre informationssamhälle är räckvidden. Den globala byn skulle 
nu kunna förverkligas. Tvåvägskommunikationen fanns ju redan i det gamla 
informationssamhället i form av samtal, liksom möjligheten till visuell perception och 
kroppskontakt. Men samtalet kunde då bara föras på höravstånd och bilden kunde bara visas för 
den som fanns inom synhåll. Men idag ställs krav på ett globalt samtal, en global kultur och 
kanske till och med globala kroppskontakter.  
 

                                                 
14  Sonesson, G., ”Livsvärldens mediering. Kommunikation i ett kultursemiotiskt rum.” I Holmberg, C-
G. & Svensson, J., Medietexter och medietolkningar. Nora: Nya Doxa 1995 s. 36 
15  Sonesson, G., "The Multimediation of the Lifeworld" Bidrag till semiotikkongressen i Kassel, mars 
1995, Lund: Konstvetenskap 1995 
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Moderna massmedier är trots allt bara en vidareutveckling ur grottmålningen och ur talet. Det 
som lagts till är den spatiala och den temporala upprepbarheten samt den globala räckvidden. Det 
nya under 1900-talet är att nu också bilden kan multipliceras och upprepas, skrift i form av den 
tryckta boken kunde multipliceras redan på 1400-talet. 
 
Enligt Sonesson kan man som nämnts dela in bilder i tre kategorier: konstruktionsarter, 
funktionsarter och distributionskanaler. Fotografi är ett exempel på en konstruktionsart som i 
semiotikens inledningsskede ansågs naivt ikonisk, dvs såsom verkligheten själv. Den lingvistiska 
imperialismen hävdade däremot att den, som alla andra bildtyper var konventionell och krävde en 
kod för avläsning. Den senaste semiotiken hävdar att fotot enbart är ett index, ett avtryck. 
Sonesson menar att fotografiet är konventionellt och ett index men i första hand ikoniskt, om man 
kan se vad bilden föreställer. Det konventionella i fotografiet ligger i att det är en transformation 
från verklighetens tredimensionella värld till två dimensioner. Även rörelse och färg (i sv/v foto) 
tas bort. Ramen begränsar utsnittet och storleken på figurerna förändras.Enbart visuell 
information som är enögd och i perspektiv kommer med på bilden, inte t ex ljud. Fotografiets 
index består i att fotografiet, precis som hästen, när det gäller spår, en gång varit i närheten av det 
föremål som avbildats. Men sedan förflyttas bilden i tid och rum, men inte fotspåret. 
 
Film är en konstruktionsart som delar många egenskaper med bilden, särskilt den fotografiska, 
men rörelsen tillkommer. Filmen är inte sammansatt av bilder annat än i teknisk mening. Inte i 
semiotisk mening eftersom de enstaka bilderna inte syns vid varsblivning av film. Det är istället 
tagningen som är grundelementet. Tagningar kombineras i förhållande till tid och rum på många 
sätt. Filmens betydelsesystem är heterogent. Den lånar många av sina betydelser från den filmade 
verkligheten. Berättelseschemat är en av de grundläggande koderna. Det enda som är specifikt i 
film är bildrörelserna. 
 
Reklam är en funktionsart hos bilder. Syftet med reklamen är att mana till konsumtion och sprida 
positiva värderingar till företag/institutioner. Produkten måste i bilden visas fram och positiva 
värden (naturen, kvinnan, barndom, framgång, kärlek etc ) överföres från en annan bild, ofta 
indexikaliskt, pga närhet, till produkten och logotypen. 
 
Bilder cirkulerar överallt. Reklambilder söker oftast upp betraktaren, de finns där många 
människor samlas - på reklampelare och i media. Reklamen kan därför sägas vara 
mottagarorienterad. Konst finns i hemmen, men också på särskilda platser, gallerier och museer, 
där den söks upp av intresserade människor. Konst kan därför sägas vara sändarorienterad. 
 
Ting ingår i serier och kombineras efter regler, t.ex. ett bord förutsätter stolar, och en tallrik 
förutsätter också kniv och gaffel. Kläder kombineras i relation till kroppsdelar och lager i relation 
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till kroppen. Madonna gör därför en retorisk avvikelse när hon sätter korsetten utanpå, istället för 
som förväntat innanför, de yttre kläderna. I enlighet med konventioner kan ting bli till tecken. De 
kan stå för sig själva, eller för ett annat föremål av samma kategori eller för hela den klass av 
föremål som svarar mot kategorin. Detta kallas den sekundära ikoniciteten. Ett konstverk på en 
utställning betecknar inte bara ikoniskt ett annat föremål, det betecknar också sig själv i en 
sekundär ikonicitet. En konservburk i skyltfönstret betecknar alla burkar av samma typ. 
 
Inom konstvetenskap uppfattas skulptur som bild. Vi talar om skulptörer som  bildhuggare. Men 
semiotiskt sett är inte skulptur en bild eftersom man inte kan "se in" någon i grunden annan 
varseblivningsföreteelse i en skulptur än det som föremålet (skulpturen) förmedlar. I en bild är 
föremålet (duken, färgen) något helt annat än det som bilden föreställer. En grekisk skulptur delar 
istället egenskaper med människan som skulpturen föreställer, den har tre dimensioner och 
kroppsdelar etc. och är en sekundär ikonicitet. Om vi ska uppfatta den som tecken för en 
människa måste vi uppfatta vilka mänskliga egenskaper som den inte har (t.ex. färg, rörelse). Ju 
fler egenskaper som är överensstämmer mellan en skulptur och en människa ju svårare är det att 
se skulpturen som tecken för människa. Ibland är detta svårt, i t.ex. John Andreas skulpturer och 
på Mme Tussauds vaxkabinett. Det är praktiskt taget omöjligt när det gäller de konstruerade 
replikanterna i filmen Bladerunner som t o m utrustats med minne. Man måste se in i 
replikantens öga med ett optiskt instrument för att avgöra om den är människa eller replikant. 
Figurskulptur, vaxfigurer och replikanter är varianter av den sekundära ikoniciteten och pseudo-
identiteter enligt Sonesson. 
 
Gester och annat kroppsspråk, avstånd mellan människor, teater, performance, arkitektur och 
staden som betydelsesammanhang är andra exempel på företeelser som semiotiken studerar. Den 
värld vi lever i är en semiotisk värld full av betydelser, bl a tecken. Den varseblivna världen, 
livsvärlden, består inte bara av materiella ting som naturvetenskapen kan studera. Samma ting 
som naturvetenskapen studerar på sitt sätt, kan semiotiken studera som betydelse - som de ter sig 
för människan. Elden, som för kemin är en kemisk reaktion,  är för människan framför brasen 
något hemtrevligt, sällskapligt, eller om den är okontrollerad, något hotande eller katastrofalt. I 
livsvärlden bygger varje kultur upp sin hierarki av betydelse och sin ordning. Den betydelse ett 
föremål har kan inte mätas eller vägas, den kommer ur dess placering i ett schema, ett 
sammanhang. Den naturliga världen är därför enlig semiotiken ett betydelsesystem.  
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