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ABSTRACT 
Detta arbete syftar till att undersöka vad bilder, gestaltande religiösa berättelser, kan 
förmedla om den religiösa kontext där de har sitt ursprung. Hur väl dessa bilder kan 
tjäna som hjälpmedel till att förklara centrala aspekter av respektive religion i 
undervisningssammanhang är även en del som kommer att undersökas. Det aktuella 
bildmaterialet består av två bilder hämtade ur den kristna och den buddhistiska 
bildtraditionen. För att behandla aktuella bilder används en kvalitativ observationsmetod 
i form av en egen bildanalys-anpassning som inkluderar delar av både den ikonologiska 
och semiotiska analystraditionen. Resultatet av dessa analyser visar att den aktuella 
typen av bilder kan, under gynnsamma omständigheter, förmedla information om sin 
religiösa kontext och på sätt även tjäna som ett didaktiskt hjälpmedel. 

Sökord: Bild, religion, analys, semiotik, panofsky, ikonologi, kristendom, buddhism  
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1 INTRODUKTION 
De flesta människor i vårt samhälle idag växer upp med en mängd olika berättelser, 
av både fiktiv och verklig karaktär. Dessa berättelser påverkar, ur en konstruktivistisk 
människosyn, i olika utsträckning hur vi människor ser på oss själva och vår 
omvärld. I många fall sker detta utan att vi själva är medvetna om det.1  Berättelser 
uttrycks i flera olika former som exempelvis muntlig, skriftlig och visuell form. Det 
finns i många fall, mer eller mindre tydliga, spår av de värderingar och normer som 
varit rådande vid den aktuella berättelsens tillkomst i det sätt som den är uttryckt.2 
Detta innebär att berättelser, förutom återberättandet av den aktuella handlingen, 
även kan ha ett värde som kulturhistorisk artefakt. 

För att skapa en så korrekt kunskap som möjligt om en historisk kultur tar man 
traditionellt sett så många olika typer av berättelser, i olika mediala former, som 
möjligt i beaktande. Jag som lärarstudent, med bild och religion som mina ämnen, 
har ett stort intresse av att utforska vilken roll just den visuella formen har för att 
bidra till denna typ av kunskap. Med utgång ur detta kommer jag därmed att fokusera 
detta arbete runt hur två bildframställningar av religiösa berättelser kan förmedla 
religiösa värden från sina respektive religiösa kontexter. 

I undervisning inom religionsämnet används enligt mina erfarenheter bilder i olika 
sammanhang, för att exempelvis skapa en större förståelse och för att fånga elevernas 
uppmärksamhet med mera. Min förhoppning med detta arbete är att det skall bidra 
med ett didaktiskt perspektiv på vilket användningsområde bildgestaltningar kan ha 
inom religionsundervisning.  

 

 

 

                                                 
1 Eriksson, Göthlund 2004 
2 Skott 2004 



 

 

2 TIDIGARE FORSKNING  
I denna del av arbetet presenteras tidigare forskning, teorier och begrepp som 
kommer att vara väsentliga för de fortsatta delarna i arbetet. Inledningsvis behandlas 
bilden som ett språkligt uttryck där den semiotiska teckenläran sätts i relation till 
teorier om mänskligt begreppsskapande, i form av representationsteori. Vidare 
beskrivs även hur retorik kan yttra sig i det visuella meningsskapandet. 

 

2.1 Bilden som språk 
Bilder och andra visuella företeelser är fenomen som med hjälp av avbildning kan ge 
upphov till en kommunikativ process som förmedlar olika meningar till den som 
betraktar den aktuella bilden eller företeelsen.3 Genom att tillämpa lingvistiska 
vetenskapsteorier som semiotiken kan bildens kommunikativa egenskaper förklaras 
och även definiera bild och andra visuella företeelser som språkliga uttryck. 

 

2.1.1 Semiotik 
Semiotik är en vetenskaplig område som behandlar betydelseproduktion i 
kommunikationssammanhang. Inom detta område behandlas alltifrån produktionen, 
användandet av tecken, till tolkningen av dem.4 En känd forskare vars arbete har 
varit väldigt inflytande inom detta område är Ferdinand de Saussure. Enligt Paul 
Bouissac hävdar Saussure att alla språk är uppbyggda av vad han kallar för tecken. 
Dessa tecken kan förekomma i flera olika former som exempelvis akustisk-, visuell-, 
kinetisk-form med flera.5 Ett tecken ses, i ett språk, som de minsta betydelsebärande 
komponenterna som först när de införlivas i ett språks regelstruktur kan skapa 
mening och förstås.6 Ett tecken består i detta sammanhang av två delar där det ena är 
tecknets uttryck medan det andra är det innehåll som tecknet refererar till.7 Roland 
Barthes menar att uttrycket är den del av ett tecken vars form enkelt kan beskrivas 
med hjälp av ett språk. Innehållet är däremot det som tecknet förmedlar som kräver 
att flera olika språkformer kombineras för att skapa ett begrepp runt tecknet.8 Om vi 
här tar en skriven bokstav som exempel på ett tecken så är bokstavens geometriska 
former tecknets uttryck, som beskrivs genom det visuella språket. Tecknets innehåll 
är i detta fallet uttalet av bokstaven, tillsammans med andra betydelser som den 
tillskrivs. Om man istället skulle undersöka den talade bokstaven som ett tecken 
skulle förhållandet då kunna vara det omvända. 

                                                 
3 Nordström 1984, s6 
4 Eriksson, Göthlund 2004, s34 
5 Bouissac 2010, s103 
6 Hansson, Karlsson, Nordström 2006 
7 Hansson, Karlsson, Nordström 2006, s11 
8 Barthes 1973, s40 



 

 

Enligt Bengt Lindgren och Gert Z Nordström skiljer Saussure i sin teori mellan två 
olika tecken som han benämner som det arbiträra och det motiverade tecknet. Med 
det motiverade tecknet menas här ett tecken som i sitt uttryck refererar till innehållet 
genom någon form av likhet. Ett arbiträrt tecken kännetecknas däremot genom att de 
inte råder någon likhet mellan uttrycket och det refererade innehållet.9 Ett tecken av 
denna typ kan till exempel vara ett ord som i en kultur refererar till något specifikt 
medan samma ord i en annan kultur inte får samma innehåll. 

I detta arbete kommer de begrepp som används i Charles Sanders Pierces semiotiska 
teori att användas vid analys av semiotiska tecken. Pierce använder i sin teori, enligt 
Bengt Lindgren och Gert Z Nordström begreppen ikon, index och symbol. Symbol 
kan där jämställas med Saussures arbiträra tecken och ikon med det motiverade 
tecknet. Med index avser Pierce ett tecken som får sin betydelse genom ett 
orsakssamband mellan dess uttryck och innehåll.10 Ett exempel på ett indexikalt 
tecken kan vara ett spår på marken som då refererar till det objekt som gjort spåret. 

Tecken ses, som tidigare nämnts, inom semiotiken som de minsta betydelsebärande 
elementen. Dessa existerar dock i många fall i större sammanhang, som till exempel i 
bilder, skrivna eller talade hela meningar med mera. I sådana sammanhang blir även 
de enskilda tecknens relation till varandra en del i det större sammanhanget. För att 
beskriva tecken i ett sådant sammanhang så använder semiotiken sig av begreppen 
denotation och konnotation.11 I en denotativ beskrivning ingår uttrycket hos de 
aktuella tecknen.12 I en konnotativ beskrivning ingår istället de betydelser som det 
aktuella tecknet får genom dess relation till andra tecken i det större 
sammanhanget.13 

 

2.1.2 Representationsteori 
För att ett tecken skall kunna förstås måste det vara införlivat i en språklig 
regelstruktur eller kod.14 Dessa koder och strukturer kan även benämnas som 
representationssystem. Representationsteorin är en teori som behandlar hur tecken 
fungerar i syfte att förmedla mening. Enligt Stuart Hall så är all produktion av 
mening representation som konstrueras genom språk och diskurs. Representation 
uppstår genom att en företeelse, exempelvis ett objekt eller en handling, får en 
begreppslig innebörd. Denna innebörd uppstår genom att företeelsen kopplas 
samman med olika tecken som beskriver den.15 Pierce beskriver detta 

                                                 
9 Lindgren, Nordström 2009, s38 
10 Lindgren, Nordström 2009, s39 
11 Hansson, Karlsson, Nordström 2006, s28 
12 Barthes 1973, s89 
13 Sonesson 1992 
14 Hansson, Karlsson, Nordström 2006 
15 Hall 2000, s1 



 

 

representationsförhållande, enligt John Fiske, som en triangelverkan mellan det 
mentala begreppet, tecknet och den faktiska företeelsen.16 

Den begreppsliga innebörden fungerar som en slags identifikation av den aktuella 
företeelsen. Med identifikation menas i detta sammanhang då det som man 
förknippar med en företeelse när man tänker på den. En begreppslig innebörd  hos en 
företeelse uppstår då genom att den får en referens till ett begrepp för någon annan 
företeelse.17 Ett exempel på hur en representation kan uppstå är att man för att skapa 
sig en mental representation av exempelvis en sten vill representera denna med en 
känsla av hårdhet. Detta kräver då att man, för att skapa denna representation, 
behöver ett begrepp för hårdhet som i sin tur har en egen representation.  

När begrepp sätts i kontext till varandra på detta sätt, hos en individ, uppstår något 
som Hall beskriver som ett representationssystem.18 Detta representationssystem 
fungerar på en individuell nivå som ett slags ”mentala kartor”, där begrepp för olika 
företeelser placeras in för att förstås i relation till varandra.19 När en stor grupp 
människor, genom ett gemensamt representationssystem, delar sin förståelse och 
mening med sin omgivning och har ett sätt att kommunicera detta på talar man om en 
kultur.20 När man studerar exempelvis ett skapat uttryck bör man därmed vara 
medveten om att för att förstå den aktuella representationen, till så stor del som 
möjligt, måste man ha kunskap om upphovsmannens kulturella eller personliga 
kontext. Detta behövs för att man skall kunna förstå det sätt som uttryckets 
representation är tänkt att förmedla sin mening, Ett tydligt exempel på detta får man 
genom att man ser till hur det talade språket fungerar i vardagen. För att förstå vad 
som menas med ett vanligt ord måste vi här ha kunskap om vad det aktuella ordet 
representerar inom den kultur där det används. 

Vad gäller begreppsskapande-processen menar Levi Strauss, enligt John Fiske, att all 
representation är beroende av motsats-förhållanden eller binär opposition som han 
kallar det.21 Detta innebär att för att kunna skapa ett begrepp runt en företeelse måste 
denna kategoriseras. Denna kategorisering sker oftast genom att begreppet definieras 
i förhållande till ett annat begrepp som upplevs som dess motsats. För att definiera 
vad exempelvis begreppet godhet är måste det ställas i opposition till begreppet 
ondska. Fredrik Miegel och Fredrik Schoug menar att denna typ av kategorisering är 
något som kontinuerligt konstrueras inom en kultur.22 Detta innebär i sin tur att detta 
sätt att kategorisera företeelser kan vara en vital del i hur begrepp skapas i kulturella 
uttryck som exempelvis bilder. 

 

                                                 
16 Fiske 1990, s64 
17 Hall 2000, s3 
18 Hall 2000, s4 
19 Lindgren 2009, s59 
20 Hall 2000, s21 
21 Fiske 1990, s157 
22 Miegel, Schoug 1998 



 

 

2.2 Bildretorik 
Retorik handlar i språkliga sammanhang om att framställa ett budskap i syfte att 
övertyga eller påverka dess mottagare. I bildsammanhang handlar detta om hur bilder 
är konstruerade för att förmedla sitt budskap på ett så övertygande sätt som möjligt.23 
När man har som avsikt att kommunicera något specifikt kan det på ett effektivt sätt 
göras genom att man tar hänsyn till tre olika retoriska förhållningssätt, nämligen etos, 
logos, patos. Etos handlar om att övertyga med hjälp av personlighet och karaktär. 
Logos handlar i detta sammanhang om hur man motiverar eventuella budskap medan 
patos försöker väcka olika känslor hos mottagaren för att påverka dennes reaktion 
inför det avsedda budskapet.24 

I bilder använder man ofta vad som kallas för metaforer och metonymier för att 
framställa bildens budskap så övertygande som möjligt. Dessa bygger upp bildens 
retorik genom att förknippa den, eller dess objekt med olika begrepp som exempelvis 
kan stå för ett visst värde.25 En metafor fungerar genom att den på uttrycks- eller 
innehålls-nivå innehar likhet med en företeelse som har det värde som man vill att 
metaforen skall förmedla. Att till exempel avbilda en gestalt med ölflaskor i ögonen 
istället för pupiller kan på så sätt bli till en metafor för en längtan efter öl. I en bild 
där ett objekt får ett speciellt värde genom metonymi innebär detta istället att man i 
bilden placerat det aktuella objektet i en slags relation till ett annat objekt som på 
detta sätt överför sitt värde.26 Ett exempel på detta skulle kunna vara att man i reklam 
placerar en produkt ute i naturen vilket då kan innebära att produkten uppfattas som 
mer miljövänlig. 

Ett annat sätt att påverka hur en betraktare skall uppfatta en bild är att använda sig av 
bildens disposition för att leda betraktarens blick på önskat sätt. Detta kan göras 
genom att man exempelvis konstruerar ett perspektiv i bilden eller placerar objekt på 
valda delar av bildytan. Genom att konstruera olika perspektiv och ljussättning kan 
man även påverka betraktarens känslor inför bildens olika objekt.27 

                                                 
23 Hansson, Karlsson, Nordström 2006 
24 Johanesson 1998, s18 
25 Sonesson 1992 
26 Hansson, Karlsson, Nordström 2006, s35 
27 Wærn, Persson, Svensson 2004 



 

 

3 BAKGRUND 
Detta kapitel har som syfte att ge en bakgrund till det arbetsmaterial som valts ut för 
arbetets undersökning samt presentera de analys-traditioner som ligger till grund för 
det metodval som används för denna. De områden som kommer att beskrivas är de 
olika bildanalysmetoder med ursprung i den ikonologiska- och semiotiska-
analystraditionerna. Utöver detta kommer även delar av den kristna och buddhistiska 
avbildningskonsten och dess historiska utveckling att presenteras. 

 

3.1 Analys av bilder  
Att betrakta en bild och förstå vad denna är tänkt att avbilda eller förmedla innebär 
att man som betraktare läst bilden som ett språkligt uttryck för att sedan göra en 
tolkning av detta. För att läsa bilder på ett strukturerat sätt så finns det ett antal olika 
traditioner för hur man går till väga för att göra detta. 

 

3.1.1 Ikonologisk bildanalys  
Den ikonologiska bildanalysen har traditionellt sett främst använts i konsthistoriska 
sammanhang för att analysera bilder ur en historisk och kulturell kontext. Inom 
denna tradition genomför man oftast analysen på tre olika nivåer. Dessa benämns 
som den för-ikoniska nivån, den ikonografisk betydelsenivån och den ikonologiska 
tolkningsnivån.28 Den för-ikoniska nivån fokuseras, inom denna tradition främst på 
vad det är man faktiskt ser på den aktuella bilden. Detta kan vara exempelvis former, 
färger och man tar här även vad de aktuella färgerna och formerna avbildar, 
eventuella psykologiska element i beaktande. De psykologiska elementen kan bland 
annat vara eventuella känslouttryck på avbildade gestalter. De element som man tar 
hänsyn till på denna nivå utgår ifrån vilka av dessa som betraktaren är bekant med. 
För att denna analys skall vara så korrekt som möjligt skall man här även ta hänsyn 
till de aktuella stilmässiga aspekterna. Detta kan till exempel vara, på vilket sätt olika 
element vanligen framställs i de olika konsthistoriska stilarna.29 

I den ikonografiska betydelsenivån behandlas bildens tematiska framställning. Detta 
sker genom att det gestaltade på bilden analyseras utifrån kunskaper om bildens 
kulturella kontext, gällande det gestaltade temat. Detta kan till exempel innebära att 
man undersöker förhållandet till intertextuella källor som litterära texter, kulturella 
traditioner med mera. I analysen av denna nivå är det väsentligt att man har god 
kunskap om den aktuella bildens kulturella ursprung och eventuellt andra källor som 
den har sitt ursprung i.30 

                                                 
28 Boström 2004 
29 Boström 2004 
30 Boström 2004 



 

 

På den tredje, ikonologiska nivån, analyseras bildens betydelse och motivet bakom 
dess tillkomst. Traditionellt sett analyserar man på denna nivå de symboler som man 
finner i bilden. Detta görs genom att man ser till om de olika objekten i bilden har 
någon koppling till något symboliskt tema. För att göra detta krävs det studier av 
bildens kulturella förutsättningar som till exempel rådande idétendenser, politik och 
avbildningstraditioner med mera. 

 

3.1.2 Semiotisk bildanalys  
I semiotisk bildanalys utgår man först och främst ifrån att en bild i sig är en form av 
tecken som kan analyseras därefter.31 Denna analys sker på två olika nivåer som 
benämns som den denotativa och den konnotativa nivån.32 Analysen på den 
denotativa nivån genomförs genom att den aktuella bilden beskrivs utifrån dess 
grunduttryck, vilka tecken finns, hur är de placerade i bilden osv, utan någon 
tolkning av hur betydelsen av dessa uppstår. Syftet med detta är att uppmärksamma 
de delar i bilden som i ett senare skede av analysen kan ha betydelse för tolkningen 
av bilden.33 En bilds grunduttryck kan analyseras på två olika skikt, som kallas för 
det piktorala och det plastiska skiktet. I den piktorala analysen behandlas vad bildens 
olika former med mera är tänkta att avbilda utifrån ikonisk likhet. I analysen av det 
plastiska skiktet fokuserar man på hur exempelvis färger och former är arrangerade i 
en bild utan att ta hänsyn till vad som eventuellt är avbildat.34 

På den konnotativa nivå fokuserar man på hur bildens mening skapas genom de 
tecken man funnit i den denotativa analysen.35 Bilden kan på denna nivå skapa en 
mängd olika meningar på flera olika sätt, vilket innebär att man bör vara medveten 
om vilka typer av meningar man letar efter. De vanligaste meningar man fokuserar 
på i en bildanalys är upphovsmannens intentioner men man kan även ta hänsyn till 
hur mening skapas ur ett personligt eller kulturellt perspektiv.36 

I en semiotisk bildanalys, likt den ikonografiska, är det av vikt att ha viss kunskap 
om bildens kontext för att kunna analysera intentionerna bakom dess tecken. De 
kontexter som är av vikt att fokusera på i en analys av denna typ är sändar-, den inre, 
yttre- samt mottagar-kontexten.37 Med sändarkontexten menas vem eller vilka som 
ligger bakom upphovet till den aktuella bilden och vilka förutsättningar och diskurser 
rådde vid tillblivelsen av den aktuella bilden.38 Den inre kontexten behandlar det som 
är det centrala i den aktuella bildanalysen vilket kan vara allt från bilden i sin helhet 
                                                 
31 Sonesson 1992, s77 
32 Lindgren 2009 
33 Lindgren, Nordström 2009 
34 Sonesson 1992 
35 Lindgren 2009, s84 
36 Lindgren, Nordström 2009, s72 
37 Lindgren, Nordström 2009, s76 
38 Lindgren 2009 



 

 

till utvalda delar av den.39 Det är i denna kontext som den denotativa och konnotativa 
analysen sedan sker. Den yttre kontexten är bildens närmsta omgivning som på något 
sätt har ett samband med bilden. Denna form av kontext kan exempelvis vara om 
bilden återfinns i ett museum eller på en reklamskylt vilket i sin tur kan påverka hur 
vi uppfattar bildens mening. Med mottagarkontext avses de personliga 
förutsättningar, hos bildens betraktare som kan påverka dennes tolkning av bilden. 
Exempel på sådana förutsättningar kan vara betraktarens kulturella tillhörighet, kön 
eller dylikt. 40 Med hjälp av kunskapen om bildens kontext kan man sedan lättare se 
vilka eventuella metaforer och metonymier som används för att kommunicera dess 
budskap. För att undersöka detta försöker man se hur olika tecken i bilden relaterar 
till varandra och hur detta påverkar intrycket man som betraktare får av bildens olika 
tecken.41 

När man studerar en bild kan även det som kallas för det referentiella rummet vara 
av betydelse för hur meningen i bilden uppfattas. Med det referentiella rummet 
menas den utvidgade, mentala, bilden där man som betraktare kan befinna sig.42 
Detta kan i många fall vara konstruerat för att placera betraktaren i en subjektsroll 
där denne blir en del av bildens berättelse och med hjälp av betraktarens egna fantasi 
förtydligar bildens mening. 

 

3.2 Religiös bildtradition 
De bilder som använts som material i detta arbete har sitt ursprung i buddhismens 
respektive kristendomens olika framställningstraditioner. Båda dessa religiösa 
traditioner har ett rikt utbud av visuella artefakter som innefattar olika verk i form av 
exempelvis arkitektur, skulpturer, målningar med mera. Då det aktuella 
arbetsmaterialet är fokuserat till de båda religionernas förgrundsgestalter, kristus och 
buddha så kommer enbart avbildningstraditionerna runt dessa beskrivas.  

 

3.2.1 Buddhistisk konst  
Buddhismen uppstod i Indien och har likt hinduismen sitt ursprung i den vediska 
traditionen som existerade i Indien mellan åren 1750-500fvt. Detta innebär att även 
den buddhistiska konsten till stor del delar dessa traditioner gällande religiösa 
avbildningar.43 De tidigaste buddhistiska konsten, mellan ungefär år 200fvt till år 
200vt består mestadels av skulpturer och reliefer i olika material. Dessa avbildar 
oftast buddha på en symbolisk nivå. De indexikala tecken som används i dessa fall 
representerar buddha genom att de exempelvis refererar till berättelser om den 
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aktuella buddhan, Gautama Sakyamunis, liv. Anledningen till denna typ av 
avbildningar är omdebatterad av forskare och förklaras därmed på olika sätt. Ett 
vanligt exempel på förklaring är att buddha, enligt den buddhistiska läran inte 
existerar sedan han dog och trädde in i det slutgiltiga nirvana och därmed inte heller 
kan avbildas. Dessa symboliska avbildningar föreställer, enligt dessa förklaringar, 
istället buddha på en konceptuell nivå. Detta sätt att konstruera religiösa bilder var 
även vanligt i andra indiska kulturer än buddhismen under denna tid, vilket innebär 
att de även kan ha funnits en utbredd tradition att inte direkt avbilda gudomar eller 
dylikt.44 

Att avbilda buddha i mänsklig gestalt utvecklades först från år 200vt och framåt. De 
tecken som i tidigare avbildningar använts för att representera buddha återfinns ofta 
även i dessa avbildningar men utan att ha en lika central roll i gestaltandet.  Under 
denna period har den indiska avbildningskonsten påverkats en del av den grekiska 
skulpturkonsten som bland annat haft stort inflytande på hur mänskliga gestalter 
framställts i den buddhistiska kulturen. De främsta tecknen på detta finner man bland 
annat i framställningen av klädnad och kroppsform.45  

Framställningen av buddhastatyer är något som är rituellt viktigt hos många av 
världens buddhistiska kulturer. Vid invigningen av en ny buddhastaty sker till 
exempel ofta en rituell ceremoni som skall symbolisera att statyn har nåt upplysning 
precis som buddha.46 I vissa religiösa texter skall det även finnas instruktioner för 
hur man genom kroppsliga kännetecken kan känna igen en blivande buddha, vilka i 
många fall används vid skapandet av olika buddha-avbildningar.47 

De äldsta målade buddhistiska konstverk är även de daterade runt år 50-250vt  och 
har allteftersom blivit ett vanligt sätt att avbilda de traditionella motiven på.48  Dessa 
typer av bilder finns idag väl representerade i en mängd olika former som till 
exempel mural-, canvasmålningar med mera. Temat för dessa målningar är ofta, likt  
i många sten-reliefer, hämtade från olika mytiska berättelser om buddha som till 
exempel hans födelse, nedstigning från himlen eller upplysning.49 Inom buddhismen 
är det vanligt att konstverk har en religiös innebörd och återfinns ofta på religiöst 
viktiga platser som tempel eller andra kultplatser. Enligt den buddhistiska läran skall 
man inte tillbe buddha eller någon avbild av honom. De målningar och statyer som 
används vid rituella sammanhang har istället som funktion att inspirera till lugn, 
tjäna som förebilder genom de gestaltade berättelserna  eller dylikt.50 
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3.2.2 Kristen konst  
Att i konstverk framställa scener ur de bibliska evangelierna är något som är vanligt 
förekommande i den kristna konsten. Denna typ av framställningar har förekommit i 
den kristna rörelsen ända från tiden för de fornkristna kyrkorna fram till idag. Redan 
i dessa avbildningar förekommer avbildningar av Jesus i mänsklig gestalt samt 
symboler i form av kors och dylikt.51 I takt med att den kristna teologin utvecklats så 
har även föreställningen och framställningen av Jesus förändrats. Läran om 
treenigheten är ett av de teologiska områden som exempelvis hade stor påverkan på 
föreställningen av Jesus och därmed även framställningen av denne. Efter att man i 
det romerska riket under den senare delen av 300-talet vt enats om treenighetsläran, 
som innebar att Jesus var att betrakta som av samma väsen som den kristna guden, så 
får man inom den kristna rörelsen en mer enhetlig syn på Jesus.52 I konsten visar sig 
denna teologiska förändring först i bilder från ca år 500vt, där Jesus ofta avbildas 
med en ljus cirkelform runt huvudet till skillnad från tidigare avbildningar. Denna 
cirkelform ses traditionellt sett som att symbolisera det gudomliga ljuset och bekräfta 
Jesus gudomlighet genom dennes relation till den kristna guden.53 

Bilden av Jesus kom att ha en stor betydelse för kristendomens utveckling under hela 
medeltiden. I syfte att sprida kristendomen och utvidga det romerska riket betonades 
främst Jesus under denna tid som den segrande och allhärskande kristus, för att 
övertyga de okristna härskarna om den kristna gudens överlägsenhet. För att uttrycka 
detta visuellt använde man sig, i det romerska riket, av ett bildspråk hämtat från hur 
man vanligtvis framställde den kejserliga makten. När de kristna 
kristusframställningarna sedan etablerats fick detta bildspråk, då det förknippats med 
kristus gudomlighet, sedan en omvänd verkan då det användes för att betona den 
romerska maktens gudomliga auktoritet.54 

En vanlig symbol i den kristna konsten har under hela dess historia varit korset. 
Korset har under historien framställts i olika former och fram till och med den tidiga 
medeltiden har det främst använts som ett segertecken. Dessa kors var ofta 
dekorerade med ädelstenar och rikt på andra utsmyckningar. Under högmedeltiden 
splittras den romerska kyrkan i, till vad som kom att bli, de ortodoxa och katolska 
inriktningarna. Detta medförde även viss förändring av hur man såg på Jesus. Den 
ortodoxa kyrkan behöll till stor del bilden av Jesus som den gudomliga allhärskaren 
och har gjort så ända fram till vår tid. I Europa där den katolska kyrkan behöll sin 
dominans utvecklades det däremot en förändrad syn av Jesus där man kom att 
fokusera allt mer på Jesus mänsklighet och lidande på korset. I konsten yttrade sig 
detta genom att det blev allt vanligare med Jesus korsfästelse som motiv.55 
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Under 1500-talet vt skedde ytterligare en splittring inom den europeiska 
kristenheten, nämligen reformationen. Denna medförde stora förändringar på det 
kristna trossystemet som sedan dess har utvecklats i ytterligare en mängd olika 
inriktningar. Dessa förändringar har främst berört trons utövande men för bilden av 
Jesus har det i viss mån inneburit ytterligare en större fokusering på dennes 
mänsklighet.56 Från senmedeltiden och framåt har istället de olika konstnärliga 
strömningarna varit det som påverkat dessa framställningar men då främst stil- och 
hantverksmässigt.57 
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4 SYFTE 
Syftet med detta arbete är att ta reda på vad och hur religiösa bilder förmedlar 
information om den religiösa kontext där de har sitt ursprung samt hur väl de kan 
användas för att förklara centrala områden inom respektive religion. De centrala 
områden som kommer att vara aktuella för arbetet är följande: 

- Intertextuella kopplingar 

- Teologiska föreställningar 

- Världsbild  

- Rituellt utövande 

 

 

 

 



 

 

5 METOD 
I detta kapitel kommer arbetets urval av bildmaterial och metodval att presenteras 
och motiveras. Arbetets analysgenomförande samt databearbetning kommer sedan att 
beskrivas vidare. 

5.1 Metodval 
Metodvalet för detta arbete tar ansats i den hermeneutiska forskningstraditionen. 
Enligt denna tradition anses mänsklig existens vara möjlig att förstå genom olika 
kommunikationssystem.58 Utifrån detta förhållningssätt kommer det undersökta 
materialet behandlas som ett språkligt uttryck vars innehåll kommer att vara föremål 
för tolkning. I ett hermeneutiskt förhållningssätt till konsthistoria är en väsentlig del 
att man arbetar med att vara självmedveten, då tolkningen av den aktuella bilden 
påverkas mycket av den som utför tolkningen.59 I syfte att ta så stor hänsyn till detta 
som möjligt har personliga konnotationer, så långt som möjligt undvikits i analys-
delen. Bildernas religionshistoriska kontext kommer även att presenteras för att 
motivera tolkningen av bilderna. 

Undersökningen kommer ske genom en strukturerad observation där det aktuella 
arbetsmaterialet, i form av bilder, är föremål för observation. Observationen tar i 
detta fallet formen av en kvalitativ bildanalys vars genomförande följer ett 
analysschema i tre steg. Detta analysschema är speciellt utformat för detta arbete 
med utgångspunkt i de ikonografiska och semiotiska bildtolknings-traditionerna. I 
enlighet med definitionen av en kvalitativ analys har detta analysschema som syfte 
att precisera bildanalysen mot att uteslutande fokuseras runt de aspekter i bilderna 
som är intressanta ur arbetets syftesbeskrivning.60 

 

5.2 Urval 
Det bildmaterial som valts ut för detta arbete är en thailändsk väggmålning av okänd 
konstnär samt en bibelillustration av Gustave Doré. Dessa båda bilder har valts ut 
med anledning av de teman de avbildar samt deras religiösa kontext. Anledningen till 
att det avbildade temat har varit väsentligt för arbetets urvalsprocess är att de båda 
bilderna enligt min förförståelse har en tydlig intertextuell koppling till berättelser 
med förhållandevis tydliga moraliska sensmoraler. Detta innebär att det vore rimligt 
att anta att det i dessa respektive bilder finns en avsiktlig mening att söka, samt spår 
av dess religiösa kontext. Att bildernas respektive teman bär stora likheter har som 
syfte att tydliggöra eventuella resultat vid en jämförelse mellan bilderna. Att genom 
jämförelse förtydliga eventuella resultat är även anledning till att bilder från två 
skilda religiösa kulturer valts ut då det i dessa existerar olikheter i hur man förhåller 
sig till de aktuella tematypen.  

                                                 
58  Patel, Davidsson 2011, s28 
59  D'Alleva 2005, s127 
60  Svenning 2003 



 

 

Valet att i denna undersökning behandla två bilder från två skilda kontexter istället 
för att enbart fokusera på en bild grundar sig på tillförlitlighetsaspekten. Då det 
utifrån omfånget av detta arbete inte är möjligt att undersöka någon större mängd 
bilder är tillförlitligheten hos detta arbete, i proportion till omfång, större då det 
omfattar analys av två bilder snarare än enbart en bild. Att de olika bildernas kontext 
skiljer sig på många sätt har även en stor betydelse för tillförlitligheten gällande 
avgörandet om hur väl de kan förklara respektive religiösa aspekter. 

Bildernas förhållande till en officiell religion har även haft stor betydelse för 
urvalsprocessen. Att de båda bilderna återfinns i en sådan kontext, som i detta fallet 
är ett buddhistiskt tempel samt en officiell bibelutgåva, är nödvändigt för att 
slutsatser om bildernas mening enbart kan dras med tillförlitlig kunskap om dess 
sändarkontext. 

De båda bilder som används under analysskedet av detta arbete kommer, till skillnad 
från originalen, att vara i digital form. Anledningen till detta är att det för detta arbete 
inte varit möjligt att ha tillgång till originalen för dessa bilder. Detta innebär en 
negativ aspekt för analysen i det faktum att det inte kommer vara möjligt att 
analysera hur bildernas materiella kvalitéer använts för att framställa eventuell 
mening. 

 

5.3 Analysgenomförande och databearbetning 
I genomförandet av de aktuella bildanalyserna har delar av den ikonografiska och 
den semiotiska analysmetoden kombinerats istället för att genomföras var för sig. 
Valet att anpassa dessa två analysmetoder på detta sätt grundar sig i att vissa delar av  
de olika metoderna går till på samma sätt och därmed skulle innebära upprepning av 
dessa analyssteg. Detta kommer att yttra sig genom att analyserna till att börja med 
delas in i tre steg. Dessa steg följer till stor del den ikonologiska analysmodellens 
olika steg men använder främst semiotiska begrepp för att analysera innehållet i de 
olika stegen.  

I det inledande steget av analysen så ingår en för-ikonografisk tolkning, som 
fokuseras  runt vad som är avbildat rent piktoralt. Tolkningen i detta steg utgår ifrån 
vilka avbildningstekniker som är bekanta för mig som betraktare samt den kunskap 
om stilframställningar som varit tillgängliga vid tillfället för detta arbetet. Utöver 
detta så genomförs även en plastisk analys vars resultat sedan är föremål  för vidare 
undersökning i det andra och tredje steget av bildanalysen. Syftet med detta steg av 
analysen är att med ett kvantitativt förhållningssätt identifiera bildens olika piktorala 
och plastiska element. Detta genomförs för att dessa sedan skall kunna vara föremål 
för de kvalitativa analyser som sker i steg två och tre som enbart fokuserar på de 
tecken som är väsentliga för arbetets syfte. 

Det andra steget av analysen utgår ifrån en ikonografisk tolkningsmodell, där 
bildernas huvudsakliga tema är föremål för undersökning. Denna tolkning utgår ifrån 
den kunskap som finns tillgänglig om bildens ursprung för att därigenom kunna dra 
en slutsats om det finns någon huvudsaklig intertextuell koppling till en religiös 
källa. Efter detta genomförts används sedan den semiotiska teckenanalysen samt en 



 

 

retorisk analys för att tydliggöra hur den aktuella bildens intertextualitet till denna 
källa är gestaltad. Anledning till att detta tema analyseras i detta steg är för att 
analysen i det tredje steget skall kunna utesluta bildens intertextuella tecken som 
refererar till dess huvudsakliga källa. 

I det tredje steget kommer analysen att fokuseras runt bildens kommunicerade 
mening och övriga intertextuella referenser. De meningar som analysen kommer att 
fokuseras runt är de som på något sätt kan kopplas till bildens religiösa kontext, 
uteslutande dess huvudsakliga intertextuella källa. Detta innebär att analysen strävar 
efter att utesluta andra eventuella meningar som inte är väsentliga, utifrån arbetets 
syfte. Analysen sker genom en semiotisk teckenanalys samt en retorisk analys av 
bilden i relation till dess sändar- och yttre-kontext.  

Resultatet av denna analys presenteras, i resultat kapitlet genom skriftliga 
nedteckningar av analysförfarandet som kompletteras med bildkommentarer. Utöver 
analysen kommer även kortfattade presentationer om det aktuella arbetsmaterialet, 
utifrån tillgänglig kunskap, att presenteras. 

 



 

 

6 RESULTAT 
I detta kapitel presenteras de analyser som har utförts på de två bilderna. Dessa 
beskrivs i steg för steg av respektive bild och kompletteras även med utvalda 
bildkommentarer. Avslutningsvis så sammanfattas även resultaten av de båda 
analyserna. 

6.1 Jesus frestas av djävulen – Gustave Doré 

61  
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Denna bild är skapad av den franske illustratören Gustave Doré (år1832-1883) och 
ingår i en samling illustrationer av bibelberättelser som först gavs ut år 1865. Dessa  
bilder har sedan dess använts som illustrationer i ett flertal olika bibelutgåvor världen 
över.62 

 

6.1.1 Piktoral och plastisk analys  
I denna bild är två gestalter samt ett landskap realistiskt återgivet i gråskala. De 
gestalter som avbildats är Jesus och djävulen vilket görs tydligt både genom de 
attribut de båda gestalterna bär och att den aktuella bilden är publicerad i kristen 
kontext i form av en samling illustrerade bibelberättelser. Dessa båda gestalter är 
placerade på, vad som tycks vara ett berg med en himmel som bakgrund och ett 
distanserat landskap som breder ut sig i bildens nedre vänstra del. Jesusgestalten är 
avbildad stående med framsidan/vänster sida vänd mot betraktarens punkt i det 
referentiella rummet. Han håller högra handen halvöppet mot bröstet medan den 
vänstra avslappnat med halvöppen hand hänger ut med sidan. Den klädnad som Jesus 
bär på bilden tycks vara en löst sittande drapering som täcker hela kroppen förutom 
händer och huvud. I ansiktet är han avbildad med helskägg samt axellångt vågigt 
mörkt hår. I kontrast till hur djävulen är tecknad så tycks Jesusgestalten även ha en 
förhållandevis ljus hy. Hans ansikte är avbildat i vänsterprofil/framifrån med blicken 
riktad uppåt. Djävulen är avbildad i en, till största del mänsklig mans-form till 
vänster om Jesusgestalten. De delar i bilden som gör att den aktuella gestalten 
identifieras som djävulen är att dennes mänskliga form är kompletterad med horn i 
pannan samt två vingar, liknande en fladdermus. Att avbilda djävulen med dessa 
attribut utvecklades från 1500-talet och framåt ur en tradition där djävulen och andra 
demoner ofta avbildades så djuriskt och groteskt som möjligt.63 Djävulen är här även 
avbildad naken, sittande på höger knä med vänster arm om Jesus i vad som kan 
uppfattas som en gest för att påkalla dennes uppmärksamhet. Den högra armen är 
med öppen hand utsträckt över den molnfria delen av himlen, i riktning mot det 
distanserade landskapet. Denna armgest tillsammans med den vänstra armens 
påkallande av uppmärksamhet innebär att det distanserade landskapet lätt kan tolkas 
som det objekt som den påkallade uppmärksamheten är riktad mot. Djävulens ansikte 
är avbildat i högerprofil/framifrån med blicken riktad, leende mot Jesusgestaltens 
ansikte.  

Att det rör sig om ett berg, en himmel och ett distanserat landskap som omger Jesus- 
och djävuls-gestalten grundas på ett antal olika tecken i bilden. Vågrätt placerat mitt i 
bilden ses en linje som enligt en realistisk landskapsavbildning bör föreställa en 
horisont som därmed skiljer himlen från övrigt landskap. Himlen är i kontrast till 
övriga delar i bilden svagt skuggad med vissa ljusare inslag vilket gör att de 
skuggade partierna får en ikonisk likhet med moln. Dessa ljusa partier är främst 
placerade intill horisontlinjen och skapar en molnfri himmel i bildens vänstra del. Att 
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det förutom en himmel är avbildat ett berg och ett distanserat landskap motiveras 
med att dessa områden är tecknade med en varierad mängd detaljer och skuggor. 
Bergytan är rikt detaljerad vilket i kontrast till den andra ytan som inte är lika 
detaljerad skapar en upplevelse av ett distanserat landskap som sträcker sig fram till 
horisonten. Något som ytterligare förstärker intrycket av att det rör sig om ett berg 
synliggörs av att det långt ner till vänster i bild, över det distanserade landskapet, är 
två mörka objekt tecknade. Dessa objekt kan här identifieras som fåglar på grund av 
att de följer en vanlig norm av fågelavbildning som grundar sig på ikonisk likhet med 
flygande fåglar på avstånd. I det distanserade landskapet kan även skönjas mänsklig 
bebyggelse, då det tydligt syns grupperingar av olika former som bär ikoniska 
likheter med hus på avstånd. 

 

Centrala piktorala element är utmarkerade i bilden 



 

 

I det plastiska skiktet återfinns ett antal olika former som på grund av att bilden är 
återgiven i gråskala endast definieras genom varierande mängd detaljer, skuggning 
samt konturlinjer. Ett tydligt plastiskt element i bilden är horisontlinjen som 
tillsammans med konturerna av djävulen, Jesus och berget som, vågrätt på mitten 
delar upp bilden i två stora ytor. Den undre delen upplevs här som betydligt mörkare 
än den övre på grund av kontrasten mellan bergets skuggor och de molnfria ytorna på 
himlen. Det centrerade bergets kraftiga skuggning, detaljer och skarpa konturer 
skiljer, i den nedre delen ut sig ifrån det distanserade berget på höger sida i bilden 
och landskapet på den vänstra sidan. I den nedre delen av bilden bildas, av bergets 
olika delar även några mindre framstående ytor som endast urskiljer sig genom sina 
respektive svaga konturer. Ser man till gestalterna av Jesus och djävulen så urskiljer 
sig dessa genom deras starka konturer och tydliga linjer som skapar en egen form, 
centrerat i bilden. Till vänster om denna form återfinns även en halvcirkelform som 
skapas genom formen av djävulens ena vinge tillsammans med horisontlinjen och 
molnens konturer. 

Bildens tydligaste former, horisontlinjen och bergsytan, skapar med sin linjer en 
förhållandevis tydlig blickriktning mot den centrerade formen av Jesus och djävulen. 
Formen av Jesus och djävulen skapar i sig en blickriktning som leder mot Jesus 
ansikte som även är omgärdat av en ljus cirkelform. 



 

 

 

Plastiska områden och blickriktningar är utmarkerade i bilden 

 

6.1.2 Tematisk framställning  
Då denna bild är publicerad i en bildsamling där varje bild är skapad som en 
illustration till olika stycken i bibeln så har den en väldigt stark intertextuell 
koppling. I Jaccques-Henri Pinaults komponering av Bibeln i bild återges den 
aktuella bilden på samma uppslag som bibelstycket Matt. 4:1-4. Detta stycke handlar 
om hur Jesus under en tid av fasta i öknen blir frestad av djävulen att avbryta 
denna.64 I berättelsen om hur Jesus frestas av djävulen så frestas han utöver, med att 
avbryta fastan, ytterligare två gånger. I den andra av de tre berättelserna frestar 
djävulen Jesus med att försöka få honom att bevisa att han är Guds son genom att 
kasta sig ut från taket på templet i Jerusalem. I berättelsen om den sista frestelsen tas 
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Jesus, av djävulen med till ett berg där han erbjuds alla världens riken om han endast 
går ner på knä och tillber djävulen.65 

Att avbilda detta tema där Jesus frestas av djävulen är något som inte har några 
traditioner äldre än medeltiden bakom sig. Under den senare delen av medeltiden 
uppstod dock en norm av att man vid gestaltning av detta tema avbildade den första 
av de tre frestelserna.66 Trots detta och att bilden i det aktuella fallet är placerad på 
samma uppslag som ett utdrag beskrivande den första frestelsen, så är det rimligt att, 
utifrån vad som är gestaltat på bilden, dra slutsatsen att det ändå rör sig om den tredje 
frestelsen. 

”Nu tog djävulen honom med sig upp på ett mycket högt berg och visade honom 
alla riken i världen och deras härlighet och sade: ”Allt detta skall jag ge dig om 
du faller ner och tillber mig.” Då sade Jesus till honom: ”Gå din väg, Satan. Det 
står skrivet: Herren, din Gud, skall du tillbe, och endast honom skall du 
dyrka””67 

Betraktar man bilden utifrån dess intertextualitet till berättelsen om Jesus tredje 
frestelse så finns det tydliga kopplingar mellan ett flertal element i bilden och den 
aktuella bibelversen. Ett av de tecken, med en tydlig litterär koppling är den miljö 
där  Jesus och djävulen är placerade i. Att det på bilden är avbildat ett berg och ett 
landskap är tydliga referenser direkt till den litterära beskrivningen. Landskap som i 
detta fallet breder ut sig mot horisonten är avbildat som om det var långt bort i 
förhållande till berget. Detta tillsammans med att fåglarna till vänster i bilden är 
placerade långt ner i bild över landskapet kan även ses som ett tecken på att berget är 
högt vilket är en direkt referens till bibelversen. 

De blickriktningar som i den plastiska nivån leder mot Jesus och djävulen är ett 
tecken som visar att fokus för det bilden vill förmedla ligger i relationen mellan 
dessa båda gestalter. I relation till den litterära källan så kan detta ses som en  
avbildning av berättelsens narrativa fokus, som ligger på vad som utspelar sig mellan 
Jesus och djävulen. Den bildmässiga framställningen av relationen mellan Jesus och 
djävulen bär även de tydliga tecken på att referera till den litterära källa. Utifrån 
denna så kan djävulens påkallande av Jesus uppmärksamhet samt att han samtidigt 
tycks utföra en erbjudande gest vara ett tecken som refererar till hur Jesus erbjuds 
alla världens riken. 

I den aktuella berättelsen beskrivs de erbjudna rikenas härlighet, vilket kan vara svårt 
att se några tecken på i den direkta avbildningen av landskapet. Djävulens 
erbjudande gest sträcker sig dock över den ljusa halvcirkel-form som identifierats i 
det plastiska skiktet. Denna halvcirkel-form kan genom ikonisk likhet skapa starka 
konnotationer till en stigande sol, vars representationsbegrepp i sig kan konnotera 
ljus. Ljus som begrepp är något som inom kristendomen alltid varit en symbol för 
välsignelse och andra positiva värden.68 Att djävulens erbjudande gest sträcker sig 
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just över denna yta, samt dess bildmässiga närhet till det avbildade landskapet 
innebär att ytans positiva konnotationer, genom metonymi kan överföras till 
landskapet. Genom att på så sätt stärka landskapets pathos kan även en bildmässig 
referens till landskapets härlighet motiveras. 

 

6.1.3 Religiösa betydelser 
Den mest framträdande meningen med denna bild tycks, utifrån dess sändarkontext 
och även med hänsyn till dess yttre kontext, vara att gestalta bibelstycket som 
handlar om Jesus tredje frestelse. Gustave Doré levde i det katolska Frankrike på 
1800-talet och hans illustrationer har sedan de skapades använts i många olika 
bibelutgåvor spridda inom både de protestantiska och de katolska församlingarna. I 
och med detta så kan det anses rimligt att antaga att dessa bibelillustrationer till stor 
del följer de religiösa traditionernas norm gällande beskrivande av religiösa gestalter, 
teman och dylikt.  

Temat om hur Jesus frestas av djävulen kan beskrivas som en slags maktkamp 
mellan dessa båda gestalter. Då dessa två gestalter, inom kristendomen har fått 
representera godhet respektive ondska så har framställningen av dessa och deras 
dualistiska förhållande alltid varit teologiskt viktig.69 Att avbilda djävulen naken med 
olika djurattribut som horn och fladdermusvingar är något som varit vanligt inom 
den kristna konsten.70 Dessa attribut har traditionellt sett fått fungera som symboler 
för synd inom den kristna kulturen. Detta motiveras exempelvis genom intertextuella 
referenser till nakenhet i skapelseberättelsen och den första synden, samt att 
blandning av människa och djur setts som en pervertering av den kristna gudens 
skapelse.71 Att synden inom kristendomen är ett begrepp för allt som är negativt72 
innebär att djävulen i den aktuella bilden blir en symbol för det 
representationssystem som är knutet till just synd. Genom att Jesus på bilden inte har 
några djuriska attribut, är påklädd, och där djävulen är utan skägg med kort hår är 
Jesus avbildad med skägg och långt hår så blir Jesus genom binär opposition 
representant för allt positivt. Att djävulen är avbildad med mörk hy till skillnad mot 
Jesus ljusa kläder, högdagrar i ansiktet samt den ljusa cirkelformen, över huvudet 
förstärker även den binära oppositionen dem emellan. Detta sker genom att ljus och 
mörker traditionellt sett, i den kristna traditionen fått symbolisera välsignelse 
respektive ondska.73 

I kontrasten mellan hur ljus och mörker använts för att avbilda de båda gestalterna så 
kan detta även medföra en metonymisk överföring av värde mellan gestalterna och 
det landskap som avbildats. Då Jesusgestalten på en plastisk nivå har en ljus form i 
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likhet med den avbildade himlen så kan Jesus positiva värden överföras till himlen. 
Himlen, som i detta fall ger upphov till konnotationer om det kristna himmelriket, för 
i sin tur över sina positiva värden, i form av tillvarons högsta mål till Jesus. Djävulen 
däremot korresponderar på grund av sin skuggning, på en plastisk nivå mer med det 
centrerade berget. Vildmarkslandskap som berg och dylikt symboliserar i kristen 
tradition ofta prövning74, vilket genom metonymi förstärker djävulens roll som 
frestare och även genom likheten med djävulen förstärker denna egenskap hos 
berget. Att de båda gestalterna på detta sätt kan kopplas samman med himlen 
respektive landskapet kan även tyda på en intertextuell referens. Denna referens 
uppstår genom att Jesus, vid tidpunkten för bildens skapande, i den kristna tron 
föreställs befinna sig i himmelriket medan djävulen är den som härskar på jorden. 

I relationen mellan Jesus och djävulen kan man hitta tecken på en framställning av 
olika maktpositioner. I den litterära källan erbjuder djävulen Jesus, världens alla 
riken i utbyte mot att Jesus skall gå ned på knä och tillbe honom. Att gå ned på knä i 
detta sammanhanget innebär, enligt den aktuella källan en form av underkastelse. 
Om man då ser till bilden så är det istället djävulen som är avbildad på knä framför 
Jesus. Detta skulle då kunna tolkas som att djävulen är underkastad Jesus i 
maktavseende vilket stämmer väl överens med den kristna synen på att Jesus genom 
sin tro till sin gud övervinner djävulen i fråga om makt. Denna maktrelation förstärks 
ytterligare av att djävulen är avbildad med förhållandevis små horn. Stora horn har 
inom den kristna och förkristna kulturen länge varit en symbol för makt men genom 
att avbilda små horn istället uppstår en parafras på denna symbol. Parafraser är i sin 
tur en retorisk metod för att få en symbol att uttrycka motsatsen till vad den i 
normala fall gör.75 Detta innebär då att djävulens små horn i detta fallet skulle kunna 
ses som en symbol för brist på makt. 

Om man även utgår ifrån den tolkning där djävulen fungerar som en symbol för 
syndbegreppet så uppstår ytterligare en koppling till den teologiska innebörden av 
Jesus korsfästelse. En vanlig syn på  korsfästelsen är att Jesus genom att ge sitt liv 
frälser människan från Adam och Evas första synd som även djävulen låg bakom.76 
Att Jesus i bilden tycks ha en starkare maktposition än djävulen skulle då kunna 
förklaras med att han, teologiskt, sätt har makten att frälsa från den synd som 
djävulen i detta fallet är en symbol för. 

Ytterligare en teologisk koppling kan ses i hur Jesus är avbildad och den reaktion han 
tycks ha på djävulens försök till frestelse. Den typ av klädnad som Jesus är avbildad 
med har ofta haft som syfte att betona Jesus mänsklighet och ödmjukhet på grund av 
den mänskliga synden.77 Detta tillsammans med att Jesus som reaktion på djävulens 
frestelse vänder sin blick uppåt, i vad som skulle kunna ses som en gest av vädjan till 
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en himmelsk gud kan tolkas som ett tecken på att det är genom tron till Gud och 
Jesus som man inom kristendomen kan nå frälsning från synd.78 

 

Att, som man gjort i denna bilden, avbilda en människa med en ljus cirkelform runt 
huvudet är inom den kristna traditionen en symbol för helighet.79 Att Jesus är 
avbildad tillsammans med en sådan form blir där med ett tydligt tecken som refererar 
till dennes position förebild genom sin gudomlighet och rättfärdiga leverne.80 
Cirkelformar ses ofta även som ett tecken som utestänger andra element och 
fokuserar på det som är inneslutet.81 I denna bilden skulle det då kunna innebära att 
den aktuella formen i relation till de båda gestalterna utestänger djävulens frestelse. 
Detta blir på så sätt ett tecken som kan refererar till tanken om att det är genom tron 
till den kristna guden som man kan bli frälst från synden. 
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6.2 Buddha besegrar Mara 

82 

Denna bild är en muralmålning av en, för detta arbetet okänd upphovsman. 
Målningen återfinns i det buddhistiska templet Wat Phra Yuen Phutthabat Yukhon, 
beläget i norra Thailand.  

 

6.2.1 Piktoral och plastisk analys  
Vid en första betraktelse så avbildas det i denna bild, centralt en människogestalt rakt 
framifrån på en upphöjd platå som kan liknas vid en tron i röd nyans med gröna 
inslag. Denna tron är avbildad som bestående av ett flertal nivåer med olika bredd 
placerad med botten på en horisontlinje. Denna horisontlinje delar, genom att den  
sträcker sig över mitten, upp bilden i två olika delar. Den avbildade gestalten på 
tronen sitter i skräddarställning med vänstra handen i sitt knä medan den högra vilar 
med fingrarna mot tronen. Under gestalten, ner över tronen återfinns en yta i vitt, 
grönt, blått och lila mönster som tycks föreställa en matta eller duk av något slag. I 
jämförelse med övriga mänskligt avbildade gestalter i bilden tycks den  aktuella 
gestalten föreställa en man med svart hår, uttöjda öronsnibbar och blek hy. Han bär 
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en klädedräkt av ljusgul/guld nyans som förutom fötter, händer och huvud även 
lämnar höger axel och arm bar. Mannen tycks vara avbildad med ett lugnt och 
harmoniskt ansiktsuttryck. På toppen av hans huvud är en form i guld placerad, av 
vad som tycks vara en ikonisk avbildning av en eldslåga. Då de flesta av dessa 
tecken, för mig är bekanta från många olika avbildningar av buddhan, Gautama 
Sakyamuni så drar jag utifrån detta och bildens yttre kontext slutsatsen att det i detta 
fallet rör sig om en avbildning av just denna buddha. Denna buddhagestalt tycks vara 
placerad i någon form mönsterdekorerad portal, i samma nyanser som tronen, som 
likt buddhan tycks vara placerade på tronen. Runt toppen av denna portal tycks det 
vara avbildat ytor med gröna löv inramade av konturer i rött, grönt och blått. Dessa 
konturer tycks även vara delvis utformade med former som innehar en likhet med 
eldslågor eller taggar från växter. Mellan buddhan och portalformen så är portalens 
öppning avbildat i en mörk röd nyans. 

Under denna tron tycks ytterligare en tron med portal vara avbildad vilken även 
tycks vara belägen närmare betraktaren i det referentiella rummet då dess övre del 
täcker en liten del av mattan på den övre tronen . Portalen på denna tron är avbildad 
med kantigare former än den tidigare men även denna med en tydlig topp medan 
tronen har liknande form som den första, dock utan matta. Nyansen på denna tron 
och portal bär i de övre delarna samma nyans som den tidigare men övergår längre 
ner till en mer blåaktig nyans. I denna portalöppning är en kvinnlig gestalt avbildad 
framifrån, med benen i högerprofil, stående med händerna greppande sitt hår som 
består av en lång svart hårfläta. Kvinnan bär ett grönt mönstrat höftskynke med 
mörkröda inslag. Hon tycks även vara rikt utsmyckade med olika former av 
guldsmycken över större delen av kroppen. Kvinnan är avbildad med ett harmoniskt 
leende med blicken riktad mot högra delen av bilden. I portalöppningen runt om 
kvinnan är det avbildat en mängd eldslågor, likt den på buddhans huvud i ett 
slingrande mönster. 

Längst ner i mitten av bilden, rakt nedanför de båda tronerna är det ytterligare en 
gestalt avbildad, från munnen och uppåt med axlar och armar ner till handlederna 
synliga. Denna gestalt har en avsevärt mycket större kroppsform än övriga gestalter 
och är avbildad i en ställning där denna tycks att med armarna försöka häva sig in i 
bilden vilket gör gestalten bredare än tronerna ovanför. Gestalten är likt kvinnan rikt 
utsmyckad med guldkrona och andra guldsmycken. Gestalten har en mörkgrön 
hudnyans och i ansiktet bär denne relativt korta betar samt ett ansiktsuttryck som för 
mig konnoterar vrede med sänkta ögonbryn och öppen mun. Vid gestaltens båda 
kinder återfinns även former av eldslågor här avbildade i rött med vita konturer. De 
djuriska attributen på denna gestalt tillsammans med det vredgade uttrycket 
konnoterar ett demoniskt utseende. 

Till vänster om den demoniska gestalten och den nedre tron/portal formen är en 
mängd olika gestalter, av både mänsklig, demonisk och djurliknande karaktär 
avbildade. Alla dessa är placerade i vad som, genom sin blåa nyans och vågformade 
konturer  tycks föreställa vatten. De demoniska gestalterna här är avbildade på 
liknande sätt som den stora demongestalten men med en kroppsstorlek proportionell 
med buddhan och kvinnan och med en hudfärg varierande från mörkgrönt till vitt. De 
flesta av dessa demongestalter tycks försöka undfly vattnet medan de tycks bli 



 

 

attackerade av ett flertal djur med varierande och fantasifulla former. I vattnet mitt 
bland demongestalterna är nakna män avbildade som med desperata ansiktsuttryck 
tycks försöka undfly vattnet. Dessa är avbildade med hudfärger varierade mellan 
mörkbrunt till väldigt ljust och med svart, kort hår. Högst upp på denna yta är tre 
elefanter med gyllene bärstolar och huvudbonader avbildade i högerprofil i riktning 
mot buddhan. På dessa elefanter är fyra demongestalter avbildade. Tre av dessa 
håller sina händer knäppta framför sig med varsin stjälk till vad som tycks vara en 
rosa lotusblomma. Den fjärde demongestalten är placerad på elefanten närmast 
buddhan och skiljer sig mot övriga genom att den har flera armar och är den enda 
som har samma mörkgröna hudfärg som den stora demongestalten längst ner i bild. 
Två av dennes händer hålls knäppta framför kroppen och i två andra händer håller 
även denna gestalt i rosa lotusblommor.  

Mellan denna vänstra yta och den undre tronen samt den stora demongestalten 
avgränsas dessa ytor med avbildningar av stenblock och vad som tycks föreställa 
buskar med rosa blommor. Även den högra delen av bilden avgränsas från mitten på 
samma sätt, dock utan förekomsten av blombuskar. På denna sida är ett grönt och 
bergigt landskap avbildat. I detta landskap är likt på den vänstra sidan mänskliga, 
demoniska gestalter avbildade. De flesta av dessa bär dock vapen som är riktade mot 
buddhan och kvinnan. Högst upp på denna sida återfinns även här tre elefanter 
beridna av demoniska gestalter. Den demoniska gestalt närmast buddhan utmärker 
sig även på denna sida genom att den har ett flertal armar och samma hudfärg som 
den stora demongestalten. 

Ovanför horisontlinjen är bilden uppdelad i två olika områden. Det övre av dessa 
sträcker sig från vänster till höger och består av ett, till största delen mörkblått 
område som täcker ungefär en tredjedel av ytan ovanför horisonten. Denna yta skiljer 
sig från det undre området genom en vågad konturlinje som bitvis är avbildad med 
vad som, genom ikonisk likhet ser ut som fjädrar. I detta blåa område finns sju 
mänskliga gestalter avbildade med jämna mellanrum utmed området kontur. Dessa är 
avbildade med byxor i grönt, blått och rött, vit hy och kropparna rikt utsmyckade 
med guldattiraljer. De är alla avbildade med leende ansikten och de mittersta fem av 
dessa bär olika föremål där jag, i brist på kunskap, enbart kan identifiera ett av dessa 
som en gitarrliknande form av stränginstrument. I var och en av dessa gestalters 
närhet är även gröna blad och röda blommor eller frukter avbildade. Det område som 
är avbildat ovanför horisontlinjen upp till det mörkblå området omgärdar den tron 
och portal där buddhan befinner sig. Detta område går helt i en röd nyans med 
konturer av blad bildandes ett mönster i den röda ytan. Från båda ytterkanterna av 
denna yta är en rad av, vad jag uppfattar som en typ av förgyllda och mönstrade 
vimplar. 



 

 

 

Centrala piktorala element är utmarkerade i bilden 

 

Det olika plastiska elementen i denna bild tydliggörs främst genom bildens starka 
färgkontraster. De ytor som bildar tydligast former i bilden är de områden som den 
piktorala analysen delats upp i. Den stora demoniska gestalten tillsammans med de 
båda tronerna, portalerna, omgivande stenblock och grönska bildar tillsammans en 
triangelform som sträcker sig från bildens nedre kant upp till ungefär tre fjärdedelar 
av bildens höjd. I toppen av denna triangel urskiljer sig även buddhagestalten i en 
egen form genom sina ljusa färger. Ytan med löv runt buddhans portal skapar här 
även en lökaktig form runt triangelformens topp. 

Ytan till höger om triangelformen skiljer sig från denna genom de färger och former 
som utgörs av de olika människo- och demongestalter. I likhet med detta skiljer sig 
den vänstra ytan från triangelformen genom de olika gestalternas utformning men 
även genom den blåa nyans som vattnet är avbildat med. Ovanför horisontlinjen 
urskiljer sig det röda området skarpt från triangelformen och de båda andra nedre 
ytorna genom dess röda färg. I kontrasten mellan det röda och det övre blåa området 
bildar den blåa ytan intrycket av en konkav form runt den röda ytans övre del. 

I det plastiska skiktet går det även att finna vissa linjer som kan skapa blickriktningar 
i bilden. De mest framträdande av dessa uppstår i kontrasterna mellan de olika 
ytorna. De riktningar som uppstår genom dessa former leder alla blicken mot 
triangelformens övre del. Den stora demongestaltens huvudutsmyckning har formen 
av en riktningspil vilket tillsammans med den undre portalen, den ljusa 
kvinnogestalten med omgivande mönster, som även de är formade som  
riktningspilar, skapar en blickriktning mot triangelns topp. Ytterligare linjer som i det 
plastiska skiktet leder blicken mot triangelformens topp är de vimplar som återfinns 



 

 

på var sida om denna. Dessa bildar tillsammans en linje från respektive kant in mot 
triangeltoppen. 

 

 

Plastiska områden och blickriktningar är utmarkerade i bilden 

6.2.2 Tematisk framställning  
Då denna bild är en muralmålning i ett buddhistiskt tempel är det i dess yttre kontext 
svårt att finna någon starkare intertextuell koppling än att det rör sig om en bild med 
ett buddhistiskt tema. Detta tema behandlar i detta fallet en av historierna ur myten 
om  buddhan, Gautama Sakyamunis liv. Anledningen till detta är att  det i den 
buddhistiska konsten är vanligt att avbilda scener ur dennes liv och att den mest 
centrala gestalten i den aktuella bilden bär på tecken som lätt identifierar denna som 
just buddhan Gautama. Denna bild tycks avbilda en episod ur Gautamas liv där han 
når upplysning och blir buddha, vilket görs tydligt med ett flertal olika tecken. Det 
främsta av dessa är hur Gautamas högra hand rör vid det underlag han sitter på. Detta 
är ett vanligt symboliskt tecken som refererar till hur han genom att ta jorden som 
vittne besegrar den mytiska gestalten Mara och når upplysning.83 Berättelser om hur 
Gautama uppnår upplysning finns nedtecknade i ett flertal olika buddhistiska texter. 
Dessa berättelser uttrycks i dessa på ett antal olika sätt och varierar från fantasifulla 
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mytologiska berättelser till mer filosofiska beskrivningar om hur Gautama kom till 
insikt om tillvaron och blev upplyst.84 Då myten om hur Gautama tar jorden som 
vittne tillhör den kategori av berättelser med mer mytisk karaktär så är det troligt att 
den aktuella bildens intertextualitet är starkt kopplad till just dessa berättelser.  

I dessa berättelser blir Gautama under sin meditation attackerad av dödsguden Mara 
som på olika sätt försöker få Gautama att misslyckas i sin strävan efter upplysning.85 
Gautama har i bilden en kroppsställning och ansiktsuttryck som kan ses som en 
referens till detta genom att det ger honom en tydlig ikonisk likhet med hur en 
utövare av meditationsövningar ser ut i sitt utövande. Mara beskrivs i vissa av dessa 
berättelser som att ha tusen armar och leda sina arméer mot Gautama uppifrån en 
enorm stridselefant.86 I den aktuella bilden finns det ett antal tecken som skulle 
kunna referera till just denna beskrivning. Det finns exempelvis avbildat demoniska 
gestalter som tycks rida på elefanter med andra beväpnade mänskliga och demoniska 
gestalter runtomkring. Av dessa är två demongestalter avbildade med fler än ett par 
armar vilka genom detta skulle kunna föreställa Mara. Övriga gestalters beväpning 
blir ett indexikalt tecken för strid vilket tillsammans med mängden av dessa gestalter 
konnoterar en arme. 

Att det enligt denna tolkning skulle innebära att Mara är avbildad flera gånger 
medför att det i bilden uppstår ett indexikalt tecken för någon typ av narrativ 
gestaltning. Ur ett narrativt perspektiv skulle då bilden avbilda flera delar av den 
aktuella mytens händelseförlopp. På den nedre högra delen av bilden blir Maras 
arme, med höjda vapen i riktning mot Gautama och den kvinnliga gestalten ett 
tecken på hur dessa attackeras av Maras arméer. I den aktuella myten beskrivs ofta 
Mara, att med hjälp av sin arme försöka hindra Gautama från upplysning87 vilket 
stämmer väl överens med de tecken som finns hos avbildningarna i denna del av 
bilden. På bildens nedre vänstra del avbildas då återigen Mara och dennes arme. Här 
visar Maras arme, genom ansiktsuttryck, gester och dylikt istället tecken på rädsla. 
Detta tillsammans med att deras kroppar tycks vara delvis täckta av vatten blir 
därmed ett tecken på att det är vattnet som är orsaken till deras rädsla. Detta skeende 
blir då en tydlig intertextuell referens till hur Gautama genom sin handgest tar jorden 
som vittne till sin rätt till upplysning. Denna handling beskrivs i vissa av de 
nedtecknade myterna som att jordgudinnan då dränker Maras arme genom att vrida 
ur vatten ur sitt hår.88 Denna del av berättelsen förklarar då även kvinnogestaltens 
roll i bilden då hennes grepp om sitt hår tillsammans med det avbildade i den vänstra 
ytan blir ett tydligt tecken som refererar till denna myt. I den aktuella myten beskrivs 
även hur det vid detta tillfälle uppstod jordskalv med mera vilket även innebär att 
stenblocken vid sidan om mittytan skulle kunna få en intertextuell koppling.89 Mara 
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är i den aktuella delen även avbildad med ett helt annat kroppsspråk än på den högra 
delen vilket även det kan kopplas till den aktuella mytens handling. Maras tillsynes 
lugna och erbjudande gester kan i detta fallet ses som ett tecken som refererar till hur 
Mara försöker att besegra Gautamas strävan med frestelser såväl som aggressivitet.90  

Den stora demoniska gestalt som återfinns i bildens nedre kant kan, genom sin likhet 
med de gestalter som identifierats som Mara, även den ses som en avbildning av just 
denne. Att Mara här är avbildad större än övriga gestalter i bilden kan förklaras 
genom att storleksskillnader på gestalter genom konsthistorien ofta symboliserat 
skillnader i världslig makt.91 Mara beskrivs i vissa av dessa myter som världens 
härskare vilken då kan ge en intertextuell motivering till att han här avbildas större 
än övriga gestalter. 

Den mörkblå ytan i bildens övre del konnoterar, genom sin metonymiska närhet till 
just bildens överkant tillsammans med konturernas ikoniska likhet med fjädrar, en 
egenskap av himmel. Detta innebär då att de avbildade människogestalter i denna yta 
genom metonymi får egenskapen av himmelsväsen. Ser man det i relation till det 
mytiska temat så kan dessa himmelsväsen ses som symboliska avbildningar av de 
gudar som, enligt myten kom för att bevittna Gautamas kamp för upplysning.92 
Gautama skall under hela denna berättelse enligt myten befunnit sig sittande under 
ett bodhiträd. Den yta av gröna löv som återfinns runt den portal Gautama sitter i kan 
då ses som ett ikoniskt/symboliskt tecken som refererar till denna detalj i myten. 
Även den röda ytan som är avbildad med löv kan ses som ett tecken som refererar till 
den aktuella myten genom att det vid tillfället för Gautamas upplysning, beskrivs 
falla röda blommor från bodhiträdet.93 I vissa versioner av denna myt försöker Mara 
att få Gautama till att lägga ner sin energi på att förvärva god karma istället för att 
försöka nå upplysning.94 De lotusblommor som Mara med flera, i bildens vänstra del, 
tycks erbjuda Gautama kan ses som en symbol för detta. Lotusblomman har 
nämligen ofta fått stå som symbol för bland annat andlig renhet vilket i sig skall vara 
resultatet av god karma enligt buddhistisk tro.95 

Avbildningar av detta tema är, som tidigare nämnts ett av de vanligaste buddhistiska 
motiven.96 Utöver Gautamas handrörelse så är det även vanligast att avbilda honom i 
den aktuella meditationsställningen. Avbildningen av Gautama följer även normen 
för buddha-avbildningar genom sin klädnad, töjda örsnibbar och frisyr. Att avbilda 
buddhor med en eldslåga istället för hårknut är något som blev vanligt i Thailand 
från 1300-talet evt och framåt och är en symbol för upplysning. Detta tycks även 
vara fallet för den aktuella avbildningen utifrån den eldslåge-form som identifierats 
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över buddhans huvud.97 Att den aktuella bilden är framställd med starka färger mot 
mörka bakgrunder och att den främst är avbildad i ett två-dimensionellt perspektiv 
placerar tiden för dess tillkomst till perioden sent 1700-tal evt till slutet av 1800-talet 
evt, då likt idag Theravada buddhismen var den vanligaste inriktningen. Att 
framställa bilder på detta sätt var vanligt under denna tid i Thailand och de starka 
ansiktsuttrycken som återfinns på ett flertal av gestalterna följer även det normen hos 
tidens konst i norra Thailand.98 

 

6.2.3 Religiösa betydelser 
Utifrån det tema som identifierats i steg två och bildens yttre kontext, i form av det 
buddhistiska templet är det rimligt att anta att upphovsmannens mening med bilden 
var att skildra det aktuella temat enligt rådande normer. Genom att bilden kan tolkas 
som att skildra ett narrativt förlopp kan meningen även syfta till att förklara hela 
händelseförloppet i den aktuella myten och inte enbart en enskild händelse. Utöver 
en avbildning av berättelsen om Gautamas upplysning så kan man även finna ett 
flertal andra tecken i bilden. Många av dessa kan förklaras utifrån de religiösa tankar 
som rådde i det aktuella området vid bildens förmodade tillkomst.  

Ett av dessa tecken finner man i det bodhiträd som det genom flera indexikala tecken 
refereras till i bilden. Detta träd har genom berättelsen om Gautamas upplysning fått 
en central plats i den buddhistiska religiositeten.99 Naturen har i de religioner som 
härstammar från Indien historiskt sett varit religiöst viktiga och vördas ofta som 
heliga.100 I denna bild yttrar sig bodhiträdets helighet genom tecken som förknippar 
det ytterligare med själslig upplysning, vilket är det högsta målet för en troende 
buddhist.101 Den lökform som omger ytan med löv är traditionellt sett en symbol för 
upplysning102 vilket kan innebära att lövens metonymiska relation till denna form gör   
trädet till en metafor för upplysning.  

Utöver bodhiträdet så har även berättelsen om Gautamas upplysning medfört att den 
plats där han skall ha suttit vid detta tillfälle fått en stark religiös innebörd. Denna 
plats skall ha varit i området Bodh Gaya, i Indien och är ett av de fyra viktigaste 
pilgrimsmålen inom buddhismen. I bilden visas detta genom den tron som 
buddhagestalten är placerad på. Att avbilda en tron i ett sammanhang som detta har 
sedan länge likt bodhiträdet varit en symbol för upplysning vilket även visar på 
vördnad för den aktuella platsen. 

De himmelsväsen, tillsammans med demongestalter, monster och fantasifulla djur 
som finns avbildade är något som kan ses som tecken vilket kan förklara delar av den 
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buddhistiska världsbilden. Den övre ytan där gudarna som bevittnar upplysningen 
befinner sig visar detta genom att denna ytas närvaro i bilden kan ses som ett tecken 
som refererar till den buddhistiska föreställningen om att det existerar olika 
himmelsvärldar med gudomligheter som en del i världen.103 Då den kvinnliga 
gestalten i bilden tycks representera en jordgudinna kan även detta kopplas till de 
religiösa traditioner, där naturen ofta gudomliggörs, som är vanlig i de religioner som 
är av indisk härkomst.104 Detta visas även genom de odefinierade djurgestalter i 
bilden som blir till symboler för att det i den buddhistiska världsbilden ryms tro på 
olika djurandar som kan agera exempelvis väktare med mera.105 

I den övre halvan av bilden uppstår i det plastiska skiktet, i kontrasten mellan den blå 
och den röda ytan en halvcirkelform som utifrån dess placering på horisontlinjen får 
en ikonisk likhet med en soluppgång. Att Gautama är placerad i mitten av detta 
område kan ses som ett tecken på att buddhakonceptet enligt flera forskare har 
kopplingar till den vediska solguden Surya.106  

I bilden kan urskiljas ett samband i hur man valt att avbilda olika gestalter i fråga om 
ljushet i färgval. I den berättelse som bilden tycks gestalta finns det karaktärer som, 
ur ett buddhistiskt perspektiv representerar positiva respektive negativa egenskaper 
och ideal. I den aktuella bilden visar denna dualism sig genom att de gestalter som 
ses som representanter för det positiva, Gautama, jordgudinnan och de andra gudarna 
är avbildade med väldigt ljus hy. Övriga gestalter bär varierade hudtoner och Mara, 
som är den främste representanten för det negativa är avbildad med mörkast hy av 
alla. Ur ett religiöst avseende kan detta tolkas som att ljus i sig kan ses som en 
symbol för det positiva medan mörker genom binär-opposition står som symbol för 
det negativa. Om man ser till de utsmyckningar många av gestalterna bär så skulle 
dessa kunna ses som en symbol för världslig makt. Denna tolkning kan motiveras 
genom att de enbart är de gestalter som har en gudomlig koppling som bär dessa 
utsmyckningar medan Gautama och övriga människogestalter inte bär dessa. Mara 
som beskrivs som denna världens härskare är även den gestalt som tycks vara 
rikligast utsmyckad.107  

I avseende av maktrelationer så finns det även ett retoriskt tecken i att den stora 
Mara-avbildningen är placerad längst ner i bild under Gautama. Detta tecken skulle 
kunna referera till den buddhistiska tanken om att det är genom meditation man kan 
få makten att befria sig från de negativa egenskaper som Mara representerar.108 Att 
den aktuella bilden, med sitt tema, befinner sig i just en yttre kontext i form av ett 
buddhistiskt tempel kan även det i sig ses som ett tecken. Detta tecken kan då ses 
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som att det refererar till det faktum att berättelser om Gautamas liv är religiöst 
viktiga och används som förebilder för hur man bör leva som buddhist.109 

 

6.3 Resultatsammanfattning 
Resultatet av de båda bildanalyserna visar att de aktuella bilderna bär på en mängd 
olika tecken som kan härledas till olika områden i de respektive religiösa 
traditionerna. Det område som representeras tydligast i båda bilderna är dess 
intertextuella koppling till litterära källor. De främsta av dessa källor är de som det 
refereras till genom bildens narrativa gestaltningar. De båda bilderna skiljer sig här 
då den buddhistiska bilden tycks referera till en myt som existerar i flera olika 
versioner medan den kristna istället refererar till en specifik litterär källa. I bilderna 
är dessa referenser, och även övriga intertextuella kopplingar, gestaltade genom 
symboliska tecken och i vissa fall även genom metonymiska relationer. 

I de analyserade bilderna finns det tecken som kan ses som att de refererar till olika 
teologiska föreställningar inom de respektive religionerna. Dessa föreställningar 
behandlar liknande teman inom båda de religiösa traditionerna. Av dessa är det 
föreställningen om rätt och fel samt tanken om vägen till frälsning/upplysning som är 
de mest påtagliga i båda bilderna. För att visualisera rätt och fel så används ett 
liknande gestaltande i båda bilderna, där det genom metonymi och gestaltning med 
hjälp av symboliska tecken byggs upp representationer i form av bildens olika 
gestalter. Detta innebär att det genom dessas bildpositioner uppstår en relation av 
binär opposition emellan gestalterna som på så sätt representerar respektive religions 
tankar om rätt och fel. Ett tydliggörande av hur dessa föreställningar uttrycks kan 
uppmärksammas genom att man ser till hur de olika representanterna för rätt och fel 
genom metonymi kan kopplas till den binära oppositionen mellan natur och kultur. I 
den kristna bilden kopplas djävulen och Jesus till natur respektive kultur genom 
bland annat sina kläder, eller brist därutav. I buddhismen är förhållandet det omvända 
då buddhans metonymiska närhet till träd och naturgudomligheter med mera kopplar 
denne till natur medan Mara genom symboler för krig och rikedomar förknippas med 
mänsklig kultur. På detta sätt tydliggörs då exempelvis de båda religionernas 
teologiska föreställningar om relationen mellan natur och kultur. 

Genom att det i bilderna på retorisk väg byggts upp gestalter vars ethos representerar 
rätt och fel visar detta tillsammans med bildernas tema hur de förmedlar tanken om 
rätt handlande. Detta uttrycks då genom hur de olika gestalterna tycks agera i bilden. 
Även det plastiska skikten i de båda bilderna tycks i detta fallet, genom sitt skapande 
blickriktningar, förmedla vad den religiösa utövarens uppmärksamhet bör riktas mot 
i liknande situationer som de bilderna beskriver.  

Vad gäller tecken som refererar till de aktuella religiösa världsbilderna så är dessa 
främst representerade i den buddhistiska bilden. De tecken som refererar till 
exempelvis gudar och andra mytologiska varelser gör detta främst genom symboliska 
framställningar. De tecken som refererar till relationen mellan världslighet och 
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andliga världar, så som himmelsvärldar, gör i de båda bilderna genom metonymiska 
förhållanden i bildernas placering av landskaps avbildningar. I den buddhistiska 
bilden är även symboliska tecken funna som refererar till tanken om nirvana som 
ingår i den buddhistiska världsbilden. 

Tecken på rituellt handlande är även det något som varit möjligt att finna i båda 
bilderna. Att Jesus tycks vända sin blick mot himlen i bön och förekomsten av 
referenser till bodhiträd i den buddhistiska bilden visar hur det i de båda bilderna kan 
finnas indexikala tecken som refererar till ett rituellt beteende. Den kroppsställning 
som buddhan är avbildad i kan även den ses som en referens till meditations-
utövande genom dess ikoniska likhet med detta. 

 

 
 

 



 

 

7 DISKUSSION 
Resultatet av detta arbete har visat sig ge ett gott underlag för bedömning utifrån det 
aktuella syftet. Detta resultat har utöver innehållet i de båda bildanalyserna, under 
arbetsprocessen även visat att det finns ett flertal aspekter av den valda metoden som 
är värda att reflektera runt. Utifrån arbetets syftes-formulering kommer de aktuella 
bildernas roll som informationskälla för en religiös kontext samt didaktiska 
reflektioner runt den valda metoden att diskuteras i detta kapitel.  

 

7.1 Bilder som informationskälla 
Resultatet av bildanalyserna har visat att det, i enlighet med bildspråkliga teorier, vid 
en betraktelse av bilder kan uppstå en kommunikativ process där olika meningar 
förmedlas.110 Detta har i arbetet visat sig genom att det i de analyserade bilderna gick 
att finna ett flertal tecken som bland annat var möjliga att härleda till olika områden 
av respektive bilds religiösa kontext. Genom att de båda bilderna har tydliga 
intertextuella kopplingar till olika myter så finns det goda grunder till att anse att 
dessa bilder är goda informationskällor till de respektive myterna. Analysen av 
främst den buddhistiska bilden visar dock att en förutsättning för detta tycks vara att 
bilden har möjlighet att fungera som komplement till någon form av källa. Att denna 
bild tycks kunna härledas till ett flertal olika versioner av den aktuella myten, varav 
endast ett fåtal varit tillgängliga för arbetet,   skulle kunna förklara att vissa tecken i 
bilden, som till exempel Maras arméer, endast kunde tolkas väldigt ytligt. Detta 
skulle då kunna ses som att denna bild är något sämre som informationskälla än den 
kristna i avseende att möjliggöra en tolkning av den narrativa delen av gestaltandet. 

Vad gäller teologiska värden så tycks båda bilderna, på ett tillfredsställande sätt 
fungera som informationskällor. Detta visar sig bland annat i att de teologiska 
föreställningar som visat sig i analyserna är några av de mest centrala i de aktuella 
religionerna såsom dikotomin mellan ont och gott i kristendomen111 och 
bekämpandet av begär inom buddhismen112. Även att de tecken som refererat till de 
funna föreställningar inte direkt kunnat härledas till bildernas aktuella teman så kan 
det ses som tveksam att detta skulle ske i lika stor utsträckning i alla typer av 
avbildningar. Utifrån de båda analyserna finner jag det för troligt att det avbildade 
temat bör innehålla någon typ av teologisk konflikt för att tecken på teologiska 
föreställningar skall vara påtagliga i någon större utsträckning.  

Som informationskälla, i avseende av förmedling av religiösa världsbilder så visade 
resultatet att den buddhistiska bilden, i större utsträckning, innehöll tecken på detta 
än den kristna bilden. Detta behöver dock inte betyda att den kristna bilden är sämre 
än den buddhistiska som förmedlare av en religiös världsbild. I detta fallet kan det 
snarare röra sig om att världsbilderna inom de olika religionerna är av förhållandevis 
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olika karaktär. Den buddhistiska världsbilden, som ofta inkluderar folktro med gudar, 
naturväsen och dylikt113, kan tänkas utmärka sig mer än den kristna där världsbilden 
inte är lika central inom religionen som exempelvis rituella eller teologiska 
aspekter114.  

Det rituella handlande som är möjliga att härleda ur de tecken som finns i de båda 
bilderna tycks fungera på ett liknande sätt. I båda de avbildade temana är det rituella 
handlandet i form av bön och meditation centralt nyckeln till övervinnandet av 
respektive frestelse.115 Utifrån detta är det föga förvånande att man skulle finna 
tecken på dessa utövande i de båda bilderna. Vad som i mitt tycke är mer 
anmärkningsvärt gällande tecken på rituellt utövande, är istället att det exempelvis, i 
den buddhistiska bilden, går att se tecken på bland annat den naturdyrkan som är 
utbredd i många av de buddhistiska traditionerna.116 

Enligt Gert Z Nordström så förmedlar bilder något som inga andra språkliga element 
kan förmedla.117 I och med att det i detta arbete har visat sig att de aktuella bilderna 
kan förmedla information som sträcker sig utanför de litterära traditionerna runt 
respektive tema stärker detta påstående till viss del. Dock har det i detta arbete inte 
genomförts någon analys av de litterära källorna vilket innebär att det endast 
bekräftar bildens roll som förmedlare av information och inte visar något av hur väl 
andra språkliga uttryck fungerar som informationskälla. För forskning runt 
buddhismen så har visuella uttryck alltid varit en viktig kunskapskälla,118 vilket kan 
motiveras utifrån detta arbete. Resultatet visar även att bilder ur den kristna 
traditionen skulle kunna fungera bra som kunskapskälla i forskningssammanhang. 

Den information som framkommit genom de båda analyserna kan även ses som en 
bekräftelse på att det fungerar att se en bild som uppbygg genom tecken för att tyda 
bildens betydelser.119 Att dela upp dessa tecken i index, ikoner och symboler, likt den 
modell som enligt Lindgren och Nordström tillskrivs Charles Sanders Pierce120, 
visade sig även  vara en lämplig metod för att tydliggöra hur bildernas olika tecken 
samverkade för att kommunicera sina olika betydelser. I båda bilderna gick det att 
finna ett flertal olika retoriska element. De mest påtagliga av dessa tycks vara hur de 
centrala gestalternas ethos och pathos byggs upp i de olika bilderna. Dessa byggs i 
bilderna främst upp genom binär opposition likt hur Levi Straus, enligt John Fiske, 
hävdar att betydelser byggs upp genom motsatspar.121 
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7.2 Metodologiska brister 
Vad gäller urvalet som gjorts inför analysdelen i detta arbete så finns det många 
aspekter av denna som visat sig ha stort inflytande på resultatet. Utöver de aspekter 
som legat till grund för valet av de aktuella bilderna så visade det sig, under 
analysprocessen, att även andra aspekter bör has i åtanke. Vid analysen av den 
buddhistiska bilden uppstod exempelvis en viss problematik då det aktuella temat 
kunde härledas till en hel berättartradition och inte likt den kristna till ett specifikt 
litterärt stycke.  

För att använda den aktuella metoden som hjälpmedel för att förklara en religiös 
kontext ställer även stora krav på kulturella kunskaper. Detta visade sig främst vid 
genomförandet av analysen av den buddhistiska bilden. Under denna så framkom det 
bland annat att det hade varit önskvärt att ha haft större kunskaper om thailändsk 
kultur då jag som härrörande från en annan kultur än denna kan ha missuppfattat 
delar av bildens olika tecken som exempelvis de avbildade gestalternas kroppsspråk 
eller dylikt. 

 

7.3 Didaktiska reflektioner 
Om man ser till den aktuella bildanalysmetodens användbarhet för att förklara 
religiösa föreställningar så visar resultatet av detta arbete att religiösa bilder kan 
innehålla en stor mängd information om den religiösa kontexten. Att de tecken som 
är funna, utöver de gestaltade berättelserna, innefattar väsentliga områden som 
teologiska föreställningar, världsbild och religiöst utövande, gör det möjligt att 
genom denna typ av bilder ge en övergripande förklaring av de båda religionerna. 

I relation till de religiösa urkunder varifrån de aktuella bilderna hämtat sina teman så 
kan man även tolka resultatet av analyserna som att bilderna genom sitt innehåll har 
ett större informationsvärde än den aktuella urkundstexten. Detta värde skulle dock 
gå förlorat om inte urkundstexten vore tillgänglig då det skulle vara avsevärt mycket 
svårare att göra en trovärdig tolkning av bildens tecken vid ett sådant fall. Detta 
innebär då att den religiösa bilden i huvudsak, i förklaringshänseende, bör användas 
som komplement till litterära  källor eller tillsammans med andra företeelser som till 
exempel rituella handlingar för att kunna bidra med så mycket kunskap som möjligt. 

 

7.4 Vidare forskning  
Utifrån resultatet av detta arbete och den analysprocess som lett fram till detta finner 
jag att det finns ett flertal didaktiska aspekter som kan vara värda att utveckla vidare. 
Vid en lyckad anpassning till exempelvis teorier om estetiska läroprocesser och 
eventuella målgrupper så bör det vara möjligt att utveckla en didaktisk metod med 
användningsområde inom flera olika undervisningsämnen.  
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