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Sammanfattning

Produktsemiotik är en av grundstenarna i en industridesigners arbete. Den del av vårt arbete som syftar till att tydliggöra 
produkten, ge den en identitet, anpassa den till målgruppen och att ställa den i relation till sina konkurrenter, handlar om 
produktsemiotik.

Idag använder sig de flesta industridesigner av produktsemiotik när de tar fram nya produkter. Men sällan tänker de på att 
det de gör handlar om semiotik. 

Min förhoppning är att produktsemiotik skall komma att användas mycket mer aktivt i industridesigners arbete. Ämnet 
skulle kunna utvecklas till att i mycket större utsträckning bli ett konkret verktyg, såväl som en gedigen bas att stå på i 
diskussioner med kunder.
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Förord

Rune Monö är den person som inspirerat och uppmuntrat mig till att fördjupa mig i produktsemiotik. Redan under min 
första termin på Konstfack hade vi en kurs med honom. Jag tyckte det var ett extremt intressant ämne, även om jag inte 
riktigt kunde förstå varför vi behövde lära oss det hela. Det var väl självklart att betrakta alla de aspekter Rune talade om, 
tyckte jag. Först nu i efterhand förstår jag vikten av undervisningen: Att få ett verktyg att arbeta med och ett språk för att 
kunna kommunicera våra beslut till kollegor och uppdragsgivare. ’Varför’, ’i vilket sammanhang’, ’på vilket sätt’, ’när’, 
’hur’, ’vem’, ’vad’, ’var’ är frågor vi som industridesigners bör kunna besvara med mer än bara ”för att det känns så”.

Detta projekt är en fördjupning i produktsemiotik. Syftet har varit att erbjuda en enkel introduktion till ämnet såväl som 
en guide för fortsatta egna studier.

Rapporten består av grundläggand kunskap om produktsemiotik och dess underkategorier (så som semantik, pragmatik 
och syntax) såväl som om tecknets uppdelning. Dessutom har jag bifogat mina anteckningar från de böcker och 
avhandlingar jag tagit del av samt bifogat en ordlista med semiotikrelaterade termer och personligheter.

Anna Westholm, 2002     
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Lite grundläggande kunskap
Produktsemiotik

Vad betyder ’semiotik’?
Semiotik är studiet av tecken. Dess betydelse, kombinationsmöjligheter, användning. Semiotik brukar ofta delas in i 
pragmatik, semantik och syntax. Mer om det senare.

� ��� � � � �� ���� �� �� ���� �� � ���� � ���� ��� �� �
� ������� �� ��� �� ��������

� � � �� ���
���� ����� �
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Vad är ett ’tecken’?
Ett tecken är en enhet av uttryck och innehåll. Eller som Charles Peirce uttrycker det: 

”A sign or representamen, is something which stands to somebody for something in some respect or capacity.” 
 (CP 2.228) 

Ett tecken är alltså inte ett objekt, utan en relation. 

������

� � ����� �� ������� ��� �������� �
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Det finns tre olika typer av tecken
indexala (Bygger på ett verkligt samband.)
ikoniska (Bygger på likhet.)
symboliska (Bygger på överenskommelse.)
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Ett exempel på ett indexalt tecken är ett fotavtryck i sanden. Avtrycket är ett index på att någon har gått där. Rök är ett 
index på eld. Ett pekfinger som pekar på en blomma är ett index. Pekningen riktas direkt mot blomman. Man kan nästan 
’se’ linjen som förbinder fingerspetsen och blomman.

Ett exempel på ett ikoniskt tecken är ett fotografi eller en målning. Det är en avbild av det tecknet refererar till. Andra 
exempel är diagram eller metaforer. Magritte leker med det ikoniska tecknet genom att han målar en pipa och därunder 
skriver ”Detta är inte en pipa”. Det är en målning, inte en riktig pipa. Och målningen på pipan är ett ikoniskt tecken för en 
pipa.

Ett exempel på ett symboliskt tecken är en trafikskylt. Vi [som har körkort] vet att en viss form, färg och grafik på skyltar 
längs vägen betyder något. Men vi måste lära oss innebörden av tecknet för att kunna förstå det. Bokstäver och språk är 
andra exempel på symboliska tecken. 

indexikalt tecken ikoniskt tecken symboliskt tecken
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I vår kultur kan vi med hjälp av våra händer åtadkomma såväl indexala, ikoniska som symboliska tecken.  

indexikalt tecken

Pekfingret kallas på engelska för 
‘indexfinger’. Med pekfingret kan 
man peka på en sak. Pekningens 
riktning leder blicken till det vi 
pekar på. Det finns ett samband 
mellan riktningen och saken fingret 
riktas mot.

ikoniskt tecken

Genom att avbilda formen på 
en revolver med handen kan 
vi åstadkomma ett tecken för 
‘revolver’. Handens kontur liknar 
revolverns. Detta förutsätter dock 
att vi vet hur en revolver ser ut och 
att vi kommer att tänka på den när 
vi ser handen som formar detta 
tecken.

symboliskt tecken

Vi har i vår kultur fått lära oss 
innebörden av tecknet ‘tummen 
upp’. Tecknet liknar inte något 
speciellt, och man kan inte gissa 
sig till vad det skulle kunna 
betyda. Vi har kommit överens om 
att ‘tummen upp’ betyder ‘bra’ 
eller ‘OK’.
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Vad har ’tecken’ med ’produkter’ att göra?

Även produkter fungerar som tecken. 

Tag bilar till exempel. 

För vissa personer är en bil bara ett transportmedel. Om de behöver en bil så 
har de förmodligen en som uppfyller sitt ändamål och som fungerar. Den kostar 
förmodligen inte mer än nödvändigt och kan tänkas vara av något äldre modell. 
”Vad spelar det för roll” tycker de.

Andra kanske har sin bil för att visa vem de är, att de tjänar en viss summa 
pengar, eller för att visa att de ’vet’ vad som är ’coolt’ just nu.

Återigen andra kanske ömt vårdar en veteranbil. Något som den första kategorin 
bilägare jag nämnde ovan kan ha svårt att förstå. ”Hur kan man ömt vårda ett 
transportmedel?”

Denna diskussion kan göras hur lång som helst. Den illustrerar att en produkt, i det här fallet en bil, kan tolkas på oerhört 
många olika sätt och vis.

Bilen tolkas som ett tecken – en ’enhet av uttryck och innehåll’. Olika personer eller situationer kan uppleva tecknet på 
helt skilda vis.

Volkswagen Jetta 1986

 Packard 1938

Jaguar R Coupe Concept
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Hur går det till när vi tolkar en produkt?
Eller för att formulera om frågan så att den blir extra relevant för en industridesigner: 
Hur går det till när andra tolkar en produkt som vi formger/har formgivit? 

För att kunna strukturera upp denna fråga kan man gå närmre in på semiotikens tre underkategorier:

pragmatik (Hur används tecknet? I vilket sammanhang står det?)
semantik (Vad kommunicerar tecknet?)
syntax (Hur står tecknet i relation till andra tecken?)

Vad skiljer då dessa tre ord åt? Här följer ett exempel som skall förklara dem lite närmre:

����� �� �������� ����������� �������������
������������ ���������� ����

���������������

����� ����������� �������������� ������� �� ����� ��������� ������������� ���������� �������������� ������� �� ���� ��������� ��������

����� ����������� ���� ��� ���� ������������ �� ������� ��������

��������

��� ������������ ��������

��� ���� ������� �
�������� ���� ����� �������

� ������ ���������� ���� ��������
�������� ���� ���������� ����

����� ��������� ��� ������������������ �� �������� ������������������ ������������ �������� � ��������������������� ��������������� ����������� �������� � ��������������������� �����������
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pragmatik
Om  man exempelvis ser på gymnastikskor så kan man tänka sig att ett 
par ’superhippa’, ’coola’ gympaskor nog kan uttrycka två helt skilda saker 
beroende på vem som bär dem. Tänk er skorna på en av de två äldre damerna 
i dräkt och hatt. Det skulle säkert uppfattas helt annorlunda än om killen på 
bilden brevid skulle ha samma skor på sig. 

Detta exempel illustrerar den pragmatiska delen av semiotiken:
I vilket sammanhang tolkas tecknet (skon)? Omvärlden/användaren spelar stor 
roll. 

 

 

 

 

 

 

���������

� ������ ���������� ���� ��������
�������� ���� ���������� ����

���� ������������ �������� � ��������������������� ��������������� ����������� �������� � ��������������������� �����������

������ ��� ��� ������������� ��� ��� ������ ����� �������� ��
��� ��� ��� ��� ��� � ������ ���������� �� �����

Ett annat exempel på pragmatik är en Tv-apparat som ser ut att vara ganska gammal och omodern där den står 
i en paradvåning på Strandvägen. Men skulle den stå  i ett fattigt hem i tredje världen så skulle den nog tolkas 
helt annorlunda.
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syntax
Åter till gympaskorna. Tänk er nu en butik full med uteslutande gympaskor. 
Alla har gemensamt att de är skor som har en sportig funktion eller ett sportigt 
uttryck. Men i relation till varandra så skiljer de sig åt en hel del. Det ena paret 
kanske mest ser ut som ett rymdskepp, medan ett annat får ens fötter att se ut 
som en dinosauriers.

Detta beskriver i grova drag den syntaktiska delen av semiotiken:
Hur skiljer sig det ena tecknet ’rymdskepps-skorna’ från det andra ’dinosaurie-
skorna’? Ser man en person som har gympaskor på sig på stan så kanske man 
inte direkt tolkar skorna som antingen ’elefantfötter’ eller ’rymdskepp’. Ser 
man bara detta par så kanske man snarare bara tolkar det som gympaskor, och 
inget mer.

������
����

� ��������� ��� ��������
���������� �� �������� ��������������

������ ��� ��� ��� ��� ��� ������������� � ���������� ��� �����
�������������� ��� ��� ���� ��� ��� �� ��� �� ���������

���������� �� �� ��� ��� ���� ��� ����������
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semantik
Semantiken kan enligt Rune Monö delas upp i 
fyra olika ’semantiska funktioner’:

att uttrycka 
att uppmana 
att identifiera
att beskriva

Utformningen av sulan på en gymnastiksko kan 
exponera gummiartiga luftfickor som kan uppmana 
användaren att vilja prova skon för att ’känna studset’ som 
sulan ser ut att erbjuda.

Skon beskriver dessutom dess funktion (som just sportsko) 
genom att den har en välutvecklad, mjuk sula, ett tomrum som 
kan tänkas rymma en fot, och någon typ av förslutning i form 
av skosnören eller annat som beskriver att skon kan fästas runt 
foten på ett bra vis.

En gympasko kan uttrycka egenskaper så som till 
exempel dynamik, sportighet och fart.

Vi kan identifiera de olika skorna att vara av olika 
märken antingen med hjälp av dess logotyper, eller 
genom dess utseende. Har man sett många gymnastikskor 
så kan man säkert särskilja skor av märket Nike från skor av 
märket Adidas. 
Men det behöver inte bara handla om identifikationen av olika 
märken. Likväl kan det handla om att identifiera eller särskilja 
en basketsko från en aerobicssko. 

��� ���������� ���������� ������ ���������� ���������� ��� ��� ���������� ���������� ������ ���������� ���������� ���
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Hur använder sig dagens industridesigner av semiotik?
Jag har via en enkät frågat några yrkesverksamma industridesigner om och på vilket sätt de använder sig av 
produktsemiotik i sitt arbete. Enkäten gick ut till 16 kontor över hela landet.  Kontoren jag fick svar ifrån (fem stycken) 
var geografiskt spridda från Göteborg till Umeå. Tiden då de som svarade tog sin examen låg mellan 1977 och 1996. De 
var utbildade på Konstfack, HDK, Umeå Designhögskola och Royal College of Art i London.

Jag frågade bl.a. om de fått utbildning i produktsemiotik, om de använde sig av den i sitt arbete och om de brukar ställa 
upp semiotiska värden i en checklista när de arbetar. Som stöd för att svara på enkäten bifogade jag min ’semiotiska 
lathund’ (se sista sidan i denna rapport).

En tydlig tendens bland svaren var att de uppfattade produktsemiotik som en viktig och självklar del i designarbetet, men 
att nästan ingen idag använde sig av semiotikens begrepp. En person berättade att de inte sätter upp semiotiska värden på 
en lista, utan att de istället beskriver dem med bilder eftersom ”... ord betyder alldeles för lite i detta sammanhang”.

Min tolkning av svaren är att produktsemiotik används i mycket stor utsträckning, men att de flesta mest arbetar ’intuitivt’. 
Jag tror att produktsemiotik bör utvecklas till att bli ett verktyg som i mycket större utsträckning kan användas i det 
praktiska arbetet. Språket måste ändras eller förenklas eftersom det är för komplext för att kunna användas på ett effektivt 
sätt. 
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Products as representations

Susann Vihma
Susann Vihma förekommer i många sammanhang när man läser om 
produktsemiotik. Hon doktorerade 1995 vid University of Art and Design 
Helsingfors, UIAH. Det är denna avhandling jag har läst. Jag tycker det 
har varit mycket intressant och lärorikt att läsa, men tyvärr även ganska 
svårläst. 

Förutom Products as representations 1995 har hon även varit med och 
tagit fram ett flertal andra böcker. Så till exempel Form and Vision 1987, 
Semantic Visions in Design 1990 och Objects and Images 1992. De senare 
är resultat av tre internationella konferenser som inleddes med ”Poduct 
Semantics ’89”.

Under mitt arbete har jag antecknat och själv översatt vissa stycken 
ur hennes arbete. Det är dem jag har bifogat här. De är mina egna 
översättningar, och bör endast ses som stöd för fortsatta egna studier. 
Rubrikerna hänvisar direkt till rubrikerna i hennes bok. Siffrorna ovan 
nya stycken refererar till sidnumret i originalet. Hänvisningar till andra 
personers texter med år och ’p’ för sidangivelse hänvisar till originalets 
bibliografi.

A semiotic and aesthetic study of design products
Susann Vihma, 1995, Filosofie Doktorsavhandling, University of Arts and Design Helsinki, UIAH 
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1 Introduction
10
The purpose of this study was to examine the representative function of design products and apply Peirce’s semiotic 
approach.

The objective of the analysis of product examples was to illustrate their function as signs. I also studied aesthetic aspects 
of design because the question of whether a product is conceived as beautiful and elegant is associated with what it 
represents. My aim was to present how the interpretation of a product as a sign can be combined with its aesthetic 
appreciation. (Walton 1970)

11
Hon har undersökt det semiotiska tecknets struktur hos en designad produkt och analyserat produktens funktion som 
tecken.
Thereafter, I [Susann Vihma] characterized different modes of reference of design products applying Peirce’s distinction 
of iconic, indexical and symbolic sign

[Enligt Monös bok:
Icon = sign that bears a likeness to what it designates
Index = sign causally related to what it designates
Symbol = something that designates something else by convention]

Hon väljer 4 produkter för att testa sina teorier på:
1. strykjärn
2. motionscykel
3. telefonkiosk
4. cykelhjälm

2 Purpose of the study
1. Presentera teoretiska angreppssätt för att analysera representativa kvalitéer  hos en designad produkt.
2. Visa hur produktens representativa funktion kan undersökas m.h.a det semiotiska tecknet.
3. Applicera analyserna på ett antal designade produkter.
4. Visa hur estetisk uppskattning kan relateras till den semantiska analysen.
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3 Literature survey
13
In this study, design is conceived as the planning of industrially manufactured products and product systems. Design 
includes both artistic and technical planning.

My study belongs to the group that examines the outcome of the design process, the design product. This product is 
especially an industrially manufactured artefact and can be studied from many points of view. It can be conceived 
as having various kinds of functions. As an object of study, a design product becomes a wide topic. My purpose is 
to examine its representational qualities, which have earlier been defined as its ‘relation to the human environment’, 
‘symbolic function’, ‘formal qualities’, ‘visual expression’, ‘aesthetic attributes’ and ‘informative function’.

Undersökningen går ut på att undersöka den designade produktens representativa kvalitéer. Dessa har tidigare definierats som:
o dess relation till människans omgivning (Gugelot 1962 p45)
o symbolisk funktion (Dorfles 1964 p30)
o ’formal qualities’ (ICSID 1965 p7)
o visuella uttryck
o estetiska egenskaper (Archer 1965 & 1974 p79)
o informativa funktion (Klöckner 1980 p17)

14
’Designers’ can have divergent tasks (not only those related to industry) and are often interested in applying their skills 
to a broad scope of projects. Successful designers of today, as well as the prominent designers of yesterday, are generally 
versatile planners who only seldom restrict their activities to one type of product (Dresser Hoffman, Loewy, Gugelot, 
Sottsass, Wirkkala).
It seems to me that the crossing of traditional professional boundaries in design, as well as the indifferent attitude towards 
them, has been advantageous for designers.
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The design product 
15
I denna avhandling kallas designade produkter för enkelhetens skull bara för produkter.
Designade produkter = produkter där en designer varit med och planerat hur produkten skall se ut.

The form of a product
Sibylle Kircherer (1987 s.32) föredrar begreppet ‘Gestalt’ istället för form.
Form är en del av gestalten. Utöver form är där även storlek, material, färg, yta, ornament, stil, mode, vikt, lukt, smak, 
ljud, principiell funktion, tillverkning, konstruktion, komplexitet, ’order’ (?)

16
If form is something other than the outer surface and coverage of a product, then what is it? I conceive the form of a 
product as taking part in the perception process, in which both the physical object and perceiving subject are regarded. 
Accordingly, the problem of form does not simply relate to the coverage or the physical form of a material product and its 
shape. Neither is form only an idea in the perceiver’s mind.

Freedom of form
Beroende på produktens tekniska komplexitet kan mer eller mindre formfrihet ges. Tekniskt komplexa produkter har inte 
lika mycket utrymme för friare former. Investeringsprodukter (capital goods) är mer objektiva och tillåter oftast mindre 
utrymme för form. Konsumtionsprodukter (consumer goods) är mer subjektiva och tillåter mer form.

Optimal form
18
Technology has been conceived as the main determinant of a products form. It has even seemed possible to construct an 
optimal form. However, such a concept cannot be generalized to all types of products. If an optimal form is possible to 
construct at all, it seems to suit only a small number of products. In design literature, only a few examples can be found, 
such as the crane hook and a ships propeller.

Att konstruera en optimal form fungerar endast I undantagsfall.
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Ten criteria for good form
20
Herbert Lindinger 1983 & 1989

1. practicability
2. safety
3. a long useful life
4. ergonomics
5. originality of form
6. relation to environment
7. energy sparing
8. visualization

(1-8 use and technical properties)
9. quality of design
§ principals of visual composition (exactitude, clarity (no visual disturbance), unambiguity (otvetydig), 

consistency, logical design)
§ aesthetically meaningful (arrangement in harmony with manufacture, assembly and maintenance)

10. stimulation of sense and intellect

21
Vihma ger kritik till designpriser och dess juryn som styrt form och god smak:
… this interpretation [criteria for good form] has led to the formation of a style. The same features have been stressed 
over and over again by the juries. Thus the design awards have had a normative effect on design and have directed good 
taste. Models for good form have been created, and these models have had restricted influence on design.
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Semiotics and design
Petr Bogatyrev (’36) wrote that products such as clothes can function as material objects and signs at the same time. 
In addition to their practical functioning, they also have, for example, an ideological role. In their ideological function 
products are signs that refer to something other than the material product and its practical functions.

“A phenomenon of material reality has become a phenomenon of ideological reality: a thing has changed 
into a sign.” (Bogatyrev 1936, p13)

Enligt Petr Bogatyrev (’36) kan kläder fungera som konkreta objekt och tecken samtidigt. De kan utöver dess praktiska 
funktion även ha en ideologisk. I dess ideologiska funktion är produkten något annat än dess materiella produkt och dess 
praktiska funktion.

22
På 60talet började man tala om produkters semantiska kvalitéer, kommunikativa egenskaper och produkters budskap.
Roland Barthes (’54-’56) analyserade vardagsprodukter, Umberto Eco (’68) arkitektur.

’37-’38 Charles Morris undervisade psykologi och designstudenter på New Bauhaus i Chicago.

Morris introducerade uppdelningen i syntax, semantik & pragmatik. Morris’ filosofiska metod tillhör pragmatismen 
(influerad av Peirce).
Morris och Peirce lägger stor vikt på analysens ’pragmatiska dimension’ och betonar det viktiga i att ta hänsyn till 
tolkaren (eller den tolkande omgivningen).

Hans Gugelot (bl.a. formgivare åt Braun, Telefunken & Kodak) formgav ’56 en TV som formmässigt i huvudsak var 
baserad på ergonomiska och teknologiska grunder. Trots denna rationella betoning i designen tyckte han att apparaten inte 
bara hade en objektivt definierbar form, utan även ett uttryck vilket han kallade dess ’physiogonomy’. Produkten fungerar 
som ett tecken. Den visar hur den används och hur den fungerar.

23
Designens intresse för semiotik och semiotiska tillämpningar började på Hochschule für Gestaltung Ulm (’55-’68). 
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Enligt Max Bense:
Material dimension = hyletics (gr. hyle = materia)
Syntactic dimension = teknisk konstruktion och produktens funktion – men ej dess form
Semantic dimension = morphetics (gr. morphe = gestalt)– produktformen (die industrielle Produktform)

24
Varje dimension har olika triadiska teckenrelationer. Tecknet i den materiella dimensionen är ikonen, i den syntaktiska, 
symbolen och i den semantiska, indexet.
Den pragmatiska dimensionen innesluter alla andra dimensioner och är ett resultat av dem.
Men Vihma tycker inte att modellen håller då den ’faller sönder’.

25 
Roland Barthes (’67) introducerade en semiotisk modell han kallade ’syntagmatic units’. Produkter och dess detaljer 
bildar ett system. Menyer och matportioner bildar ett ’food system’, kläder bildar ett ’garnment system’, etc.
En klänning kan betraktas som ett system av detaljer så som krage, fickor och ärmar. Klänningens förslutningsdetalj kan 
varieras igenom att använda t.ex. knapp, kardborre, dragsko, etc. Ändrar man en del av den semantiska grunden så ändras 
även klänningen som tecken.

Criticism of applied semiotics
Sless (’86 p179) kritiserar semiotik för att vara en ’fashionable approach’.

Aesthetics in design
26
Gregor Paulsson & Nils Paulsson (’56 p78) har belyst frågan om vad som vanligtvis menas med en produkts estetik. 
Ett exempel är en gammal kinesisk skål som inte längre används till det den var avsedd för. Den kan numera finnas på 
museum så att dess skönhet i form och färg kan beskådas. 

Bense (’71 p65-66) kallar detta för ’the aesthetic state’ vilken upplevs av iakttagaren och i detta fall kan ses som ett 
estetiskt ideal. Andra kan komma att formge saker som även dom upplevs som i huvudsak estetiska.
Paulsson & Paulsson skiljer mellan den praktiska och den estetiska användningen av ett ting. Estetiska ting är designade 
för att visas och för dess egen saks skull snarare än en praktisk användning.
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Maser (’87 p95) delar däremot upp estetik i fri konst och användbar konst.

Funktionalistisk estetik betonar den tekniska strukturen och funktionen hos en produkt. Dess utseende anses vara 
sekundär.

Hög estetisk kvalité i design uppnås igenom att lösa materiella, tekniska och ergonomiska problem på ett effektivt och 
ekonomiskt sätt.

Meaning in design
Csikszentmihalyi och Rochberg-Halton (’81) studerade vardagliga tings mening. De la märke till att produkter inte hade 
studerats inom områden som samhällsvetenskap eller psykologi trots att antropologiska studier ser produkter som symbol 
och som del av en social aktivitet eller ritual.

28
I Sigmund Freuds studier om drömtolkningar (1900) var paraplyer och käppar inte objekt som analyserades som sådana. 
Studien gick ut på att undersöka en persons uppfattning av dessa.

Donald Winnicott (’71 p47) undersökte bl.a. ’transitional objects’ så som barns ’snuttefiltar’ och kramdjur. Analyserna 
visade på projektioner av inre psykisk aktivitet. De mentala bilderna i dessa teorier uppfattades a priori medan produktens 
omgivning endast fungerade som stöd av mentala strukturer. Tinget i sig skulle vara neutral.

En annan nackdel i psykologiska studier är att kulturen uppfattas som ett statiskt system snarare än en process av 
interaktion.
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Previous analyses
31
Först analyserades produkter utifrån en teknologisk och ekonomisk synvinkel (Schürer ’69). På 60talet betonades den 
visuella kvalitén mer och mer. Barnes (’62 p20-30) undersökte medicinsk sjukhusteknik.

(Schürer 1969 p29)
33
Enl. Schürer (’69 p30)
’subjective assessment’ = ej mätbara faktorer (förväntningar, önskningar, åsikter, attityder)

Kunskap om subjektiva faktorer fås genom marknadsundersökningar.

arbetsförberedning
tillverkning
kontroll

produkt

reklam
förpackning
transport
introduktion
försäljning
kundtjänst

utrangering

nötning

specialerbjudande

produktionsunderlag

skiss

utvärdering  

forskning kring förutsättningarna
teknisk forskning

marknadsundersökning

information

informationsutvärdering
idéutvärdering

produktionsdefinition

inköp

bruk

utvecklingsstart rapport

beslut

revision

efterfrågan

forskning

planering produktion

transport/
försäljning

användning

utveckling
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Klöckner´s analysis of design products
34
Produktutveckling och design i allmänhet visar på en tendens mot en optimering av form (Köckner ’80 p139). Optimering 
verkar alltid leda till en reduktion och förenkling av produkten. En motsatt tendens till detta är ökningen av information 
och en ökning i läsbarhet. Klöckner kallar detta ‘tendency towards differentiation’. Läsbarhet och, tack vare det, ökad 
enkelhet i handhavande uppnås genom att formge visuella och taktila orienteringar på produktformen. Det finns därför 
två motsatta tendenser som samspelar i design. Optimeringen mot en reducerad och lättförståelig form, och tendensen 
mot den informativa formen med extra detaljer som adderats till formen. En tredje tendens som strävar mot ordning kan 
också urskiljas. Denna tendens visar på produkter med en sammanhängande helhet där funktion, ergonomi och semiotik 
samspelar.

35
Baserat på sina studier drar Klöckner slutsatsen att en form som har nått mognad 
inte kan förbättras med hjälp av differentiering. Designerns uppgift skulle i så fall 
vara att lägga till överflödiga detaljer till en perfekt form. Ett exempel på en sådan 

mogen form är Brauns rakapparat Sixtant.

Semantics of product language
37
Efter 1984 spreds produktsemantik i designvärlden. Speciellt tack vare artiklar i den 
amerikanska designtidningen innovation (Klaus Krippendorff och Reinhard Butter).

38
Teorin om produktspråket (product language) kan delas in i två delar, den konventionella (formal) och den semantiska 
(Gros ’83 p63). 1995, då Susann Vihmas avhandling skrivs är teorin inte färdig ännu eftersom den konventionella delen 
inte har publicerats ännu. Gros har varit mer intresserad av produktspråket medan Dieter Mankau planerade att analysera 
den konventionella estetiken, den icke semantiska delen.

Sixtant, Braum
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Den viktigaste delen i konceptet är en produkts ’Selbsterklärung’ (självförklaring). Inom designpraktiken anses denna 
egenskap vara svår att förklara och att designa. Det är genom ett ’nonverbal’ uttryck som produkten visar sin praktiska 
funktion. Det kan därför inte vara en egenskap uteslutande av produkten. Det är snarare en relation mellan produkten och 
användaren. Ett tecken.

40
Gros jämför denna uppdelning med uppdelningen av nyhets delen och den mer analyserarande delen i en tidning. 
Nyheterna kan vara sanna eller osanna. Analyserna däremot är synpunkter på, och tolkningar av händelsen. Applicerat på 
design kan man säga att det förr i tiden var viktigt med nyheter, men att det numera är viktigare med analyser.

Uni Friedländer (’84 p14-15) använder metaforer från naturen, historia, teknologi, och dylikt i sin tillämpning av 
produktsemiotik. Han kallar det för ’metaphorical design’. Man kan till exempel se två metaforiska språk på en 
stereoanläggning. Den ena använder sig av en teknisk metafor i en design som anknyter till kylflänsar, medan den andra 
använder sig av en gåtfull pyramidform för att uttrycka elektronikens magi.

Hans Jürgen och Helga Lannoch (’84 ’87 ’89) visar på paralleller i produktsemiotik och ords betydelse i det verbala 
språket. De kritiserar designspråket som använder sig av geometriska termer, eftersom den semantiska dimensionen av en 
produkt då negligeras. Istället för ett geometriskt koncept av produktformen introducerade Lannochs ett ’form language’ 
som specificerar produkters semantiska dimension.

43

Communication as a problem
Sybille Kicherer (’87) har studerat industridesign ur ett företags synvinkel. I hennes avhandling har design tolkats som 
kommunikation. Hon baserar sina designanalyser på Umberto Eco, Horst Oehlke och Jochen Gros. Som ett tecken 
refererar (denoterar) en produkt till dess visuella bild (Erscheinungsbild). På samma sätt denoterar produkten genom dess 
särdrag och funktioner. Den refererar dessutom alltid på ett tredje sätt (konnotation) och styrs av kultur (till exempel en 
kulturell kod). Kicherer exemplifierar detta fenomen med bilen som indikator för social status.
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4 Semiotics of design products

Information in perception
46
Information tolkas i perceptionsprocessen. Det finns två typer av information; fysisk och semantisk.

Kunskap om omvärlden styr människors perception och påverkar förväntningarna. Positiv feedback som korrelerar med 
förväntningarna kommer att uppmuntra människor att förbättra och styrka dess handlingar.

What is seen?
47
Ting har urskiljbara (perceivable) kvalitéer som kan kallas ’affordances’ (affordance = erbjuda). De erbjuder något när de 
urskiljs. Ett föremål kan till exempel erbjuda möjligheten att sittas på. Tolkningen av produkten är kopplat till tolkningen 
av dess funktion. Gibson la märke till att inte bara ting, utan även materia, platser, händelser och djur erbjuder något. 
Tingen förklarar sin egen funktion. Koffka antog att denna begärande egenskap fanns i betraktaren snarare än i objektet.

Martin Krampen använder termen ’Aufforderungscharacter’ (invitation character).

Gibson tolkar ’affordance’ som en produkts kvalité i relation till dess betraktare.

48
’Affordance’ har två riktningar. Dels produktens fysiska existens genom dess form, storlek och komposition, dels hur 
dessa fysiska egenskaper definierar tinget. D.v.s. vad tinget erbjuder och vad det har för mening.

49
Gibson påpekar en speciellt viktig ’affordance’ hos en yta. Nämligen perceptionen av ett hörn vilket tillåter oss att se 
bakom det. Tolkaren ser en gömd yta bakom hörnet.
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Dimensions of a product
50
Aristoteles skilde mellan fyra olika grunder för förståelse. En produkt kan förklaras genom dess material, struktur, 
’efficient cause’ (härkomst?) och dess syfte.

Max Bense delade upp designade produkter i fyra dimensioner: 
o den materiella dimensionen (hyletik) 
o den tekniska (konstruktions-) dimensionen (syntax) 
o produktformens dimension (semantik) 
o användandets dimension (pragmatik)

51
I sin filosofiska diskussion om tings ’tingaktighet’ tolkar Martin Heidegger materia (hyle) och form (morphe) som 
konstanta. Tinget påkallar vår uppmärksamhet genom dess utseende (apeirance / eidos).

The syntactic dimension
52
En produkts syntax kan illustreras genom tekniska ritningar, sprängskisser och modeller. Den syntaktiska dimensionen 
innefattar såväl analysen av en produkts tekniska konstruktion och en analys av visuella detaljer så som gångjärn, 
öppningar, hål, formförändringar (’form crossings’), texturer, grafik och färg. Relationen mellan teknisk konstruktion och 
omgivningen den befinner sig i skall tas i betraktelse.

En produktform kan vara 
o koherent (sammanhängande, följdriktig)
o divergent (skiljaktig, avvikande)
o ambiguous (tvetydig) (Klöckner)

Många produkter för hemmiljö har till exempel designats för att vara neutrala och för att därigenom passa in i hemmiljöer.

Den syntaktiska dimensionen kan gömmas i en låda eller under ett hölje. Den kommunicerar då endast med åskådaren 
(perceiver) genom en manual eller en bild.
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The pragmatic dimension
53
En produkts pragmatiska dimension analyseras utifrån dess användning. Till exempel ur en ergonomisk eller sociologisk 
synvinkel (vem använder produkten, i vilken typ av situation används den).

Man kan säga att den pragmatiska dimensionen inkluderar en produkts hela livscykel. Från det att den designas till dess 
att den slängs/skrotas/återvinns.

Paulsen och Paulsen (’59) analyserade olika sätt att använda produkter. Bl.a. inkluderades en produkts praktiska, sociala 
och estetiska användning.

54
Susann Vihma har definierat ’användande’ av en produkt som ’praktiskt användande’ i denna avhandling. Detta utesluter 
därmed det ’estetiska användandet’.

The semantics of a product
55
Ett tings semantiska dimension relaterar till tingets syfte och dess slutliga användande.

o Vad representerar produkten?
o Hur presenteras/uttrycks produktens syfte?
o I vilken typ av miljö verkar produkten höra hemma?

Product identity
57

1. Information om dess existens (produkten informerar ”här är ett ting”)
2. Information om dess ursprung (produkten informerar om dess designer, tillverkare, land, och kultur)
3. Information om kvalité (produkten informerar om dess funktion, användning och underhåll)
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Ideal type
Eleanor Rosch (’75) insåg att människor klassificerar ting i referens till ’naturliga kategorier’. En ’ideal representant’ 
(’ideal type’) representerar de karakteristiska kännemärkena hos en produktgrupp. Den ’ideala representanten’ kan vara 
en form så som exempelvis glödlampans. Även en detalj kan bli en ’ideal representant’. De kan beskrivas med adjektiv så 
som snabb (bil) och varm (jacka). Den typiska karaktären är således snabbheten (hos en bil) och värmandet (av en jacka). 
En långsam bil är längre bort från den ’ideala representanten’ för bil och är således mindre lik en bil;  en mindre värmande 
jacka är längre bort från den ’ideala representanten’ för en jacka och är således mindre lik en jacka.

En produkt kan referera till flera ’ideala representanter’ samtidigt. En sko för en baby kan till exempel referera till ’sko-
het’ och samtidigt referera till ’baby-het’.

Model
58
Objekt kan fungera som förebilder (models) för andra föremål. Rymdskepp till exempel kan påverka utformandet av 
mindre, mer alldagliga produkter. Originalets stil kan kopieras och appliceras på ting. 

Adaption to the environment
59
När omgivningen ändras, ändras även föremålen i den. En stol i ett kök ser annorlunda ut än en stol i ett vardagsrum. 
I motsats till köksstolen är vardagsrumsstolen inte uteslutande till för att sittas på, utan är tänkt för att vara vacker, 
avslappnande och exemplifiera rummets inredning.

Gifts and souvenirs
60
Presenter och souvenirer är typiska exempel på produkter vars praktiska funktion är sekundär. Souvenirer till exempel 
har ofta en betonad symbolisk betydelse. Ett föremål kan se ut som Eiffeltornet och påminna om minnen från Paris, 
men samtidigt erbjuda en gömd funktion (så som till exempel en pennvässare). Den sekundära rollen av den praktiska 
uppgiften kan därför förklara det bristfälliga i material och funktion hos souvenirer.
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Products as signs
61
Hur syftet av en produkt (t.ex. en stol) framgår är inte uteslutande produktens intrinsikala (egentliga, verkliga) värde. En 
semantisk kvalité borde därför tolkas som en relation mellan produkten, dess representamen (dvs. det den representerar) 
och dess användare. 

Enligt Charles Peirces teckenfilosofi är det semiotiska tecknet triadiskt. “A sign or representamen, is something which 
stands to somebody for something in some respect or capacity.” (Charles Peirce, CP2.228)

Därför kallas relationen mellan ett urskiljbart ting (objektet), dess representamen (det det representerar) och ett 
interpreterande subjekt för ’tecken’.

z = R (M, O, I)
z = tecknet
R = relationen
M = mediet eller representamen
O = objektet
I = ’interpretant’ (tolkaren)

Ett tecken är inte ett objekt, utan en relation.

Tecknet (z) är en triadisk relation där något, på något vis (M), refererar till någonting (O), som betyder någonting, när 
någon interpreterar (I) det.

62
Beroende på hur man ser på saken så kan produkter fungera som tecken, eller så kan tecken skapas med hjälp av 
produkter.

Tolkning av tecken är en interaktiv process, ’semiosis’.



34Products as representations, Susann Vihma          

Produktsemiot ik   idag

Anna Westholm,  Industridesigner MFA,  Konstnärligt Utvecklingsarbete,  Konstfack,  Institutionen för Industridesign  2002

The constitution of the sign according to Peirce
65

The means for interpretation: R
I relationen O-I-R fungerar ett objekts form som representamen (R) mellan själva objektet (O) och tolkaren (’interpretant’ – I).

The object O of the sign
66
Tecknet kan referera som ikon, index och symbol till dess objekt O. Objektet kan vara ett annat ting, en händelse, en 
handling, ett faktum, kvalité eller dylikt.

The interpretant I
Interpretanten är en pågående interpretationsprocess, en pågående teckenproduktion. Enligt Peirce är interpretanten 
inte det samma som en individuell tolkare. ”A sign addresses somebody, that is, it creates in the mind of that person an 
equivalent sign, or perhaps a more developed sign.” (Charles Peirce, CP 2.228)

A dyadic sign
67
Enligt Ferdinand de Saussures semiotiska teori tolkas ett tecken som en dyadisk entitet. Tecknet har två sidor: Signifianten 
och det signifierade.

R
representanten

I
interpretanten

O
objektet
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The triadic sign
Det triadiska tecknet enligt Peirce tillåter en noggrannare analys än det dyadiska, då objektrelationen R-O är tydligare 
definierad.

The iconic sign
68
Det finns enligt Peirce tre olika typer av ikoniska tecken (eller hypoicons, som Peirce kallar dem): bilder, diagram och 
metaforer. När denna typ av referens används i analysen av en designad produkt så fungerar produkten som ett ikoniskt 
tecken, där formen (R) interpreteras som något annat; formen liknar en annan form.

Produktens former kan tolkas som ikoniska tecken när de interpreteras som former. Till exempel plantor, djur, sagofigurer, 
historiska händelser. (en telefon som ser ut som Musse Pigg)

Ett ikoniskt tecken kan representera en attityd, en stämning eller en känsla. Ett sådant uttryck kallas i designlitteraturen 
ofta för ’produktmetafor’.

The index
69
Indexet är ett tecken som är direkt påverkat av sitt objekt. Rök är ett index på eld. Ett fotavtryck är ett index på att någon 
har gått där. Spåret (R) refererar till det som orsakade det (O), dvs. foten.

Till skillnad mot det ikoniska tecknet leder ett indexalt tecken uppmärksamheten direkt till det det avser. Det ikoniska 
visar bara på en likhet med något.

The symbol
69
Symbolen är ett konventionellt tecken baserat på en vana eller en överenskommelse. Symbolen är kopplad till dess objekt 
(O) genom överenskommelse att använda symbolen. Exempel på symboler kan vara ord, grafik och färger. Symboler kan 
vara utformade på alla möjliga sätt, då de baseras på överenskommelse, inte likhet,
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Design for Product Understanding
The Aesthetics of Design from a Semiotic Approach
Rune Monö, 1997 

Rune Monö
Boken Design for Product Understanding är en bok anpassad för 
undervisning och självstudier i ämnet. Den är mycket välstrukturerad 
och tydlig. Tyvärr har den genom sin relativt svårlästa engelska blivit 
svårtillgänglig. När det handlar om minimala nyanser i språket så kan det 
vara svårt att ta till sig detta teoretiska ämne när det presenteras på ett 
annat språk än sitt egna.
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Perceiving a product
16
Personer ser olika på ting. Den ena personen kan uppfatta en produkt på det ena sättet, medan en annan ser produkten helt 
annorlunda. 

17
Ett användbart ting kan användas på många olika sätt. Den kan vara ett implement, d.v.s. användas till det det var tänkt 
för (Ett fiskespö används för att fiska med). Det kan användas som ornament för att dekorera med (fiskespöet hänger som 
dekoration på väggen). Det kan vara ett samlarstycke, en handelsvara (då fokus ligger på den kommersiella aspekten) 
eller en produkt (baserad på tillverkning och profitabilitet).  

Metaprodukt
20
Det som finns bortom själva den fysiska produkten. Till exempel ett varumärkes ’hippfaktor’.

The Aesthetics of Design
26
In contrast [to art], things, which are designed to be useful, must be understood to be useable.

27
The aesthetics of design can be said to be the study of the effect of product gestalt on human sensations. 

Gestalt
33
An arrangement of parts which appears and functions as a whole that is more than the sum of its parts.
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Sign
52
Design – (lat. de-sig-nare) – to mark out (make a sign for something) 
to draw, form, structure, pattern, plan – create a gestalt (achieve a whole)

Content – signifié
Expression – signifiant 

Icon
sign that bears a likeness to what it designates

Index
sign causally related to what it designates

Symbol
something that designates something else by convention
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Semiotics
58
Semiotik
the study of signs and sign systems and their structure, properties and roles in socio-cultural behaviour

62
Semiotik kan delas in i semantik, syntax och pragmatik

Semantik
studiet om ett teckens budskap (tecknets betydelse)

Syntax
studiet om tecknets relationer (till andra tecken) 

Pragmatik
studiet om tecknets användning (olika kulturer och sammanhang)
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The current product sign
67
Current product sign 
The markets conception of the way in which a product’s principal function is traditionally presented in its gestalt.
(Till exempel ett ånglok för att representera ett tåg.)

Archetype
Original model, prototype.

69
Simile
Two different things (concepts), types of thing or parts of things are compared explicitly; one thing refers completely or 
in part to another.
(Till exempel “Dina läppar är röda som en ros”)

Metaphor
Two different things (concepts) are implicitly (ej uttryckligen) associated with one another to imply that they have 
something in common. 
(Till exempel säga att man ’höjer ribban’ istället för ’göra det svårare’)

71
Metonomy
The use of an attribute or part instead of the whole.
(Till exempel ’Kronan’, eller som Tomas Tranströmer i Resan där tåget anländer och plockar upp ansikten och portföljer. 
Ansikten och portföljer är metonymier för personer som reser till arbetet med tåget.)
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Semantic functions
82
Den semantiska funktionen att beskriva
Produktens gestalt kan beskriva dess syfte, funktion eller hur den används.

91
Den semantiska funktionen att uttrycka
Produktens gestalt kan uttrycka egenskaper så som exempelvis tyngd, sportighet, fart.

98
Den semantiska funktionen att uppmana
Produktens gestalt kan uppmana till aktion/reaktion.

103
Den semantiska funktionen att identifiera
Produktens gestalt kan identifiera något eller någon. Vissa bilmärken kan man tydligt identifiera genom dess gestalt 
(Jämför t.ex. Ferrari och Volvo).

Code
117
Kod
System of rules for the way in which signals are to be interpreted.

119
Den tekniska koden
Hur är produkten tillverkad? Pressad plåt? Gjuten plast? Sydd textil? Tillverkningssättet påverkar hur vi ’läser’ produkten. 
Trä kan vara ett mycket hållbart och bra material för att bygga en stol. Men för att bygga en snöspade kanske det inte är 
så passande.
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Syntax
136
The study of the relations of signs to other signs.

137
Man kan inte isolera tecknet från dess omgivning. Syntaxen beskriver därför hur tecknet står i relation till andra tecken.
Ser man till exempel en cykel lutad mot en vägg så kanske man bara ser ’en cykel’. Men ser man ett antal olika cyklar på 
samma gång så kanske vi kan urskilja en av cyklarna som en röd herrcykel eller ny och dyr cykel istället för bara cykel.

146
Syntaxen kan handla om relationen till ett produktsortiment (en serie cyklar som innefattar dam-, herr och barncykel), 
olika generationer eller versioner av produkten (en herrcykel som tillverkats 1932 och en som tillverkats 2002) eller olika 
varianter av produkten (en 3-växlad och en 21-växlad).

Pragmatics
156
The study of the use of signs. 
Vem använder produkten? Det är stor skillnad mellan en ung hipp person som har ’spejsade’ gymnastikskor på sig och en 
äldre dam i dräkt och hatt.

I vilket sammanhang tolkas tecknet? Kulturellt, tidsmässigt, etc.
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Produktens Budskap

Li Wikström
Li Wikström är utbildad på HDK i Göteborg. Hon skriver i inledningen 
till av doktorsavhandling att det var två saker som starkt påverkade henne 
åt det håll som hon valde att arbeta mot. Det ena var den internationella 
konferensen under namnet ”Product Semantics ’89”. Det andra var Rune 
Monös undervisning på HDK. Hon tog så småningom till viss del över 
denna semiotikundervisning på HDK.

Denna avhandlig hade som utgångspunkt att undersöka möjligheten 
att pröva hur den semiotiska teorin var användbar i praktiken. För att 
undersöka detta utvecklade hon vad hon kallar PSA – Product Semantics 
Analysis. 

Textfragmenten här nedan är mina egna anteckningar från läsningen. 
De skall endast ses som stöd för fortsatta egna studier. Hänvisningar i 
parenteserna hänvisar direkt till originaltextens bibliografi.  

Metoder för värdering av produkters semantiska funktioner ur ett användarperspektiv
Li Wikström, 2002, Filosofie Doktorsavhandling, Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg
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Ur ’Abstract’
Produkter har olika funktioner; tekniska, praktiska och semantiska. Rune Monö definierar fyra semantiska funktioner. Att 
beskriva, att uttrycka, att uppmana och att identifiera.

Li Wikströms syfte med avhandlingen har varit att undersöka produktsemantiken och att utveckla och utvärdera metoder 
och verktyg för att kunna föra en dialog om semantiska problem med användaren (behov och krav).

Hennes avhandling beskriver ett verktyg som hon kallat för PSA, Product Semantics Analysis. Den är till för att identifiera 
användarens emotionella och kognitiva krav på produkten för att definiera mätbara kriterier och för att utvärdera om 
kraven uppnåtts.



45Produktens Budskap, Li Wikström          

Produktsemiot ik   idag

Anna Westholm,  Industridesigner MFA,  Konstnärligt Utvecklingsarbete,  Konstfack,  Institutionen för Industridesign  2002

1 Inledning

1.1 Så började det... 
2
I slutet av 80-talet hade Rune Monö börjat undervisa i ämnet produktsemiotik vid landets designhögskolor. Under några 
år hade Li förmånen att få deltaga och senare också medverka i hans undervisning vid HDK. Så småningom kom hon 
att överta den teoretiska undervisningen och fick möjlighet att själv pröva och utveckla semiotiska teorier och praktiska 
tillämpningsövningar. 

I Monös modell ingår inte några metoder för att utröna hur produkten tolkas och förstås och om den används på rätt 
sätt av användare i verkliga användningssituationer. Det ingår inte heller några metoder för att identifiera vilka krav 
användaren ställer på produktens budskap för att den skall vinna acceptans.

Med ett användarorienterat perspektiv och en teoretisk kunskap inom området produktsemiotik antog Li att det fanns en 
möjlighet att kunna kravsätta och värdera en produkts semantiska funktioner. Hennes antagande var också att det borde 
vara möjligt att pröva och utveckla formaliserade metoder för detta ändamål och att sådana metoder skulle kunna bli 
värdefulla redskap vid utvecklingen av industriprodukter.
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1.2 Produktens budskap
3
Rune Monö (1997) beskriver produkten som en triad innanför 
den ekologiska cirkelperiferins gräns. I figuren har begreppen 
getts ett rikare innehåll än vanligt. 

§ Den ergonomiska enheten innefattar allt det som hör 
 till designens anpassning till människans fysik och 
 beteende i användningen. 
§ Teknisk enhet står för produktens tekniska funktion 
 samt konstruktion och produktion.
§ Den kommunikativa enheten betecknar produktens 
 förmåga att kommunicera med människan, dvs. att 
 överföra ett budskap, och produktens anpassning till 
 människans perception och intellekt.

 
Produktens fyra semantiska funktioner är:
§ Att beskriva ändamål, hantering och verkningssätt
§ Att uttrycka egenskaper och kvalité
§ Att uppmana till användning, reaktion
§ Att identifiera ändamål, produkttyp, produktens ursprung, samhörighet, placering, kategori.

Produktens begriplighet
4
Genom produktgestalten kan ändamålet identifieras (fastställa likhet) och beskrivas (fastställa uppgift) samt hantering 
beskrivas. Produktgestalten skall bära all nödvändig information och förmedla detta till användaren så att den blir 
begriplig och kan hanteras på avsett vis.

Termen affordance (’erbjudande’) används inom designteorin och refererar till upplevda och verkliga egenskaper, primärt 
de fundamentala egenskaper som bestämmer möjlig hantering och användning av ting.
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Produktens attraktivitet
Produkter skall också genom sitt budskap väcka känslor, igenkännande och användaren skall kunna bilda sig en 
uppfattning om dess egenskaper – dess attraktivitet – på ett sådant sätt att användaren vill använda produkten (Monö 
1997).

Produktens attraktivitet kan i vissa fall enbart vara en immateriell aspekt. Individen kan ha en inre upplevelse när hon ser 
produkten eller en privat association; ett budskap som inte behöver vara formulerad av designern. Carl Erik Linn (1985) 
använder termen metaprodukt för den kommersiella produktens immateriella aspekt. Alla de associationer som produkten 
eller varumärket ger upphov till är komponenter i metaprodukten.

Produktens uttryck
5
Produktgestalten uttrycker egenskaper, exempelvis kan en form uttrycka stabilitet, lätthet, mjukhet eller sportighet.

Ur ett användarperspektiv är det av betydelse att produktens uttryck överensstämmer med övriga semantiska funktioner 
liksom med tekniska och ergonomiska funktioner. Om produkten har ett uttryck av exempelvis säkerhet utan att detta 
överensstämmer med produktens faktiska egenskaper kan det få ödesdigra konsekvenser i användningssituationen. 
Produkten har då ett falskt uttryck som kan uppmuntra användaren till ett ej önskvärt agerande. Li berättar om en olycka 
som inträffat med en badstol för spädbarn. Badstolen är till för att hålla barnet på plats när det skall tvättas. Tyvärr har det 
hänt olyckor med en del av dessa stolar, då de såg för säkra ut i relation till dess faktiska säkerhet. Vid ett tillfälle litade 
föräldern för mycket på den och lämnade barnet utan uppsikt, vilket resulterade i en dödsolycka. 

Ett uttryck kan i en viss kontext värderas som positivt men samma uttryck kan i en annan kontext och för en annan 
användargrupp få ett negativt värde. Människan tolkar och värderar produktens budskap i relation till sina egna 
erfarenheter och till en viss kontext, i termer av acceptans eller avvisande, att tycka om eller inte tycka om.

Exempelvis kan ett handikapphjälpmedel vara utformat så att det förstärker individens roll som handikappad och 
individen väljer hellre att avstå från att använda produkten.
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1.3 Forskningsfronten produktsemantik
6
Inom designforskningen har tre internationella konferenser, arrangerade av the University of Industrial Arts Helsinki 
(UIAH), spelat en stor roll inom designsemiotik och designsemantik.

Susann Vihma presenterade 1995 en doktorsavhandling inom ämnet produktsemiotik baserad på Charles Peirces 
teckenteori.

När det gäller grundutbildning och forskning i ämnet industridesign och designsemiotik i Sverige så har Rune Monös 
arbete haft en stor betydelse och kommit att bilda en teoretisk bas i industridesignutbildningen.

1.4 Användarorienterad produktutveckling
7
Den användarorienterade produktutvecklingsprocessen har en klar uttalad målsättning – att uppnå bästa möjliga 
överensstämmelse mellan produkter/produktsystem och de förmågor, krav och önskemål de människor har som skall 
använda dem.
Utgångspunkten i ett användarorienterat angreppssätt är att produkter skall utvecklas och utformas så att de anpassas till 
användarens förutsättningar och förmågor, värderingar, vanor och beteende och inte enbart till de tekniska möjligheterna.

8
För att ha en kompetens och en heltäckande bild av användarens krav beträffande produktens kommunikativa aspekter 
måste företaget ta hänsyn till såväl kognitiva som emotionella kvalitéer. För att åstadkomma detta kan semiotiken erbjuda 
begrepp som är användbara och möjliggör en dialog.

Därmed bör produktens ’attraktivitet’ tydligt kunna formuleras i form av semantiska krav för en produkts uttryck, som 
kan rikta sig mot en specifik kundkategori/målgrupp.

1.5 Syfte
Baserat på ett användarorienterat angreppssätt och på en produktsemiotisk teori och begreppsdefinitioner har huvudsyftet 
med avhandlingen varit att: Utveckla och pröva ett värderingsinstrument avsett för att värdera produktens semantiska 
funktioner, dvs. ge ett mått på produktens förmåga att kommunicera avsett budskap.
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2 Teori

2.2 Produkter som tecken
2.2.1 Semiotik
15
Semiotiken beskrivs vanligen som teckenlära, vetenskapen och studiet av tecken och teckensystem, deras uppbyggnad, 
egenskaper och roll i sociokulturellt beteende. Med tecken avses följande:

“A sign or representamen, is something which stands to somebody for something in some respect or 
capacity.” (Charles S. Peirce, CP 2.228).

Ett tecken är något som överför ett meddelande till oss.

2.2.2 Ferdinand de Saussure
16
Tecknet är uppdelat i två delar: det betecknande (signifiant) och det betecknande (signifié). En dyadisk teckenmodell. 
[Läs mer i kapitlet om Susann Vihmas avhandling “Products as representations”, rubrik “A dyadic sign”]

2.2.3 Charles S. Peirce
18
Peirce ser tecknet som ett slags triad: representamen (R), objekt (O) och interpretant (I).
[Läs mer i kapitlet om Susann Vihmas avhandling “Products as representations”, rubrik “The triadic sign”]

2.2.4 Charles Morris
21
Morris har med utgångspunkt från Peirce renodlat tre semiotiska perspektiv: syntax, semantik och pragmatik för att 
förklara tecknets olika relationer i semiosisen (teckenprocess).
§ Syntax är läran om relationen mellan olika tecken.
§ Semantik är läran om relationer mellan tecken och dess betydelse.
§ Pragmatik är läran om relationer mellan tecken och deras användare och inkluderar alla psykologiska, biologiska 

och sociologiska fenomen som förekommer i tecknets användning.
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2.2.5 Karl Bühler
26
Bühlers arbete fokuserar på språkets semantiska funktioner att beskriva, att uttrycka  och att uppmana.

2.2.6 Rune Monö
28
 [Läs mer i kapitlet om Rune Monös bok ”Design for Product Understanding”]

2.2.7 Umberto Eco
31
Eco beskriver tecknet ur kommunikationssynvinkel, där bruksföremålet är symbolen för den exakt och konventionellt 
denoterade innebörd som är dess funktion.
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The Design of Everyday Things 
Donald A. Norman, 1990 

Donald A. Norman
Donald Norman beskriver i denna bok en uppsjö av tydliga exempel 
på produkters och tjänsters positiva, respektive negativa, semantiska 
funktioner. Boken är relativt lättläst, även om minst en tredjedel av texten 
skulle kunna skalas bort om man hoppade över alla personliga anekdoter 
och ’vänner som har upplevt’.

Tyvärr utstrålar den extremt mycket ’amerikanitet’, vilket kan göra den 
lite trälig att läsa. Samtidigt gör det att den känns lättläst även för dem 
som inte är speciellt insatta i de vetenskapliga teorierna som ligger bakom 
semiotiken. Man kan slå upp boken var som helst och läsa ett stycke som 
verkar vara intressant. 

Han närmar sig semiotiken från användarens synvinkel och ser sig nästan 
som en advokat för ’användaren som inte lyckas’. Bl.a. med inställningen 
”Det är inte fel på dig, det är fel på produkten/tjänsten”.

Ett begrepp jag fastnade speciellt för och som jag inte har mött i några 
av de mer vetenskapliga texterna är vad han kallar för ”knowledge in the 
head and knowledge in the world”. D.v.s. viss kunskap måste vi lära oss 
och komma ihåg för att kunna utföra en uppgift. Annan kunskap skall 
finnas i omvärlden, d.v.s. vi skall kunna ’gissa oss till’ kunskapen när vi 
behöver den (semantik).
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1 The Psychopathology of Everyday Things
4
‘Natural Design’
… naturally interpreted details of design

8
The user needs help. Just the right things have to be visible to indicate what parts operate and how, to indicate how 
the user is to interact with the device. Visibility indicates the mapping between intended actions and actual operations. 
Visibility indicates crucial distinctions.

9
‘Psychology of materials’
Olika material kan på olika vis uppmana till vandalisering. En busskur i plywood vandaliserades inte alls lika mycket som 
när den var i glas. Material kan uppmana till handling.

‘Affordance’
(Refers to the perceived and actual properties of the thing.)
Affordances provide strong clues to the operations of things. Plates are for pushing. Knobs are for turning. Slots are for 
inserting things into. When affordances are taken advantage of, the user knows what to do just by looking at it. 

11
‘Causality’ 
Something that happens right after an action appears to be caused by that action. 
“This happened because that happened right before/right next to this”

13
Understandability and Usability
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17
‘System image’
A mental model of a device is formed largely by interpreting its perceived actions and its visible structure. Man skapar sig 
en modell i huvudet hur det kan tänkas fungera. 

23
‘Spatial analogy’
To move an object up, move the control up.

23
If the user forgets the function the controls serve as reminders.

23
‘Mapping’
Technical term meaning the relationship between two things; i.e. between the controls and their movements and the result 
in the world.

‘Natural mapping’
Taking advantage of physical analogies and cultural standards lead to immediate understanding

27
‘The principle of feedback’
Imagine trying to draw a picture that leaves no mark. – No feedback makes it difficult.

sätesjustering Mercedes Benz
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2 The Psychology of Everyday Actions
35
If a task appears simple or trivial people blame themselves if they do the wrong thing.

36
If an error is possible, someone will make it. The designer must assume that all possible errors will occur and design so as 
to minimize the chance of the error in the first place, or its effects once it gets made. 

Errors should be easy to detect, they should have minimal consequences, and, if possible, their effects should be 
reversible.

3 Knowledge in the Head and in the World
54
‘Knowledge in the head’
Kunskap man måste lära sig. Ex: Lägga i backen på en bil för att få ur nyckeln.
‘Knowledge in the World’
Kunskap som man kan avläsa på omvärlden. (semantiskt tydlig)
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4 Knowing What to Do
84-86
‘Physical constraints’
Physical limitations constrain possible operations. 

[They] are made more effective and useful if they are easy to see and interpret, 
for then the set of actions is restricted before anything has been done. Otherwise, 
the physical constraint prevents the wrong action from succeeding only after it 
has been tried.

‘Semantic constraints’
Semantic constraints rely upon the meaning of the situation to control the set of possible actions.

[They] rely upon our knowledge of the situation and of the world. Such knowledge can be a powerful and important clue.

‘Cultural constraints’
Each culture has a set of allowable actions for social situations.

Cultural issues are at the root of many of the problems we have with new machines: There are as yet no accepted 
conventions or customs for dealing with them.

‘Logical constraints’
Natural mappings work by providing logical constraints. There are no physical or cultural constraints here; rather there is 
a logical relationship between the spatial or functional layout of components and the things that they affect or are affected 
by.

spärr så att man slussas mot utgången 
istället för att springa ända ner i källaren 

vid en nödsituation
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99
‘Visibility and feedback’

o make relevant parts visible
o give each action an immediate and obvious effect

When we use a novel object, a number of questions guide our actions:
o Which parts move; which are fixed?
o Where should the object be grasped? What part is to be manipulated? What is to be held? Where is the hand to be 

inserted? If it is speech sensitive, where does one talk?
o What kind of movement is possible: pushing, pulling turning, rotating, touching, stroking?
o What are the relevant physical characteristics of the movements? With how great a force must the object be 

manipulated? How far can it be expected to move? How can success be gauged? 
o What parts of the object are supporting surfaces? How much size and weight will the object support? 

102
Sometimes things can’t be made visible. Enter sound: sound can provide information available in no other way. Sound 
can tell us that things are working properly or that they need maintenance or repair. It can even save us from accidents. 
(Ljudförändringen om dammsugaren är förstoppad, brödrostens click, ljudet av en dragkedja, ljudet av en dörr som inte 
slog igen ordentligt)
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5 To Err is Human
110
‘Mode errors’
Mode errors occur when devices have different modes of operation, and the action appropriate for one mode has different 
meanings in other modes.
Mode errors are inevitable anytime equipment is designed to have more possible actions than it has controls or displays, 
so the controls must do double duty. Mode errors are especially likely where the equipment does not make the mode 
visible, so the user is expected to remember what mode has been established, sometimes for many hours.
Exempel: Knapp på ett digitalt armbandsur som i det ordinarie läget lyser upp urtavlan, men i stoppursläget nollställer 
stoppuret. Är man då ute och springer i mörkret och är van att lysa upp urtavlan när man skall se på klockan, så är risken 
stor att man råkar nollställa stoppuret.

131
Designing For Error

o Understand the causes of error and design to minimize those causes.
o Make it possible to reverse actions – to ‘undo’ them – or make it harder to do what cannot be reversed.
o Make it easier to discover the errors that do occur, and make them easier to correct.
o Change the attitude towards errors. Think of an objects user as attempting to do a task, getting there by imperfect 

approximations. Don’t think of the user as making errors; think of the actions as approximations of what is desired.

132
Forcing Functions 
(Exempel: Bildörr som inte kan låsas utan nyckel så att denna ej kan befinna sig i bilen.)

140
o Put the required knowledge in the world. Don’t require all the knowledge to be in the head. Yet do allow for more 

efficient operation when the user has learned the operations, has gotten the knowledge in the head.
o Use the power of natural and artificial constraints: Physical, logical, semantic and cultural. Use forcing functions 

and natural mappings.
o Narrow the gulfs of execution and evaluation. Make things visible, both for execution and evaluation. On the 

execution side, make the options readily available. On the evaluation side, make the results of each action 
apparent. Make the form consistent with the persons goals, intentions, and expectations.
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6 The Design Challenge
151
Designers go astray (kommer på avvägar) for several reasons.

First the rewarded structure of the design community tends to put aesthetics first. Design collections feature prize-winning 
clocks that are unreadable, alarms that cannot easily be set, can openers that mystify.

Second, designers are not typical users. They become so expert in using the object they have designed that they cannot 
believe that anyone else might have problems; only interaction and testing with actual users throughout the design process 
can forestall that.

Third, designers must please their clients, and the clients may not be the users.

7 User-Centered Design
188
Seven principles for transforming Difficult Tasks into Simple ones

1. Use both knowledge in the head and knowledge in the world.
2. Simplify the structure of tasks.
3. Make things visible.
4. Get the mappings right.
5. Exploit the power of constraints, both natural and artificial.
6. Design for error.
7. When all else fails, standardize.
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191
Simplify the structure of tasks

o Keep the task much the same, but provide mental aids.
o Use technology to make visible what would otherwise be invisible, thus improving feedback and the ability to 

keep control.
o Automate, but keep the task much the same.
o Change the nature of the task.

Ändra på ’onödiga’ kunskaper. T.ex. För att knyta skor behöver man inte nödvändigtvis använda sig av 
skosnören. Det är hyfsat svårt att lära sig knyta en rosett! Man kan istället använda kardborreband.

197/198
Make things visible on the execution side of an action so that people know what is possible and how actions should be 
done; make things visible on the evaluation side so that people can tell the effects of their actions.

203
Deliberately make things difficult
Handlingar som ej bör utföras skall göras otydliga eller svåra. 

En dörr på ett dagis kan exempelvis ha dörrhandtaget på ett för barnen oåtkomligt ställe. Säkerheten i farliga maskiners 
användning kan ökas genom att användaren måste trycka på två knappar samtidigt.

Sammanfattning kapitel 7
Design should:

o Make it easy to determine what actions are possible at any moment. (Make use of constraints.)
o Make things visible, including the conceptional model of the system, the alternative actions, and the result of the 

actions.
o Make it easy to evaluate the current state of the system.
o Follow natural mappings between intentions and the required actions; between actions and the resulting effect; 

and between the information that is visible and the interpretation of the system state. 

In other words, make sure that (1) the user can figure out what to do, and (2) the user can tell what is going on.
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Ordlista
Källa: Nationalencyklopedien (www.ne.se, per november 2002)

ambiguitet
ambiguite´t subst. ~en ~er 
ORDLED: ambi-guit-et-en
• det att ett ord (eller ett yttrande etc.) kan ha två eller flera olika betydelser [språkvet. m.m.]
HIST.: sedan 1972; av lat. ambiguitas med samma bet., till ambigere ’betvivla; vara villrådig’

anafor
anafor [-få´r] subst. ~en ~er 
ORDLED: ana-for-en
• stilistisk upprepning av ord eller fras vanl. i två (el. flera) på varandra följande satsers början
HIST.: sedan 1876; av grek. anaphora ’tillbakasyftning’, till ana- ’tillbaka’ och pherein ’bära’; jfr metafor

arketyp
arkety´p (grek. arche´typos, av arch?´ ’början’, ’grund’, ’orsak’ och ty´pos ’mönster’, ’förebild’), urbild, urtyp; begrepp knutet till C.G. Jungs analytiska psykologi, där 
ett kollektivt omedvetet kontrasteras mot ett personligt. Arketyperna tillhör det förra och representerar universella föreställningar - modern, den gamle, hjälten, draken 
- med rötter långt ner i människans historia. De predisponerar för fixa reaktioner på viss stimulering. Bland psykologiska system med arketypisk prägling kan nämnas 
persona (den officiella masken), anima och animus, skuggan (de animaliska drifterna) och självet (totalpersonligheten). Läran om arketyperna har inspirerat till försök 
att finna gemensamma komponenter i olika religioner och mytologier. 

arketyp
arkety´p (grek. arche´typos, av arch?´ ’början’, ’grund’, ’orsak’ och ty´pos ’mönster’, ’förebild’), urbild, urtyp; som textkritisk term en beteckning för den ursprungliga 
versionen av en i handskrifter traderad text. Eftersom originalet ofta har gått förlorat, återstår mestadels enbart avskrifter, eller avskrifter av avskrifter, inte sällan gjorda 
långt senare, kanske avsevärt manipulerade och inbördes avvikande. Vetenskaplig textkritik söker med ett jämförande studium av bevarade handskrifter fastställa eller 
närma sig textens ursprungliga lydelse sådan den förelegat i arketypen. 

arketyp
arkety´p [-k-] subst. ~en ~er 
ORDLED: arke-typ-en

1 allmänmänsklig föreställning eller symbol ibl. omedveten; särsk. enl. Jungs lära {eurbild, urtyp}: gudens död och återfödelse är en ~
HIST.: sedan 1876; ur grek. arkhetypon ’urbild’, till arkh? ’ursprung’ och typos ’mönster; bild’; jfr typ

2 ursprunglig version av (antikt) litt. arbete som föreligger i avskrifter o.d.
HIST.: sedan 1876; se arketyp 1

artefakt
artefa´kt (lat. a´rte fa´ctum ’konstgjord’), av människohand fabricerat föremål, konstprodukt. Termen används bl.a. inom arkeologin som beteckning för redskap, 
verktyg, vapen, smycken m.m., ibland även för större konstruktioner såsom hus, gravar och båtar.

ambiguitet - artefakt
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artefakt
artefak´t subst. ~en ~er 
ORDLED: arte-fakt-en
• föremål som formats av människa ofta i mots. till naturföremål
HIST.: sedan 1821; till lat. arte, av ars ’förmåga’, och factum ’det gjorda’

attribut
attribut (lat. attribu´tum ’det som är tillagt’, av attri´buo ’tilldela’. utmärkande egenskap, kännetecken.

attribut
attribut (lat. attribu´tum ’det som är tillagt’, eg. ’det som är tilldelat’, av attri´buo ’tilldela’), föremål som identifierar en avbildad person. Attribut var särskilt viktiga 
i medeltida konst. Vissa betecknar en hel kategori av personer (kungakrona, martyrpalm, apostlarnas böcker), andra är individuella. De helgon som var martyrer 
karakteriseras ofta av sina pinoredskap (aposteln Andreas av X-korset, Paulus av svärdet, Barbara av tornet, Olof av yxan). Andra attribut symboliserar deras uppdrag 
(Petrus nycklar, Birgittas bok och penna). Också klädedräkter o.d. kan tjäna som attribut (jungfruhelgonens blottade hår, Görans rustning).

attribut
attribut (lat. attribu´tum ’det som är tillagt’, eg. ’det som är tilldelat’, av attri´buo ’tilldela’), filosofisk term traditionellt använd om s.k. essentiella egenskaper, dvs. en 
egenskap som ett ting eller en individ nödvändigtvis måste ha för att förbli samma ting eller individ, i motsats till en accidens, en tillfällig eller oväsentlig egenskap, 
som tinget kan ha eller inte ha utan att det förändrar dess väsen. Huruvida man kan dra en sådan skiljelinje mellan nödvändiga eller tillfälliga egenskaper, och hur den 
i så fall skall dras, har varit en omstridd fråga i filosofins historia. Numera används termen attribut ofta synonymt med bestämning eller egenskap, särskilt om man 
förkastar distinktionen mellan nödvändiga och tillfälliga egenskaper.

Barthes, Roland
Barthes [bart], Roland,1915-80, fransk kritiker, den förste innehavaren av en professur i litteratursemiologi vid Collège de France (1976). B:s strukturalistiska och 
semiotiska arbeten, t.ex. Le Degré zéro de l’écriture (1953; ”Litteraturens nollpunkt”), Mythologies (1957; ”Mytologier”), Sur Racine (1963) och Éléments de 
sémiologie (1965), behandlar skilda kulturella fenomen, t.ex. litteratur, mode och striptease, som system av tecken. B. fick stor betydelse för den nya franska romanen 
genom sin kritik av den litterära realismen, vilken uppfattad som ideologi eller ”mytologi” ansågs ge enbart ett sken av verklighet (”verklighetseffekten”).
Med Essais critiques (1964; ”Kritiska essäer”), följd av S/Z. Essais (1970; ”S/Z. Essä”), bröt B. med strukturalismen och dess anspråk på vetenskaplig objektivitet. 
Föreställningen om tecknet som spegling, uttryck eller representation anses nu förneka språkets produktiva karaktär. Kritikerns mest angelägna uppgift blir därför att 
för studiet välja texter som öppnar sig för medskapande läsning och därmed är ”skrivbara”. Intresset flyttas från ”verk” till ”text”. Texten har här ingen bestämd mening, 
den består av en väv av koder. Läsningen blir ett intertextuellt spel och en erotisk lek; så i Fragments d’un discours amoureux (1977; ”Kärlekens samtal: fragment”).
B:s breda intresse för mänsklig kommunikation ledde honom också in på analyser av de visuella tecknen. I den strukturalistiska tidskriften Communications (nr 4 
1964) utformar han den första reklamanalysen på semiotisk grund, ”Rhétorique de l’image”, vilket gör honom till skapare av en speciell bildsemiotik. Hans postumt 
utgivna arbete La chambre claire (1980; ”Det ljusa rummet. Tankar om fotografiet”) mötte stor uppmärksamhet inom bild- och konstforskningen i hela västvärlden och 
anses vara en av de viktigaste böcker som analyserat fotografiets grundläggande egenskaper. 

Bühler, Karl
Bühler [by:´l9], Karl, 1879-1963, tysk psykolog, efter 1938, liksom sin hustru Charlotte B., verksam i USA. B. har lämnat viktiga bidrag till perceptions- och 
utvecklingspsykologin. I Tyskland hörde han till Würzburgskolan kring filosofen och psykologen Oswald Külpe, där man bl.a. studerade tänkandets psykologi. I sin 
språkfilosofi framlägger B. den s.k. organonmodellen. Enligt denna har språkliga yttranden tre funktioner: som symbol (Darstellung), signal (Appell) och symtom 
(Ausdruck). Hans främsta språkpsykologiska arbete är Sprachtheorie (1934).

artefakt - Bühler, Karl
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divergent
divergent [-gen´t] adj., neutr. ~ 
ORDLED: di-verg-ent

1 vars ingående delar avlägsnar sig från varandra ofta successivt {MOTS. konvergent 1}: ett ~ strålknippe
BET.NYANS: skiljaktig: deras åsikter är ~a
HIST.: sedan 1884; till divergera

2 som saknar gränsvärde om mat. talföljder m.m.
HIST.: sedan 1805; se divergent 1

divergent tänkande
diverge´nt tänkande, tänkande i skilda riktningar, som innebär att olika möjligheter att lösa en uppgift prövas. Kreativitetstest mäter ofta förmåga till divergent tänkande. 
I sådana test kan det gälla att finna många och originella användningar av ett föremål, t.ex. av en konservburk eller av en tegelsten. Prestationer på kreativitetstest har 
vanligen endast ett svagt samband med resultaten på traditionella intelligenstest, dvs. test där varje uppgift har ett enda korrekt svar. Jfr konvergent tänkande.

Eco, Umberto
Eco [e:´ko], Umberto, f. 1932, italiensk författare och kulturfilosof, professor i semiotik i Bologna sedan 1971. E. är en av de mest framträdande personligheterna i 
samtidens italienska kulturliv. Han har författat ett stort antal skrifter om medeltidens estetik och kulturhistoria och om uttrycksformerna i litteratur, konst och film, 
inte minst inom masskultur och masskommunikation. Essäsamlingen Opera aperta (1962) kom att få stor betydelse för diskussionen kring ”det öppna konstverket” på 
1960-talet, och La struttura assente (1964; ”Den frånvarande strukturen”) är ett grundläggande arbete inom semiotiken. E:s intresse för populärromanens former har 
inspirerat till Il nome della rosa (1980; ”Rosens namn”), en detektivroman i medeltidsmiljö, gestaltad enligt medeltida estetiska principer och Il pendolo di Foucault 
(1988; ”Foucaults pendel”), en roman om en bokförläggare som kommer en ockult sammansvärjning på spåren. Barockvärlden är ämnet för äventyrsromanen L’isola 
di giorna prima (1994; ”Gårdagens ö”), som liksom de övriga romanerna är fylld av filosofisk lärdom och litterära allusioner. På svenska finns ett par urval av de essäer 
som tidigare publicerats i bl.a. L’Espresso: Vad kostar ett mästerverk (1987) och Kulturknäck (1990). E. har även skrivit barnböcker.

gestalt
gestalt (ty. Gestalt, eg. perfekt particip av stellen ’fullborda’, ’uträtta’, ’ordna’), levande kropp, t.ex. i bildframställning; även enhetlig, sammanhållen form oavsett vad 
den föreställer eller vilken identitet den har, jfr gestaltpsykologi. 

gestalt
gestal´t subst. ~en ~er 
ORDLED: ge-stalt-en

1 varelse uppfattad som urskiljbar form särsk. om människa {efigur 2, skepnad}: en hotfull ~ tornade upp sig framför dem; mannen steg av tåget med en liten kutryggig 
~ i släptåg; hans högresta ~
BET.NYANSER: a) utvidgat med tonvikt på form: mörkret löser upp klippornas hårda ~; leran tar form och ~ under hennes skickliga fingrar b) allmännare person: 
ledargestalt; nyckelgestalt; flera internationellt kända ~er; bibliska ~er som Petrus och Johannes c) bildligt i fråga om roll e.d.: hon uppträder i ~ av räddande ängel
HIST.: sedan 1623; av ty. Gestalt med samma bet., av äldre ty. gestalt ’beskaffad’, eg. perf. part. av stellen ’ordna; ställa’

divergent - gestalt
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gestalta
gestal´ta verb ~de ~t 
ORDLED: ge-stalt-ar 
SUBST.: gestaltande, gestaltning
• ge form åt idé, litterär figur e.d. {eskapa, utforma}: han ~r Peer Gynt på ett övertygande sätt; dikter som på ett komprimerat sätt ~r hans tankar och erfarenheter
KONSTR.: ~ ngn el. ngt
HIST.: sedan 1841

Hochschule für Gestaltung
Hochschule für Gestaltung, HfG, Ulm, Tyskland, designskola, grundad 1951, nedlagd 1968. H:s arkitekt och förste rektor (1951-56) var den vid Bauhaus utbildade 
Max Bill. Under den grafiske designern Otl Aichers (f. 1922) och framför allt den argentinske industridesignern och teoretikern Thomas Maldonados (f. 1922) ledning 
lanserades vid 1950-talets mitt en ultrarationell, analytisk designmetodik som utnyttjade avancerad teknik, matematik, samhällsvetenskap och semantik.

ikon
ikon (av grek. eik?´n ’bild’, ’avbild’), en helig bild i den ortodoxa kyrkan. Bilden uppfattas här inte enbart som illustration till Bibeln och andra texter utan som en del 
av det heliga budskapet. I kyrkan möter man ikonen bl.a. i ikonostasen och i hemmets ”vackra hörn”, den rumshörna där familjeikonerna är samlade och där oljelampan 
brinner.
Den ortodoxa kyrkans bilduppfattning kodifierades av sjunde ekumeniska kyrkomötet i Nicaea 787 under den s.k. bildstriden (730-843). Det var först 843 som 
ikonodulerna, bildvännerna, fick sin definitiva seger och ikonen blev en självklar och nödvändig del i den ortodoxa kyrkans liv. Uttalandet från 787 bygger i första hand 
på Johannes Damaskenos (död omkr. 750) som, inte minst för att förekomma bildmotståndarnas anklagelser om avgudadyrkan, utvecklade ett intrikat teorisystem, med 
utgångspunkt i inkarnationen. Ett grundelement i systemet är uppfattningen att varje ikon måste vara en återspegling av en urbild och att det i kraft av likheten uppstår 
en transcendental kontakt mellan dessa två. Denna åsikt, som knyter an till antik konstuppfattning och till kyrkofäder som Basileios den store, förklarar ikonkonstens 
traditionalism: konstnären måste hålla sig till den av traditionen givna formen för att bilden skall accepteras av kyrkan. Kunskapen om bildtraditionen har traderats av 
s.k. målarhandböcker. Den mest kända målarhandboken är sammanställd av Dionysios av Furna, grekisk målarmunk på 1700-talet. Denna bilduppfattning leder också 
till det likaberättigande mellan ord och bild, Bibel och ikoner, som kännetecknar ortodoxin. Bilden har här en centralare ställning än i något annat kristet samfund.
Ikonbegreppet är inte knutet till något speciellt medium. Utöver den på trä, av tradition med temperafärg, målade bilden finns ikoner i bl.a. textil, mosaik, elfenben, 
metall och sten - alla med samma teologiska signifikans.
Såväl stilistiskt som betydelsemässigt har ikontraditionen några av sina rötter i fayyum-måleriet och i senromerska kejsarbilder. Ikonen börjar som en betydelsefull 
del av den bysantinska konsten och kan allt framgent ses som en utlöpare av denna. Den starkt stiliserade stil och symboliska karaktär som präglar bysantinsk konst 
är framträdande även här. Kompositionens symmetri och frontalitet avser att spegla den himmelska harmonin och balansen. Även de klara färgerna och traditionen att 
dekorera målade ikoner med infattningar av metall kan ses i denna belysning.
Ikonframställning har uppfattats som ett heligt uppdrag, jämförbart med liturgens. Särskilt fram till 1500-talet är ikoner osignerade och flertalet av konstnärerna okända 
till namnet. I rysk tradition gäller detta även senare.
När man mer allmänt talar om ikoner är det oftast den på trä målade bilden som avses. De äldsta bevarade målade ikonerna är från 500-talet (Katarinaklostret, Sinai). 
Trots ikonteologins föreskrifter uppvisar ikonmåleriet stora stilistiska skillnader betingade av tid, lokala traditioner och individuell färdighet. I det tidigaste måleriet kan 
urskiljas två linjer, en mer genomarbetad stil som bygger på senantik tradition, vilken präglar den bysantinska huvudstadens och kejsarens verkstäder (Aposteln Petrus, 
Sinai), samt en mer förenklad, expressiv, med rötter i bl.a. Syrien och Egypten (Aba Abram, Staatliche Museen, Berlin). Även i fråga om tidigt ryskt ikonmåleri (fr.o.m. 
1100-talet) kan en liknande uppdelning göras: en mer förfinad hovtradition i Kiev, Vladimir-Suzdal (Boris och Gleb, 1300-talet, Ryska museet, Sankt Petersburg) 
kontra ett mer expressivt måleri i Novgorod (Profeten Elias, ca 1400, Tretjakovgalleriet, Moskva). 1300- och 1400-talen innebär det ryska ikonmåleriets höjdpunkt med 
Moskva som centrum och med Theofanes Greken (Feofan Grek), Andrej Rubljov och Dionisij i spetsen. Rubljovs ”Den gammaltestamentliga treenigheten” uppfattas 
som den främsta av ryska ikoner. Denna blomstring har en motsvarighet i Bysans under samma period, den s.k. paleologrenässansen (jfr bysantinsk konst).
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ikon
ikon (av grek. eik?´n ’bild’, ’avbild’), detsamma som ikoniskt tecken, se ikonisk. 

ikon
ikon [-å´n] subst. ~en ~er 
ORDLED: ikon-en

1 kultbild i bysantinsk eller österländsk konsttradition vanl. av Kristus, Maria el. ett helgon: ikondyrkan; ikonmålare; ~erna, dessa ”fönster mot evigheten”; ryska ~er
HIST.: sedan 1837; av grek. eik?n ’bild’

2 grafisk symbol på bildskärm symboliserande dokument, program e.d. som kan aktiveras t.ex. genom att man pekar (”klickar”) på ikonen med hjälp av en s.k. mus
HIST.: sedan början av 1970-talet; se ikon 1

3 företeelse som har stort värde som samlande symbol och som därför ofta visas fram (på bild el. på annat sätt): Che Guevara, en av den nya vänsterns ~er
HIST.: sedan 1990-talet; se ikon 1

ikonisk
ikonisk [-ko:´-] (lat. ico´nicus ’porträttlik’, av grek. eikoniko´s ’alldeles lik’), term använd om tecken vars relation till det betecknade bygger på likhet, t.ex. 
almanackssymbolerna för månens olika faser. 

index
index, (lat., ’angivare’, ’pekfinger’, ’katalog’, ’register’) i samband med bokstavsbeteckning för en storhet förekommande komplettering placerad nedsänkt till höger 
om beteckningen. Index kan utpeka ett visst exemplar av storheten eller på annat sätt förtydliga vad som avses. De kan vara tillfälliga eller överenskomna, t.ex. enligt 
standard. Ett index anges med rak stil, om det inte utgör en beteckning som bör skrivas med kursiv stil. Ex. h1, h2 och h3 för höjden h av tre föremål, cp för specifik 
värmekapacitet (c) vid konstant tryck (p) och Pel för elektrisk (index el) effekt (P).

index
in´dex subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en  ORDLED: in-dex-et

1 kortfattad förteckning över huvudpunkter i större material; särsk. för underlättande av mer avancerad informationssökning {eregister 1}: ett ~ över viktigare 
tidskriftsartiklar
BET.NYANS: spec. (förr) om romersk-katolska kyrkans lista över förbjudna böcker: vissa böcker som argumenterade för den moderna världsbilden kom på ~
KONSTR.: ett ~ (över ngt)
HIST.: sedan 1544; av lat. index ’angivare; bud; pekfinger; katalog’

2 (ofta i sms.) tal som anger karakteristisk egenskap för visst ämne e.d.: brytningsindex; läsbarhetsindex
BET.NYANS: om nedsänkt siffra e.d. som fogas till bokstav för att skilja den från andra bokstäver av samma slag: a med ~ 2 brukar skrivas ”a2”
HIST.: sedan 1874; se index 1

3 (ofta i sms.) tal som sätts i relation till ett grundtal för att möjliggöra (statistiska) jämförelser särsk. i tiden; vanl. med grundtalet 1 el. 100: konsumentprisindex
HIST.: sedan 1913; se index 1

4 avläsningsmärke vid skala
HIST.: sedan 1803; se index 1

ikon - index
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indexikal
indexika´l (av index), term använd om tecken vars relation till det betecknade bygger på en närhet; termen kan också användas liktydigt med deiktisk, se deixis. 

indexikala uttryck
indexika´la uttryck, språkliga uttryck vilkas syftning eller referens varierar med yttrandetillfället, se deixis. Benämningen ”indexikala uttryck” infördes av filosofen 
Charles Peirce, och enligt honom är det först och främst genom sådana uttryck som vi kan direkt referera till någon eller något. Andra mer eller mindre synonyma 
benämningar är ”ego-centriska ord” (införd av Bertrand Russell) och ”tecken-reflexiva ord” (införd av Hans Reichenbach).

kausal
kausal, (lat. causa´lis, av causa [kau´-] ’orsak’, ’angelägenhet’, ’fall’, ’yttre anledning’, ’bevekelsegrund’) i språkvetenskapen om ord och konstruktioner som uttrycker 
orsaksrelationer, se kausal konjunktion och kausal sats. 

kausal
kausal, (lat. causa´lis, av causa [kau´-] ’orsak’, ’angelägenhet’, ’fall’, ’yttre anledning’, ’bevekelsegrund’) inom medicinen, något som har med orsaken till en sjukdom 
att göra, t.ex. kausal behandling, behandling som riktas mot sjukdomens orsak. 

kausal
kausa´l adj. ~t 
ORDLED: kaus-al
• (vanl. i sms.) som avser orsak: kausalsammanhang; ett ~t förhållande
BET.NYANS: spec. som anger orsak: en ~ bisats inleds ofta med ”därför att” eller ”eftersom”
HIST.: sedan 1821; av lat. causalis med samma bet., till causa ’orsak, grund’

kod
kod, (eng. code eller fr. code, av codex) regel som bestämmer hur en följd av symboler (siffror, bokstäver, tecken etc.) kan ersättas med en annan, ej nödvändigtvis lika 
lång följd. Den senare följden kallas ett kodord. Symbolerna i kodorden behöver inte vara av samma typ som de ursprungliga. Exempel är Morse-koden för telegrafi 
och ASCII-koden för representation av bokstäver, siffror och operationer med binära siffror i datorer (A ?1 000 001, etc.). I fallet felkorrigerande koder bortser man 
från regeln och låter enbart mängden av kodord utgöra koden. Inom kryptologin användes förr ofta termen kod i stället för krypto eller chiffer. Jfr algebraisk kodteori, 
informationsteori, kryptologi

kod
kod (eng. code eller fr. code, av codex), inom språkvetenskapen dels språk eller språkvarietet betraktad som ett system av tecken, dels, efter den brittiske 
språksociologen Basil Bernstein, en av sociala förhållanden och relationer betingad styrmekanism som bestämmer hur vi uttrycker och uppfattar betydelser. 
Utvidgat kan man kalla t.ex. ett visst tidstypiskt litterärt språkbruk för en kod (”den romantiska koden”). Termen får då givetvis en vagare, närmast metaforisk innebörd.

konnotation
konnotation [-So´n] subst. ~en ~er 
ORDLED: kon-not-at-ion-en
• löst förbunden (bi)betydelse (hos visst ord) som ej tillhör grundbetydelsen: våren har för många ~er av pånyttfödelse och romantik
BET.NYANSER: a) förhållandet mellan en term och den egenskap som är gemensam för (endast) de individer vilka termen åsyftar [logik] b) om ett begrepp i mots. till 
vad det åsyftar {edenotation}
KONSTR.: ~er (av ngt)
HIST.: sedan 1958; av eng. connotation med samma bet.; till lat. con- ’med’ och notation

indexikal - konnotation
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konnotera
konnote´ra verb ~de ~t 
ORDLED: kon-not-er-ar 
SUBST.: konnoterande; konnotation
• ha (visst begrepp eller viss betydelse) som konnotation {MOTS. denotera} {ebetyda 1}
KONSTR.: ~ ngt
HIST.: sedan 1958; av eng. connote med samma bet.; jfr konnotation

konnotera
konnote´ra verb ~de ~t 
ORDLED: kon-not-er-ar 
SUBST.: konnoterande; konnotation
• ha (visst begrepp eller viss betydelse) som konnotation {MOTS. denotera} {ebetyda 1}
KONSTR.: ~ ngt
HIST.: sedan 1958; av eng. connote med samma bet.; jfr konnotation

konvergent
konvergent (av lat. conve´rgo ’löpa samman’, se konvergens), som visar eller är uttryck för konvergens. 

konvergent
konvergent [-gen´t] adj., neutr. ~ 
ORDLED: kon-verg-ent

1 som ömsesidigt närmar sig varandra {MOTS. divergent 1} [spec. fys.]: ~a linjer; ett knippe ~a ljusstrålar
BET.NYANS: överfört som tenderar att sammanfalla: ~a åsikter
HIST.: sedan 1827; till konvergera

2 som har gränsvärde om talföljder och vissa integraler [mat.]
HIST.: sedan 1805; se konvergent 1

konvergent tänkande
konvergent tänkande, tänkande inriktat på att hitta en förutbestämd korrekt lösning på ett problem (jfr divergent tänkande). Intelligenstest mäter vanligen förmåga till 
konvergent tänkande.

liknelse
liknelse, term inom den vidare kategorin bildspråk. Ett visst begrepp, sakledet, belyses genom att sammanställas med ett annat, bildledet, som i Frödings ”Våran prost 
är rund som en ost”. I klassisk stilistik skulle här sakledet (”prost”) kallas primum comparationis, bildledet (”ost”) secundum comparationis, och själva likhetspunkten 
(”rund”) tertium comparationis. Detta enkla mönster kan emellertid varieras på många olika sätt, särskilt i mera komplicerade texter.
Liknelsen brukar ibland avgränsas mot metaforen. Skillnaden skulle vara att den förra inskjuter ett jämförelseord, som, såsom, likt osv., som utelämnas i den senare; 
”Han är som ett lejon” är en liknelse, ”Han är ett lejon” en metafor. Vikten och innebörden av ett sådant jämförelseord är dock omstridd. Kanske kan det anses ha ett 
slags dämpande eller ”ursäktande” effekt, där metaforens form är mera omedelbar och direkt. Liknelsen är ett utomordentligt vanligt stilgrepp, både i vardagens språk 
och i mera avancerad litterär diktion.
Som en särskild typ har man urskilt den homeriska liknelsen. Det karakteristiska för denna är att bildledet utvecklas utöver den egentliga likhetspunkten mellan sakled 
och bildled och blir till en mer eller mindre fristående episod i sin egen rätt. Jfr allegori och bildspråk. Se även Jesu liknelser.

konnotera -  liknelse
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liknelse
li`knelse subst. ~n ~r 
ORDLED: lik-nels-en
• jämförelse i förklarande syfte ofta i form av en liten berättelse e.d. {eallegori, bild 3, metafor, parabel 2}: Jesu ~r; tala i ~r
KONSTR.: en ~ (av ngn) (om ngn el. ngt), en ~ (mellan ngra), en ~ (med ngn el. ngt)
HIST.: sedan yngre fornsvensk tid

metafor
metafor [-fo:´r-] (lat. meta´phora, av grek. metaphora´, det senare även med betydelsen ’bortförande till ett annat ställe’, av metaphe´r? ’bära bort’), stilterm: ett bildligt 
uttryckssätt där likheter eller inre överensstämmelser motiverar att en företeelse (sakledet) byts ut mot någon annan (bildledet). Att kalla kamelen för ”öknens skepp” 
är ett klassiskt bruk av metafor. I poesin förekommer metafor rikligt, t.ex. i Pär Lagerkvists dikt ”Nu löser solen sitt blonda hår”, där solstrålarna liknas vid kvinnohår, 
eller i Karlfeldts uttryck ”höstmånens röda kastrull”. Betydelseöverföring genom metafor är en viktig faktor också i allmänspråkets utveckling: ord för konkreta 
företeelser börjar användas om abstrakta (fatta ett budskap, ta en examen), uttryck för rum brukas om tid (inom tre dagar, före jul).
Metaforens egentliga karaktär har varit föremål för en intensiv diskussion, liksom gränsdragningen till andra bildtermer som liknelse, metonymi och symbol. Som regel 
menar man att metafor är oförmedlad, utan liknelsens ”som”, och att den saknar symbolens konventionella eller estetisk-metafysiska bakgrund. Dess verkan har bl.a. 
beskrivits som en interaktion mellan olika associationsfält. Inom modern metaforteori har bl.a. Max Black (interaktionsteorin) och Christine Brooke-Rose (f. 1926) 
spelat viktiga roller.
Inom den psykoanalytiska teorin har Lacan med hjälp av metaforbegreppet specificerat innebörden i Freuds begrepp förtätning genom att visa att det neurotiska 
symtomet är utformat som en sådan stilfigur. 

metafor
metafor [-få´r] subst. ~en ~er 
ORDLED: meta-for-en
• uttryck som används om ngt som liknar det som uttrycket egentligen står för om bildliga el. överförda uttryckssätt {ebild 3, liknelse, metonymi}: Guds fotapall -- den 
bibliska ~en för jorden; den bleknade ~en i ”bergets fot”
KONSTR.: en ~ (för ngn el. ngt)
HIST.: sedan ca 1680; av grek. metaphora ’överföring; användning av ett ord i oegentlig bemärkelse’; jfr anafor

metonymi
metonymi´ subst. ~n äv. ~en 
ORDLED: meto-nym-in
• (oegentlig) användning av ett ord som innebär att ordet får beteckna ngt som på ngt sätt står i samband med den företeelse ordet egentligen betecknar {emetafor}: i 
satsen ”hela salongen applåderade” har vi ett exempel på ~
HIST.: sedan 1795; av grek. metonymia ’förändring av namn’

metonymi
metonymi´ (senlat. metonymi´a ’namnbyte’, av likabetydande grek. met?nymi´a, av meta- och o´nyma, o´noma ’namn’), stilistisk figur där ett uttryck ersätts av ett 
annat, som står i viss relation till det gängse. Det kan gälla orsak mot verkan, del mot helhet, material mot föremål, beröring i rummet eller tiden etc. Personerna i en 
lokal utbyts mot lokalen själv: ”hela salongen brast i skratt”, ett verks författare används om verket: ”läsa Strindberg”. Inom den psykoanalytiska teorin har Lacan med 
hjälp av metonymibegreppet specificerat innebörden i Freuds begrepp förskjutning genom att visa att det omedvetna begäret är utformat som en sådan stilfigur. Jfr 
metafor och synekdoke.
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metonymi
metonymi´ subst. ~n äv. ~en 
ORDLED: meto-nym-in
• (oegentlig) användning av ett ord som innebär att ordet får beteckna ngt som på ngt sätt står i samband med den företeelse ordet egentligen betecknar {emetafor}: i 
satsen ”hela salongen applåderade” har vi ett exempel på ~
HIST.: sedan 1795; av grek. metonymia ’förändring av namn’

Monö, Rune
Monö, Rune, f. 1920, industridesigner, förste ordförande i Föreningen Svenska Industridesigner (SID) 1957-61. M. tillhör sedan 1946 de svenska pionjärerna inom 
yrket och driver sedan 1957 egen designbyrå. Han har främst arbetat med produkter för kommunikation bl.a. för SAS, Alweg, Dynapac och Centrum Radio samt med 
medicinska instrument för LKB, logotype och designprogram för SAS och ICA. M. har som utövare och ledande designteoretiker starkt hävdat designerns uppgift att 
anpassa industriprodukten till användarens mångfasetterade behov. Han har utgivit bl.a. Design för gemensamma resor (1992) och Design for Product Understanding 
(1997).

Morris, Charles W
Morris, Charles William, 1901-79, amerikansk filosof, professor i Chicago. M:s viktigaste arbeten, Foundations of the Theory of Signs (1938) och Signs, Language and 
Behavior (1946), ligger inom semiotiken.

Organon
O´rganon, samlingsbenämning på Aristoteles skrifter om logiska och semantiska frågor. I dessa skrifter behandlas bl.a. de allmännaste predikaten, ”kategorierna”, 
tankelagarna och olika slutledningar på ett sätt som var allmänt vedertaget fram till den moderna logikens uppkomst.

Peirce, Charles S
Peirce [pirs], Charles Sanders,1839-1914, amerikansk filosof, grundare av pragmatismen. Allt tänkande är enligt P. en strävan att befria sig från den irritation och 
olust som utmärker ett tillstånd av tvivel genom att uppnå ett tillstånd av tro eller övertygelse. En tro är en disposition att handla på ett visst sätt i vissa situationer och 
att förvänta sig vissa varseblivningar som resultat av denna handling. Om en tro är falsk kanske en sådan förväntan inte infrias och man blir då förvånad, vilket ger 
upphov till ett nytt tillstånd av tvivel, som man befriar sig från genom att uppnå ett nytt tillstånd av tro osv. Denna process, som P. kallar inquiry, har ett slutmål, som är 
gemensamt för alla människor som undersöker ett visst problem. Den tro som man slutligen uppnår och som inte kan leda till förvåning och nytt tvivel är sann, och det 
som uppfattas i denna tro är verkligt.
Enligt P:s pragmatiska maxim är ett påståendes mening detsamma som dess ”praktiska konsekvenser”, dvs. den handlingsdisposition och de förväntningar som en 
person har p.g.a. att han tror på detta påstående. Om man tillämpar denna maxim, finner man enligt P. ofta att två till synes oförenliga påståenden har samma mening 
och att många filosofiska problem därför är skenproblem. Ett urval av P:s artiklar har översatts till svenska under titeln Pragmatism och kosmologi (1990).

P. har även gjort betydande insatser inom semiotiken och den matematiska logiken. Han betraktas allmänt som USA:s störste filosof. 

pragmatik
pragmatik (av lat. pragma´ticus ’erfaren i statsangelägenheter’, ’sakkunnig’, av likabetydande grek. pragmatiko´s, av pra´gma ’handling’, i plur. även ’offentliga 
angelägenheter’), inom språkvetenskap och språkfilosofi läran om språkets användning. Ursprungligen ingick termen (tillsammans med syntax och semantik) i Charles 
Morris’ tredelning av semiotiken (den allmänna teckenläran) och stod för relationerna mellan språkliga tecken och deras uttolkare. Under senare tid har termen kommit 
att användas för en rad olika och delvis disparata områden. Inom formellt orienterad semantik ses pragmatiken ofta som studiet av icke-sanningsvillkorliga faktorers 
inverkan på tolkningen av språkliga uttryck. Talakts- eller talhandlingsteori är ett närliggande område som räknas hit. Andra områden är studiet av turtagning och 
retursignaler (se returord) i samtal. Inom mera samhällsorienterade forskningsinriktningar studeras t.ex. språkliga artighetssystem och språkets användning inom 
propaganda under rubriken pragmatik. Jfr samtalsanalys och semantik.

metonymi - pragmatik
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pragmatik
pragmati´k subst. ~en 
ORDLED: pragm-at-ik-en
• språkvetenskapligt studium av hur språk används i mots. till studium av språksystemets uppbyggnad
HIST.: sedan 1958; till grek. pragma ’verksamhet’

pragmatiker
pragma´tiker subst. ~n, plur. ~ 
ORDLED: pragm-at-ik-ern
• person som sätter resultat framför ideologi ofta om politiker
BET.NYANS: om anhängare av fil. pragmatism
HIST.: sedan 1939

Saussure, Ferdinand de
Saussure [sosy:´r], Ferdinand de, 1857-1913, schweizisk språkforskare, en av de stora nydanarna inom språkvetenskapen, professor vid universitetet i Genève i 
sanskrit och jämförande indoeuropeisk grammatik 1901-07, i allmän språkvetenskap från 1907; sonsons son till Horace B. de S., brorsons son till Nicolas Théodore 
de S. I ungdomsarbetet Mémoires sur le système primitif des voyelles dans les langues indoeuropéennes (1879) erbjöd S. en genial och framsynt lösning på problem i 
vokalutvecklingen, särskilt av a, i de indoeuropeiska språken. I övrigt publicerade han under sin levnad få skrifter. Hans lärjungar samlade emellertid anteckningar från 
hans föreläsningar 1907-11 och utgav dem 1916 med titeln Cours de linguistique générale (kommenterade utgåvor av R. Engler, 1967-74, och av T. de Mauro (1973); 
sv. övers. ”Kurs i allmän lingvistik”, 1970). Bland de idéer som S. lägger fram i detta mycket inflytelserika verk kan nämnas definitionen av det språkliga tecknet 
(fr. le signe). Det består enligt S. av både en ljudföljd (le signifiant ’det som betyder’, senare ofta kallad formen) och av en föreställning (le signifié ’det betydda’, 
innehållet). Det språkliga tecknet är (bortsett från marginala fall som ljudhärmande ord) arbiträrt, dvs. inte motiverat av något naturligt samband mellan signifiant och 
signifié. En viktig principiell distinktion som S. gör är den mellan diakronisk, dvs. historisk, språkvetenskap och synkronisk språkvetenskap, som behandlar språket 
såsom det föreligger i ett bestämt tidsskede. Han betonar också distinktionen mellan språket som ett socialt fungerande system (la langue) och som en konkret tal- eller 
textmanifestation (la parole). S:s idéer har varit grundläggande för strukturalismen inom språkvetenskapen i Europa, bl.a. för Pragskolan och glossematiken. Allra mest 
inflytelserik torde S. dock ha blivit med sin tanke att språkvetenskapen var en del av en vidare vetenskap som skulle studera alla slags tecken. Därigenom har S. också 
haft stor betydelse för strukturalistiska riktningar i andra vetenskaper, som litteraturvetenskap (t.ex. Roland Barthes), antropologi (Claude Lévi-Strauss), psykologi och 
psykoanalys (Jacques Lacan).

semantik
semanti´k (fr. sémantique, av grek. s?mantiko´s ’betecknande’, ytterst av s?´ma ’tecken’, ’signal’), studiet av språkliga uttrycks betydelse eller mening. Semantiken 
har varit föremål för intresse inom olika discipliner, framför allt språkvetenskap, filosofi (jfr meningsteori och språkfilosofi) och logik men även inom antropologi, 
psykologi och litteraturvetenskap och på senare tid också kognitionsforskning och artificiell intelligens. 

semantik
semanti´k subst. ~en 
ORDLED: sem-ant-ik-en
• läran om betydelsen hos språkliga uttryck {SYN. betydelselära}: ordsemantik; satssemantik; formell ~; ~en slår en bro mellan språket och världen
BET.NYANS: ibl. äv. om själva betydelsen (hos viss typ av språkl. uttr.): räkneordens ~
HIST.: sedan 1899; av fra. sémantique med samma bet.; till semantisk

pragmatik - semantik
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semiotik
semioti´k (eng. semiotics, av grek. s?mei?tiko´s ’som hör till beteckning’, av s?meion [-m3i´-] ’tecken’), det systematiska studiet av tecken och andra betydelser, inkl. 
de icke-språkliga. Från att ha varit en del av filosofin, hos de antika filosoferna inspirerad av den medicinska symtomläran, ännu kallad semiotik eller semiologi, har 
semiotiken alltmer kommit att framstå som en självständig vetenskap. Den täcker, som John Locke hävdade redan 1690, samma område som dagens human- och 
socialvetenskaper men betraktar föremålen som resultatet av sociala gruppers tolkning och konstruktion. Det senare framhöll i synnerhet Ferdinand de Saussure, 
som vid sekelskiftet 1900 gav studiet av ”tecknens liv i samhället”, kallat semiologi, en mer empirisk prägel. Den andre pionjären för den moderna semiotiken, den 
amerikanske filosofen Charles S. Peirce, fullföljde däremot från 1860-talet en filosofisk tradition inom vilken tecknen klassificeras efter sina egenskaper. (Exempel på 
sådana egenskaper är likhet, verkligt samband och regel som förenar uttryck och innehåll i de tecken som kallas ikon, index resp. symbol). Denna ”teckendoktrin”var 
för Peirce en ram inom vilka alla vetenskapliga och filosofiska men också vardagliga problem skulle omformuleras; ändå kom han i hög grad att bidra till den nutida 
semiotikens problematik och begreppsapparat. Enligt beslut av International Association for Semiotic Studies, grundad 1969, är det Lockes och Peirces benämning 
på vetenskapen som skall gälla trots att det är Saussures inspiration som har dominerat under 1900-talet. För de ryska formalisterna, som verkade under århundradets 
första decennier, var litteratur och folklore teckensystem som omorganiserar språket. Mot detta ställde kretsen kring Michail Bachtin redan på 1920-talet en socialt 
präglad semiologi, grundad på samtalet snarare än språksystemet. Det var främst Pragskolan (1926-39), företrädd av bl.a. Roman Jakobson och Jan Muka?ovský, 
och de franska strukturalisterna (1950-70-talen), t.ex. Claude Lévi-Strauss, Roland Barthes, Christian Metz och A.J. Greimas, som tog upp studiet av icke-språkliga 
teckensystem, t.ex. film, musik, arkitektur, bilder, kläder, maträtter och beteenden (jfr bildsemiotik). Senare semiotiker har i regel koncentrerat sig på något av 
ovannämnda områden, liksom på bl.a. gester, mimik, kinesik, proxemik (den olika grad av t.ex. intimitet eller formalitet som samma avstånd mellan personer har i olika 
kulturer) och zoosemiotik (djurens betydelsesystem). För Tartuskolan var från 1970-talet kulturen i sin helhet ett semiotiskt fenomen. Tidiga försök till syntes gjordes 
av bl.a. Umberto Eco. På en mer empirisk grundval har samtida semiotik kunnat belysa sådana semiotiska grundfrågor som hur bildtecken liknar och skiljer sig från 
språkliga tecken.
Forskarutbildning och forskningsinstitut finns nu världen över, de mest kända i Bologna, i Bloomington, Indiana, och i Paris. 

semiotik
semioti´k subst. ~en 
ORDLED: semi-ot-ik-en
• läran om olika teckensystem såväl språkl. som icke-språkl.; om studiet av tecknens betydelser, kombinationsmöjligheter, användning m.m. {SYN. semiologi} 
{esemantik} [språkvet., fil.]
BET.NYANS: om (betydelsen hos) särsk. uppsättning (icke-språkliga) tecken: vägmärkenas ~
HIST.: sedan ca 1845; jfr eng. semiotics med samma bet.; till grek. s?mei?tikos ’som hör till tecknen’

signifiant
signifiant [sinjifjQ´] (fr., av signifier ’beteckna’, ’betyda’, ’innebära’, av likabetydande lat. signi´fico), det betecknande; enligt Saussures teckenteori uttryckssidan hos 
ett tecken. Saussure betraktade tecknet som en förbindelse mellan det betecknande och det betecknade, och båda sågs som föreställningar, dvs. mentala entiteter. I ett 
ord som häst kommer då signifiant att vara ljudbilden [h3st]. Jfr signifié.

signifié
signifié [sinjifje´] (fr., av signifier, se signifiant), det betecknade; enligt Saussures teckenteori innehållssidan hos ett tecken, dvs. en föreställning eller ett begrepp. 

semiotik - signifié
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symbol
symbol (grek. sy´mbolon ’(känne)tecken’, ’igenkänningstecken’, av symba´ll? ’sätta ihop’), mångtydigt begrepp inom semiotik, estetik m.m., ibland liktydigt med 
tecken, ofta särfall av tecken. Bland de senare kan urskiljas: 1) konkret företeelse som står för ett abstrakt begrepp med vilket den delar en egenskap (t.ex. jämvikt 
hos en våg och hos rättvisan), dvs. ett slags ikoniskt tecken; 2) (i logik och amerikansk semiotik) konventionellt tecken, bildat efter godtyckliga regler som råder i 
en viss kultur, t.ex. de flesta ord i språket; 3) (i tysk romantik, jfr Litteratur nedan) tecken där uttryck och innehåll hör särskilt intimt samman, i motsats till allegori, 
dvs. ett slags indexikalt tecken; 4) konkret företeelse som står för en social enhet, ett land, ett parti etc. och där relationen har blivit uttryckligt bestämd, även om 
den har indexikalt eller ikoniskt ursprung (tre kronor för Sverige, hammaren och skäran för kommunismen etc.); 5) tecken vars uttryck kan fixeras men vars innehåll 
är obestämt eller mångtydigt eller bildar associationskedjor (i konst- och litteraturkritik, i psykoanalysen, se vidare nedan). Jfr arketyp, liknelse, emblematik och 
symbolism. 

symbol
symbol [-å´l] subst. ~en ~er 
ORDLED: sym-bol-en

1 (skriven eller ritad) figur med viss avsedd innebörd el. med innebörd i kombination med andra likn. figurer {SYN. tecken 2} {ebeteckning}: kartsymbol; matematiska 
~er; logiska ~er; kemiska ~er; bokstäver är ~er för språkljud; en ristad ~ i stjärnform; hemlighetsfulla ~er på lerkärlen; en kvinnoliknande ~ på toalettdörren
KONSTR.: en ~ (för ngt)
HIST.: sedan 1758; av grek. symbolon ’kännetecken’

2 företeelse som på ett koncentrerat sätt ger uttryck för viss annan företeelse mer el. mindre tydligt {SYN. sinnebild} {ebild 3, symbolik 2}: symbolhandling; 
symbolvärde; symbolvärld; nationalsymbol; statussymbol; den röda färgen är en ~ för kärleken; svärdet är en ~ för striden; korset är en helig ~
KONSTR.: en ~ (för ngt)
HIST.: sedan ca 1800; se symbol 1

syntax
syntax (grek. sy´ntaxis, eg. ’sammanställning’, av synta´ss? ’sammanställa’), satslära, den del av grammatiken som handlar om hur ord eller böjningsformer av ord 
fogas samman till ordgrupper (fraser) och satser (och meningar). Syntaxen anger också vad de olika möjliga ordfogningarna har för betydelse och hur de förhåller sig 
till andra möjliga ordfogningar med liknande betydelse. Se grammatik samt artiklar om olika satsledstyper som subjekt (1), objekt (1), adverbial, predikativ, attribut 
(4). Om syntaxteorier som varit inflytelserika under de senaste decennierna, se generativ grammatik.
Ett vidare syntaxbegrepp förekommer i synnerhet inom studiet av formella språk i logik och datavetenskap, där ”syntax” förstås som en sammanfattande beteckning 
för de regler som bestämmer hur uttryck i ett språk kan se ut (reglerna för ”välformade uttryck”). Denna användning överensstämmer med Charles Morris tredelning 
av semiotiken eller teckenläran, där syntaxen (studiet av tecken i sig) sattes emot semantiken (studiet av tecknens relation till världen) och pragmatiken (studiet av 
tecknens användning). Jfr syntaxanalys.

syntax
syntax´ subst. ~en ~er 
ORDLED: syn-tax-en
• läran om hur ord förbinds med varandra till högre enheter dvs. ordgrupper, satser och meningar {SYN. satslära} {emorfologi 2} [språkvet.]
BET.NYANS: i fråga om enskilt språk: latinets komplicerade ~
HIST.: sedan 1651 (formen syntaxis); av grek. syntaxis ’sammanställande’, till syn ’tillsammans’ och tassein ’ordna’; jfr hypotax, paratax

symbol - syntax
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tecken
tecken, till vardags och ofta i filosofin en företeelse som ”står för” en annan (t.ex. en bokstav, ett språkljud); i lingvistik och semiotik däremot en enhet av uttryck 
och innehåll (ljudet och dess innebörd). Teckenbruk vilar på förmågan att skilja uttryck och innehåll, den s.k. semiotiska funktionen: ett barn förstår enligt 
utvecklingspsykologen Jean Piaget kring 1,5 års ålder att t.ex. en sten som i en lek står för en karamell inte är identisk med karamellen och bl.a. inte kan ätas. 
Relationen ”stå för” kan rent konkret innebära att något upptar något annats plats (en lockfågel, en skyltdocka) eller mer abstrakt att en direkt medveten företeelse 
hänvisar till något indirekt givet som är det viktiga (ett ord, en bild). Från sådana tecken för något skiljer stoikerna tecken på något: symtom på en sjukdom, ett 
järtecken etc. som kan formuleras som argument (om patienten har röda prickar etc. så har hon mässling). Trots den logiska formen vilar sådana vardagsresonemang, 
t.ex. hos läkaren eller detektiven, på sannolikhet.
Den förstnämnda teckenmodellen har dominerat i modern tid, t.ex. hos Saussure, som gör tecknet till grundbegrepp för lingvistiken, varvid denna blir en av de 
semiotiska vetenskaperna. Saussures tanke att såväl uttryck som innehåll ligger innanför teckensystemet upprepar stoikernas insikt att det tänkta skiljer sig från det som 
det tänkes om (referenten). Men hos Saussure är också uttrycket en mental storhet: tecknets bägge delar är identiskt upprepbara (”form”) men svarar mot varierande 
materiella företeelser (”substans”). Därför är tecknet enligt Saussure dubbelt konventionellt (”arbiträrt”): det finns inget ”naturligt” samband mellan uttryck och innehåll 
(olika ljud står för ”samma” innehåll i olika språk) eller mellan tecknet och referenten (olika språk gör olika uppdelningar av verkligheten). För flertalet lingvister efter 
Chomsky är tecknet en irrelevant analysnivå, men det spelar ännu en roll i semiotiken. Mot Saussures dyadiska (tvåledade) teckenmodell sätts ofta förenklat Peirces 
triadiska (treledade), som innefattar referenten. En tvåledad modell som förbinder två materiella ting utmärker behaviorism och nominalism, i motsats till vilka C.K. 
Ogdens och I.A. Richards’ semiotiska triangel, som inför ett mentalt mellanled, är treledad. Peirces tredje led (”interpretant”) relaterar däremot uttryck och innehåll 
ungefär som Saussures ”form” (”grund” hos Peirce) och gör bl.a. tecknet ikoniskt, indexikalt eller symboliskt (se symbol).
Bl.a. Greimas och Eco har på senare tid kritiserat teckenbegreppet för att vara för statiskt och ha för strikta gränser; särskilt visuella betydelser (bilder, film etc.) tycks 
överlagra varandra och förutsätter en aktiv tolkningsprocess, dvs. uppträder som tecken på något. Denna kritik drabbar inte nödvändigtvis den semiotiska funktionen, 
men å andra sidan tycks många betydelser som har studerats av semiotiken (kläder, beteenden, vanlig varseblivning) inte kräva någon differentiering av uttryck och 
innehåll. 
tecken. Saussures teckenmodell: på teckennivå sammanfaller innehåll och uttryck, men inom formen sker uppdelningen i mindre enheter olika på uttrycks- och 
innehållsplanet (i språket ljud eller bokstäver resp. betydelseelement).
Peirces teckenmodell: interpretanten (av Peirce visualiserad som en grenklyka) plockar ut de egenskaper (grunden) hos uttryck och referent som är väsentliga i 
teckenrelationen (i fråga om vindflöjeln är detta hos uttrycket förmågan att peka i någon riktning och inte t.ex. likheten med en tupp e.d.; för referenten vinden är 
det dess riktning, inte andra egenskaper som styrka, luftfuktighet etc.). Den del av referenten som svarar mot dessa väsentliga egenskaper är det omedelbara objektet 
(”tårtbiten” i cirkeln).
Ogdens & Richards teckenmodell: relationerna mellan tanken å ena sidan och symbol och referent å den andra är direkta; den mellan symbol och referent är indirekt 
och ”tillskriven”. Detta är implicit i Saussures och Peirces modeller, som handlar om mer komplexa förhållanden.

tecken
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tecken
teck´en subst. tecknet, plur. ~, best. plur. tecknen 
ORDLED: teckn-et

1 tydligt markerad kroppsrörelse varmed ngt meddelas vanl. ngt slag av gest; vanl. för mycket enkla och entydiga meddelanden {egest, åtbörd}: han gav henne ~ att gå 
in; han gjorde ett ~ med handen; han skakade på huvudet till ~ att han inte begrep; cyklisten gav inte ~ innan han svängde
BET.NYANSER: a) spec. om enskild symbol i teckenspråk b) mindre konkret, med tonvikt på själva meddelandet {etecken 2} [mest i sms.]: klartecken
HIST.: sedan yngre fornsvensk tid; fornsv. tekn; gemens. germ. ord; besl. med te sig

2 (skriven eller ritad) figur med viss avsedd innebörd el. med innebörd i kombination med andra likn. figurer {SYN. symbol 1} {ebeteckning}: teckenförklaring; 
anföringstecken; karttecken; korstecken; plustecken; stopptecken; kemiska ~; korset är de kristnas heliga ~; det kinesiska skriftspråket har många tusen ~; grön gubbe 
är ~ för att man kan passera övergångsstället; ordet ”paus” har fyra ~
BET.NYANSER: a) spec. märke för igenkänning e.d.: mästerskapstecken; firmans ~ b) i språkvet. sammanhang om förbindelsen mellan en ljudföljd, en bokstavsföljd 
e.d. och motsvarande betydelse: det språkliga tecknets uttryckssida och innehållssida c) om märke, fläck e.d. som utgör karakteristiskt drag hos djur: hunden har vita ~ 
på huvudet d) stjärnbild med förment betydelse för människors öden o.d.: han är född i Lejonets ~
KONSTR.: ~ (för ngt)
HIST.: sedan äldre fornsvensk tid; se tecken 1

3 företeelse som tyder på ngt och varav vissa slutsatser kan dras ofta om kommande utveckling e.d. {esymtom}: livstecken; svaghetstecken; vårtecken; att ljungen 
blommar är ett tydligt ~ på att hösten närmar sig; ännu inga ~ på regn; det är ett gott ~ att folk protesterar; ett tidens ~; han visade ~ på sinnesförvirring
BET.NYANSER: a) om direkt yttring av ngt: hon visade inga ~ till rädsla b) spec. om övernaturliga företeelser: prästerna försökte tyda tecknen i skyn; ~ och under
KONSTR.: ~ (på el. till ngt)
HIST.: sedan runspråklig tid; se tecken 1

4 (i vissa uttr.) dominerande stämning: förhandlingarna fördes i samförståndets ~; slutet gick i trötthetens ~
HIST.: sedan yngre fornsvensk tid; se tecken 1

versatil
versati´l adj. ~t 
ORDLED: vers-at-il
• intellektuellt rörlig och därför t.ex. ombytlig el. mångsidig [litt.; mindre brukl.]
HIST.: sedan 1840; av lat. versatilis ’rörlig’, till vertere ’vända’; jfr vers

tecken - versatil
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Läran om tecknens* betydelser, kombinations-
möjligheter, användning m.m.

* tecken = enhet av uttryck och innehåll

den semantiska funktionen attden semantiska funktionen att den semantiska funktionen attden semantiska funktionen att

den semantiska funktionen attden semantiska funktionen attden semantiska funktionen attden semantiska funktionen att

syntaxpragmatik

semiotik
(produkt-)

grek. s\mantiko´s 'betecknande', ytterst av s\´ma 'tecken', 'signal'grek. semantikos 'betecknande', ytterst av sema 'tecken', 'signal'

grek. semeiatikos 'som hör till beteckning', av semeion 'tecken'

semantik

identifierauppmana

uttryckabeskriva

Vad kommunicerar tecknet?

Hur står tecknet i
relation till andra tecken?

I vilket sammanhang står tecknet?
(kultur, tid, omgivning, ...)

Vad uttrycker
tecknet?

Vad beskriver
tecknet?

Identifierar tecknet
något/ någon?

Uppmanar tecknet
till aktion/ reaktion?

grek. syntaxis, eg. 'sammanställning', av synta´ssa 'sammanställa'grek. syntaxis, eg. 'sammanställning', av syntassa 'sammanställa'lat. pragma´ticus 'erfaren i statsangelägenheter', 'sakkunnig'lat. pragmaticus 'erfaren i statsangelägenheter', 'sakkunnig'

T.ex.: Hur ter sig ett par jymnastikskor i jämförelse med andra
jymnastikskor? Ser man bara ett par så kan de uppfattas

annorlunda än om man ser fler par samtidigt.

T.ex.: Vilken firma har
tillverkat produkten? I vilken
kultur kan produkten tänkas
höra hemma? Kan produkten
berätta något om dess ägare?

T.ex.: Får jag en impuls att
känna på produkten? Vill

jag använda den? Kommer
jag att berätta om den? T.ex.: Förstår jag hur jag

skall hantera produkten?
Berättar den vad den är

till för? Eller måste jag ha
förkunskaper om det?

T.ex.: Ser produkten
sportig eller dynamisk ut?

Känns den tillförlitlig?
Verkar den tung eller lätt?

T.ex.: Ett par jymnastikskor ter sig mycket olika beroende på
vem som bär dem och i vilket sammanhang de bärs.

produktsemiotisk lathund
aNNa westholm 2002,

fritt efter Rune Monö
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