
 

”… men allra viktigast är det att vara metaforisk.” 
En analys av metaforer i rättstillämpningen 

Rebecca Norell 

Ämne: Retorik  
Nivå: C  
Poäng: 15 hp 

Ventilerad: VT 2017  
Handledare: Maria Karlsson  
Examinator: Jon Viklund 

Litteraturvetenskapliga institutionen  
Uppsatser inom retorik 



Innehållsförteckning 
1. Inledning …………………………………………….….………………………………………. 2 

1.1 Bakgrund ………………………………….…………………………………………………. 2 

1.2 Syfte och frågeställningar …………………………………………………………………… 3 

1.3 Tidigare forskning …………………………………………………………………………… 4 

1.3.1 Handböcker i juridisk retorik …………………….…………………………………….. 4 

1.3.2 Metaforer i svensk rätt  …………………..…………………………………………….. 4 

1.3.3 Metaforer i amerikansk rätt ……………………………………………………….……. 5  

1.4 Teori …………………………………………………………………………………………. 7 

1.4.1 Metaforbegreppet …………………………………………………………………….… 7 

1.4.2 Valet av teoretiskt perspektiv …………………………………………………………. 11 

1.5 Material ……………………………………………………………………………..……… 12 

1.6 Metod och disposition ……………………………………………………………………… 13 

2. Del ett – kartläggning av metaforiken ………………………………………………………. 14 

2.1 Begreppet rättighet …………………………………………………………………………. 14 

2.1.1 Rättigheter som fysiska objekt ……………………………………………….……….. 14 

2.1.2 Den våldsamma metaforiken om förhållandet till lagar och åtgärder ………………… 17 

2.1.3 Den lagliga regleringen av rättighetsskyddet som en fysisk konstruktion ……………. 18 

2.1.4 Hur valet av metaforer påverkar de juridiska metoderna ……………………….…….. 20 

2.2 Flodvågsargumentet  ………………..……………………………………………………… 21 

2.3 Rättighetens kärna …………………………………………………………………..……… 22 

2.4 Död hand-metaforen …………………………………………………………………….…. 23 

3. Del två – att skapa processtrategier …………………….…………………………………… 24 

3.1 Att övertyga i rättssalen ……………………………………………………………………. 24 

3.2 Vilka slutsatser kan dras direkt från del ett? ……………………………………………….. 25 

3.3 Att skapa retoriskt effektiva metaforer …………………………………………………….. 26 

3.3.1 Att använda den oanvända delen av en metafor ……………………….……………… 26 

3.3.2 Att introducera en ny metafor ………..……………………………….………………. 28 

4. Sammanfattande diskussion …………………………………………………………………. 30 

Käll- och litteraturförteckning ………………………………………………………………….. 33  

!1



1 Inledning 
1.1 Bakgrund 

Metaphors in law are to be narrowly watched, for starting out as devices to liberate thought, they end often by 
enslaving it. – Benjamin N. Cardozo, Berkey v. Third Avenue Railway CO (New York Court of Appeal 1926). 

Förhållandet mellan juridik och metaforer verkar, som det inledande citatet visar, vara minst sagt 

komplicerat. Den amerikanske domaren Cardozos varning för att använda metaforer uttrycks, 

ironiskt nog, genom ett antal metaforer (metaforer är synliga objekt, metaforer är verktyg, tankar är 

objekt som kan förslavas eller frigöras). Men varför denna spänning mellan metaforer och juridik? 

 All juridisk verksamhet präglas av vaksamhet mot godtycke. Jävsregler finns i varje rättsstat 

och ger uttryck för principen att den som avgör en juridisk fråga inte ska påverkas av skäl som inte 

hör till saken, till exempel släktskap eller personlig vinning. Oron för partiska avgöranden utgör en 

del av synen på juridik som en verksamhet präglad av objektivism: styrd av rationalitet, sanning och 

rättvisa.  Synen återspeglas även i några av de vanligaste metaforiska uttrycken i svenskt juridiskt 1

språkbruk. Jurister går exempelvis till rättskällorna för att besvara rättsfrågor. Metaforen framkallar 

bilden av att svaren finns där, färdiga att ”fiskas upp”, och döljer att svaren skapas av juristen 

genom tolkning av lagtext, förarbeten och prejudikat. I domar förekommer ofta uttryck som i tings-

rättens ögon. Metaforen lyfter fram den opersonliga myndigheten samtidigt som den döljer 

individerna som bedömer bevisen och avgör målen. 

 Retorik uppfattas av många, i motsats till juridik, som ett uttryck för subjektivism.  Denna 2

”konst i att övertyga” ses av många svenska jurister med skepticism och har ofta beskrivits som en 

motsättning till sakligt innehåll.  Oron för metaforer i juridiska sammanhang har därför troligtvis 3

sin grund i rädsla för subjektivism eller osaklighet.   4

 Retorik och juridik har dock en stark historisk sammankoppling med varandra. Retoriken 

som vetenskap och konst utvecklades bland annat i rättegångssalarna i antikens Aten och Rom.  Två 5

av romarrikets främsta retoriker, Cicero och Quintilianus, var jurister. Även idag är anknytningen 

mellan disciplinerna tydlig. Juridik är läran om rättsregler och deras tillämpning. I avsaknad av en 

fysisk natur kommer reglerna endast till uttryck genom språket vilket också är juristens främsta 

 Se liknande resonemang i George Lakoff och Mark Johnson, Metaphors We Live By, Chicago: The University of Chicago Press 1

1980, i avsnittet ”Fear of Metaphor” s. 189–192.
 Lakoff och Johnson 1980, s. 189–190.2

 Se Simon Camitz Sarasalo, Rättegången och den retoriska vändningen: Retorikbegreppets användning i Svensk Juristtidning, C-3

uppsats framlagd vid Avdelningen för retorik, Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet 2016, s. 22.
 Lakoff och Johnson 1980, s. 191.4

 Kurt Johannesson, ”Juridik och retorik”, Retorik och rätt, Mellqvist och Persson (red.), Uppsala: Iustus 1994, s. 11–14.5
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arbetsverktyg. I rättssalen är det de juridiska ombudens uppgift att argumentera för ett visst domslut 

och övertyga domarna. Med en syn på retorik som studiet av all form av persuasiv kommunikation 

blir det tydligt att ämnena inte står i konflikt med varandra utan, tvärtom, att retoriken är en lära 

som kan vara till hjälp i juridiska analyser.  6

 I den klassiska retoriken behandlas metaforer som en del av elocutio, läran om att finna 

passande och effektiva formuleringar.  Bilden av metaforer som en språklig dräkt på ett innehåll har 7

utmanats av samtida metaforteorier som istället lyfter fram att språket och våra tankeprocesser är 

beroende av metaforik.  Metaforer har på så vis gått från att endast tillhöra delen av partesläran som 8

rör språklig utsmyckning till att bli en central del av förståelsen för hur språket skapar mening. 

 Metaforer i svenskt juridiskt språkbruk är ett nästan helt outforskat område. Med utgångs-

punkt i synen på metaforer som en meningsskapande och oundgänglig del av språket kan en analys 

av metaforanvändningen i juridiskt material utgöra ett nytt angreppssätt för att skapa en ny och 

djupare förståelse för argumentationen. Genom att göra en metaforanalys av domar kommer därför 

frågan om på vilket sätt jurister kan ta hjälp av metaforteorier att undersökas i uppsatsen. Materialet 

som kommer att undersökas är domar från den konstitutionella rätten rörande mänskliga rättigheter, 

ett rättsområde vars utveckling står i relation till påverkansarbete både i form av juridisk och icke-

juridisk aktivism. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet med uppsatsen är alltså att pröva samtida metaforteoriers praktiska räckvidd 

på juridiskt material. För verksamma jurister är frågan om teorierna kan användas för att övertyga i 

rättssalen av praktisk vikt. För att kunna utreda vad som gör en metafor retoriskt effektiv i ett visst 

juridiskt sammanhang behövs först kunskap om metaforanvändningen inom rättsområdet. Vad 

gäller metaforer i svenskt juridiskt språkbruk rörande mänskliga rättigheter saknas tidigare 

forskning. En fullständig kartläggning av områdets metaforik låter sig inte göras inom ramen för 

uppsatsen. För att uppnå syftet kommer därför metaforiken som konceptualiserar det mest centrala 

begreppet inom rättsområdet att undersökas: begreppet rättighet. Därefter kommer en utredning av 

de teoretiska förklaringarna till vad som gör en juridisk metafor retoriskt effektiv och deras 

 Angående synen på retorik se Jon Viklund, ”Retorisk kritik – en introduktion”, Retorisk kritik: Teori och metod i retorisk analys, 6

Fischer, Mehrens och Viklund (red.), Ödåkra: Retorikförlaget 2014, s. 14–15.
 Definitionen av elocutio är hämtad från Janne Lindqvist, Klassisk retorik för vår tid, andra upplagan, Lund: Studentlitteratur 2016, 7

s. 263.
 Sonja K. Foss, Rhetorical Criticism: Exploration & Practice, andra upplagan, Prospect Heights: Waveland Press 1996, s. 358 och 8

Anders Eriksson, ”Metaforens makt: Politisk retorik och utanförskap”, Retorisk kritik: Teori och metod i retorisk analys, Fischer, 
Mehrens och Viklund (red.), Ödåkra: Retorikförlaget 2014, s. 106–107 och s. 109–110.
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användbarhet för praktiserande jurister att göras. För att uppnå syftet kommer följande fråge-

ställningar att besvaras: 

 – Hur konceptualiseras begreppet rättighet genom användningen av metaforer? 

 – Hur påverkar valet av metaforer den juridiska argumentationen? 

 – Kan metaforteorier användas som en del i arbetet med att skapa retoriskt effektiva process-

strategier? 

1.3 Tidigare forskning 
1.3.1 Handböcker i juridisk retorik 

I tidigare forskning har några få verk behandlat hur jurister kan ta hjälp av retoriken inom ramen för 

det svenska rättssystemet. I antologin Retorik och rätt undersöker tio författare förhållandet mellan 

juridik och retorik från olika perspektiv.  Boken saknar dock en utredning av metaforer i juridiskt 9

språkbruk. Advokat Claes Borgström använder sig av den klassiska retorikens begrepp i kapitlet om 

plädering i sin handbok för brottmålsadvokater men behandlar inte heller metaforer.  10

 Rättsvetaren Mikael Persson har skrivit en handbok i retorik för jurister som påstås vara 

”den första kompletta framställningen inom området juridisk retorik.”  Metaforer behandlas kort-11

fattat i kapitlet om den språkliga utformningen och definieras som att talaren använder ett exempel 

som ligger utanför ämnet.  Persson nämner metaforiken som konceptualiserar begreppet lag vilket 12

även uppsatsen kommer att behandla – dock med förankring i ett tydligt teoretiskt perspektiv vilket 

Perssons metaforbegrepp saknar.  Persson ger ingen teoretisk förklaring till vad som gör en 13

metafor i juridiska sammanhang övertygande och det är denna fråga uppsatsen kommer att inriktas 

på. 

1.3.2 Metaforer i svensk rätt 

I tidigare forskning om metaforer i svenskt juridiskt material har rättssociologen Stefan Larsson i 

flera verk undersökt hur metaforteorier kan användas för rättsvetenskapliga analyser av den digitala 

rätten. I sin avhandling analyserar Larsson metaforer i svensk upphovsrätt.  Han har även 14

analyserat hur utgången i målet mot grundarna av sajten The Pirate Bay påverkades av metaforerna 

 Retorik och rätt, Mellqvist och Persson (red.), Uppsala: Iustus 1994.9

 Claes Borgström, Advokaten i brottmålsprocessen, Stockholm: Norstedts Juridik 2011, s. 121–138.10

 Mikael Persson, Retorik och juridik: Teori och metod, Uppsala: Demosthenes 2007. Angående påståendet se baksidan av bokens 11

omslag.
 Persson 2007, s. 141–144.12

 Se Persson 2007, s. 141–142.13

 Stefan Larsson, Metaphors and Norms: Understanding Copyright Law in a Digital Society, (diss.) Lund: Media-Tryck 2011.14
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som användes under förhandlingen.  Slutligen har Larsson lagt sin tidigare forskning till grund för 15

en bredare behandling av förhållandet mellan den digitala rätten och metaforer.  16

 Larsson utgår från George Lakoffs och Mark Johnsons teori om konceptuella metaforer och 

syftet med undersökningarna är att analysera hur metaforer formar vår förståelse för rätten.  Forsk-17

ningen har bidragit med nya insikter om hur användningen av metaforer påverkar utvecklingen av 

den digitala rätten.  Undersökningarna har dock avgränsats till material rörande digital rätt. Nya 18

tekniska lösningar och den ”nya juridiken” som följer är ett ganska tacksamt område för en 

metaforanalys då metaforer ofta används för att beskriva ny teknik utifrån äldre mer välkänd sådan. 

Uppsatsen skiljer sig från forskningen genom att undersöka material från ett rättsområde med ett 

mer statiskt innehåll utan kopplingar till teknik och genom att fokusera på rättsområdets mest 

centrala begrepp. Larsson avgränsar sitt syfte till att undersöka de kognitiva aspekterna av juridiska 

metaforer och han distanserar sig från ett retoriskt perspektiv.  En retorisk analys av metaforer i 19

svenskt juridiskt språkbruk har alltså inte gjorts tidigare. 

1.3.3 Metaforer i amerikansk rätt 

I amerikansk forskning har metaforer i juridiskt språkbruk utforskats mer utförligt inom fältet för 

rättsvetenskap. Steven L. Winter har undersökt hur vi förstår rätten utifrån psykologiska, kognitiv 

semantiska och litterära teorier.  Hans forskning anses ha varit banbrytande för ett nytt fält av 20

juridiska studier med fokus på kognition.  21

 För uppsatsens syfte är avsnittet om metaforen under color of office det mest intressanta.  22

Winter menar att staten som en enhet är en begreppslig konstruktion som endast existerar därför att 

vi konceptualiserar den som sådan.  Egentligen finns det ingen ”stat” vid sidan av de sociala 23

aktörer som representerar den.  Färgmetaforen som används för att göra gränsdragningen mellan 24

när en statligt anställd agerar som tjänsteman och som privatperson är därför ett svar på behovet av  

 Stefan Larsson, ”Metaphors, Law and Digital Phenomena: The Swedish Pirate Bay Court Case”, International Journal of Law and 15

Information Technology, Vol. 21, No. 4 2013, s. 354–379.
 Stefan Larsson, Metaforerna, rätten och det digitala: Hur gamla begrepp styr förståelsen av nya fenomen, Malmö: Gleerups 2015.16

 Larsson 2011, s. 51, Larsson 2013, s. 355 och Larsson 2015, s. 31–35 och s. 52.17

 Se till exempel angående hur metaforen exemplar har lett till att nedladdning kan förstås som stöld Larsson 2011, s. 130.18

 Se Larsson 2015, s. 52: ”Det är emellertid det förståelseformande elementet jag fokuserar i denna framställning, dvs att hur vi 19

konceptuellt betecknar ett fenomen avgör hur vi förstår fenomenet vilket inte på något vis behöver vara ett uttryck för en medveten 
process eller ingå i någons försök att enligt den klassiska retorikens devis ’övertala’ någon.”

 Steven L. Winter, A Clearing in the Forest: Law, Life and Mind, Chicago: The University of Chicago Press 2003.20

 Gary Minda, ”Steve Winter’s A Clearing in the Forest”, Brooklyn Law Review, vol. 67:4 2002, s. 1207–1219, s. 1209.21

 Winter 2003, s. 166–185 ”What Is the ’Color of Law’?”.22

 Winter 2003, s. 167.23

 Winter 2003, s. 167.24
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konceptualisering som uppstått till följd av att staten är en begreppslig konstruktion.  Resone-25

manget utgår från en syn på rätten som något förkroppsligat, alltså beroende av begreppsliga lån 

från en ofta fysisk, kroppslig eller spatial förståelsegrund.  Uppsatsen kommer att anknyta till 26

Winters forskning genom att utgå från synen på rätten som något förkroppsligat i analysen. 

 Linda Berger har analyserat hur metaforen ett företag är en person tillsammans med det 

metaforiska konceptet en marknad för idéer har påverkat utvecklingen av det konstitutionella 

skyddet för företags yttrandefrihet.  Hon har även undersökt metaforiken kring företagssponsring i 27

regleringen för finansiering av politiska kampanjer.  Slutligen har Berger analyserat hur metaforer 28

och narrativ interagerar i vårdnadsmål.  Hon utgår liksom Larsson och Winter från Lakoffs och 29

Johnsons metaforteori men till skillnad från dem har Berger ambitionen att visa att metaforteorier 

kan användas av jurister för att ta fram processtrategier.  Hennes forskning visar att en metafor-30

analys av domar kan förbättra förståelsen för hur lagen utvecklas och hon drar slutsatsen att jurister 

borde använda metaforer som ett verktyg för att övertyga.  Trots ambitionen lyckas Berger inte 31

formulera en mer detaljerad strategi än att byta ut metaforerna mot sådana som passar det egna 

syftet bättre.  32

 Michael R. Smith har analyserat de fyra nivåer i juridisk diskurs som metaforer, enligt 

honom, verkar på och de retoriska strategier som nivåerna implicerar.  Smiths mer begreppstyngda 33

analys kommer, trots detta, inte fram till någon mer djupgående slutsats om vad som gör en metafor 

övertygande än vad Berger gör.  Ett ytterligare liknande exempel där Lakoffs och Johnsons teori 34

har använts för att kartlägga metaforiken men där den retoriska analysen har stannat vid ett 

erkännande av metaforer som ett verktyg för övertygande är Carl S. Bjerres analys av metaforen 

mental capacity inom kontraktsrätten.   35

 Det mest långtgående försöket att beskriva hur en praktiserande jurist kan använda sig av 

metaforteorier i sin yrkesverksamhet är det som Adam Arms gör i den andra delen av sin artikel 

 Winter 2003, s. 166–167.25

 Winter 2003, s. 4. Pedagogiskt förklarat i Larsson 2015, s. 35–41.26

 Linda Berger, ”What is the Sound of a Corporation Speaking? How the Cognitive Theory of Metaphor Can Help Lawyers Shape 27

the Law”, Journal of the Association of Legal Writing Directors, vol. 2 2004, s. 169–208.
 Linda Berger, ”Of Metaphor, Metonomy and Corporate Money: Rhetorical Choices in Supreme Court Decisions on Campaign 28

Finance Regulation”, Mercer Law Review, vol. 58 2007, s. 949–990.
 Linda Berger, ”How Embedded Knowledge Structures Affect Judicial Decision Making: A Rhetorical Analysis of Metaphor in 29

Child Custody Disputes”, Southern California Interdisciplinary Law Journal, vol. 18:259 2009, s. 259–308.
 Berger 2004, s. 170 och Berger 2009, s. 259–260.30

 Berger 2004, s. 205.31

 Berger 2004, s. 205–208 och Berger 2009, s. 301–304.32

 Michael R. Smith, ”Levels of Metaphor in Persuasive Legal Writing”, Mercer Law Review, vol. 58 2007, s. 919–947.33

 Smith 2007, s. 923 och s. 930.34

 Carl S. Bjerre, ”Mental Capacity as Metaphor”, International Journal for the Semiotics of Law, vol. 18 2005, s. 101–140.35
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som analyserar hur vissa juridiska metaforer har lett till att kvinnor underordnas.  Han diskuterar 36

fem strategier: att förlänga den använda delen av en metafor, att använda den oanvända delen av en 

metafor, att introducera en ny metafor, att blanda metaforer och att destabilisera metaforer.  Arms 37

utgår också från Lakoffs och Johnsons metaforbegrepp och de persuasiva effekterna av de nya 

lösningarna förklaras inte teoretiskt. Forskningen ger inte svar på exempelvis vilka oanvända 

aspekter av källdomänen som borde utnyttjas i förlängningen av en metafor eller hur man ska 

konstruera en ny metafor så att den blir retoriskt effektiv. 

 Vad gäller tillämpningen av andra metaforteorier än Lakoff och Johnson på juridiskt 

material saknas nästan helt tidigare forskning. Thomas Ross har analyserat Aristoteles, Max Blacks 

och Paul Ricoeurs metaforbegrepp i förhållande till tre vanligt förekommande metaforer i 

amerikansk rätt: bundle of sticks som en metafor för egendomsrättigheter, wall of separation mellan 

stat och kyrka i den amerikanska konstitutionen och the fruit of the poisonous tree som ett uttryck 

för utelämnad bevisning i brottmål.  Syftet med undersökningen är dock att utvärdera hur väl de 38

teoretiska perspektiven förklarar hur metaforer får sin mening, inte deras persuasiva effekt.  39

 Ett ensidigt fokus på kognitiv metaforteori i tidigare forskning tycks ha lett till att de 

persuasiva effekterna inte har analyserats lika utförligt som den grundläggande förståelsen för hur 

metaforer formar vår uppfattning om rätten. Den forskning som, liksom uppsatsen, har haft som 

syfte att undersöka hur jurister kan använda sig av metaforer för att övertyga i rättssalen har inte 

lyckats förklara den retoriska effektiviteten utifrån ett teoretiskt perspektiv. För att uppsatsens syfte 

ska kunna uppnås behövs därför ett delvis nytt teoretiskt angreppssätt anläggas. 

1.4 Teori 

1.4.1 Metaforbegreppet 

För att underlätta en jämförande diskussion om teoriernas användbarhet för uppsatsens syfte där jag 

motiverar mitt val av teoretiskt perspektiv vill jag först göra en genomgång av metaforbegreppets 

utveckling från den klassiska retoriken till samtida metaforteorier. Enligt Aristoteles innebär en 

metafor ”att ett ord som betecknar en sak förs över till en annan sak, antingen så att ordet förs över 

så att ett allmännare begrepp används istället för ett mer speciellt, eller ett mer speciellt används för 

ett allmännare, eller ett speciellt för ett annat speciellt, eller så att det förs över genom analogi.”  40

 Adam Arms, ”Metaphor, Women and Law”, Hastings Women’s Law Review, vol. 10 issue 2 1999, s. 257–285.36

 Se Arms 1999, s. 276–285.37

 Thomas Ross, ”Metaphor and Paradox”, Georgia Law Review, vol. 23:1053 1989, s. 1053–1084.38

 Ross 1989, s. 1055.39

 Aristoteles, Om diktkonsten, övers. Jan Stolpe, Göteborg: Anamma Böcker 1994, s. 56 (1457b).40
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Den här synen på metaforer kännetecknas av att det metaforiska uttrycket anses ersätta ett likvärdigt 

bokstavligt uttryck och kallas därför för ersättningsteori.  Metaforen ses som ett ovanligt språkbruk 41

som används för att uttrycka något som inte går att uttrycka bokstavligt eller av stilistiska skäl.  42

 Litteraturkritikern och retorikern I.A. Richards kritiserar den traditionella synen på meta-

forer genom att ifrågasätta att ord har en ”egentlig mening” oberoende av kontext och användning, 

en tro han kallar för ”the Proper Meaning Superstition”.  Richards menar att en metafor inte 43

ersätter ett bokstavligt uttryck med ett figurativt utan att vi har två tankar om olika saker aktiva 

samtidigt och att metaforens betydelse är resultatet av en interaktion mellan dem.  Han menar att 44

metaforen inte bör reduceras till endast en språklig figur då våra tankar är metaforiska och att de 

språkliga metaforerna kan härledas från dessa tankeprocesser.  Synsättet, som kommit att dominera 45

1900-talets metaforteorier, kallas för interaktionsteori.  Richards introducerar två termer i syfte att 46

underlätta analysen av metaforer: tenor som refererar till den omtalade saken och vehicle som 

refererar till den bild som används för att beskriva saken.  47

 Filosofen Max Black delar Richards syn på att metaforens betydelse skapas i en interaktion 

mellan dess delar.  Black anknyter till det aristoteliska begreppet endoxa och menar att metaforen 48

får sin mening genom att framkalla ett system av samverkande topoi som delas av medlemmarna 

inom en språkgemenskap.  Black kritiserar termerna tenor och vehicle för att vara oprecisa och 49

menar att bilden av två tankar som samverkar är en obekväm fiktion.  Han beskriver istället 50

metaforens två delar som metaforens fokus, vilket syftar på det ord i en mening som används i 

metaforisk betydelse, och ram som syftar på kvarvarande delar av meningen.  I uttrycket 51

”Ordföranden plöjde igenom diskussionen” utgör ”plöjde” metaforens fokus och resterande ord 

ramen.  52

 Black beskriver metaforen som ett filter eller som att titta på en himmel genom ett glas där 

endast vissa linjer har lämnats genomskinliga.  Han menar att metaforen på så vis strukturerar vår 53

 Se Max Black, Models and Metaphors: Studies in Language and Philosophy, Ithaca: Cornell University Press 1962, s. 31 ”the 41

substitution view of metaphor”.
 Black 1962, s. 32–34.42

 I.A. Richards, The Philosophy of Rhetoric, London: Oxford University Press 1936, s. 11.43

 Richards 1936, s. 93.44

 Richards 1936, s. 94.45

 Se Black 1962, s. 38 ”the interaction view of metaphor”.46

 Richards 1936, s. 96–97.47

 Black 1962, s. 38–44.48

 Black 1962, s. 38–41 samt Eriksson 2014, s. 108.49

 Black 1962, s. 47 fotnot 23.50

 Black 1962, s. 27–28 ”the focus of the metaphor”/”the frame”.51

 Se detta och fler exempel Black 1962, s. 26–28.52

 Black 1962, s. 39–41.53
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uppfattning om en företeelse genom att lyfta fram vissa aspekter och dölja andra.  Han betonar 54

dock att filter-metaforen är en förenkling som inte lyfter fram att både metaforens fokus och de 

topoi som framkallas påverkas av användningen av en metafor.  55

 Retorikern Chaïm Perelman lyfter också fram interaktionsperspektivet samtidigt som han 

återknyter sin metaforteori till den klassiska retoriken.  Han menar att metaforens betydelse 56

framträder tydligast om den beskrivs utifrån en argumentationsteori om analogier.  Genom att 57

anknyta till den fjärde typen av metaforer enligt Aristoteles definition, överföring genom analogi, 

beskriver Perelman metaforen som en kondenserad analogi.  Analogin hävdar en likhet mellan två 58

förhållanden i formen ”A är för B vad C är för D”.  Det andra begreppsparet, foros, är ofta mer 59

välkänt och strukturerar det första begreppsparet, tema.  Metaforen uppstår genom en fusion av 60

tema och foros som för deras respektive sfärer närmare varandra.  Analogin ”Ålderdomen är för 61

livet vad kvällen är för dagen” kan till exempel kondenseras till metaforen livets kväll.  62

 Både Black och Perelman skiljer ut vissa metaforer som rikare än andra. Black diskuterar 

hur associationsfälten interagerar med varandra och att vissa metaforer involverar ett mer om-

fattande utbyte mellan två fält än andra.  Perelman benämner analogier som går att förlänga på ett 63

fruktbart sätt som ”rika analogier” och skiljer dessa från rent utsmyckande analogier och meta-

forer.  64

 Jaime G. Carbonell har inom fältet för språkteknologi vidareutvecklat idén att en metafors 

effektivitet kan mätas i hur mycket och vad som överförs från käll- till målområde.  Teorin 65

erbjuder en förklaring till varför vissa metaforer kan användas för att ta fram och sanktionera 

politiska strategier och handlingsprogram. Han definierar kreativa metaforer som ett språkligt 

förverkligande av en storskalig analogisk kartläggning som kan användas för att strukturera hela 

problemformuleringar.  Genom att undersöka över 200 kreativa metaforer i det engelska språket, 66

 Black 1962, s. 41–42.54

 Black 1962, s. 43–44.55

 Chaïm Perelman och Lucie Olbrechts-Tyteca, The New Rhetoric: A Treatise on Argumentation, London: University of Notre Dame 56

Press 1969 [1958], s. 399.
 Perelman 1958, s. 399.57

 Perelman 1958, s. 399.58

 Perelman 1958, s. 399.59

 Chaïm Perelman, Analogi och metafor inom vetenskap, poesi och filosofi, 'opublicerat manus’, svensk översättning Fredrik 60

Ekelund; bearbetning Mats Rosengren, 2017, Uppsala universitet, först publicerad i Revue Internationale de Philosophie 1969 23:e 
årgången, s. 3–15, s. 2.

 Perelman 1958, s. 399–400.61

 Se Perelman 1969, s. 3.62

 Black 1962, s. 41–47.63

 Chaïm Perelman, Retorikens imperium, övers. Mats Rosengren, andra upplagan, Ödåkra: Retorikförlaget 2013 [1977], s. 132 och 64

Perelman 1969, s. 3.
 Jamie G. Carbonell, ”Metaphor: An Inescapable Phenomenon in Natural-Language Processing”, Strategies for Natural Language 65

Processing, Lehnert och Ringle (ed.), Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. 1982, s. 415–434.
 Carbonell 1982, s. 427 ”creative metaphors”.66
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däribland inflation är en fiende, visar Carbonell att det finns en hierarki för vilka aspekter som över-

förs från käll- till målområde för att strukturera den nya domänen.  I kreativa metaforer överförs 67

exempelvis mål och strategier ofta liksom orsakssamband och funktionella attribut.  Fysiska 68

attribut och objekt överförs däremot sällan om det finns en högre rankad aspekt som kan användas 

för att strukturera den nya domänen.  69

 Carbonell menar att vår kognition domineras av analogiska resonemang och att metaforer  

därför kan undersökas i syfte att förstå mänskliga slutledningsprocesser.  Hans synsätt anknyter till 70

teoribildningen om metaforer som utvecklats inom den kognitiva semantiken av George Lakoff och 

Mark Johnson. Deras teori utgår från att våra tankeprocesser är metaforiska och att vi strukturerar 

vår förståelse av verkligheten med hjälp av metaforer.  De menar att behovet av metaforer uppstår 71

eftersom många fundamentala begrepp är abstrakta och att vår upplevelse av dem är otydligt 

definierade och svåra att beskriva.  Det skapar ett behov av att förstå dem utifrån andra begrepp 72

som vi har en tydligare förståelse för, exempelvis fysiska begrepp eller genom rumslig orientering.  73

  Lakoff och Johnson introducerar begreppet konceptuella metaforer och beskriver deras 

essens som att förstå och uppleva en sak genom en annan.  De undersöker några av de mest 74

inrotade konceptuella metaforerna i det engelska språket för att visa hur metaforer formar hur vi 

uppfattar, strukturerar och talar om olika företeelser. Genom den konceptuella metaforen 

argumentationer är krig uppfattar vi exempelvis att man kan vinna eller förlora en argumentation 

och att man attackerar varandras positioner och försvarar sin egen vilket lämnar spår i de uttryck vi 

använder för att beskriva argumentationer.  Eftersom det inte råder egalitet mellan begreppen, 75

argumentationer är språkliga handlingar och krig är väpnade konflikter, är struktureringen partiell 

vilket leder till att vissa aspekter av argumentation lyfts fram medan andra döljs genom metaforen.  76

En central utgångspunkt för teorin är kritiken mot synsättet att metaforer är baserade på ursprunglig 

likhet.  Lakoff och Johnson menar att metaforen skapar en likhet mellan två begrepp som inte 77

fanns där innan.  78

 Carbonell 1982, s. 427–429 ”the invariance hierarchy”.67

 Carbonell 1982, s. 427–429.68

 Carbonell 1982, s. 427–429.69

 Carbonell 1982, s. 423–424. 70

 George Lakoff och Mark Johnson, Metaphors We Live By, Chicago: The University of Chicago Press 1980, s. 3.71

 Lakoff och Johnson 1980, s. 115.72

 Lakoff och Johnson 1980, s. 115.73

 Lakoff och Johnson 1980, s. 5 ”metaphorical concept”.74

 Se Lakoff och Johnson 1980, s. 4.75

 Lakoff och Johnson 1980, s. 5 och s. 10–13.76

 Se Lakoff och Johnson 1980, s. 214–215 samt i efterordet från år 2003 s. 244–245.77

 Lakoff och Johnson 1980, s. 214–215.78
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1.4.2 Valet av teoretiskt perspektiv 

Den teori som dominerar den tidigare forskningen på metaforer i juridiskt material är Lakoff och 

Johnson. En möjlig anledning till att teorin är så populär är att den förklarar metaforers inverkan på 

vår förståelse och att den fokuserar på inrotade metaforer och hur man identifierar bevis för dem i 

språket. Teorin har förmodligen bidragit till att många uttryck som tidigare inte har uppfattats som 

metaforiska har synliggjorts och att deras förhållande till kognition och grundläggande värderingar 

har kunnat analyseras.  För de två första frågeställningarna kommer Lakoffs och Johnsons teori att 79

utgöra ett bra teoretiskt perspektiv genom att underlätta kartläggningen av språkliga bevis för djupt 

inrotade metaforer. Perspektivet underlättar även en allsidig belysning av metaforiken genom att 

inkludera vedertagna uttryck, vad andra teorier ibland benämner som ”döda metaforer”, i sitt 

metaforbegrepp.  Det ger mig också möjlighet att resonera med tidigare undersökningar om 80

metaforer och juridik med samma utgångspunkter. 

 För den tredje frågeställningen kommer Lakoffs och Johnsons metaforbegrepp vara mindre 

lämpligt att stödja sig på. Teorin fokuserar inte på talarens intentioner eller på de persuasiva 

effekterna. Även om teorin skiljer mellan konceptuella metaforer (”metaphors we live by”) och 

osystematiska metaforer gör den inget allomfattande försök att förklara varför vissa metaforer 

medför en större interaktion mellan käll- och målområde än andra.  81

 Trots att Richards teori utgör grunden för de moderna interaktionsteorierna anser jag, liksom 

Black, att begreppen tenor och vehicle är vaga och att Richards kritiska inställning till retoriken som 

studiet av persuasiv kommunikation är en mindre lämplig utgångspunkt för en retorisk analys med 

fokus på övertygande.  Perelmans teori har fördelen av att fokusera på argumentation samtidigt 82

som den anknyter till Richards syn på meningsskapande genom interaktion.  Även Blacks teori 83

fokuserar mer på den persuasiva aspekten av metaforer genom sin syn på samverkande topoi och 

anknytningen till doxabegreppet. Trots att Carbonell verkar inom fältet för datalogi och språk-

teknologi vore det spännande att testa om hans teori om ”överföringshierarkin” skulle kunna 

 Se Lakoff och Johnson 1980, s. 22: ”The most fundamental values in a culture will be coherent with the metaphorical structure of 79

the most fundamental concepts in the culture.”
 Lakoff och Johnson 1980, s. 214–215.80

 Se angående osystematiska metaforer Lakoff och Johnson 1980, s. 54–55.81

 Se angående synen på retorik till exempel Richards 1936, s. 3: ”Today it [rhetoric] is the dreariest and least profitable part of the 82

waste that the unfortunate travel through in Freshman English! So low has Rhetoric sunk that we would do better just to dismiss it to 
Limbo than to trouble ourselves with it – unless we can find reason for believing that it can become a study that will minister 
successfully to important needs.” Richards menar att retoriken istället borde ägna sig åt studiet av språkliga missförstånd och hur vi 
bäst avhjälper dem, se s. 3.

 Black verkar mena att Perelmans syn på metaforen som en kondenserad analogi per definition inte utgör en interaktionsteori utan 83

en jämförelseteori, ”the comparison view”, som utgör en underkategori till ersättningsteorierna, se Black 1962 s. 35–37. Perelman 
understryker alltjämt interaktionsperspektivet (se exempelvis Perelman 1958 s. 399) och kombinerar det, till synes utan problem, 
med sin syn på förhållandet mellan analogier och metaforer vilket gör att jag ändå väljer att klassificera teorin som en interaktions-
teori.
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användas för att skapa övertygande metaforer, alltså användas som en del av inventio. Det unika 

med teorin är att den utgår från en storskalig kartläggning av de aspekter av ett begrepp som 

överförs i rika metaforer, någonting som inte har utvecklats inom retorisk teori. 

 Trots vissa skillnader, framförallt i terminologin, har de tre teoretiska perspektiven ett 

gemensamt fokus på åhöraren. Perelmans nya retorik sätter studiet av den tänkta åhöraren i 

centrum.  För att tillämpa Carbonells överföringshierarki krävs likaså kunskap om åhörarens 84

doxa.  Carbonell menar att metaforen John är en räv kommer att tolkas som ”John är listig” 85

eftersom den högst rankade aspekten i hierarkin som kan appliceras på både rävar och människor är 

strategier, medan John är en giraff kommer att tolkas som att ”John är lång” eller ”John har en lång 

hals” eftersom det inte finns någon gemensam kunskap i hierarkin förrän vi når de fysiska 

attributen.  Liksom Black verkar Carbonell mena att metaforens effektivitet inte är beroende av 86

sanningshalten i de topoi som framkallas (rävar är i någon ”egentlig” mening knappast listigare än 

andra djur) utan av att de ligger nära till hands hos och accepteras av åhöraren.  Jag anser att 87

fördelarna med att kombinera synsätten i analysen väger upp eventuella nackdelar. Genom att inte 

begränsa mig till endast ett av de teoretiska perspektiven vill jag uppnå en mer allsidig belysning av 

metaforteoriernas tillämpning på det valda materialet. Sammanfattningsvis kommer jag att arbeta 

utifrån ett metaforbegrepp som bygger på dessa tre teoretiska perspektiv för att besvara den tredje 

frågeställningen. 

 Med metafor menar jag i det följande att ett begrepp förstås genom ett annat begrepp vilket 

lämnar spår i språket som kan identifieras och användas för att rekonstruera metaforen. Genom 

användningen av en metafor lyfts vissa aspekter av begreppet fram medan andra döljs då 

struktureringen är partiell. Vilka metaforer som accepteras och har en persuasiv effekt har en nära 

sammankoppling med åhörarens doxa. Genom en metaforanalys kan man därför undersöka dels hur 

ett begrepp förstås, dels metaforens argumentativa funktion. 

1.5 Material 

De grundläggande fri- och rättigheterna skyddas i svensk rätt primärt genom Regeringsformens 

(RF) andra kapitel, även kallat rättighetskatalogen, och genom den Europeiska konventionen om 

skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR) som infördes som 

 Perelman 1958, s. 20: ”knowledge of those one wishes to win over is a condition preliminary to all effectual argumentation.”84

 Se Carbonell 1982, s. 432: ”metaphor generation requires that the writer have a model of the knowledge state (including goals, 85

strategies) of the reader”.
 Carbonell 1982, s. 431.86

 Se Black 1962, s. 40.87
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svensk lag år 1994.  Den konstitutionella rätten rörande skyddet för mänskliga rättigheter är ett 88

både statiskt och dynamiskt rättsområde. Rättigheterna som skyddas i EKMR är helt statiska efter-

som konventionens lydelse inte kan ändras och i rättighetskatalogen sker lagändringar sällan till 

följd av reglerna för grundlagsändringar. Domstolarnas praxis utgör däremot en dynamisk 

utveckling av innehållet i rättigheterna så att de, trots sin statiska utformning, kan vara fortsatt 

aktuella. I en metaforanalys av domar är det en fördel att inte behöva ta hänsyn till frekventa 

lagändringar eftersom det underlättar mer generella slutsatser. Eftersom uppsatsen kommer att 

undersöka metaforernas roll i juridisk argumentation gör domstolarnas stora inflytande över 

rättsutvecklingen domar från det här rättsområdet till ett särskilt intressant undersökningsmaterial. 

 Den periodiska tidskriften Nytt Juridiskt Arkiv (NJA) publicerar avgöranden från Högsta 

domstolen (HD). I NJA refereras domstolens prejudicerande avgöranden utförligt medan de 

avgöranden som domstolen inte anser är vägledande refereras genom notiser. I tidskriftens register 

sorteras rättsfallen under olika rättsområden. De tas i första hand upp under det rättsområde som 

målet huvudsakligen berör men nämns även under de rättsområden som berörs mer perifert.  

 Under åren 2006–2015 publicerades totalt 64 stycken prejudicerande avgöranden i NJA 

rörande de rättigheter som skyddas i rättighetskatalogen och EKMR.  Jag har valt att avgränsa 89

undersökningen till dessa domar då rättsutvecklingen under 10 år är tillräckligt omfattande för att 

mer allmängiltiga slutsatser ska kunna dras om metaforiken. Det rör sig också om tillräckligt få mål 

för att en mer djupgående analys ska kunna göras inom ramen för uppsatsen. Med hänsyn till att 

syftet är att undersöka på vilket sätt praktiserande jurister kan ta hjälp av metaforteorier har under-

sökningen avgränsats till HD:s domskäl som, till skillnad från de lägre instanserna, är pre-

judicerande. 

1.6 Metod och disposition 
I den första delen av undersökningen kommer jag att göra en metaforanalys av domarna med 

utgångspunkt i Lakoffs och Johnsons teori om konceptuella metaforer. Jag kommer att identifiera 

språkliga bevis i HD:s domskäl och rekonstruera de bakomliggande metaforerna för att sedan 

analysera på vilket sätt valet av metaforer påverkar argumentationen. Undersökningen kommer att 

avgränsas till begreppet rättighet. 

 SFS 1994:1219.88

 I två fall har HD slagit samman två avgöranden i referaten på grund av att målen rör snarlika frågor. Dessa avgöranden refereras till 89

som NJA s. x I–II om hela referatet avses och som NJA s. x I respektive NJA s. x II när referaten av de enskilda målen avses.
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 I den andra delen av undersökningen kommer jag att utgå från resultatet av den första delen 

och undersöka om det kombinerade metaforbegreppet som jag har redogjort för i teoriavsnittet kan 

användas för att analysera vad som gör en metafor retoriskt effektiv och vägleda människorätts-

jurister i deras arbete med att ta fram argumentation inför en förhandling. 

 Analysen inleds med en kartläggning av de metaforer som används för att konceptualisera 

begreppet rättighet. Därefter kommer en fördjupad analys att göras av tre metaforer: flodvågs-

argumentet, rättighetens kärna och död hand-metaforen. Utifrån resultatet av undersökningen i del 

ett kommer en diskussion föras om hur det valda metaforbegreppet kan användas för att ta fram 

processtrategier i del två. Uppsatsen avslutas med en sammanfattande diskussion. 

2 Del ett – kartläggning av metaforiken 
2.1 Begreppet rättighet 
2.1.1 Rättigheter som fysiska objekt 

Genom användningen av metaforer konceptualiseras begreppet rättighet genomgående som något 

fysiskt. Användningen av fysiska begrepp i metaforerna möter behovet av att beskriva det abstrakta  

som något gripbart och tydligt definierat.  Det ligger även i linje med den av Winters utvecklade 90

synen på rätten som något förkroppsligat. Nedan lyfter jag fram exemplifierande citat ur domarna 

där jag har kursiverat det språkliga beviset för metaforen.  91

 Den fysiska konceptualiseringen kan inledningsvis illustreras av följande exempel:  

”Rätten att inte bli lagförd eller straffad två gånger för samma brott (gärning) omfattar systemet med skattetillägg”.   92

”yttrandefriheten innefattar åsiktsfrihet samt frihet att ta emot och sprida uppgifter”.   93

”I rätten till en rättvis rättegång ligger att en misstänkt inte behöver uttala sig”.   94

”rätten att inte bli lagförd eller straffad två gånger för samma brott (gärning) [har] fått ett ändrat innehåll”.   95

”Konventionsrätten kan inte sägas innehålla något mer preciserat eller generellt krav”.   96

Formuleringarna ger uttryck för metaforen rättigheter är behållare. Genom att förstå rättigheter 

som behållare kan vi referera till, kategorisera, gruppera och kvantifiera begreppet rättighet trots att 

 Se Lakoff och Johnson 1980, s. 115.90

 Eftersom HD:s avgöranden refereras till som NJA s. [sidnumret i NJA där målets första sida refereras] kommer jag att skriva 91

sidhänvisning i domen inom parentes.
 Citatet förekommer i flera domar: NJA 2013 s. 502 (s. 15), NJA 2013 s. 746 (s. 6), NJA 2013 s. 780 (s. 2), NJA 2014 s. 377 (s. 8) 92

och NJA 2015 s. 663 (s. 3).
 NJA 2012 s. 342 (s. 10).93

 NJA 2011 s. 638 (s. 15).94

 NJA 2013 s. 746 (s. 10).95

 NJA 2013 s. 746 (s. 8).96
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det saknar en fysisk form.  Rättigheter ges genom metaforen tydliga gränser och kan fyllas med ett 97

innehåll som inte är detsamma som behållaren. Den dynamiska utvecklingen i praxis på rätts-

området som beskrivs i inledningen är möjlig till följd av att vi kan skilja mellan den statiska 

rättigheten, behållaren, som endast lagstiftaren får ändra och det dynamiska innehåll som domstolen 

kan fylla behållaren med utan att överskrida sin befogenhet. 

 Rättigheter förstås också som något fysiskt genom metaforen rättigheter är områden: 

”den vidsträckta yttrandefriheten”.  98

”vikten av vidaste möjliga yttrandefrihet”.  99

”slutsatsen att den grundlagsskyddade rättigheten att vidta stridsåtgärder inte sträcker sig så långt”.  100

”övervägande skäl talade för att någon utvidgning av rätten […] inte hade skett”.  101

Genom att förstå begreppet rättighet genom begreppet område kan rättigheter inskränkas eller 

vidgas, sträcka sig mer eller mindre långt, trots att de saknar fysisk form och fysiska gränser. 

 De metaforer som används för att beskriva begreppet rättighet påverkar hur kränkningar av 

rättigheter förstås och beskrivs. Genom metaforen rättigheter är områden kan kränkningar av 

rättigheter förstås som ett olovligt intrång på området: 

”En konventionsstat är således förpliktad att avhålla sig från handlingar som inkräktar på en persons grundläggande 

rättigheter.”  102

”hindra att någon enskild gör intrång i en annan enskilds rättighet”.  103

”rättighetsöverträdelsen”.  104

Intrångsmetaforen framkallar konnotationer till statssuveränitet eller till privat mark som beträds av 

obehöriga. Konnotationerna till privat mark blir en slags ”meta-metaforik” eftersom en av de grund-

läggande rättigheterna, rätten till skydd för egendom, används för att konceptualisera de mer 

generella begreppen rättighet och rättighetskränkning. 

 Även övrig metaforik som rör rättighetskränkningar anknyter till konceptualiseringen av 

rättigheter som något fysiskt genom att de förstås som fysiska åtgärder. Antingen beskrivs 

kränkningen som ett fysiskt ingrepp i rättigheten, att rättighetens omfång minskas eller att 

rättigheten förflyttas: 

 Se Lakoff och Johnson 1980, s. 25.97

 NJA 2006 s. 467 (s. 10).98

 NJA 2006 s. 467 (s. 9) och NJA 2012 s. 400 (s. 9).99

 NJA 2015 s. 899 (s. 10).100

 NJA 2014 s. 332 (s. 21).101

 NJA 2015 s. 899 (s. 9).102

 NJA 2015 s. 899 (s. 11).103

 NJA 2013 s. 842 (s. 7).104
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”läkarundersökningarna av döttrarna A. utgör således ett ingrepp i den rätt till respekt för privatliv som följer av artikel 

8.1 Europakonventionen.”  105

”Generellt sett måste en enskild tåla inskränkningar i sin fiskerätt”.  106

”en viktig rättighet som har satts åt sidan”.  107

”Rätten […] har alltså blivit åsidosatt.”  108

Att rättighetskränkningar förstås som fysisk påverkan på ett fysiskt objekt leder vidare till att de 

kompenserande åtgärder som vidtas i efterhand också kan förstås genom fysiska begrepp som 

reparation eller undanröjande: 

”HD får genom sitt beslut […] anses ha reparerat situationen”.  109

”En begränsad kränkning kan anses tillräcklig kompenserad redan genom att den erkänns och rättas till.”  110

”undanröja kränkningen.”  111

Undersökningen visar metaforikens systematik: valet av metaforer för begreppet rättighet påverkar 

hur både kränkningar av rättigheter och kompensationer förstås. Den fysiska konceptualiseringen av 

rättigheter genom begreppen behållare och område är typexempel på metaforer som utgör ett så 

konventionellt sätt att tänka på rättigheter i svensk rättskultur att det kan vara svårt att inse att det 

överhuvudtaget rör sig om metaforer och att det endast är en partiell strukturering.  Men rättig-112

heter är varken behållare eller områden utan en rättslig reglering av förhållandet mellan enskilda 

och staten. Metaforerna skapar likheter mellan begreppen och döljer att rättigheter är immateriella. 

Gränsen mellan rättighetsbehållaren och dess innehåll liksom rättighetsområdets gränser är inte 

fysiska utan endast begreppsliga konstruktioner. 

 Det är inte heller nödvändigt att förstå rättigheter genom just dessa begrepp, valet av 

metaforer är kulturellt styrt.  I amerikansk rätt förstås exempelvis rätten till skydd för egendom 113

genom metaforen bundle of sticks, ungefär ”en bunt med pinnar”.  Varje rätt i egendomen (rätt att 114

sälja, hyra ut, använda, ge bort osv.) representeras av en pinne.  Genom att förstå egendoms-115

skyddet genom buntmetaforen kan inte kränkningar naturligen konceptualiseras som intrång på ett 

område. Den amerikanska metaforen har istället lett till att de olika aspekterna av rättigheten ses 

 NJA 2007 s. 584 (s. 8).105

 NJA 2014 s. 332 (s. 22).106

 NJA 2013 s. 746 (s. 9).107

 NJA 2015 s. 600 (s. 2) och NJA 2015 s. 663 (s. 4).108

 NJA 2015 s. 417 (s. 10).109

 NJA 2015 s. 417 (s. 9).110

 NJA 2007 s. 584 (s. 10).111

 Se liknande resonemang om andra djupt inrotade metaforer i Lakoff och Johnson 1980, s. 11.112

 Lakoff och Johnson 1980, s. 9.113

 Se Ross 1989, s. 1056.114

 Ross 1989, s. 1056.115
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som separata beståndsdelar där en kränkning innebär att en rätt plockas ut ur bunten utan att de 

andra pinnarna påverkas.  116

 Den svenska metaforiken lyfter däremot fram rättigheten som en helhet där kränkningar 

förstås som fysiska åtgärder som påverkar helheten. Den döljer samtidigt att rättigheter består av 

olika delar som inte är identiska. Rätten att sälja och rätten att använda sin egendom, till exempel 

sin bostad, utövas på olika sätt och en kränkning får därför olika effekter (ekonomisk skada/

hemlöshet). Även de subjektiva aspekterna av rättigheter, exempelvis att en och samma egendom 

inte betyder samma sak för olika personer, döljs.  En vigselring har exempelvis inte samma 117

betydelse för en guldhandlare som för en person som har burit den varje dag i 20 år.  Effekten av 118

att rättigheten kränks genom att ringen förverkas som ett led i en polisiär åtgärd kommer att påverka 

de två personerna olika. Att förstå och beskriva kränkningarna och deras effekt enhetligt riskerar att 

leda till en schabloniserad behandling och ett mindre effektivt rättighetsskydd. 

2.1.2 Den våldsamma metaforiken om förhållandet till lagar och åtgärder 

I rättighetsmål prövas en lags eller åtgärds förenlighet med de grundläggande fri- och rättigheterna. 

Relationen mellan rättigheten och det förhållande som är föremål för domstolens prövning beskrivs 

genomgående med hjälp av metaforer om våld eller krig: 

”en sådan begränsning […] utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen”.  119

”uttalanden som […] utgör angrepp på deras rättigheter”.  120

”handling som syftar till att utplåna någon av de fri- och rättigheter som angetts i konventionen”.  121

”i konflikt med R.S:s rätt till domstolsprövning”.  122

”i strid med principen om ne bis in idem”.  123

”på ett sätt som strider mot rätten att tiga och att inte belasta sig själv”.  124

Genom metaforiken förstås rättigheter och de lagar eller åtgärder som prövas i målet som stridande 

parter i en konflikt. Deras förhållande framställs som att två sidor med skilda intressen kolliderar 

och att endast en av dem kan gå segrande ur striden. Rättigheter konceptualiseras som det angripna 

objektet som riskerar att utplånas till följd av konflikten. 

 Ross 1989, s. 1062.116

 Något som även Arms lyfter fram i sin diskussion om den amerikanska metaforiken som rör egendomsrättigheter, se s. 280.117

 Arms 1999, s. 280.118

 NJA 2006 s. 467 (s. 9). Se även NJA 2012 s. 400 (s. 9).119

 NJA 2006 s. 467 (s. 10).120

 NJA 2006 s. 467 (s. 10).121

 NJA 2014 s. 669 (s. 5).122

 NJA 2015 s. 587 (s. 9).123

 NJA 2011 s. 638 (s. 16).124
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 Metaforiken ger intryck av att det finns en hotbild mot rättigheterna och att de måste 

försvaras från angrepp. Det påverkar den roll som domarna och de rättsliga ombuden kan inta i 

processen: om rättigheter är skyddsobjekt krävs det att någon agerar försvarare. Krigsmetaforen 

lyfter på så vis fram juristernas roll som aktivister. Genom att beskriva föremålet för prövning som 

något fientligt med kapacitet att utplåna rättigheten kan domstolen också effektivt argumentera för 

att det är proportionerligt att vidta stränga rättsliga åtgärder. Att domstolen så att säga ”utplånar” 

lagen eller åtgärden som prövas genom domslutet lyfts inte fram. 

  

2.1.3 Den lagliga regleringen av rättighetsskyddet som en fysisk konstruktion 

De lagar som reglerar rättighetsskyddet konceptualiseras också som något fysiskt genom använd-

ningen av metaforer. Två metaforer används genomgående: lag är en behållare och lag är en 

byggnad.  

 I metaforen lag är en behållare förstås lagen som en behållare för rättigheten: 

”Upprätthållandet av de i Europakonventionen nedlagda rättigheterna”.  125

”I artikeln ligger också att den tilltalade ska betraktas som oskyldig efter en friande dom.”  126

”Reglerna i tilläggsprotokollet och rättighetsstadgan omfattar alltså situationen där en och samma fysiska person blir 

föremål för både skattetillägg och påföljd enligt skattebrottslagen för samma brott (gärning).”  127

Tillsammans med rättigheter är behållare bildar metaforen en konstruktion som liknar en 

Matrjosjkadocka där domstolen i sin tolkningsverksamhet först måste lyfta fram rättigheten ur  

lagbehållaren för att sedan lyfta fram innehållet i rättigheten ur rättighetsbehållaren. Det leder till att 

domstolens säkerhetsavstånd till att överskrida sin befogenhet genom att ändra rättighetsinnehållet 

kan uppfattas som ännu större än vad endast metaforen rättigheter är behållare tillåter. 

 Metaforiken döljer svårigheterna i att skilja den lagliga regleringen från en från lagen 

fristående rättighet som har en betydelse vid sidan av sitt innehåll. Eftersom rättigheter är en rättslig 

reglering av förhållandet mellan staten och enskilda existerar de inte vid sidan av lagarna som 

reglerar deras skydd. Det är också svårt att föreställa sig hur rättigheten kan skiljas från sitt innehåll 

– vad blir egentligen kvar?  128

 Lag förstås också genom det fysiska begreppet ”byggnad”, något som även tidigare 

forskning har uppmärksammat:  129

 NJA 2012 s. 211 I (s. 6).125

 NJA 2012 s. 940 (s. 8).126

 NJA 2013 s. 502 (s. 13).127

 Resonemanget kan jämföras med det Lakoff och Johnson för angående the counduit metaphor,  s. 11–13.128

 Se Persson 2007, s. 141–142.129

!18



”de intressen som grundlagarna bygger på”.  130

”uppbyggnaden av bevisrätten”.  131

”skyddet mot smygfotografering […] var svagt utbyggt.”  132

”Att detta innebär en relativt hög tröskel framgår av att Europadomstolen utgått från att hinder endast undantagsvis 
föreligger på denna grund.”  133

Utöver de uttryck som använder ordet bygga eller delar av en byggnad (”tröskel”/ ”grund”) kan 

även grundläggande juridiskt språkbruk som lagrum om en enskild bestämmelse, portalparagraf 

som beteckning på ett lagrum som leder in i en lag, balk som namn på de grundläggande lagarna 

och begreppen grundlag och lagstöd ses som exempel på metaforen: 

”domstolen dömer ut skadestånd utan särskilt lagstöd.”  134

”en rättsföljd som vilar på nationell rätt”.  135

”Tystnadsplikten utgör ett led i anonymitetsskyddet och bärs upp av samma syften.”   136

”Enligt Europadomstolen kan artikel 13 därigenom sägas förstärka artikel 6.”  137

”Något klart stöd för att så inte skulle vara fallet ger emellertid varken artikeln i sig eller Europadomstolens praxis. 

Under sådana förhållanden saknas underlag för att generellt underkänna systemet med dubbla förfaranden och på den 
grunden anse att det föreligger hinder mot att pröva åtalet mot M.J.”  138

”grundlagsstöd”.  139

I lagbyggnaden utgör de intressen som ligger bakom lagstiftningen grunden som bär upp lagarna. 

Ovanpå grundlagarna konstrueras övriga lagar som måste ha grundlagsstöd och domstolen måste 

finna stöd i lag, ett rättsligt underlag, att vila sina juridiska resonemang på. 

 Metaforen lyfter fram rätten som ett sammanhållet system där de olika delarna är beroende 

av och förstärker varandra. Lagstiftaren agerar konstruktör genom att lägga till eller ändra i befintlig 

lagstiftning och domstolarna agerar inspektörer genom att i efterhand kontrollera att lagbygget 

håller samman. Ingen nybyggnation kan ske utanför grunden och om den ändras riskerar det att få 

långtgående konsekvenser långt upp i lagbyggnaden. 

 Byggnadsmetaforen lyfter fram juridik som en mänsklig konstruktion och uppdelningen 

mellan den lagstiftande och den dömande makten. I amerikansk rätt används metaforen body of law 

 NJA 2007 s. 309 (s. 7).130

 NJA 2007 s. 1037 (s. 16).131

 NJA 2008 s. 946 (s. 10).132

 NJA 2009 s. 280 (s. 8).133

 NJA 2007 s. 295 (s. 6).134

 NJA 2012 s. 211 I (s. 7).135

 NJA 2012 s. 342 (s. 10).136

 NJA 2010 s. 363 (s. 5–6).137

 NJA 2010 s. 168 (s. 16).138

 NJA 2015 s. 298 (s. 8).139
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som bygger på personifikation istället för fysisk konstruktion.  Metaforen döljer konstruktören 140

bakom lagen som ges ett självständigt liv. Maktuppdelningen mellan lagstiftare och domstolar fram-

hävs inte heller på samma sätt som i den svenska metaforen. 

 Det amerikanska rättssystemet består till stor del av icke-kodifierade regler, ett s.k. common 

law-system, och domstolarna har möjlighet att utveckla nya regler genom prejudikat.  Det svenska 141

rättssystem är däremot ett civil law-system där lagarna till största del är kodifierade och där dom-

stolarnas verksamhet består i att fastslå vad som har skett och tolka och tillämpa lagarna.  Det är 142

intressant att se att skillnaderna i de metaforer som används för att konceptualisera begreppet lag 

återspeglar dessa grundläggande skillnader i ländernas rättskulturer. 

2.1.4 Hur valet av metaforer påverkar de juridiska metoderna 

De juridiska metoder som domstolen använder för att avgöra rättighetsmål kan, till följd av att 

begreppen rättighet och lag förstås genom fysiska begrepp, konceptualiseras som fysiska metoder. 

Den första metaforen använder sig av den urgamla symbolen ”våg”. Fru Justitia, rättvisans gudinna 

i den romerska mytologin, avbildas ofta med en våg som ska symbolisera rättvisan. Domstolens 

metod för att prioritera ett intresse över ett annat beskrivs genomgående via en vågmetafor: 

”Försvarlighetsbedömningen förutsätter en avvägning mellan den enskildes intresse av skydd mot kränkande yttranden 

och intresset av yttrandefrihet.”  143

”Vid en tillräckligt omsorgsfull avvägning mellan vad staten hade att vinna på en konkurs och vad hon hade att förlora 
på samma åtgärd måste skyddet för den enskilde väga tyngst.”  144

”att väga in kränkningen genom val och bestämning av påföljd”.  145

”Vid bedömningen av om skälen för det reseförbud som har meddelats P.K. överväger det intrång eller men i övrigt som 
det innebär för honom”.  146

”Först om de primära rättsmedlen inte väger upp kränkningen […] finns det utrymme för ett ideellt skadestånd.”  147

”ska särskilt beaktas vikten av vidaste möjliga yttrandefrihet”.  148

”De får dock inte tillmätas så stor tyngd att handläggningsdröjsmålets längd förlorar sin betydelse”.  149

Att väga icke-fysiska objekt mot varandra är en så vanlig metafor för tankeverksamhet (jfr uttryck 

som ”att väga skälen för och emot något”) att den, trots svårigheterna att föreställa sig hur något 

 Se Winter 2003, s. 333–335.140

 University of California at Berkeley, ”The Common Law and Civil Law Traditions”, https://www.law.berkeley.edu/library/141

robbins/CommonLawCivilLawTraditions.html, (2017-05-15), s. 1.
 Ibid.142

 NJA 2006 s. 16 (s. 4).143

 NJA 2011 s. 411 (s. 4).144

 NJA 2011 s. 638 (s. 17).145

 NJA 2008 s. 868 (s. 2).146

 NJA 2012 s. 211 I (s. 9).147

 NJA 2012 s. 400 (s. 9).148

 NJA 2012 s. 1038 (s. 8).149
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immateriellt kan ha en vikt, knappast fördunklar resonemangen eller gör dem svårbegripliga. Till 

skillnad från den mer komplicerade behållaremetaforen så förutsätter inte heller vågmetaforen 

någon direkt ändring i begreppet. I behållaremetaforen skapas en idé om att man kan skilja mellan 

begreppets form och innehåll men i vågmetaforen läggs endast begreppet, oförändrat, på en våg. 

 I linje med metaforen rättigheter är områden förstås även domstolens dömande verksamhet 

genom rumslig orientering:  150

”Frågan är nu om principen skall ha ett vidare tillämpningsområde.”  151

”Utanför artikelns tillämpningsområde får inte bara skatteprocessen som sådan anses falla”.  152

”Reglerna om tystnadsplikt lämnar emellertid inte något utrymme för avvägningar av det slaget vid sidan av de i TF 
undantagna situationerna.”  153

”Ett sådant till dröjsmålstiden begränsat beaktande måste ligga väl inom ramen för det nationella självbestämmande-
utrymmet”.  154

”Massmedia i ett demokratiskt samhälle måste ges vida ramar för att skildra förhållanden av allmänt intresse.”  155

”hur gränsen dras mellan å ena sidan ändrad markanvändning och å andra sidan pågående markanvändning”.  156

I vågmetaforen förutsätts att objekten redan har en vikt som domstolen genom tolkning måste läsa 

av korrekt. Medan vågmetaforen på så vis ger ett relativt passivt intryck av domstolens verksamhet 

lyfter metaforiken som utgår från rumslig orientering fram att domstolen inte är ett neutralt verktyg 

som endast ”läser” lagen utan att den i sin verksamhet påverkar innehållet i rätten genom att dra 

gränser och bestämma storleken på de utrymmen som lagen ger. 

2.2 Flodvågsargumentet 
När det gäller skadeståndsansvar, en av kompensationsformerna för rättighetskränkningar, har HD 

utvecklat en speciell metafor för att argumentera för en restriktiv tillämpning: 

Det finns vidare anledning att vara återhållsam med att låta skadeståndsansvar följa på sådana rättighets-
kränkningar som till sitt slag typiskt sett träffar en stor och på förhand obestämbar krets. Därutöver måste det 
ställas krav på proportionalitet mellan den skadegörande handlingen och ansvarets omfattning samt på praktisk 

hanterlighet (jfr punkten 17 i ”BDO” NJA 2014 s. 272 beträffande det s.k. flodvågsargumentet vid tillitsgrundat 
ansvar för ren förmögenhetsskada).   157

 Se angående rumslig orientering och ontologiska metaforer Lakoff och Johnson 1980, s. 14–21 och s. 25–32. Eftersom författarna 150

senare har tagit avstånd från uppdelningen av metaforer i tre tydligt avgränsade kategorier (se efterordet från år 2003 s. 264) har jag 
valt att inte göra en strikt uppdelning mellan rumsliga och ontologiska metaforer.

 NJA 2007 s. 584 (s. 9).151

 NJA 2011 s. 411 (s. 7).152

 NJA 2012 s. 342 (s. 10).153

 NJA 2012 s. 211 I (s. 9).154

 NJA 2015 s. 45 (s. 10).155

 NJA 2015 s. 323 (s. 16).156
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Metaforen har först utvecklats i praxis från skadeståndsrätten där bakgrunden till begreppet 

flodvågsargumentet preciseras tydligare än i rättighetsmålet:  

Restriktiviteten har bl.a. att göra med vad som i angloamerikansk rättspraxis och rättslitteratur har kallats för the 
floodgate argument (översvämningsargumentet, även kallat dammlucksargumentet respektive flodvågs-

argumentet). Detta vilar på överväganden av olika slag. Ett gäller behovet av förutsebarhet sett från skade-
görarens (och eventuell försäkringsgivares) sida. Ett annat övervägande rör den betungande ersättningsskyldig-
het som ett ansvar skulle kunna föra med sig för denne, bl.a. på grund av bristande proportionalitet mellan den 
skadegörande händelsen och ansvarets omfattning. Ytterligare ett övervägande avser de hanteringsmässiga 

svårigheter som ett ansvar mot en mycket stor krets skadelidande skulle kunna föra med sig.  158

Metaforen fyller en tydlig funktion i domstolens argumentation. Genom att konceptualisera de 

abstrakta effekterna av ett omfattande skadeståndsansvar genom bilden av en flodvåg som sköljer in 

kan effekterna beskrivas som något konkret och fysiskt. Metaforen rättfärdigar slutsatsen att om 

domstolen inte gör en restriktiv bedömning riskeras en naturkraft att släppas lös och skadestånds-

ansvarets omfattning skulle ligga utom mänsklig kontroll. Ansvaret riskerar att ”svämma över”, 

alltså även träffa personer som inte bör hållas ansvariga, och domstolen kan inte längre kontrollera 

avgränsningen. Hotet är effektivt formulerat – alla jurister bör väl oroas över att kontrollen över 

rättstillämpningen förloras och att rätten börjar ”leva ett eget liv”.    

 Kontrollen över rättstillämpningen ligger dock alltjämt hos domstolarna. Det som egentligen 

avses är risken för att kravet på enhetliga bedömningar kommer att bakbinda domstolen i framtida 

avgöranden och tvinga den att välja mellan att åsidosätta kravet eller att låta skadeståndsansvaret 

även omfatta personer som domstolen inte anser bör hållas ansvariga. Metaforen döljer på så vis 

effektivt att domstolen även i framtiden kommer att ha kontroll över rättsutvecklingen. 

2.3 Rättighetens kärna 
Som en utveckling av den fysiska konceptualiseringen av begreppet rättighet har HD formulerat 

metaforen rättighetens kärna: 

Det framgår av Europadomstolens praxis att detta krav inte är absolut, utan att staterna får införa vissa 

begränsningar i lag. Sådana begränsningar får dock inte inskränka den enskildes tillgång till domstolsprövning 
på ett sådant sätt eller i en sådan utsträckning att själva kärnan i denna rätt skadas. [– – –] Det står klart att 
kravet på säkerhet inte skadar själva kärnan i R.S:s rätt till domstolsprövning i detta fall.  159

 NJA 2014 s. 272 (s. 17).158

 NJA 2014 s. 669 (s. 6).159
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En allvarlig rättighetskränkning förstås som att kärnan i rättigheten skadas. Metaforen lyfter, till 

skillnad från intrångsmetaforiken, fram att rättigheter består av olika element där vissa är mer 

centrala än andra. Metaforen är mer specifik än behållaremetaforen eftersom innehållet i behållaren 

ges en form där en del utgör essensen medan övriga delar utgör mer eller mindre perifera delar. 

Metaforen lyfter även fram rättigheter som något som utvecklas organiskt eftersom en kärna också 

kan vara ett frö, alltså något som utvecklas till liv. Vad HD anser utgör kärnan i rätten till domstols-

prövning framgår inte av domskälen men genom att hänvisa till att kärnan inte skadas argumenterar 

HD för att lagen som är föremål för prövning inte står i strid med rättigheten.  Att inskränka det 160

som utgör rättighetens kärna borde inte kunna komma i fråga eftersom det inte är en del av rättig-

hetens gränser utan utgör dess innersta punkt. 

2.4 Död hand-metaforen 

Den tredje och sista metaforen som kommer att ges en fördjupad analys har HD utvecklat för att 

beskriva effekten av vissa ingrepp i egendomsskyddet: 

Därtill kommer i en situation som den aktuella att en markanvisning på obestämd tid kan medföra att 
fastighetsägarna inte kan använda sin mark efter att tiden för ett miljötillstånd har gått ut; det blir fallet om något 
nytt tillstånd inte ges för den verksamhet som marken ska användas till. Det kan medföra att det för en tid läggs 

en ”död hand” på marken.  [– – –] Frågan är då om risken för att det genom en markanvisning tills vidare läggs 
en ”död hand” på marken under några år föranleder en annan bedömning beträffande egendomsskyddet. Det 
finns anledning att för bedömningen av den frågan undersöka vad som enligt Europadomstolens praxis gäller för 

sådana fall där ägaren drabbas av att inte kunna förfoga över sin egendom på grund av ingrepp i äganderätten 
och osäkerhet om hur länge ingreppet kommer att vara.  161

Död hand-metaforen används för att beskriva effekterna av att markägare långvarigt eller på 

obestämd tid hindras att använda sin mark utan att marken exproprieras eller används av någon 

annan. Metaforen använder personifikation för att beskriva den abstrakta effekten av en långvarig 

begränsning i äganderätten genom att låna begrepp från en mänsklig orientering.  Eftersom 162

metaforen beskriver en statlig åtgärd (markanvisningen) ligger det närmast till hands att se den som 

en förlängning av metaforen staten är en person som förekommer frekvent i domarna: 

”En konventionsstat är således förpliktad att avhålla sig från handlingar som inkräktar på en persons grundläggande 
rättigheter.”  163

 NJA 2014 s. 669 (s. 6).160

 NJA 2013 s. 350 (s. 7–8).161

 Se om personifikation Lakoff och Johnson 1980, s. 33–34.162

 NJA 2015 s. 899 (s. 9).163
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”det allmännas syn på lämpliga metoder för brukande av fastigheten”.  164

”Som även följer av folkrättsliga principer är medborgarskapet ett rättsligt förhållande mellan den enskilde och den 
svenska staten. Detta rättsliga förhållande innebär rättigheter och skyldigheter för båda.”  165

”för att Sverige ska kunna uppfylla sina förpliktelser enligt Europakonventionen.”   166

”den skyldighet Sverige har enligt artikel 13”.  167

”Sålunda bör staten inte kunna freda sig mot skadeståndsskyldighet genom att åberopa sin egen försummelse att 
uppfylla en konventionsgrundad förpliktelse”.  168

Genom att konceptualisera staten som en person som kan vidta handlingar, inneha skyldigheter och 

rättigheter samt försumma eller uppfylla sina förpliktelser förstås staten som en enhetlig och aktiv 

aktör.  Handen är inte den enda kroppsdelen som överförs från käll- till målområde genom 169

metaforen: staten har även ögon att se med (”det allmännas syn”). Metaforen döljer att staten är en 

begreppslig konstruktion som inte kan agera utan att representeras av sociala aktörer och att statens 

förpliktelser uppfylls, eller försummas, av människor som arbetar i statlig regi. 

 Att handen beskrivs som död får också följder för metaforens roll i argumentationen. En död 

hand är passiv och kan inte bidra med något gott, den kan inte flytta på sig och dess status kommer 

inte att ändras. Den är endast ett onyttigt objekt i vägen för markägarna. 

3 Del två – att skapa processtrategier 
3.1 Att övertyga i rättssalen 

Enligt den klassiska retoriken delas tal upp i tre genrer: judiciella, deliberativa och demonstrativa 

tal.  Juridiska tal utmärks av att de behandlar temat rätt och orätt och av att åhörarna är domare 170

vars uppgift är att döma om det förgångna.  171

 Under antiken liksom idag har de rättsliga ombuden till uppgift att övertyga domarna om ett 

visst domslut. En rättsprocess inom ramen för det svenska rättssystemet utgör på flera sätt en 

särskild retorisk situation. Förhandlingen som samtalsform begränsas för det första av de process-

rättsliga reglerna. I en brottmålsprocess är exempelvis åklagarens argumentation bunden av 

gärningsbeskrivningen och i tvistemål får kärande endast i undantagssitutioner ändra sin talan efter 

att den är väckt. Talaren måste också, i de flesta mål, samtidigt vända sig till och övertyga juridiska 

  NJA 2015 s. 323 (s. 16).164

 NJA 2014 s. 323 (s. 6).165

 NJA 2010 s. 363 (s. 5).166

 NJA 2010 s. 363 (s. 5).167

 NJA 2007 s. 747 (s. 4).168

 Jfr Winters resonemang om staten som en begreppslig konstruktion, Winter 2003 s. 167. Se avsnittet ”Tidigare forskning”.169

 Se Aristoteles, Retoriken, övers. Johanna Akujärvi, Ödåkra: Retorikförlaget 2012, s. 75 (1358b) och Lindqvist 2016, s. 69.170

 Aristoteles, Retoriken, s. 75–76 (1358b) och Lindqvist 2016, s. 70.171
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domare och politiska nämndemän som tillsammans avgör målen. I svensk rätt tillämpas fri bevis-

föring men den vikt som exempelvis hörsägen kan tillmätas begränsas av reglerna för bevisbörda 

och beviskrav. 

 Undersökningens första del visar att användningen av metaforer utgör en central del av 

HD:s argumentation i rättighetsmål. Den fråga som kommer att utredas nedan är om och på vilket 

sätt rättsliga ombud kan använda sig av metaforteorier i sitt arbete med att ta fram argumentation 

inför en förhandling. 

3.2 Vilka slutsatser kan dras direkt från del ett? 
Trots att flera av metaforerna på rättsområdet är djupt inrotade utgör användningen av metaforer 

inte ett icke-retoriskt bevismedel, som lag eller vittnen, som ligger utanför juristens möjligheter att 

påverka genom sitt tal.  Ombudet kan som en del i sin processtrategi för det första använda sig av 172

redan etablerade metaforer i argumentationen. Den som företräder någon vars rättigheter har 

kränkts vill att staten tillskrivs ett långtgående ansvar att skydda dessa. Metaforen staten är en 

person kan användas för att lyfta fram staten som en sammansatt enhet som effektivt kan vidta 

handlingar och inneha ansvar. Ombudet kan även argumentera för att den del av rättigheten som 

påverkas i målet utgör en del av rättighetens kärna och att den därför inte kan inskränkas. 

 När det finns flera etablerade metaforer för samma begrepp kan juristen också välja den 

metafor som passar det egna syftet bäst. När tidigare praxis ligger i linje med talan kan exempelvis 

domstolens passiva roll som ”läsare av lagen” lyftas fram genom att juristen använder våg-

metaforen för att beskriva domstolens uppgift. I det omvända läget kan metaforiken som utgår från 

rumslig orientering användas för att lyfta fram domstolens aktiva roll som gränsdragare med 

möjlighet att ändra innehållet i gällande rätt. 

 Det rättsliga ombudet kan även utmana den konstaterande naturen hos de metaforer som 

används av motparten genom att förklara på vilket sätt det inte råder egalitet mellan begreppen. 

Flodvågsargumentet kan exempelvis bemötas med att metaforen är ett försök från domstolens sida 

att avsäga sig sitt ansvar för rättsutvecklingen genom att hänvisa till naturkrafter och att den inte 

kan försvara att personer inte hålls ansvariga för sina handlingar till följd av risken för att domstolen 

ställs inför ett knepigt beslut i framtiden. 

 Genom en metaforanalys kan alltså juristen kartlägga existerande metaforik och använda sig 

av den på ett medvetet sätt i sin argumentation för att övertyga. Metaforanalysen ger ombudet 

 Aristoteles räknar upp fem atechnos pistis, övertalningsmedel som ligger utanför konsten, specifika för rättegångstal: lagar, 172

vittnen, kontrakt, förhörstortyr av slavar och eder. Se Retoriken, s. 113–114 (1375a). 
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möjlighet att identifiera och angripa metaforer som kan misstas för rena identifieringar mellan 

begrepp.   173

 I de fall där den etablerade metaforiken motsäger talan och där det inte räcker med att endast 

ifrågasätta den krävs att juristen kan introducera nya metaforer eller förändra de som redan används. 

I tidigare forskning har Arms utforskat fyra strategier som bygger på innovation eller förändring.  174

Eftersom Arms artikel inte ger teoretiska förklaringar till vad som gör strategierna retoriskt 

effektiva kommer jag att försöka vidareutveckla hans resonemang nedan genom att diskutera två av 

dessa, att använda den oanvända delen av en metafor och att introducera en ny metafor, i 

förhållande till uppsatsens kombinerade metaforbegrepp. 

3.3 Att skapa retoriskt effektiva metaforer 
3.3.1 Att använda den oanvända delen av en metafor 

Eftersom användningen av en metafor innebär att ett begrepp partiellt struktureras efter ett annat 

begrepp finns det ”oanvända” delar av en metafor.  Ett sätt att förändra den etablerade meta-175

foriken kan därför bestå i att använda delar av källdomänen som vanligtvis inte används för att 

strukturera måldomänen. Perelman menar till och med att det är den ”för argumentationen mest 

intressanta tekniken” eftersom en förlängning eller utveckling av en metafor kan ge stilen en 

”ovanligt stark suggestiv kraft”.  Strategin utnyttjar att delar av metaforen redan tillhör åhörarnas 176

doxa och innebär därför inte samma risktagande som att introducera en helt ny metafor. 

 Men ett skäl till att delar av begreppet inte redan används i metaforen är troligtvis för att det 

finns ett motstånd mot att använda vissa aspekter. Åhörarna har förbestämda förväntningar på vilka 

aspekter av ett begrepp som kan överföras genom en metafor och om förväntningarna inte uppfylls 

riskerar metaforen att inte övertyga dem.  Genom att använda sig av Carbonells överförings-177

hierarki kan juristen kartlägga metaforens oanvända delar och se vilka som ofta används i kreativa 

metaforer för att strukturera den nya domänen. Hierarkin listar de aspekter av ett begrepp som oftast 

överförs i kreativa metaforer i fallande ordning:  178

1. Målsättningar för de agenter som är involverade. 

 Perelman 1958, s. 403.173

 Arms 1999, s. 276–285: att förlänga den använda delen av en metafor, att använda den oanvända delen av en metafor, att 174

introducera en ny metafor och att blanda metaforer. Se utförligare om Arms i avsnittet ”Tidigare forskning”.
 Se Lakoff och Johnson 1980, s. 52–55 ”The Partial Nature of Metaphorical Structuring”.175

 Perelman 1977, s. 137.176

 Se Carbonell 1982, s. 427.177

 Se Carbonell 1982, s. 427–429.178
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2. Ändamålsenliga strategier och motstrategier bland konkurrerande och samarbetande agenter. 

3. Orsakssamband. 

4. Funktionella attribut. 

5. Tidsmässiga ordningsföljder och samband. 

6. Naturliga tendenser. 

7. Sociala roller. 

8. Strukturerande förhållanden. 

9. Fysiska attribut. 

10. Objekt. 

Arms exemplifierar strategin genom att citera en dom från USA:s högsta domstol: ”The Court today 

surveys the battle scene of federalism and sounds a retreat. Like Justice Powell, I would prefer to 

hold the field and, at the very least, render a little aid to the wounded.”  I citatet används oanvända 179

delar av metaforen rättsprocesser är krig för att lyfta fram att krigets brutalitet drabbar människor 

som behöver medicinsk hjälp.  Genom att använda tidigare oanvända delar av metaforen lyfts de 180

mindre fientliga aspekterna av en rättsprocess fram och domaren argumenterar effektivt för ett mer 

medkännande rättssystem som syftar till samarbete.  Metaforens retoriska effektivitet får en 181

teoretisk förklaring som tidigare har saknats om den förstås utifrån Carbonells överföringshierarki. 

Uttrycket använder oanvända delar av metaforen som utgör de högst rankade aspekterna i hierarkin: 

målsättningen att så få människor som möjligt ska skadas eller dödas i krig och den ändamålsenliga 

strategin att fokusera på att erbjuda de skadade medicinsk hjälp. 

 Utöver att ge retoriskt effektiva metaforer en teoretisk förklaring i efterhand kan hierarkin 

användas som ett hjälpmedel för att ta fram argumentation. Människorättsjuristen har till exempel 

ett intresse av att konstaterade rättighetskränkningar kompenseras. I flodvågsargumentet använder 

HD målsättningen ”att undvika översvämning” för att argumentera för ett restriktivt skadestånds-

ansvar. En oanvänd del av metaforen är att vatten ses som något nyttigt genom att vi associerar det 

med liv. ”Nyttighet” är ett funktionellt attribut, en relativt högt rankad aspekt i hierarkin, och det går 

också att applicera på skadeståndsansvar. De nyttiga aspekterna av vatten, och skadestånd, kan 

lyftas fram genom argument i stil med ”HD bör inte i rädsla för översvämning bygga så höga 

dammar att vi riskerar uttorkning” eller ”liksom en flodvåg inte bör få oss att ta avstånd från allt 

 Arms 1999, s. 278. Citatet kommer från domare O’Connors skiljaktiga mening i Garcia v. San Antonio Metropolitan Transit 179

Authority (the Supreme Court 1985).
 Arms 1999, s. 279.180

 Arms 1999, s. 279.181
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vatten bör inte risken för ett omfattande skadeståndsansvar leda till slutsatsen att de som faktiskt 

orsakat en kränkning ska slippa ta sitt ansvar”. På så vis används oanvända delar i metaforen för att 

formulera en ny målsättning och strategi som passar ombudets talan bättre. Eftersom funktionella 

attribut som kan appliceras på både käll- och måldomän ofta överförs i kreativa metaforer är risken 

liten för att det finns ett motstånd hos åhörarna mot att denna oanvända del används. 

 De oanvända delarna av en metafor kan också, i enlighet med Blacks syn på metaforer, bestå 

i topoi som tidigare inte har framkallats genom interaktionen mellan metaforens delar. Black menar 

att metaforen kan få sin mening både genom att stödja sig på allmänt accepterade topoi som redan 

utgör en del av åhörarnas doxa och på avvikande topoi som etableras ad hoc av talaren.  Genom 182

att först etablera nya konnotationsmönster för de begrepp som utgör metaforens fokus respektive 

ram kan talaren ge metaforen en ny betydelse.  Uttrycket ”Ordföranden plöjde igenom 183

diskussionen” får exempelvis sin kritiserande betydelse genom att metaforen framkallar allmänt 

accepterade topoi som ”för fort”, ”utan hänsyn till omgivningen”, ”enkelspårigt” osv. Om meta-

foren används efter att talaren har argumenterat för jordbruksarbetets fantastiska effektivitet och att 

en ideal diskussion är effektiv påverkas betydelsen av att talaren har konstruerat speciella, tidigare 

oanvända, topoi i sitt tal. Utan att ändra metaforens ram eller fokus kan metaforen användas i den 

nya betydelsen ”bra ledarskap” eller ”en lyckad diskussion”. 

3.3.2 Att introducera en ny metafor 

Nya metaforer har makten att skapa en ny verklighet.  Genom användningen av metaforer rätt-184

färdigas vissa slutsatser och handlingar som syftar till att nå målen sanktioneras.  Att introducera 185

en ny metafor kan därför vara ett effektivt verktyg för att argumentera för en viss slutsats under en 

förhandling. 

 För att metaforen ska fylla en argumentativ funktion bör ett begrepp som i något avseende är 

mera känt användas för att strukturera ett mer okänt begrepp.  Liksom när de oanvända delarna i 186

en metafor används för att skapa ny mening krävs också att talaren anknyter till åhörarnas doxa 

eftersom metaforens effektivitet är beroende av att de topoi som framkallas ligger nära till hands 

hos och accepteras av åhöraren.  I enlighet med Carbonells teori bör metaforen förena två begrepp 187

som delar flera högt rankade aspekter i överföringshierarkin eftersom den då kan användas för att 

 Black 1962, s. 43–44.182

 Black 1962, s. 43.183

 Lakoff och Johnson 1980, s. 145.184

 Lakoff och Johnson 1980, s. 142 och Carbonell 1982, s. 430.185

 Se Perelman 1969, s. 2.186

 Se Black 1962, s. 40.187
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skapa hela problemformuleringar och rättfärdiga slutsatser. Metaforer som utgår från begrepp som 

åhörarna saknar gemensam kunskap om eller där endast aspekter som är lågt rankade kan användas 

har däremot ett mer begränsat användningsområde. 

 Betänk exempelvis om man istället för att förstå rättigheter genom begreppen behållare eller 

område skulle introducera den nya metaforen rättigheter är kroppar. Alla människor har en 

självupplevd förståelse av kroppen varför det finns en omfattande doxa hos åhörarna att relatera till. 

Metaforen anknyter till struktureringen av begreppet rättighet som något som kan påverkas genom 

fysiska åtgärder, som kan utplånas i strid och som har mer eller mindre vitala delar. Genom 

metaforen ändras dock innebörden av struktureringen. Ingreppsmetaforen skulle exempelvis inte 

endast leda till att kränkningar förstås som fysiska åtgärder utan de skulle specificeras som 

kroppsliga ingrepp. Istället för en kärna skulle rättigheten ha ett hjärta som vid allvarliga ingrepp 

riskerar att sluta slå och orsaka rättighetens död. Till skillnad från begreppen behållare och område 

lyfter metaforen också fram att rättigheten består av olika delar. Liksom kroppsdelar fyller de olika 

funktioner trots att de bildar en helhet och ingrepp i olika delar får olika följder. Metaforen lyfter 

även fram de subjektiva aspekterna av kränkningar som döljs genom de opersonliga begreppen 

behållare och område eftersom två olika kroppar inte drabbas på samma sätt av fysiska ingrepp. 

Metaforen rättfärdigar slutsatsen att domstolen bör göra en individuell bedömning av rättighetens 

betydelse för den som påverkas av ingreppet i varje enskilt fall och inte falla tillbaka på schabloni-

serade beskrivningar. 

 Målsättningen för kroppen att vara frisk, stark och levande kan genom metaforen överföras 

på rättigheten liksom strategin att ta hand om kroppen och att skydda den från yttre skadlig 

påverkan. Domstolens roll skulle på så vis kunna förstås både som en läkare och en försvarare. Som 

orsakssamband kan exempelvis den långvariga effekten av vissa ingrepp och de permanenta ärr de 

lämnar på kroppen överföras på rättigheten och lyfta fram att kränkningar inte alltid sker 

momentant utan under en längre tid med risk för att rättigheten permanent skadas. Genom det 

funktionella attributet ”att kunna slå tillbaka mot angrepp” skulle rättigheten förstås som en mer 

aktiv deltagare i den redan existerande krigsmetaforiken: 

”Åtgärden innebär ett allvarligt ingrepp rakt i rättighetens hjärta.” 
”Kränkningen har lyckligtvis inte inneburit mer än ett ytligt skrapsår som genom ett riktigt domslut snabbt skulle 

läkas.” 
”Yttrandefrihetens uppgift är att försvara det fria ordet från angrepp.” 
”För att rätten till skydd för egendom ska kunna utgöra en stark och livskraftig rättighet krävs att den ständigt utvecklas 

organiskt genom domstolens praxis.” 
”En tillämpning av lagen i det här fallet kan inte förstås på annat sätt än som ett knivhugg i rättighetens vitala delar.” 
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”Hoten mot yttrandefriheten sprider sig som cancer.” 

Exemplet visar att nya metaforers retoriska effektivitet kan förklaras teoretiskt. Med hjälp av de 

metaforteorier som har utvecklats av Black, Perelman och Carbonell inom fälten för retorik och 

språkteknologi kan alltså en praktiserande människorättsjurist skapa nya, retoriskt effektiva meta-

forer att använda i sin argumentation under en förhandling. 

4 Sammanfattande diskussion 
Det är viktigt att använda vart och ett av de nämnda slagen på lämpligt sätt, både sammansatta och ovanliga ord, men 
allra viktigast är det att vara metaforisk. Det är den enda konst som inte kan övertas från andra och som samtidigt är 

ett tecken på medfödd begåvning; ty att göra goda metaforer är att se likheter. – Aristoteles (Om diktkonsten, 1459a). 

Uppsatsens syfte har varit att undersöka samtida metaforteoriers praktiska tillämpning på juridiskt 

material. I del ett har jag undersökt hur begreppet rättighet konceptualiseras genom att göra en 

metaforanalys av HD:s domar i rättighetsmål under åren 2006–2015. Sammanfattningsvis visar 

analysen att rättigheter förstås genom de fysiska begreppen behållare och område. Relationen 

mellan rättigheten och det förhållande som är föremål för domstolens prövning förstås genom en 

krigsmetaforik där rättigheten konceptualiseras som ett skyddsobjekt som riskerar att utplånas till 

följd av konflikten. Undersökningen visar att metaforiken inom rättsområdet är systematisk: valet 

av metaforer för ett begrepp påverkar hur andra begrepp kan förstås. Eftersom rättigheter förstås 

genom fysiska begrepp kan kränkningar av rättigheter förstås som fysiska åtgärder eller intrång på 

ett område, kompensationer som reparationer eller undanröjanden och domstolens verksamhet som 

att domstolen väger fysiska objekt mot varandra eller avgränsar ett område. Genom jämförelser med 

tidigare forskning om metaforer i amerikansk rätt har jag lyft fram att valet av metaforer är 

kulturellt styrt och att metaforerna som används för att konceptualisera begreppet lag återspeglar 

grundläggande skillnader i ländernas rättskulturer. Jag har även gjort en fördjupad analys av tre 

metaforer: flodvågsargumentet, rättighetens kärna och död hand-metaforen. 

 Analysen visar att metaforer spelar en central roll i HD:s argumentation. Genom använd-

ningen av metaforer argumenterar HD effektivt för att rättfärdiga vissa slutsatser och vidta, eller 

underlåta, rättsliga åtgärder. HD använder exempelvis begreppet flodvåg för att beskriva effekterna 

av ett omfattande skadeståndsansvar och sanktionera en restriktiv tillämpning. Via metaforer lyfter 

HD fram vissa aspekter av begreppet rättighet, bland annat att rättigheten utgör en sammansatt 
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helhet och att rättigheter utvecklas organiskt, och döljer andra, exempelvis att rättigheter består av 

flera icke-identiska delar och de subjektiva aspekterna av en rättighetskränkning. 

 I del två har jag fört en diskussion om på vilket sätt metaforteorier kan användas av yrkes-

verksamma jurister i arbetet med att ta fram argumentation inför en förhandling. Genom att tillämpa 

metaforteorier utvecklade inom fälten för retorik och språkteknologi har jag utforskat teoretiska 

förklaringar till vad som gör en metafor retoriskt effektiv och visat att jurister kan använda sig av 

metaforteorier i arbetet med att ta fram processtrategier. Undersökningen visar att de teoretiska 

perspektiven kan användas både för att skapa nya metaforer och för att utreda vilka oanvända delar i 

en redan etablerad metafor som kan användas för att förändra betydelsen. 

 Aristoteles menar, som avsnittets inledande citat visar, att användningen av metaforer är den 

enda delen av konsten som inte går att lära från andra. Tidigare forskning som har haft som syfte att 

undersöka hur jurister kan använda sig av metaforer för att övertyga i rättssalen har inte heller 

lyckats att förklara den retoriska effektiviteten utifrån ett teoretiskt perspektiv. Jag menar dock att 

metaforer eftersom de utgör en del av konsten är något som talaren kan lära sig att behärska mer 

eller mindre bra om hen ges rätt verktyg. Genom att anlägga ett delvis nytt teoretiskt perspektiv i 

min analys i förhållande till tidigare forskning har jag också visat att det går att förklara en juridisk 

metafors retoriska effektivitet. De teoretiska perspektiv som diskuteras i del två utgör dock inte 

fasta regler som producerar retoriskt effektiva metaforer när de tillämpas utan eftertanke. Liksom 

konsten i övrigt krävs att metaforteorierna tillämpas kreativt med en god förståelse för retorikens 

övriga delar och, kanske framförallt, med god kunskap om åhörarens doxa. 

 Uppsatsen aktualiserar, bland mycket annat, frågor om medvetet och omedvetet språkbruk. 

Flera av de metaforer som HD använder i sin argumentation är djupt inrotade i svensk rättskultur 

och används förmodligen ofta omedvetet för att beskriva de abstrakta juridiska begreppen. Trots det 

får valet av metaforer en viktig roll i domstolens argumentation. Metaforerna rättigheter är 

behållare och lag är en behållare är exempelvis en central anledning till att den dynamiska utveck-

lingen av rättigheternas innehåll i praxis inte förstås som en överträdelse av domstolens befogenhet. 

Oron för metaforer i juridiska sammanhang har alltså inte lett till att HD avstår från att använda 

metaforer i domskälen, men kanske till att de inte förstås och tolkas som metaforer med en 

argumentativ funktion. Genom att medvetandegöra sig om den metaforiska nivån i språket kan en 

praktiserande jurist få en fördjupad förståelse för den juridiska argumentationen och använda meta-

forer som ett verktyg för att övertyga i rättssalen. 

 Eftersom metaforer i svenskt juridiskt språkbruk är ett nästan helt outforskat ämne har min 

avsikt med uppsatsen delvis varit att lyfta fram ämnets potential. Uppsatsen har visat att genom att 
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belysa språkets vaghet och ordens förledande kan en metaforanalys av juridisk argumentation bidra 

med ny, unik kunskap som inte nås genom en rättsdogmatisk analys utifrån de traditionella rätts-

källorna. Kunskapen är inte bara användbar för den praktiserande juristen, även i exempelvis 

lagstiftningsarbetet skulle ett metaforperspektiv kunna bidra med en bättre förståelse för hur lagen 

kommer att tolkas och utvecklas i rättstillämpningen. Det har legat utanför uppsatsens syfte att 

undersöka metaforer i fler rättskällor än praxis men i framtida forskning vore det intressant att 

jämföra metaforiken som används för att konceptualisera ett juridiskt begrepp i förarbeten och i 

domar. Följer metaforerna med från förarbetena in i rättstillämpningen eller skiljer de sig åt? Är det 

möjligt för lagstiftaren att medvetet använda sig av vissa metaforer i förarbetena för att påverka 

metaforiken i rättstillämpningen? Metaforer inom andra rättsområden är ett annat outforskat och 

spännande ämne för framtida undersökningar. 

 Som uppsatsen har visat orienterar vi oss ständigt i juridikens värld genom en fysisk för-

ståelse av abstrakta begrepp: vi kan gå in i lagbyggnaden för att granska balkarna och grunden, vi 

kan lägga rättigheter på en våg för att avgöra om en kränkning är otillåten, vi kan bli översköljda av 

en skadeståndsvåg och vi kan lägga en död hand på någons mark för att hindra fortsatt användning. 

Uppsatsen har på så vis, metaforiskt uttryckt, varit en spännande upptäcksfärd i den metaforiska 

nivån av juridiken. Jag hoppas att fler ska följa.  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