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Sammandrag 

Denna uppsats behandlar verbliknelser som används i nutida informell svenska. Syftet är att 

belysa semantik och syntax i svenska liknelser som följer mönstret VERBA som EN N, t.ex. 

jobba som en tok. Studien är en korpusundersökning vars material består av bloggtexter. För 

att kategorisera figurativa uttryck har jag undersökt hur sanningsenliga exemplen är, hur lika 

leden som jämförs är, hur långt avståndet mellan leden är och om exemplen kan omformuleras 

till bisatser. Det visar sig också att andra språk (åtminstone engelska och finska) kan användas 

som hjälpmedel för att separera figurativa uttryck från övriga fall. Resultatet visar att verbet 

vara är det vanligaste verbet i mönstret VERBA som EN N. Resultatet visar också att de 

vanligaste verbliknelserna är lexikaliserade och etablerade i svenskan och att de mer kreativa 

liknelserna är sällsyntare och kan ha påverkats av språkkontakt med engelska.  

 

Nyckelord: Verbliknelser, liknelser, jämförelser, figurativa uttryck, semantik 
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1 Inledning 

Sitta som en smäck, fungera som en magnet och framstå som en härlig person är alla uttryck 

som ytligt sätt följer samma form: ett verb, ordet som (som jag kallar för komparationsmärke), 

en obestämd artikel och resterande delar av nominalfrasen (åtminstone ett substantiv). Trots 

detta används uttrycken på olika sätt. De två förstnämnda är figurativa uttryck varav det första 

är en liknelse och det andra är en jämförelse. Det sistnämnda är snarare ett uttryck som råkar 

följa samma mönster som de två förstnämnda men som inte har så mycket annat gemensamt 

med dem. Metaforer och jämförelser är ett omdiskuterat ämne i lingvistiken, men däremot 

förbiser man ofta liknelser i denna diskussion.1 Liknelser är inte lika lätta att definiera utan 

verkar hamna någonstans mitt emellan metaforer och jämförelser.  

För den moderna svenskans del finns åtminstone en utförlig studie om adjektivliknelser, då 

Lindmark (2015) behandlat dessa i en uppsats. Jag vill göra en liknande undersökning i denna 

uppsats, men istället för adjektivliknelser kommer jag att fokusera på verbliknelser. Mig 

veterligen är verbliknelser inte systematiskt behandlade utifrån svensk empiri, och studien ska 

alltså på ett tydligt sätt kunna bidra med ny kunskap om hur liknelser och närliggande figurativa 

uttryck fungerar i svenska. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med denna studie är att belysa semantik och syntax i svenska liknelser 

som innehåller ett verb, komparationsmärket som, en obestämd artikel och ett substantiv. Detta 

mönster kommer jag i fortsättningen kalla VERBA som EN N. VERBA och EN syftar på att det i 

mönstret ska finnas ett verb före som, och en obestämd artikel (en eller ett) efter som. N syftar 

på ett godtyckligt substantiv (jfr eng. ’noun’ och nominalfras).  

Jag kommer i uppsatsen att utgå från följande frågeställningar: 

1. Vilka är de vanligaste verbliknelserna i informell svenska och vilka substantiv ingår i dem? 

2. Hur används attribut i liknelser respektive i övriga fall? 

3. Vilka verb används i liknelser och vilka verb används i fall som följer samma mönster men 

inte är att betrakta som liknelser?  

 
1 Sköldberg (2004) skriver mer om terminologiska problem angående figurativa uttryck. 
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En viktig del i min uppsats består också i att diskutera hur vi kan skilja mellan verbliknelser 

och andra liknande uttryck. Att detta är en långtifrån enkel uppgift kommer att framgå med 

önskvärd tydlighet när bakgrund, metod och material och resultat presenteras.  

1.2 Disposition 

Uppsatsen är upplagd så att i avsnitt 2 beskrivs de viktigaste teoretiska begreppen samt ges en 

översikt över tidigare forskning om kategorisering av figurativa uttryck. I avsnitt 3 presenteras 

de två delundersökningarnas material och metod. Studiens resultat redovisas därefter i avsnitt 

4. Undersökningens resultat diskuteras mer djupgående i avsnitt 5. Uppsatsen avslutas med en 

sammanfattning av studiens resultat i avsnitt 6. 
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2 Bakgrund 

Detta bakgrundsavsnitt är uppdelat i två delar. I avsnitt 2.1 skriver jag om vad figurativa uttryck 

är och i avsnitt 2.2 skriver jag om hur figurativa uttryck kan kategoriseras till liknelser och 

jämförelser.  

2.1 Definitioner och begrepp 

Det finns onekligen ett stort antal möjliga liknelser i svenskan, varav en del nog kan ses som 

urgamla.  Dobrovolskij och Piirainen (2010:84) framhåller att många av de nutida liknelserna 

i världens språk är skapade för cirka 3000–2000 år sedan och har sitt ursprung i antiken, Bibeln 

och andra skriftkällor från äldre tider, medan en del är uppfinningar i modern tid som inspirerats 

av nyare företeelser såsom filmer och sagor. Typiskt för traditionella liknelser är att de är 

tämligen lexikaliserade men det finns också mer kreativa exempel. Dessutom har traditionella 

liknelser ofta en anknytning till djur eller religion och är kulturspecifika, medan nyare liknelser 

typiskt tar fasta på vardagliga saker som finns i det moderna samhället. Ett tydligt exempel på 

en sådan adjektivliknelse visas i (1) nedan: 

(1)  vara smidig som ett kylskåp 

Lindmark (2015:24, 31–34) menar att både traditionella och nyare liknelser används i modern 

svenska. De nyare liknelserna handlar bland annat om kulturella stereotyper. Men vad är 

(verb)liknelser, och hur skiljer vi dem från andra uttryck som också följer mönstret VERBA som 

EN N? En liknelse består av ett sakled och ett bildled samt en komparativ subjunktionsfras som 

börjar med komparationsmärket som (eller möjligen såsom, likt etc.). Komparationsmärket 

följs av en nominalfras som fungerar som rektion. Som framgår av inledningsavsnittet är 

adjektivliknelser (se (2) nedan) ett vanligare och mer undersökt ämne än verbliknelser (se (3) 

nedan) (Clausén 2003:78): 

(2)  vara vacker som en blomma 

(3)  springa som en gasell  

Även jämförelser består av sats och komparativ subjunktionsfras som börjar med 

komparationsmärke. Utöver som, såsom och likt används också liksom och än (Wessén 1970). 

Däremot skiljer metaforer sig strukturellt från liknelser och jämförelser. I  Nationalencyklo-

pedin (uppslagsord metafor) skriver man följande om metaforer: ”ett bildligt uttryckssätt där 
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likheter eller inre överensstämmelser motiverar att en företeelse (sakledet) byts ut mot någon 

annan (bildledet)”. Följaktligen är Han är som ett lejon en liknelse medan Han är ett lejon är 

en metafor. Metaforer anses vara mer direkta än liknelser som kan ses som en slags 

omskrivningar. Forskare har försökt att påvisa att det är jämförelseordet som dämpar innehållet 

i liknelserna och gör de indirekta, men de har inte kommit fram till ett gemensamt och 

generaliserbart resultat (NE, uppslagsord liknelse). Som nämnts i inledningsavsnittet finns det 

mer forskning om metaforer och jämförelser än om liknelser. Anledning till detta kan vara att 

de två förstnämnda är lättare att definiera och skilja från varandra. Däremot kan det faktum att 

liknelser och jämförelser har en likadan syntaktisk struktur leda till osäkerhet i kategoriseringen 

av uttryck. Kategorierna liknelse och jämförelser tycks alltså smälta samman i någon mån, 

åtminstone i modern svenska. 

Men som framgår av inledningsavsnittet är det inte enbart liknelser och jämförelser som 

följer mönstret VERBA som EN N utan också andra fraser, t.ex. framstå som en härlig person. 

En del av fraserna som följer mönstret VERBA som EN N är lexikaliserade, oavsett om de är 

liknelser, jämförelser eller något annat. Anward & Linell (1976:77) beskriver lexikaliserade 

fraser som fasta förbindelser vilket betyder att flera ord bildar en enhet som ingår i 

språkbrukarens mentala lexikon. Sådana fraser är ofta kultur- och språkspecifika men kan 

också lånas från ett språk till ett annat. Liknelsen sova som en stock är exempelvis en direkt 

översättning från engelskans sleep like a log.  

I Teleman, Hellberg & Andersson (1999:348) (hädanefter SAG) skriver man också att som 

+ nominalfras används som bundet predikativ tillsammans med verb såsom framstå, framträda, 

uppträda och passa. Dessa verb tillsammans med nominalfras används ofta för att uttrycka 

funktion, roll eller yrke i uttryck som inte är figurativa. Ett sådant exempel är Han framstår 

som en härlig person, som nämnts ovan och som jag hämtar från mitt eget under-

sökningsmaterial (se vidare avsnitt 3.1). Dessa typer av uttryck hänger rent betydelsemässigt 

inte alls ihop med jämförelser och liknelser – men rent formmässigt är det onekligen så att både 

liknelser och jämförelser kan blandas ihop med dessa övriga uttryck.  

2.2 Kategorisering av figurativa uttryck 

Innan man börjar kategorisera figurativa uttryck borde man vara medveten om att det råder 

oenighet bland forskarna om vad som anses vara figurativa uttryck. Dessutom använder man 

olika metoder för att kategorisera dem. Följaktligen är kategoriseringen inte en helt 

oproblematisk process och resultatet kan variera beroende på vilka kategoriseringskriterier som 
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följs. Enligt Goatly (1997:14) bildar metaforer tillsammans med jämförelser och liknelser en 

grupp som heter figurativa uttryck, men vissa menar att idiom bildar sin egen grupp (Lindmark 

2015:2).2 Däremot anser Clausen (2003:76) att idiom är ett paraplybegrepp för både liknelser 

och talesätt. I sin avhandling skriver Sköldberg (2004:3) att vissa idiom kan tolkas både 

bokstavligt och bildligt, vilket innebär att betydelsen kan variera stort beroende på vilket 

perspektiv man har. I uppsatsen kommer jag att använda begreppet liknelse istället för idiom, 

då vissa talesätt som räknas som idiom inte alls kommer att diskuteras i denna uppsats.  

Det kan vara relevant att påpeka att man i det svenska allmänspråket faktiskt gör en skillnad 

mellan metafor, liknelse och jämförelse, men att detta knappast gäller för alla språk. I det finska 

allmänspråket används ordet vertaus om både liknelse och jämförelse, medan metaforer utgör 

ett eget begrepp, precis som i svenska. När man kategoriserar företeelser inom kognitiv 

semantik är det typiskt att gränser mellan delkategorier är diffusa – det är alltså inte enkelt att 

avgöra var en viss kategori slutar och en annan börjar (Vogel 2011:27).3 Gemensamt för 

jämförelser och liknelser är att de har en bildlig betydelse men att grad av figurativitet varierar. 

Även om det kan vara svårt att avgöra vad som är en liknelse och vad som är en jämförelse 

måste man försöka dra en gräns någonstans, om vi ska kunna göra en mer djupgående analys 

av figurativa uttryck. 

I denna studie kommer jag att utgå från Goatlys (1997:14) definition av figurativa uttryck. 

Det betyder att de borde betraktas som en del av ett kontinuum, alltså en gradskala, som börjar 

med jämförelser, går igenom liknelser och slutar på metaforer. Jämförelser är alltså 

bokstavliga, medan liknelser och metaforer är bildliga. Widbäck (2015:22) menar att det också 

finns lexikaliserade liknelser som har en bokstavlig betydelse. Som exempel ger han modig 

som ett lejon. Denna definition strider mot definitionen av liknelse och jämförelse som 

presenterades ovan. Ett sätt att kategorisera figurativa uttryck är att ta hänsyn till deras 

bokstavliga sanningshalt. Om en betydelse verkar bokstavligt sann är det en jämförelse och om 

den verkar bokstavligt falsk är det en liknelse. På så sätt är encyklopedier är som ordböcker en 

jämförelse medan encyklopedier är som guldgruvor är en liknelse (Ortony 1993:346).   

Ett annat sätt att kategorisera figurativa uttryck är att ta hänsyn till hur lika de två 

jämförelseleden är varandra. I en jämförelsekonstruktion är leden lika varandra, och delar alltså 

egenskaper. Om leden är mindre lika varandra och saknar gemensamma egenskaper blir 

 
2 Idiom, alltså idiomatiska uttryck, är en ”flerledade uttryck vars betydelse inte har någon som helst relation till 

konstituenternas (’bokstavliga’) betydelser” (Anward & Linell 1976: 82–83). Enligt Sköldberg (4:2004) delar 

idiom vissa egenskaper med lexikaliserade fraser men är ofta mer figurativa.  
3 Kognitiv semantik är en lingvistisk teoribildning, som bland annat präglas av ett intresse för sambandet mellan 

begreppsbildning, språkanvändning och människors allmänna kognitiva förmågor (se vidare Vogel 2011). 
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uttrycket mer bildligt, och alltså en liknelse (Goatly 1997:23; Glucksberg & Keysar 1990). Se 

först exemplet i (4) nedan.  

(4)  Jag sov som ett barn.  

Exemplet i (4) kan betraktas som mer jämförelseaktigt, eftersom både författaren och barnet är 

människor och följaktligen också animata substantiv. Jämför sedan med exempel (5) nedan. 

(5)  Jag sov som en stock.  

Exempel (5) är däremot mer liknelseaktigt eftersom författaren är en människa, medan stock 

är ett inanimat substantiv. Wellander (1939:630) är inne på samma sak men han beskriver det 

som att uttryckets figurativitet är beroende av hur långt avståndet är mellan talarens tanke och 

yttrande. Om det som talaren menar har ett lång figurativt avstånd till vad han bokstavligen 

säger blir uttrycket mer bildligt, och alltså en liknelse. Wessén (1970) skriver angående 

syntaxen att predikatet i den efterföljande satsen kan utelämnas i liknelser. Genom att upprepa 

verbet kan man följaktligen erhålla ett argument för att det rör sig om en liknelse, och inte 

något helt annat. Denna metod kommer att presenteras och diskuteras mer utförligt i avsnitt 

3.2. 

Familjelikhet och centrum–periferi är metoder som kan användas för att kategorisera 

begrepp inom kognitiv semantik (Vogel 2011:27, 37). Det första begreppet, familjelikhet, 

betyder att saker som liknar varandra är medlemmar inom samma kategori. Trots sina likheter 

skiljer de också sig från varandra angående vissa egenskaper på samma sätt som personer i en 

familj gör. I en familj kan dessa egenskaper handla om talanger, ålder eller utseende. Om vi tar 

kategorin hund som ett exempel har alla hundar fyra ben och två öron, men de kan skilja sig 

från varandra angående pälsens och svansens längd. Trots detta tillhör de fortfarande samma 

kategori.  

Det andra begreppet, centrum–periferi, syftar på en skala som används för att gradera hur 

centrala respektive perifera saker i en kategori är. I kategorin barn är t.ex. nyfödda och småbarn 

mer centrala än tonåringar och vuxna barn som ligger i utkanten av samma kategori (Vogel 

2011:96–97). På samma sätt kan metaforer och liknelser betraktas som mer centrala och jäm-

förelser som mer perifera inom kategorin figurativa uttryck. Utöver de ovannämnda kriterierna 

kan även samtalskontext, talarens intention och talarens erfarenheter spela en väsentlig roll vid 

en bedömning av skillnaden mellan jämförelse och liknelse (Partington 2006:275). Det är alltså 
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tydligt att uppgiften att skilja liknelser från jämförelser knappast är en enkel sådan. Diskus-

sionen om kategoriseringsmetoder kommer att fortsätta i metodavsnittet och i diskussions-

avsnittet. 
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3 Material och metod 

I detta avsnitt ska jag först presentera undersökningens material och själva sökproceduren 

(avsnitt 3.1). Därefter beskrivs undersökningens metoder och hur jag på olika sätt försökt skilja 

liknelser från andra exempel i mönstret VERBA som EN N (avsnitt 3.2).  

3.1 Material och söksträngar 

Undersökningens material består av bloggtexter som finns i Språkbankens korpus Bloggmix 

2016. Det är en lämplig korpus om man intresserar sig för dagens svenska, och inte vill att 

materialet ska ha en alltför hög formalitetsgrad. Med hjälp av Språkbankens korpusverktyg 

Korp4 (Borin, Forsberg & Roxendal 2012) kommer jag att analysera 500 exempelmeningar 

som inte har s-verb och 100 exempelmeningar som har både s-verb och övriga verb. Med s-

verb menas alla verb som slutar på -s, dvs. verb i passiv form (t.ex. Huset renoveras), deponens-

verb (t.ex. andas) och reciproka verb (t.ex. träffas). Exempelmeningarna väljs i den ordningen 

som de förekommer i materialet. Användningen av korpusverktyget är inte utan problem. En 

del av exempel är okategoriserbara, då de egentligen är skrivna på andra språk än svenska, 

saknar kontexten i en utsträckning som omöjliggör att kategorisering eller följer inte mönstret 

VERBA som EN N, dvs. de har blivit felkategoriserade av Korp. I följande tre exempel (exempel 

(6–8)) markerar jag detta som korpusverktyget tror är mönstret VERBA som EN N med fetstil:  

(6)  Jag har ju varit lite orolig för om jag fixar biffen med lite väl få långa distanspass i benen men 

nu tänker jag att äsch , let it be som en annan Lennon <3 . 

Exempel (6) visar hur korpusverktyget har kategoriserat det engelska verbet be ’vara’ som ett 

svenskt verb. Nedan följer en ytterligare felkategorisering: 

(7)  Längst ner kan ni även se Veckomagasinets logga som en sköldvapen. 

I exempel (7) har korpusverktyget kategoriserat substantivet logga som ett verb fast det är ett 

substantiv. Dessutom har författaren skrivit en istället för ett sköldvapen. Det påverkar dock 

inte kategoriseringen. Språket i bloggtexter har ofta talspråkliga drag vilket kan medföra vissa 

problem till korpusverktyget. Det är alltså inte tillräckligt utvecklat för att kunna kategorisera 

 
4 Verktyget hittar du på http://spraakbanken.gu.se/korp  

http://spraakbanken.gu.se/korp
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exempel som inte följer skriftspråkets regler. Som exempel på detta kan nämnas 

satsförkortningar och exempel (8) där substantivet är underförstått: 

(8)  Igår var jag som spindelmannen där inne , klättrade och kröp som en i allafall . 

Exempel (8) följer alltså inte mönstret VERBA som EN N, eftersom spindelmannen inte är 

utskrivet i den senare satsen.  

Jag kommer nu att ägna resterande del av detta avsnitt åt att presentera de söksträngar som 

används i undersökningen. Söksträngarna ges i CQP-format dvs. Corpus Query Processor 

query language, vilket är det frågespråk som används i Språkbankens korpusverktyg Korp. 

Den första studien som presenteras i uppsatsen handlar om figurativa uttryck där både s-verb 

och verb som inte slutar på s inkluderas. Söksträngen som används är: 

[pos = "VB"] [word = "som"] [(word = "en" | word = "ett")] 

I mönstret ska det alltså finnas ett verb före som, och en obestämd artikel (en eller ett) efter 

som. Söksträngen fångar upp exempel såsom svettas som en gris och låta som en bra idé. 

Denna söksträng, i likhet med de andra söksträngarna som presenteras i denna uppsats, tar inte 

med partikelverb som t.ex. ge upp och hjälpa till. Detta leder till att uttryck såsom se ut som en 

hund och slå ned som en bomb har blivit automatiskt bortsorterade.5 Detta vill jag dock inte 

nödvändigtvis ses som ett problem. Snarare kan man hävda att undersökningen hade kunnat 

tappa i fokus. I den andra, mer omfattande undersökningen, har jag konstruerat en söksträng 

som utesluter alla verb som slutar på ett s. S-verb inbegriper alltså passiva verb, men även 

deponensverb och liknande. Jag använde en avancerad söksträng för att få bort s-verben, och 

den ser ut som följer: 

 

[msd != "VB\.PRS\.SFO" & msd != "VB\.IMP\.SFO" & msd != "VB\.INF\.SFO" & msd != 

"VB\.KON\.PRT\.SFO" & msd != "VB\.SUP\.SFO" & msd != "VB\.PRT\.SFO" & pos = 

"VB"] [word = "som"] [(word = "en" | word = "ett")] 

 

Söksträngen kan framstå som mycket komplicerad men det betyder egentligen bara att det ska 

finnas ett verb, ett komparationsmärke som och en obestämd artikel (en eller ett), men verbet 

får inte sluta på ett s. I den sista delen av denna studie kommer jag att undersöka vilka 

kombinationer av verb och substantiv som är allra vanligast. Därför har jag i en ytterligare 

 
5 Luthman (2002) har skrivit mer om partikelverb i figurativa uttryck i ”Svenska idiom: 3500 vardagsuttryck”. 
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söksträng lagt till ett N i slutet av mönstret, vilket ser ut på följande sätt i CQP-format: [pos = 

"NN"]. 

3.2 Metod 

I detta avsnitt presenterar jag undersökningens metod. I avsnittets första del ges en kort översikt 

av hur exempel som följer mönstret VERBA som EN N har blivit kategoriserade (avsnitt 3.2.1). 

I den andra delen presenteras den metod som använts för att skilja liknelser/jämförelser från 

övriga fall (avsnitt 3.2.2). I den tredje delen presenteras den metod som använts för att skilja 

liknelser från jämförelser (avsnitt 3.2.3). I avsnittets sista del belyser jag kategoriserings-

procesessen genom att använda exempel från materialet (avsnitt 3.2.4). 

3.2.1 Allmänna överväganden 

För att få svar på den första frågan, vilka är de vanligaste verbliknelserna i informell svenska 

och vilka substantiv ingår i dem, har jag först undersökt 500 exempel i mönstret VERBA som 

EN N. Jag har gått genom alla exempel och försökt avgöra om de är liknelser eller något annat. 

De som inte har bedömts vara liknelser har jag slutligen kategoriserat som övriga oavsett om 

det rör sig om jämförelser eller något annat. Därefter har jag undersökt om dessa 500 exempel 

innehåller attribut eller ej, vilket är i enlighet med en av uppsatsens frågeställningar. Genom 

att studera exemplens frekvens har jag försökt avgöra om exemplen är lexikaliserade eller inte. 

Därefter har jag sorterat bort exempel som inte är liknelser så att de vanligaste exemplen bara 

innehåller liknelser.  

För att separera figurativa uttryck, dvs. liknelser och jämförelser, från övriga fall har jag 

använt metoder som jag beskriver utförligt i avsnitt 3.2.2. Därefter har jag separerat liknelser 

från jämförelser med hjälp av metoder som beskrivits i bakgrundsavsnittet och som också 

kommer att presenteras noggrannare i avsnitt 3.2.3. De vanligaste uttrycken när även både verb 

och substantiv inkluderas i söksträngen har jag fått fram genom att undersöka alla exempel som 

följer mönstret VERBA som EN N och genom att använda korpusverktygets funktion statistik.  

Efter kategoriseringen har jag försökt att få svar på den tredje frågan, vilka verb används i 

liknelser respektive övriga fall. Först har jag använt korpusverktygets funktion statistik för att 

få fram de vanligaste verben i mönstret VERBA som EN. Därefter har jag gått genom de 500 

exemplen och undersökt om dessa verb används mer i liknelser än i övriga fall. 
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3.2.2 Liknelser–jämförelser kontra övriga fall 

En första metod som jag har använt för att skilja liknelser/jämförelser från övriga mönster är 

att försöka ersätta ordet som med uttrycket som om. Om den går att ersättas är det inte fråga 

om en liknelse eller jämförelse, utan om ett exempel som inte alls kan placeras in på en 

jämförelse–liknelse-skala. Jämför exempel (9–10) nedan med exempel (11–12). 

(9)  Det verkar som ett fönster har gått sönder.  

(10)  Det verkar som om ett fönster har gått sönder.  

(11)  Det sitter som en smäck.  

(12)  *Det sitter som om en smäck. 

Exempel (10) visar hur som i exempel (9) kan ersättas med som om, och det är här med 

nödvändighet en fullständig bisats (med ett annat verb än det i matrissatsen) som följer som 

och eventuellt om. Exempel (12) visar hur som i exempel (11) inte kan ersättas med som om. 

En annan metod att kategorisera uttryck är att försöka avgöra om verb används i ett jämförande 

eller icke-jämförande syfte. I bakgrundsavsnittet presenterades verben framstå, framträda, 

uppträda och passa som exempel på verb som används i uttryck som följer mönstret VERBA 

som EN N men som inte är figurativa och faktiskt inte ens jämförande. Det bör dock påpekas 

att vissa av dessa verb används både i liknelser/jämförelser och i övriga fall. Verbet fungera är 

ett sådant exempel, vilket framgår om man jämför exempel (13) med exempel (14) nedan. 

(13)  Boken fungerar som en väckarklocka. 

(14)  En härlig multifunktionell produkt som fungerar som en färgad dagkräm.  

Exempel (13) är en liknelse eftersom uttrycket har en bildlig betydelse. Alltså en bok inte kan 

fungera som en väckarklocka. Däremot är exemplet i (14) ett exempel på övriga fall. An-

ledningen till detta är att verbet fungera används i ett icke-jämförande syfte för att uttrycka 

funktion. 

Utöver de hittills nämnda kriterierna har jag försökt att kategorisera uttryck med hjälp av 

engelska och finska översättningar. Jag ska nedan förklara varför dessa två språk faktiskt är 

relevanta när vi ska kategorisera svenska exempel. I engelskan har man två ord, as och like 

som båda motsvarar svenskans som. När det är fråga om en liknelse eller en jämförelse används 

like medan as används för att uttrycka tillstånd, position eller uppgift. Jämför exempel (15) 

nedan med exempel (16). 

(15)  He dies like a hero. 
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(16)  He dies as a hero. 

Exempel (15) betyder att man dör på samma sätt som en hjälte medan exempel (16) betyder att 

man dör när man i allmänhet har status av en hjälte (eller liknande). I vissa fall motsvarar like 

en komparationsfras med utsatt artikel i svenska (t.ex. dö som en hjälte) medan as motsvarar 

en komparationsfras utan artikel (t.ex. dö som hjälte). Parallellen mellan utsatt artikel eller inte 

och as/like är dock knappast 100-procentig, vilket framgår av exempel (17) nedan. 

(17)  Han framstår som en härlig person. 

Exempel (17) är inte en liknelse trots att det innehåller som en. Anledningen till detta är att 

verbet framstå används i ett icke-jämförande syfte för att uttrycka funktion eller egenskap. 

I finskan används komparationsmärket kuin6  (alternativt kuten) ’som’ i liknelser och 

jämförelser, alltså i samma kontexter som engelskans like. Kasusformen essiv används istället 

för att beskriva tillstånd, position eller uppgift, alltså i samma syfte som engelskans as. 

Finskans essivändelse är -na/-nä och i följande två exempel (se (18–19) nedan) markerar jag 

denna ändelse med fetstil. ESS står för essiv.  

(18)  opettajana  

    lärare-ESS 

  som lärare 

 

(19)  mukavana henkilönä  

        härlig-ESS person-ESS 

  som en härlig person 

 

Anledningen till att essivformen är henkilönä istället för henkilöna är vokalharmoni; finskans 

främre vokaler ä, ö och y får inte kombineras med finskans bakre vokaler a, o och u. Observera 

att både adjektivet och substantivet böjs i det andra exemplet där det också ingår ett adjektiv. 

För att kategorisera uttryck har jag tillmätt översättningsmetoden stor betydelse, och provat att 

översätta exempelmeningar från svenska och engelska. Om den engelska översättningen 

fungerar bättre med ordet like än med ordet as och om den finska översättningen fungerar bättre 

med komparationsmärket kuin än med kasusformen essiv är det antagligen fråga om en liknelse 

eller en jämförelse.  

 
6 Jag är inte helt säker på vad den mest korrekta benämningen för detta ord vore. Det kommer att kallas 

komparationsmärke i denna uppsats men benämningen subjunktion skulle också fungera.  
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En fjärde metod är att upprepa verbet i slutet av uttrycket. Detta exemplifieras med exempel-

paren i (20–21) och (22–23) nedan. 

(20)  springa som en gasell  

(21)  springa som en gasell springer 

(22)  tolka som en framgång 

(23)  *tolka som en framgång tolkar 

Exempelpar (20) och (21) visar hur verbet kan upprepas i slutet av uttrycket vilket betyder att 

det är en liknelse eller en jämförelse. Exempelpar (22) och (23) visar hur verbet inte kan upp-

repas i slutet av uttrycket vilket betyder att det inte är en liknelse eller en jämförelse utan något 

annat.  

3.2.3 Liknelser kontra jämförelser 

Hittills har jag beskrivit metoderna som jag har använt för att separera liknelser och jämförelser 

från övriga fall. Nu följer det en kort redogörelse om metoderna som presenterades i bakgrunds-

avsnittet och som jag har använt för att separera liknelserna från jämförelserna. Jag kommer 

att utgå från tre kriterier: 

1. Sanningshalt, dvs. Ortonys teori om uttryck är sanna eller inte 

2. Likhet, dvs. Glucksberg & Keysars teori om hur många egenskaper sakled och bildled delar  

3. Avstånd, dvs. Wellanders teori om hur långt det som menas är från det som uttrycks 

Jag exemplifierar metoden att kategorisera figurativa uttryck med följande exempel: 

(24)  Han låter som en papegoja. 

Här har jag funderat över om en människa kan låta som en papegoja (sanningshalt), hur lika 

egenskaper en människa och en papegoja har (likhet) och hur långt figurativt avstånd är mellan 

en människa och en papegoja (avstånd). Angående sanningshalten är uttryckets betydelse bok-

stavligt tvivelaktig. Människor kan inte låta exakt likadant som papegojor eftersom de tillhör 

olika arter men vi kan dock försöka imitera papegojor, vilket kan leda till liknande ljud.   

Däremot delar människor och papegojor inga egenskaper och följaktligen är avståndet mellan 

dem långt. Sammanfattningsvis är uttrycket mer liknelseaktigt, att döma av alla kriterier jag 

använder.  
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3.2.4 Exempelkategoriseringar 

För att mer noggrant utvärdera min användning av dessa metoder har jag valt ut fyra exempel 

från materialet. Dessa exempel kommer att presenteras och analyseras i detta avsnitt. Detta är 

i enlighet med min strävan att bidra med kunskap om hur uttryck som följer mönstret VERBA 

som EN N kan identifieras och kategoriseras i allmänhet. Exempel presenteras och analyseras 

ett i taget. Först visar jag hur jag har använt de fyra kriterierna för att skilja liknelser/jämförelser 

från övriga mönster. Därefter visar jag hur jag har använt de tre kriterierna för att separera 

liknelserna från jämförelserna. Jag börjar kategoriseringen med följande exempel: 

(25)  Mascaran är vattenfast och sitter som ett smäck! 

Om man ersätter som med som om blir det som i (26) nedan: 

(26)  *Mascaran är vattenfast och sitter som om ett smäck! 

Exempel (26) visar att som inte kan ersättas med som om vilket betyder att detta exempel inte 

bör sorteras bort som ett övrigt fall. Dessutom är verbet sitta inte ett av de verb som enbart 

används i ett icke-jämförande syfte (såsom framstå, framträda, uppträda och passa). Sitta som 

ett smäck är ett svenskt uttryck och ordet smäck används sällan på andra sätt i modern svenska. 

Idag används ordet keps istället för smäck. Därför har jag inte översatt uttrycket ordagrant till 

engelska och finska utan använt liknande uttryck som finns i engelska respektive finska: 

(27)  The mascara is waterproof and fits like a glove. 

(28)  Ripsiväri on vedenkestävä  ja    sopii   kuin  nenä  päähän. 

Mascara   är vattenfast       och  passar som  näsa  huvud-ILL 

Mascaran är vattenfast och passar som näsan i huvudet. 

Eftersom ordet like används i den engelska motsvarigheten och kuin i den finska 

motsvarigheten tyder detta på att uttrycket antingen är en liknelse eller en jämförelse. Om man 

upprepar verbet i slutet av uttrycket blir det: 

(29)  Mascaran är vattenfast och sitter som ett smäck sitter! 

Jag har här bedömt att verbet kan upprepas – (29) kan visserligen tyckas vara en märklig 

formulering, men detta handlar om att uttrycket sitta som en smäck är så lexikaliserat, och inte 

att själva strukturen inte fungerar. Detta tillsammans med resultaten från de tre andra kriterierna 

visar att exempel (25) är en liknelse eller en jämförelse. Härnäst försöker jag avgöra om 
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exempel (25) är en liknelse eller ej. Angående sanningshalten är uttryckets betydelse 

bokstavligt falsk: en mascara inte kan fungera på samma sätt som en keps eftersom mascara 

används som smink medan keps är ett klädesplagg. Dessutom delar mascara och keps inte 

särskilt många egenskaper och följaktligen är avståndet mellan en mascara och en keps relativt 

långt. Sammanfattningsvis är uttrycket mer liknelseaktigt, att döma av alla kriterier jag 

använder. Vi fortsätter kategoriseringen med exemplet i (30) nedan: 

(30)  Han sover som en stock. 

Om vi ersätter som med som om får vi exemplet i (31) nedan: 

(31)  *Han sover som om en stock. 

Exempel (31) visar att som inte kan ersättas med som om vilket betyder att detta exempel inte 

bör sorteras bort som ett övrigt fall. Dessutom är verbet sova inte ett av de verb som enbart 

används i ett icke-jämförande syfte. Exempel (32) och (33) visar den engelska respektive finska 

översättningen: 

(32)  He sleeps like a log. 

(33)  Hän nukkuu kuin tukki. 

   Hen sover som  stock 

  Hen sover som en stock. 

Eftersom ordet like används i den engelska översättningen och kuin i den finska översättningen 

är det sannolikt att uttrycket antingen är en liknelse eller jämförelse. Om man upprepar verbet 

i slutet av uttrycket blir det: 

(34)  Han sover som en stock sover. 

Jag har här bedömt att verbet kan upprepas – (34) kan visserligen tyckas vara en märklig 

formulering, men detta handlar om att uttrycket sova som en stock är så lexikaliserat, och inte 

att själva strukturen inte fungerar. Detta tillsammans med resultaten från de tre andra kriterierna 

visar att exempel (30) är en liknelse eller en jämförelse. Härnäst försöker jag avgöra om detta 

är en liknelse eller ej. Angående sanningshalten är uttryckets betydelse bokstavligt falsk, en 

människa kan inte sova som en stock eftersom stockar inte sover. Dessutom delar en människa 

och en stock inga egenskaper och följaktligen är avståndet mellan en människa och en stock 
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långt. Sammanfattningsvis är även detta uttryck mer liknelseaktigt. Vi fortsätter kategorisering-

en med exemplet i (35) nedan: 

(35)  Alltså deras highlight är som en dröm , den applicerar jag faktiskt med en borste som också är 

från Anastasia of Beverlyhills som är sjukt bra ! 

Om man ersätter som med som om blir det: 

(36)  *Alltså deras highlight är som om en dröm , den applicerar jag faktiskt med en borste som också 

är från Anastasia of Beverlyhills som är sjukt bra ! 

Exempel (36) visar att som inte kan ersättas med som om, återigen är det alltså att vi inte kan 

sortera uttrycket bland de övriga fallen genom detta kriterium. Inte heller är verbet vara ett av 

de verb som enbart används i ett icke-jämförande syfte. Exempel (37) och (38) visar den 

engelska respektive finska översättningen: 

(37)  (…) their highlight is like a dream (…) 

(38)  (…) heidän highlightinsa    on  kuin uni (…) 

      deras  highlight-POSS är  som dröm 

      deras highlight är som en dröm 

Eftersom ordet like används i den engelska översättningen och kuin i den finska översättningen 

tyder det på att uttrycket hör hemma på jämförelse–liknelse-skalan. Om man upprepar verbet i 

slutet av uttrycket blir det: 

(39)  Alltså deras highlight är som en dröm är , den applicerar jag faktiskt med en borste som också är 

från Anastasia of Beverlyhills som är sjukt bra ! 

Verbet kan upprepas i slutet av uttrycket. Detta tillsammans med resultaten från de tre andra 

kriterierna visar att exempel (35) en liknelse eller en jämförelse. Härnäst försöker jag avgöra 

om detta är en liknelse eller ej. Angående sanningshalten är uttryckets betydelse bokstavligt 

falsk dvs. ett konkret föremål såsom smink inte kan vara en dröm. Dessutom delar ett smink 

och en dröm knappast några tydliga egenskaper och följaktligen är avståndet mellan ett smink 

och en dröm långt. Sammanfattningsvis är uttrycket mer liknelseaktigt. Vi fortsätter kategori-

seringen med följande exempel: 

(40)  Det har ju nästan blivit som en liten tradition. 

Om man ersätter som med som om blir det: 
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(41)  *Det har ju nästan blivit som om en liten tradition.  

Exempel (41) visar att som inte kan ersättas med som om vilket betyder att uttrycket antingen 

är en liknelse eller en jämförelse enligt det första kriteriet. Dessutom är verbet bli inte ett av de 

verb som enbart används i ett icke-jämförande syfte. Exempel (42) och (43) visar den engelska 

respektive finska översättningen: 

(42)  It’s like a minor tradition. 

(43)  Siitä on tullut melkein kuin pieni perinne. 

     Den  har blivit nästan  som  liten tradition 

     Den har nästan blivit som en liten tradition. 

Det faktum att ordet like används i den engelska översättningen och kuin i den finska 

översättningen tyder på att uttrycket hör hemma på jämförelse–liknelse-skalan. Om man 

upprepar verbet i slutet av uttrycket blir det: 

(44)  ??Det har ju nästan blivit som en liten tradition blir. 

Det är alltså tveksamt om verbet faktiskt kan upprepas här. Sammantaget är det ändå tillräckligt 

många kriterier som antytt att det kan vara en jämförelse–liknelse för att jag också ska vilja 

ställa de frågor som uteslutande handlar om uttryckets figurativitet. Angående sanningshalten 

är uttryckets betydelse bokstavligt sann, dvs. något som uttrycks med ordet det har upprepats 

så pass ofta att det kan betraktas som en tradition. Eftersom uttrycket saknar kontext vet vi 

egentligen inte vad det är som jämförs med en liten tradition. Men om det och en liten tradition 

delar gemensamma egenskaper och om avståndet mellan dessa två är kort är uttrycket mer 

jämförelseaktigt. Sammantaget har testen inte talat tillräckligt tydligt för att jag ska kategorise-

ra det som en liknelse, och det har alltså förts till andra undersökningskategorin, dit övriga fall 

inklusive jämförelser har förts.  

Jag ska nu klargöra några ytterligare avgränsningar som gjorts i samband med under-

sökningarna. För det första har jag alltså gjort två undersökningar, en med och en utan s-verb. 

Anledningen till att s-verb inte tas med i båda undersökningarna är att de sällan används i 

liknelser och jämförelser och att sådana belägg ju svårligen kan bidra med kunskap om 

liknelsers semantik, vilket är en del av uppsatsens syfte. Att s-verb är mycket sällsynta kommer 

att framgå i resultatavsnittet med önskvärd tydlighet. För det andra har exempel med fel-

stavningar och liknande också tagits med om dessa exempel ändå är förståeliga. Ett sådant 

exempel visar jag i (45) nedan:  
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(45)  Det sitter som ett smäck. 

Här är det inte fråga om en direkt felstavning utan variation i valet av artikel (ett och inte en 

smäck). Variationen beror sannolikt på att smäck i princip enbart används i det ovan nämnda 

uttrycket. Slutligen har alla verbformer tagits med och räknats som en i de delar av under-

sökningen där jag intresserar mig för hur vanliga olika verb är i liknelser och övriga fall. Till 

exempel är vara, är, var och varit alla verbformer till verbet vara.  
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4 Resultat 

I detta avsnitt kommer jag att presentera undersökningens resultat. I avsnitt 4.1 skriver jag om 

undersökningen med s-verb och i avsnitt 4.2 skriver jag om undersökningen utan s-verb. 

4.1 Undersökningen med s-verb 

Tabell 1 visar fördelningen mellan s-verb och övriga verb angående liknelser och övriga fall i 

uppsatsens första undersökning. 

Tabell 1 Andel liknelser i undersökningen med s-verb 

Verbtyp Liknelser Övriga Procent liknelser 

S-verb   4 21 16  

Verb utan s 32 43 42  

Totalt 36 64 36  

Liknelser verkar vara onekligen mycket vanligare bland verben som inte slutar på s. Resultatet 

visar att 4 av de 100 exemplen innehåller både en liknelse och ett s-verb. Nedan presenteras de 

fyra liknelserna med tillhörande kontext: 

(46)  (…) det känns som ett mirakel. 

(47)  Känns lite konstigt att det på ett sätt ” redan ” gått ett dygn men samtidigt… känns som en evighet.  

(48)  Det känns som en liten ljuspunkt i tillvaron. 

(49)  Jag hade även en molande smärta nere i flanken och svettades som en gris och frös om vartannat. 

Vidare kan det konstateras att tre av dessa liknelser innehåller samma verb: kännas. Formen 

kännas kan visserligen vara passiv av känna, men i detta fall rör det sig i alla tre fall av om 

deponensliknande konstruktioner. Den sista liknelsen innehåller ett deponensverb, alltså verbet 

svettas. Däremot finns det inga exempel på liknelser med reciproka eller passiva verb. Verbet 

kännas bildar en liknelsekonstruktion tillsammans med flera substantiv. Slutligen kan det 

konstateras att alla dessa substantiv har en abstrakt betydelse och är svåra att definiera, alltså 

ett mirakel, en evighet och en liten ljuspunkt i tillvaron. Vad vi bör ta med oss från denna 

undersökning är kanske framförallt att liknelser är sällsynta med s-verb generellt, och ännu 

sällsyntare blir de om vi hade uteslutit deponensverb ur kategorin s-verb.  
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4.2 Undersökningen utan s-verb 

Tabell 2 visar fördelningen mellan liknelser, övriga fall och exempel som inte går att kategori-

seras. Mer om okategoriserbara fall går att läsa i avsnitt 3.1. 

Tabell 2 Fördelningen mellan liknelser och övriga fall 

Typ Antal Procent 

Liknelser 213   43  

Övriga 269   54 

Okategoriserbara   18     4 

Totalt 500 100 

Resultat från undersökningen med 500 exempel visar att övriga fall är lite vanligare än 

liknelser. Skillnaden mellan dessa två är dock inte markant eftersom cirka 40 procent är 

liknelser och cirka 50 procent är övriga fall. Följaktligen kan vi konstatera att liknelser används 

relativt frekvent åtminstone i informell, nutida svenska.  

I tabell nedan visar jag också hur vanligt det är med attribut bland liknelser: 

Tabell 3 Andel attribut i liknelserna  

Typ Attribut/Totalt Procent attribut 

Liknelser 69/213 32  

Övriga 160/269 59  

Okategoriserbara 6/18 33  

Totalt 235/500 47  

Omkring hälften av de 500 exemplen innehåller ett eller flera attribut och de används mer i 

övriga fall än i liknelser. Anledningen till detta kan vara att liknelser ofta är lexikaliserade och 

uppträder i en enkel form som inte tar några attribut. Ett sådant exempel visar jag i (50) nedan: 

(50)  Det sitter som en stor smäck. 

Jag har här bedömt att uttrycket inte kan ha attribut – (50) är visserligen en grammatiskt korrekt 

formulering, men uttrycket sitta som en smäck är så lexikaliserat att det förlorar sin betydelse 

om man lägger till ett attribut. Det finns dock liknelser som kan ha attribut. Ett sådant exempel 

visar jag i (51) nedan: 

(51)  Jag sov som ett litet barn. 

Detta är ett exempel på en mer produktiv liknelse som kan användas både med och utan attribut. 

En anledning till att liknelser som inte tar attribut är mer etablerade kan vara att de är lättare att 

komma ihåg. Däremot är variationen större angående övriga fall även idag, och det verkar alltså 
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som om denna kategori inte är lika fast till sin form. Nedan presenteras hur några övriga fall 

med verbet framstå ser ut:  

(52)  Jag tror inte på att han i det läget skulle klara av att sansa sig för att försöka framstå som en 

sansad världspolitisk ledare. 

(53)  Syrian Network For Human Rights, som framstår som en mycket partisk organisation. 

(54)  JIT rapporten framstår som ett löjligt och kriminellt försök att skjuta skulden på Ryssland. 

Exemplen ovan visar hur verbet framstå används i ett icke-jämförande syfte; det uttrycker alltså 

yrke (exempel 52), roll (exempel 53) och funktion (exempel 54). Exemplen visar också att 

nominalfraserna i dessa exempel innehåller ett eller flera attribut. Substantiv och attribut som 

används i dessa exempel skiljer sig från varandra vilket betyder att exemplen inte är fasta i sin 

form.  

Tabell 4 visar de vanligaste verben som förekommer i hela materialet. 

Tabell 4 De vanligaste verben i mönstret VERBA som EN N 

Exempel Absolut frekvens Procent 

Σ 1 340  

1. vara 258 19 

2. sova 87 6 

3. bli 85 6 

4. fungera/funka 78 6 

5. komma 69 5 

6. sitta 61 5 

7. låta 52 3  

8. gå 27 2 

9. ligga 27 2 

10. somna 23 2 

11. ha 23 2 

12. se 22 2 

13. må 20 1 
 

Resultatet visar att det vanligaste verbet i mönstret VERBA som EN N är vara. Det används i 

omkring en femtedel av alla exempel. Anledningen till detta är att vara är ett kopulaverb med 

en mycket vag egenbetydelse. Genom att undersöka de 500 exemplen har jag kommit fram till 

att vara kan användas i både liknelser och i övriga fall. Till skillnad från verbet vara har verben 

sova, komma, sitta, gå, somna och må en tydlig egenbetydelse. Av de 500 exemplen framgår 

att dessa verb används mer i liknelser än i övriga fall. Däremot används bli, ha och se mer i 

övriga fall än i liknelser.  
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De resterande verben fungera/funka, ligga och låta kan inte delas upp lika tydligt i skalan 

liknelser och övriga fall. Exempel nedan visar hur fungera/funka, låta, ligga och vara kan 

användas i liknelser respektive i övriga fall: 

(55)  Boken fungerar som en väckarklocka för alla som är så upptagna att de prioriterar bort att gå och 

lägga sig . 

(56)  Pixi Illuminating Tint & Conceal är en härlig multifunktionell produkt som fungerar som en 

färgad dagkräm , solskydd samt concealer och ger en naturlig täckning full med lyster ! 

(57)  Stellan gillar att låta som en tiger.  

(58)  Att ha med en fettdrink med kokosfett , kaffe , kanel osv låter som en bra idé. 

(59)  Och fråga mig inte hur jag har sovit i natt ,  för mitt påslakan låg som en korv bredvid mig.  

(60)  Pudret ska ligga som en torr yta ytterst på huden. 

(61)  Hela internetshoppingen är som ett stort lotteri. 

(62)  Ett användningsområde som det också står om men som jag inte testat än är som ett brynvax – 

men kan tänka mig att det funkar bra faktiskt! 

Exempel (55), (59) och (61) är mer liknelseaktiga medan exempel (56), (58), (60) och (62) är 

mer jämförelseaktiga. Exempel (57) är däremot svårare att kategorisera när vi inte har tillgång 

till kontexten. Antagligen handlar det om ett barn som gillar att imitera en tiger. Då är avståndet 

mellan Stellan och en tiger långt. Uttryckets betydelse är dock sann eller nästan sann beroende 

på hur bra Stellan är att imitera. Följaktligen är det inte självklart om uttrycket är mer 

jämförelseaktigt eller mer liknelseaktigt. Om Stellan däremot är en katt är uttrycket mer 

jämförelseaktigt eftersom både katter och tigrar tillhör kategorin kattdjur. Att så kan vara fallet 

framstår knappast som en omöjlighet, och exemplet belyser alltså hur kontext kan inverka på 

en tolkning och kategorisering av ett exempel. 

Av de 500 exemplen framgår att nästan hälften av alla verb i mönstret VERBA som EN N står 

i presens, en cirka fjärdedel står i preteritum och en cirka femtedel står i infinitiv. Bloggtexter, 

precis som andra former av sociala medier handlar ofta om aktuella och i viss mån vardagliga 

saker, och detta förklarar nog varför presens är den allra vanligaste formen.  

I tabell 5 nedan visar jag slutligen vilka fullständiga verbliknelseuttryck som är vanligast i 

mönstret VERBA som EN N. Det är här alltså inte bara verbet som är lexikalt specificerat, utan 

även substantivet. Som jag motiverade i avsnitt 3.2 har jag uteslutande tagit hänsyn till liknelser 

och inte övriga fall, även om nästan alla av de vanligaste typerna är just liknelser. Jag har valt 

att behandla sova som en prinsessa/prins/kung som ett enda exempel eftersom betydelsen är 

samma även om man syftar på olika kön eller olika titlar. 
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Tabell 5 De vanligaste verbliknelserna i mönstret VERBA som EN N 

Exempel Absolut frekvens Procent 

Σ 1 340  

1. Sitta som en smäck 52 4 

2. Sova som en stock 40 3 

3. Sova som en prinsessa/prins/kung 27 2 

4. Komma som ett brev på posten 27 2 

5. Somna som en stock 20 1 

6. Gå som en dans 11 1 

7. Vara som en dröm 7 1 

8. Falla som en fura 7 1 

9. Slita som ett djur 6 0,5 

10. Jobba som en tok 6 0,5 

Det finns faktiskt bara ett exempel som inte är en liknelse men som kunde ha kommit in i de 

tio vanligaste exemplen, nämligen uttrycket komma som en chock. Anledningen till att jag inte 

har kategoriserat det som en liknelse är att jag anser att uttrycket är sant, på så sätt att något 

som sades var en så stor överraskning att det jämförs med en chock, dvs. en reaktion som var 

och en av oss kan drabbas av om man hamnar t.ex. i en olycka. Det slutliga resultatet beror 

dock också på vad det är som jämförs med en chock. Ofta saknas kontexten vilket försvårar 

kategoriseringen. Detta exemplifieras med exempel (63) nedan: 

(63)  Det kom som en chock. 

Eftersom exemplets sakled utgörs av ordet det blir det knepigt att använda kriteriet om 

sakledets och bildledets överensstämmelse.  

Förutom liknelsen vara som en dröm innehåller de alla andra vanligaste liknelserna verb 

som har en stark egenbetydelse. Dessutom är stor del av de substantiv som används i 

liknelserna inanimata dvs. icke-levande. Mer om detta i avsnitt 5.1.  

Fyra av de tio vanligaste liknelserna handlar om sömn, dvs. sova som en stock, sova som en 

prinsessa/prins/kung, somna som en stock och vara som en dröm. En anledning till att sömn är 

ett så populärt ämne i texterna är att en stor del av bloggar handlar om hälsa och sjukvård, 

föräldraskap, barn samt hus och hem. Det vill säga bloggare skriver om sin vardag där sömn 

har en stor roll. Följaktligen är sömn något som är gemensamt för oss alla och som ändå är 

svårt att begripa eftersom man inte vet vad egentligen händer när vi sover. Det gör det mer 

abstrakt och alltså mer bildligt. Angående liknelsen vara som en dröm är betydelsen inte helt 

tydlig. Liknelsen används för att beskriva något som är positivt men betydelsen kan variera hos 

olika personer. Även kontext spelar en viktig roll här: vad var det som var som en dröm? 
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De tio vanligaste liknelserna kan alla betraktas som traditionella – det rör sig inte om någon 

kreativ nybildning som av en eller annan anledning används mycket frekvent i materialet.  

Däremot utgör de faktiskt en tämligen liten del av alla 1 340 exempel, då den allra vanligaste 

liknelsen faktiskt inte används mer än 52 gånger. Möjligen tyder detta på en kreativ användning 

av liknelser i bloggmaterialet. Vi kan också notera att viss sammanblandning förekommer i 

användningen av de allra vanligaste liknelserna: både sova och somna används med substantiv-

et stock och de tre besläktade substantiven prinsessa, prins och kung används tillsammans med 

verbet sova. Det är slutligen intressant att notera att substantivet tok, som ovan återfinns i 

uttrycket jobba som en tok, också förekommer med en rad andra verb såsom cykla, träna, 

handla, gäspa, osv. Det är alltså tydligt att det faktiskt också förekommer en del variation bland 

de uttrycken som kategoriseras som de allra vanligaste i min undersökning. En del av denna 

variation kan nog förstås som att skribenten inte helt är medveten om vilken den lexikaliserade 

liknelsen faktiskt är, men det ska också sägas att alla exempel på varianter nog inte låter sig 

förklaras på detta sätt. 
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5 Diskussion  

I detta avsnitt diskuterar jag några aspekter av de resultat som framkom i föregående avsnitt. I 

avsnitt 5.1 diskuteras exempelliknelsernas animacitet. I avsnitt 5.2 diskuteras hur exempel-

liknelsernas figurativitet skiljer sig från varandra, och i avsnitt 5.3 diskuteras i vilken 

utsträckning språkkontakt med engelska verkar ha påverkat användningen av liknelser i under-

sökningsmaterialet.  

5.1 Animacitet 

Substantiv som används i liknelserna kan delas upp i animata respektive inanimata, alltså 

substantiv som betecknar levande respektive icke-levande företeelser. Resultatet visar att en 

stor del av de substantiv som används som bildled i de tio vanligaste liknelserna är inanimata: 

en smäck, en stock, ett brev, en dans, en dröm och en fura. Animata substantiv som används i 

liknelserna är en tok, ett djur och en prinsessa/prins/kung. Användningen av inanimata 

substantiv i bildleden får som konsekvens att uttrycken blir ännu mer bildliga. Avståndet 

mellan sakled och bildled blir typiskt större om bildledet är inanimat, då sakledet väldigt ofta 

verkar vara animat i liknelserna. Åtminstone är så fallet i de bloggtexter jag undersökt. Följande 

tre exempel nedan visar att det ofta är bloggaren själv eller en familjemedlem som fungerar 

som sakled: 

(64)  Jag mår som en kratta. 

(65)  Han sover som en stock. 

(66)  Du flyger som en vante rakt in i väggen. 

Vad gäller animacitet tror jag alltså att vi kan säga följande: den typiska verbliknelsen 

innehåller ett animat substantiv (eller ett pronomen) som sakled, och ett inanimat substantiv 

som bildled. Samtidigt är det tydligt att animata substantiv också kan förekomma som bildled. 

Bildleds animacitet är dessutom relaterad till frågan om graden av figurativitet, och detta 

skriver jag om i följande avsnitt. 

5.2 Figurativitet  

De vanligaste verbliknelserna presenterades i tabell 5. Även om de alla är liknelser skiljer de 

sig åt angående graden av figurativitet. Som skrivs i bakgrundsavsnittet kan figurativa uttryck 

betraktas som ett kontinuum, vilket betyder att figurativiteten minskar när man förflyttar sig 
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från metaforer till liknelser och från liknelser till jämförelser. I (67) och (68) nedan visas två 

liknelser med verbet sova. Den första liknelsen kan uppfattas som mer figurativ än den andra. 

(67)  Jag sov som en stock. 

(68)  Jag sov som en prinsessa/prins/kung. 

I exempel (67) jämförs en människa med en icke-levande sak, vilket gör liknelsen mer figurativ 

som beskrevs i avsnitt 5.1. I exempel (68) jämförs däremot en människa med en annan 

människa. På så sätt är det uppenbart att sakled och bildled tillhör samma övergripande kategori 

(kategorin animat, och även kategorin människa). Däremot är det föga troligt att ”jag” 

betecknar en kunglighet, och det går alltså att hävda sakled och bildled tillhör olika del-

kategorier inom kategorierna animat eller människa. Detta gör uttrycket så pass figurativt att 

det är en liknelse och inte en jämförelse. Som sagt bör figurativitet inte betraktas som något 

som antingen finns eller inte finns utan som ett kontinuum. Med hjälp av de tre kriterierna som 

presenterades i metodavsnittet kan man skilja liknelser från jämförelser. Alltså: ju mindre 

sanningshalten i uttrycket är, ju färre egenskaper sakled och bildled delar och ju längre 

avståndet från det som menas till det som uttrycks är, desto mer figurativt blir uttrycket. 

Åtminstone sedan min metoddiskussion (se avsnitt 3.2) har det dock varit tydligt att i slutändan 

är det dock läsaren själv som får avgöra hur figurativt uttrycket är.  

5.3 Engelskans inflytande i liknelserna 

En del av de tio vanligaste liknelserna verkar faktiskt ha lånats in från engelska medan andra 

framstår som mer utpräglat inhemska, och kanske också språkhistoriskt äldre.7 Att några 

liknelser kan ha lånats in från engelska framstår nog inte som särskilt förvånande, då engelska 

som bekant varit världens viktigaste lingua franca sedan åtminstone andra världskriget 

(Gyllenbok 2015:47–50). Det är också mycket tydligt att engelskan under 1900-talet och 2000-

talet haft ett märkbart inflytande på svenskans lexikon, där lexikaliserade liknelser kan sägas 

ingå. Exemplen i (69) och (70) nedan visar två engelska liknelser samt deras svenska mot-

svarigheter som båda finns bland de tio vanligaste liknelserna: 

 

 
7 Jag förutsätter att lexikaliserad liknelse som finns i både engelska och svenska har kommit från engelska till 

svenska och inte tvärtom. Motsatsen får åtminstone betraktas som högst osannolik, då svenska och nordiska språk 

inte utövat något märkbart inflytande på engelska sedan medeltiden. 
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(69)  Sleep like a log. 

Sova som en stock. 

(70)  Sleep like a princess.  

  Sova som en prinsessa. 

Från de 500 exemplen jag undersökt i detalj framgår det även att engelsk påverkan inte bara 

syns i översättningslån av lexikaliserade liknelser, utan också i form av direkta lån av enskilda 

ord. Exempel nedan visar hur direkta lån från engelska har anpassats till svenska genom att 

lägga ändelsen -a till verbet: 

(71)  powernappa som en queen 

(72)  googla som en tok 

Substantivet queen i exempel (71) är däremot ett direktlån från engelskan som inte blivit 

anpassat till svenskan. Mickwitz (2010) skriver att verb ofta anpassas till svenskan medan 

substantiv ofta får bevara sin ursprungliga form, dvs. naken form som inte inkluderar böjningar 

eller avledningar. Anledningen till att verb måste anpassas men inte substantiv är att ”det 

syntaktiska kravet på morfologisk anpassning till svenskan inte är lika stort hos substantiv som 

hos verb” (Mickwitz 2010:5). Detta är alltså ett drag i språkkontakten mellan svenska och 

engelska som tydligt framträder i användningen av liknelser i svenska bloggtexter.  

Sammantaget kan vi av mina undersökningar dra slutsatsen att det finns tydliga spår av 

engelskt inflytande i användningen av liknelser i svenska. Samtidigt ska graden av inflytande 

inte överdrivas. Flertalet av de tio vanligaste liknelserna är att betrakta som inhemska, och 

exempel som i (71) och (72) hör knappast till vanligheten bland de 500 detaljstuderade 

beläggen i mina undersökningar. 
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6 Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att belysa semantik och syntax i svenska liknelser som följer 

mönstret VERBA som EN N. Resultaten från den första studien med s-verb visar att s-verb sällan 

används i liknelser – även om jag åtminstone hittas exempel på deponensverb bland liknelserna 

i denna undersökning. Resultaten från den andra studien visar att liknelser är vanliga i nutida 

informell svenska, i relation till jämförelser och andra övriga fall, att attribut används mindre 

ofta tillsammans med liknelser än med övriga fall och att substantiven som används i 

liknelserna ofta är inanimata. Det vanligaste verbet i mönstret VERBA som EN N är verbet vara 

som används i både liknelser och i övriga fall. Detta resultat är mycket tydligt men knappast 

överraskande – det beror rimligen på att vara till sin karaktär är ett verb med ytterst vag lexikal 

semantik men väldigt vanligt. Resultaten visar också att de vanligaste verbliknelserna är 

lexikaliserade och etablerade i svenskan även om det förekommer en del mer kreativa liknelser, 

som bland annat kan ha påverkats av språkkontakt med engelska – två sådana exempel är 

powernappa som en queen och googla som en tok. Trots engelskans inflytande är dock över 

hälften av de tio vanligaste liknelserna inhemska.  

Kategorisering av figurativa uttryck är inte sällan komplicerat, och lingvister är i själva 

verket inte ense om vad som ska kategoriseras som ett figurativt uttryck. Dessutom spelar även 

samtalskontext, talarens intention och talarens erfarenheter roll i kategoriseringen. Som 

beskrivs tidigare borde figurativa uttryck betraktas längsmed ett kontinuum där alla uttryck i 

viss mån är bildliga, men metaforer och liknelser är mer bildliga än jämförelser. Eftersom det 

är svårt att ställa upp tydliga gränser för att visa var liknelser slutar och jämförelser börjar kan 

det stundtals blir något godtyckligt var enskilda forskare drar gränsen. Förhoppningsvis har 

min uppsats kunnat belysa allt detta, samtidigt som vi nu har fått en något tydligare av bild hur 

liknelser och andra uttryck som påminner om dem till sin form och/eller betydelse används i 

modern svenska.  
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