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Sammandrag 

Den här uppsatsen studerar bruket av dolda metaforer i ett sammanhang där man talar om 

kärlek, dels för att se om det går att urskilja strukturer och grundläggande koncept i 

metaforiken och dels för att se om det i dessa eventuella strukturer går att urskilja drag som 

kan tänkas säga något om relationerna mellan språk, tänkande och handlande. Materialet 

utgörs av Maken, en roman av Gun-Britt Sundström, och analysen av materialet bygger på 

George Lakoffs och Mark Johnsons metaforteori. Min analys visar de att metaforiska 

uttrycken i mitt material går att kategorisera utifrån några grundläggande begrepp, och att det 

i dessa begrepp förekommer värderingar som kan antas påverka begreppsuppfattningen. I 

vilken utsträckning begreppsuppfattningen påverkar vårt agerande, och hur mycket av detta 

som beror på metaforbruket är dock svårt att ta ställning till i en så pass liten undersökning 

som denna. 
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1  Inledning 

När man talar om metaforer handlar det oftast om det litterära språkets användning av dem, 

man åsyftar retorikens och stilistikens metaforik. Forskningen kring denna metaforik är 

omfattande, och det finns väl utarbetade teorier om metaforen som stilgrepp och litterär 

utsmyckning. Det finns däremot få teorier som berör metaforen utanför skönlitteraturen, det 

vill säga det språk som diskuterar vardagsfrågor inom exempelvis politik, utbildning eller 

ekonomi. Det finns heller inte mycket om allmänspråkets osynliga metaforik, alla de 

förbleknade uttryck som går att finna i vårt vardagsspråk: insikter, förklaringar, 

grundläggande värdeskalor (Stålhammar 1997:8). Jag vill därför undersöka hur dessa 

metaforer kan se ut och om det går att urskilja några mönster i det dolda metaforbruket.  

Det är ett rimligt antagande att det finns relationer mellan ett visst språk och den kultur som 

dess språkanvändare skapat, att vissa fenomen enbart existerar i vissa kulturer och följaktligen 

även de ord som betecknar dessa fenomen. Associationsmönster och begreppsuppfattningar 

borde därför skilja sig åt mellan olika språk och kulturer, något som sannolikt skulle speglas i 

metaforiken. Jag vill därför efter en analys av de strukturer som eventuellt går att finna i 

metaforiken även diskutera på vilket sätt dessa kan tänkas säga något om relationen mellan 

språk, tänkande och handlande. Om språket i viss mån styr vårt tänkande och vår 

begreppsuppfattning, på vilket sätt kan det visa sig i metaforiken och hur kan det i sin tur 

tänkas påverka hur vi agerar i särskilda situationer? 

1.1 Syfte 

Syftet med min uppsats är att ta reda på vilka dolda metaforer som kan förekomma i en 

kärlekskontext, för att sedan kategorisera och analysera dessa närmre och förhoppningsvis få 

svar på huruvida det går att hitta mönster i det dolda metaforbruket. Vidare vill jag undersöka 

om det finns något som tyder på att den dolda metaforiken styr vårt handlande och 

strukturerar vår begreppsapparat på ett grundläggande plan. Materialet för min analys utgörs 

av delar ur romanen Maken av Gun-Britt Sundström.  

1.2  Disposition 

Efter inledning och syftesformulering följer i kapitel två en teoretisk bakgrund där jag redogör 

för metaforen som begrepp. Jag presenterar också den metaforteori som ligger till grund för 

min undersökning, och jag går igenom de begrepp och definitioner inom metaforiken som är 

centrala för min analys. De viktigaste begreppen sammanfattas i slutet, tillsammans med 
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kortfattade förklaringar till samtliga. Jag har även med ett kort avsnitt om språklig relativitet 

och olika uppfattningar kring språk och tänkande. I kapitel tre ges en beskrivning av mitt 

material och i det efterföljande kapitlet redogör jag för den metod jag använt för att analysera 

materialet. I analysmomentet i kapitel fem kategoriserar jag de olika exemplen efter de 

definitioner som jag redogjort för i teori- och metodkapitlen. Varje exempel redovisas med en 

kortfattad analys, och resultatet av dessa analyser sammanfattas och diskuteras sedan i 

uppsatsens sista del. 

 

2  Teori 

2.1  Teoretisk bakgrund 

Metafor kommer av det grekiska meta pherein, att föra, flytta över; en metaphora är alltså en 

överföring; termen ”överförd betydelse” används ofta i lexikon för att ange metaforisk 

användning (Stålhammar 1997:13). Lena Ekberg (1993:107) beskriver metaforbegreppet på 

följande sätt:   

Metaforisk överföring innebär att vi använder oss av en semantisk struktur som hör till en specifik 

erfarenhetsdomän för att uttrycka en betydelse som hör hemma i en annan domän. Inom den 

kognitiva semantiken benämner man de båda domäner som är involverade i en metaforisk överföring 

för käll- respektive måldomänen. Den ”bokstavliga” betydelsen hos ett metaforiskt uttryck är alltså 

den betydelse som uttrycket har i källdomänen, medan den ”överförda” betydelsen är den betydelse 

som uttrycket har i måldomänen. 

Lite förenklat kan man säga att ord som används i en ny, överförd betydelse för med sig 

minnen och associationer från tidigare användning (Stålhammar 2007:9). Man kan således 

betrakta metaforen som ett lån och ett samspel mellan tankar snarare än ord, som en 

transaktion mellan olika kontexter (Kjeldsen 2008:262). 

Istället för termerna käll- och måldomän används ibland begreppen tenor och vehikel, som 

lanserades av Harvardprofessorn I. A. Richards i boken The Philpsophy of Rhetoric 1936. 

Kjeldsen (2008:263) definierar dessa på följande sätt: tenor är uttryckets huvudtanke, det vill 

säga den grundläggande betydelsen. Vehikel (eng. vehicle, ’transportmedel’ eller ’bärare’) är 

den föreställning genom vilken tenoren beskrivs eller uppfattas. I uttrycket månen är en ost 

används en ost och dess karakteristiska utseende som vehikel och får oss att uppfatta tenoren 

månen genom ostens specifika drag: den är rund, gulaktig och gropig.  
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Metaforer kan delas in i två huvudgrupper: levande och döda. I traditionell metaforteori har 

metaforen betraktats och studerats som ett utsmyckande av språket, och man har i stilanalys 

främst intresserat sig för den levande metaforen som stilfigur (Kjeldsen 2008:262). Den döda 

metaforen, alternativt den stelnade metaforen, är ett ursprungligen metaforisk uttryck som 

funnits så länge i språket att den ursprungliga betydelsen glömts bort, det har lexikaliserats: 

upptagits i lexikon som ett eget lexem och fått en självständig betydelse (Stålhammar 

1997:14). 

Att hitta en allmängiltig indelning eller gradering av metaforer är problematiskt, dels för att 

deras förstelning är en ständigt pågående språkprocess och därför inte bör klassificeras efter 

en statisk och oföränderlig skala, dels för att metaforbruket skiljer sig åt i olika diskurser. 

Hans Jonsson (2003:61) gör en indelning som grundas på metaforens status som eget lexem, 

och metaforerna delas efter graden av liv in i följande grupper: 

   1.  Levande metaforer 

 a. fräscha metaforer 

 b. konventionella metaforer 

   2. Sovande metaforer 

   3. Döda metaforer 

Den fräscha metaforen är en i allra högsta grad levande metafor som utgörs av en nyskapelse, 

och den som läser eller hör en sådan startar från noll i förståelseprocessen. Detta kan 

exemplifieras av diktaren Pär Lagerkvist när han skriver: ”ångest är min arvedel, min strupes 

sår, mitt hjärtas skri i världen” (Lagerkvist 1916). Innebörden av ordet ångest går rent 

rationellt att förstå, men att som här likna den vid sin strupes sår eller sitt hjärtas skri gör den 

mer kännbar och tydlig och skapar förmodligen, första gången den används eller läses, nya 

associationer. 

Den konventionella metaforen är även den levande, men till skillnad från den fräscha 

metaforen finns här redan tydliga och etablerade associationsmönster. Lexikaliseringen har 

inte gått så långt som till ett nytt lexem, som hos döda metaforer. Exempel på detta är 

uttrycket att behöva en morot, med betydelsen att behöva något som lockar som lön för 

mödan. Ordet morot har alltså fått den överförda betydelsen ’belöning’, men morot som 

lexem med betydelsen ’rotfrukt’ finns fortfarande kvar. 
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Hos den sovande metaforen har utvecklingen gått så långt som till ett nytt lexem, men minnet 

av den primära betydelsen finns fortfarande kvar. Detta kan exemplifieras med ordet sparka, 

som används med den överförda betydelsen ’att avskeda’. Att få sparken är ett så pass 

vedertaget uttryck att de flesta förmodligen inte längre tänker på ordets ursprungliga 

betydelse, men vid närmare reflektion så kan man lätt förstå metaforiken. 

En död metafor är en före detta metafor där lexikaliseringen gått så långt att det metaforiska 

ursprunget är bortglömt. Ordet dräng, med nutida betydelse ’ung man’ eller ’tjänare’, har den 

ursprungliga betydelsen ’tjock käpp’. I isländska drangr är betydelsen ’uppstående spetsig 

sten’, och i litauiska dránga ’stång, pinne’ eller ’lång, smal person’. Överföringen har alltså 

från början handlat om att associera en person med en stör, något som för de flesta 

förmodligen uppenbarar sig först i en ordhistorisk undersökning (Jonsson 2005:61–98). 

2.2  Historia och tidigare forskning  

Metaforsynen och metaforanvändningen fram till 1700-talet kännetecknas av en poetisk och 

retorisk begränsning. Metaforen betraktades och användes som en stilistisk prydnad, och ur en 

språkpuritansk vinkel som något överflödigt som störde framställningen (Jonsson 2005:41). 

Mer radikala tankar om metaforik introducerades i mitten av 1700-talet, då filosoferna Vico 

och Herder presenterade sina idéer om språkets symboler och myter som tolkningar av 

världen och hur människan drevs av ett behov att förklara världen metaforiskt. Dessa mäns 

idéer föregick senare relativister som Sapir och Whorf, genom att hävda att språket formar 

människors samhällen genom att bevara de uttryck som ursprungligen varit metaforiska 

tolkningar av världen. År 1936 lanserade den tidigare nämnda Richards sina idéer om en 

metaforik som inte inskränktes till ordnivå, utan innebar något mer omfattande.  Hans termer 

tenor och vehikel används än idag i metafordiskussionen (Stålhammar 1995:25–34). Det gör 

också hans teori om växelverkan, det vill säga hur metaforens betydelse och semantiska 

innehåll skapas först i samspelet mellan de olika betydelserna. Metaforen utgör alltså en 

sammansmältning av två olika begreppssfärer som får en ny betydelse utifrån sitt nya 

sammanhang (Jonsson 2005:48). Föreställningen om metaforen som en grundläggande del av 

språket och tankeprocessen har lett till att metaforforskningen förskjutits från att studera det 

figurativa till att studera det kognitiva.  
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Den metaforsyn som fått störst genomslag de senaste åren presenterades 1980 av 

grammatikern George Lakoff och filosofen Mark Johnson i Metaphors We Live By. Deras 

metaforsyn presenteras närmare i nästa avsnitt. 

2.3  Konceptuell metaforik och den strukturella metaforen 

Lakoff & Johnson (1980) menar att metaforen är en grundläggande språklig princip, och att 

det mesta i vår begreppsapparat har en metaforisk struktur. Detta innebär att vi tolkar, förstår 

eller upplever begrepp i termer av andra begrepp. Dessa koncept styr sedan både vårt 

tänkande och handlande, men på en nivå vi oftast inte är medvetna om. Detta kan enkelt 

exemplifieras genom metaforen KÄRLEK ÄR EN FYSISK KRAFT, där kärlek utgör tenor och den 

fysiska kraften fungerar som vehikel genom vilken vi uppfattar och beskriver kärleken. Fysisk 

kraft innefattar gravitation, magnetism, elektricitet med mera. I begreppsöverföringen 

uppkommer då uttryck som att attrahera någon eller att vara dragen till någon. Detta sätt att 

se på och förklara kärlek utifrån ett annat begrepp, i det här fallet fysik, kallas för en 

strukturell metafor. 

Den grundläggande metaforen KÄRLEK ÄR EN FYSISK KRAFT ger alltså upphov till en rad 

uttryck som är så vanliga i vårt språk att vi inte ens reflekterar över deras metaforiska natur. 

Om man föreställer sig en kultur där kärlek inte alls tolkas i termer av fysiska lagar, utan 

exempelvis ishockey, skulle uttryck som jag spelar alltid boxplay i vårt förhållande eller han 

crosscheckade mig på alla hjärtans dag kunna uppstå. Människors erfarenheter av kärlek 

skulle i en ishockeydiskurs beskrivas och uppfattas annorlunda, och deras agerande i ett 

förhållande skulle sannolikt skilja sig från en fysikdiskurs. Detta är vad som menas med 

konceptuell metaforik. Vi lär oss att förstå begrepp genom andra begrepp, och när strukturen 

överförs innebär det automatiskt att vissa egenskaper lyfts fram och andra hamnar i 

skymundan. Lakoff & Johnson kallar detta för highlighting and hiding. När vi till exempel 

uppfattar kärleken utifrån konceptet KÄRLEK ÄR EN FYSISK KRAFT, tänker och agerar vi 

förmodligen efter detta. Om kärlek är en fysisk kraft är människan passiv, och kan inte 

påverka vare sig händelseförlopp eller utfall.  Om man däremot utgår från metaforen KÄRLEK 

ÄR SAMARBETE, blir det tydligare att kärlek förutsätter någon form av aktivitet. Den 

sistnämnda metaforen belyser alltså de aktiva aspekter av begreppet KÄRLEK som förblir 

dolda i det första exemplet.  

Utöver den strukturella metaforen tar Lakoff & Johnson upp två andra typer som är mer 

allmänna: den orienterande metaforen samt den ontologiska metaforen. 
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2.3.1  Orienterande metafor 

Den första metafortypen, den orienterande, är mer allmän på så sätt att den ordnar ett flertal 

begreppssystem i förhållande till varandra, till skillnad från den strukturella metaforen som är 

begränsad till endast en begreppsöverföring. Metaforen kallas orienterande för att den oftast 

har att göra med spatial eller rumslig orientering. Denna typ av metaforik är inte arbiträr, utan 

har en stabil grund i våra fysiska upplevelser och exemplifieras lättast med distinktionen upp 

– ner. Nedan följer exempel på några uttryck som struktureras upp – ner utifrån sina 

grundläggande koncept: 

GLAD ÄR UPP, LEDSEN ÄR NER 

Vara uppåt, känna sig nere, falla i gråt. 

Grunden till denna metafor menar Lakoff & Johnson är våra kroppspositioner: när vi mår 

dåligt sjunker vi ihop, när vi är glada sträcker vi oss uppåt. 

HÄLSA OCH LIV ÄR UPP, SJUKDOM OCH DÖD ÄR NER 

Uppstiga ifrån de döda, vara i toppform, att däcka. 

Den fysiska grunden här är kroppens position vid sjukdom eller död, då människan oftast 

tvingas inta liggande ställning.  

MYCKET ÄR UPP, LITE ÄR NER 

Hög lön, stigande/sjunkande antal, att vara underårig/överårig. 

Detta bygger på en metaforisk idé om att bygga något eller att fylla på något, om du adderar 

mer så kommer nivån att stiga.  

Vad alla dessa olika koncept har gemensamt är att bra oftast är upp och dåligt oftast är ner, 

undantaget underårig/överårig som båda ger negativa associationer. Utifrån liknande exempel 

menar Lakoff & Johnson att man kan se hur de flesta koncept i vår begreppsapparat är 

organiserade utifrån en spatial, eller orienteringsmässig, metaforik. 

2.3.2  Ontologisk metafor 

Den ontologiska
1
 metaforen, ibland även kallad den fysiska metaforen, beskriver tankar och 

känslor som avgränsade ting eller enheter. Ett tydligt exempel på detta är uttrycket, och 

metaforen, TID ÄR PENGAR. Begreppet pengar inbegriper att ha, äga, spara, ge bort, kosta, 

                                                           
1
 Ontologi är ett filosofiskt begrepp som behandlar det varandes väsen och tingens bestämningar och 

sammanhang (SAOB). 
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låna, med mera. I denna begreppsöverföring uppkommer då uttryck som slösa tid på något 

eller leva på lånad tid. 

En kategori bland de ontologiska metaforerna är personifiering, där icke-mänskliga fenomen 

får mänskliga egenskaper, som i uttrycken ”skatteökning och inflation går hand i hand” eller 

”vårdnadsbidraget slår mot jämställdheten”. En annan kategori inom den ontologiska 

metaforiken är metonymin, där en del i ett begrepp får representera helheten, som att säga 

”jag gillar att läsa Kafka” och egentligen syfta på de böcker författaren Kafka skrivit. 

Ontologin ligger ibland till grund för den orienteringsmässiga metaforiken, och kan vara svår 

att upptäcka. Exempelvis det spatiala konceptet MYCKET ÄR UPP, LITE ÄR NED bygger förutom 

på en rumslig erfarenhet även på en ontologisk, fysisk erfarenhet av att om man tillför en 

substans i ett avgränsat utrymme, så kommer nivån på innehållet i detta utrymme att stiga. De 

ontologiska metaforerna är de som är svårast att hitta, dels för att de som sagt ofta ligger till 

grund för de orienteringsmässiga metaforerna men också för att de kan förekomma i så många 

olika skepnader.  

2.4  Teori och terminologi – sammanfattning 

Metaforer kan lite förenklat delas in i antingen levande eller döda, beroende på graden av 

medvetenhet hos användaren. Den konceptuella metaforen är i allra högsta grad död, och 

utgör en central del i vår begreppsstrukturering och således även i våra kognitiva processer. 

Den kan förekomma som strukturell, orienterande eller ontologisk metafor. Som strukturell 

metafor strukturerar den endast ett begrepp utifrån ett annat. Den orienterande metaforen 

strukturerar abstrakta begrepp utifrån fysiska och sinnliga upplevelser, och den ontologiska 

metaforen beskriver abstrakta begrepp utifrån konkreta ting och enheter. 

2.5  Något om språk och tänkande 

Diskussionerna kring språk och tanke och deras relationer till varandra har främst varit 

inriktade på att reda ut vad som bestämmer vad. En hypotes är att tänkandet försiggår 

oberoende av språket och att våra sätt att kommunicera enbart är en spegling av vårt tänkande. 

Den motsatta hypotesen är att språket ger en ram för tänkandet, inom vilken tankarna kan röra 

sig. Tänkandet skulle således bli olika hos talare av olika språk. Denna hypotes om språklig 

relativitet är starkt förknippad med den amerikanske lingvisten Benjamin Lee Whorf. Han 

hävdade att språket bestämmer tänkandet i så hög grad att man måste räkna med att talare av 

olika språk har olika världsbilder som endast kan förstås i relation till deras modersmål. Varje 
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språk ger alltså upphov till sin egen världsbild. En annan lingvist som jämställer språket med 

tänkandet, dock med en annorlunda hypotes, är Noam Chomsky. Han menar att väsentliga 

delar av det som utgör djupstrukturen i en grammatik är gemensam för alla språk, men att 

transformationerna varierar och därför får olika ytstrukturer. Hur som helst så delar Chomsky 

och Whorf samma strukturalistiska grundtanke om att språket bestämmer tänkandet, om än på 

olika plan. Whorfs hypotes tolkas idag inte lika extremt som den gjorde när den först kom i 

mitten av 1900-talet, men språket som påverkan på tankar och kognition är idag en erkänd 

faktor inom psykolingvistik (Brenner och Hjelmquist, 1977:136–144). 

 

3  Material 

3.1  Materialbeskrivning 

Materialet som kommer att analyseras är ett kapitel ur Gun-Britt Sundströms roman Maken, 

som utkom 1976. Berättelsen skildrar huvudpersonen Martina och hennes pojkvän Gustav i 

deras sju år långa förhållande som utspelar sig i Stockholms studentkretsar under 70-talet. 

Läsaren får följa deras kamp mot svartsjuka och deras ständiga försök att kombinera frihet 

med trygghet, en strävan efter att kunna vara i ett förhållande och samtidigt vara fri och 

obunden. Gustav är den konventionella av de två, han vill ha barn och familj. Martina vill 

vara självständig, hon vill kunna älska utan att vara beroende.  En genomgående tes i boken är 

att passionen är något destruktivt och inte något romantiskt och vackert. Fokus ligger inte på 

kärleken som en känsloupplevelse, utan snarare på principer och livsval och det till synes 

omöjliga i att vara ett förhållande trogen utan att göra avkall på sig själv. De många turerna 

med separationer och återföreningar mellan Martina och Gustav berättas enkelt och 

pragmatiskt på ett sätt som är väldigt karakteristiskt för Sundströms skrivande, en avskalad 

stil som varit en förutsättning för min analys. 

Gunbritt Sundström, född 1945, är utbildad journalist och började jobba för Dagens Nyheter i 

början av sjuttiotalet. Hon debuterade som författare 1967 och har sedan dess gett ut ett tiotal 

romaner. Hon är även verksam översättare, och har översatt ett hundratal barnböcker och även 

några klassiska romaner. Hon satt även med som svenskexpert i bibelkommissionens grupp 

som tog fram den nya översättningen av gamla testamentet, samt som styrelseledamot i 

Svenska språknämnden mellan 1987 och 2002. Maken är den av hennes böcker som nått 



12 
 

störst framgångar, den har översatts till tyska, danska, norska och finska och getts ut i sju 

upplagor, den senaste i Bonniers klassikerpocketserie.  

Gunbritt Sundström har själv sagt om boken att hon ville att den skulle mottas som en 

moraldebatt i romanform, ett försök att principiellt resonera kring ansvarsfrågan i en relation: 

vilket ansvar har man för den man lever ihop med? Hur mycket bör man ställa upp för 

varandra? Vad är det att vara ett par, och vad händer när dessa föreställningar krockar? 

(Annika Hallman, Ordfront magasin, 2007:6). 

3.2  Motivering och avgränsning 

Maken är en roman om kärlek utan att vara en roman om kärlekens uttrycksformer, vad vi gör 

eller känner när vi älskar. Det är en berättelse om kärlek och parliv på en vardaglig nivå som 

inte romantiserar. Detta har varit avgörande i mitt val av material, eftersom jag tror att det i en 

roman där den stilistiska kärleksmetaforiken är avskalad är lättare att hitta de stelnade 

metaforer som speglar vår metaforiskt strukturerade begreppsapparat och som säger något om 

hur dessa strukturer påverkar vårt tänkande och handlande.  

Eftersom detta är en kvalitativ undersökning har jag valt att begränsa min undersökning till de 

metaforer och metaforiska uttryck som förekommer i kapitel 14. Anledningen till att jag valt 

just kapitel 14 är att huvudpersonerna i denna del beslutat sig för att göra slut men ändå inte 

kan släppa varandra. Kapitlet skildrar förhållandet ur den ofta ganska oengagerade Martinas 

perspektiv, och framställer på ett okonstlat sätt hennes blandade känslor och reflektioner över 

de båda tillstånden. Just denna del är därför rik på konventionaliserade relationsmetaforer och 

därmed väl lämpad för mitt syfte. 

 

4  Metod 

Jag kommer att göra en kvalitativ analys av ett antal konventionaliserade metaforer som 

behandlar kärlek och kärleksförhållanden. Min analys och min indelning är baserad på Lakoff 

& Johnsons metaforteori och de kategorier som återfinns i denna: strukturell, orienterande och 

ontologisk metafor. Jag kommer sen att dela in och analysera de metaforer jag hittar under 

dessa tre kategorier, och de strukturella metaforerna kommer jag även att dela i undergrupper 

beroende av deras grundläggande metaforiska koncept. De metaforiska ord och uttryck jag 

diskuterar i analysen är markerade i kursiv stil. 
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Att med säkerhet avgöra vad som är metaforik och vilka ord som har ett metaforiskt ursprung 

är i det närmaste omöjligt. Språkhistoriskt kan det tänkas att vissa metaforer blivit så stelnade 

att de snarare betraktas som synonymer, även om ursprunget från början varit metaforiskt. Jag 

har valt att dra gränsen vid de ord där metaforiken går att upptäcka utan behov av en 

omfattande etymologisk undersökning. 

De levande metaforer som förekommer i materialet har jag valt att bortse från, då syftet med 

denna uppsats är att studera endast de döda metaforer som används för att konkretisera det 

abstrakta begreppet KÄRLEK. Eftersom användandet av levande metaforik i hög grad är 

medvetet och därmed inte kan antas säga lika mycket om våra omedvetna konceptuella 

grundstrukturer är deras egenskaper av mindre intresse för just denna uppsats. 

De aspekter av kognition som nämns, det vill säga hur vår begreppsöverföring och vårt 

användande av metaforer påverkar hur vi tänker och handlar, kommer jag endast att beröra 

ytligt av den anledningen att de hör hemma inom språkpsykologin. 

4.1  Urvalskriterier 

4.1.1  Konventionaliserad metafor 

Jag har valt att utgå från Jonssons kategorisering av metaforerna i levande, sovande och döda, 

och försökt att endast använda mig av de två sistnämnda, sovande och död metafor. Var 

gränsen går mellan en död och en sovande metafor är ibland svårt att avgöra, men det dessa 

två grupper har gemensamt är att de är lexikaliserade och att ordets eller uttryckets ursprung 

inte är uppenbart, eller åtminstone inte något man är medveten om utan närmare reflektion. 

Båda dessa grupper är därför intressanta för mitt syfte, och jag har på grund av detta valt att 

fokusera på att separera och välja bort de levande metaforerna för att sedan samla de sovande 

och döda metaforerna under samma begrepp, det vill säga en konventionaliserad metafor. 

Problematiskt i sammanhanget är att Jonsson använder sig av begreppet konventionell 

metafor som en underkategori till de levande metaforerna. Jag kommer att använda mig av 

termen konventionaliserad metafor i betydelsen grammatikaliserad eller lexikaliserad. En 

konventionaliserad metafor är alltså detsamma som en sovande eller en död metafor. De 

konventionaliserade metaforerna har jag valt att dela in i nedanstående tre grupper efter 

Lakoff & Johnsons metaforteori. 

4.1.1.1  Strukturell metafor 

För att redogöra för de strukturella metaforer som ligger till grund för vissa uttryck har jag 
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delat in analysexemplen efter deras gemensamma grundkoncept eller gemensamma vehikel, 

det vill säga det begrepp genom vilket mitt utgångsbegrepp KÄRLEK uppfattas och förklaras. 

Utifrån mitt material har jag identifierat fyra olika grundkoncept. Dessa fyra koncept är 

KÄRLEK ÄR HÄLSA, KÄRLEK ÄR KRIG/KAMP/FÖRHANDLINGAR/AFFÄRER, KÄRLEK ÄR 

FYSIK/KEMI samt KÄRLEK ÄR MAGI/GALENSKAP. Vissa ord har jag med hjälp av SAOB 

analyserat utifrån deras grundform för att lättare kunna härleda ordens grundbetydelse. 

4.1.1.2  Orienterande metafor 

De orienterande metaforerna har studerats utifrån rörelse och riktning. Jag har sedan tittat 

närmare på de underliggande värderingar som kommer med rörelsebegreppet, till exempel 

framåt är lika med positivt, bakåt är lika med negativt.  

4.1.1.3  Ontologisk metafor 

De ontologiska metaforerna bygger oftast på konkretisering av något abstrakt. Dessa begrepp 

och föreställningar kan sedan, precis som den strukturella metaforen, i ett nästa steg utvecklas 

till fasta uttryck och idiom med den ontologiska begreppsöverföringen som grundkoncept. 

Många ontologiska metaforer utgör grund för orienterande metaforer, vilket jag exemplifierar 

i teorikapitlet. De kan också ibland behandlas som strukturella metaforer, beroende på graden 

av abstraktion i vehikeln. Jag har därför valt att analysera två fall där båda dessa sidor 

exemplifieras. Rena ontologiska exempel förekommer, som exempelvis uttrycket tanken slog 

mig (s. 202), som är en personifiering av begreppet TANKE och därmed en ontologisk metafor.  

Den har dock ingen direkt koppling till begreppet KÄRLEK och den är därför inte relevant för 

min undersökning. 

 

5  Analys och diskussion 

5.1  De strukturella metaforerna 

5.1.1  KÄRLEK ÄR HÄLSA 

Vanligast förekommande i mitt material är de uttryck och idiom som har sitt ursprung i en 

strukturell metafor. Vissa koncept förekommer endast en gång, andra är ständigt 

återkommande. Ett av de vanligaste koncepten är grundmetaforen KÄRLEK ÄR HÄLSA, som 

nedan illustreras av några exempel: 

a) Gustav lider mest av att vi är tillsammans, jag lider mest av att vi är skilda. (s. 199) 
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b) Jag önskar hon ska göra honom riktigt illa. (s. 203) 

Om kärlek är hälsa, kan kärleken som sådan eller parterna i ett kärleksförhållande drabbas av 

olika åkommor eller symptom knutna till hälsa, som att lida eller göra varandra illa. 

c) […] jag är fullt återställd, frisk och färdig och rak i ryggen. (s. 206) 

I kärlek kan du befinna dig i olika hälsotillstånd, och du kan insjukna och tillfriskna. 

d) […] och om det att jag just nu tycker att jag inte kan leva utan honom enbart beror på 

att det just nu verkar som om han klarar sig förträffligt utan mig? (s. 200) 

Kärlek är här ytterligheterna av hälsa, det vill säga liv och död.  Den första personen måste ha 

den andre för att kunna leva, medan den andre kan överleva på egen hand.  

5.1.2  KÄRLEK ÄR KRIG/KAMP och KÄRLEK ÄR FÖRHANDLINGAR/AFFÄRER 

Ett annat återkommande koncept är metaforen KÄRLEK ÄR KRIG, som ger upphov till uttryck 

som beskriver kärleken som ett krig eller en kamp, och där saker kan förklaras genom 

krigsstrategier och krigstermer:  

a) Det som är utmanande är naturligtvis möjligheten att göra en erövring som ingen 

annan har lyckats med. (s. 196) 

Denna grundmetafor ligger nära konceptet kärlek som förhandlingar eller affärer, ibland kan 

båda dessa två appliceras eller till och med kombineras i ett uttryck: 

b) […] då är det hans plikt att stå ut med mig och min att lämna honom. (s. 199) 

Kärlek är här ett åtagande, en plikt, och med plikten följer ett löfte om att uthärda kampen 

som denna plikt innebär. Att stå ut kan i det här fallet sägas vara synonymt med att kämpa. 

c) Mer romantiskt än så kan det ju inte bli när man gifter sig av resignation. (s. 194) 

Att resignera är att frivilligt avstå från eller ge upp något, men också att foga sig i eller finna 

sig i något. Här har det nog snarare betydelsen att foga sig eller finna sig i något. Man kan 

alltså urskilja en grundläggande metaforisk tanke att 1) kärlek är en överenskommelse eller ett 

åtagande som man följaktligen kan resignera ifrån, eller 2) kärlek är en kamp, och när man 

slutar kämpa så resignerar man och finner sig i sitt öde. 
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d) Så mycket är jag på det klara med att jag inte vill att han ska offra sig för mig […]. (s. 

201) 

Att offra sig kan ha flera olika betydelser och associationer, bland annat magiska, men här 

syftar det förmodligen på att frivilligt avstå från något. Att uppoffra sig och göra avkall på 

något för något annat eller för någon annans skull. Detta uttryck skulle kunna ha sitt ursprung 

i en metaforisk tanke om kärlek som en förhandling och/eller en kamp. Det finns också de 

uttryck som endast har kärlek är affärer/förhandlingar som utgångspunkt: 

e) […] som intresserar sig mycket för och/eller har mycket affärer med det motsatta 

könet. (s. 196) 

f) Varje argument kan därför användas såväl för som emot en förbindelse mellan Gustav 

och mig […]. (s. 199) 

5.1.3  KÄRLEK ÄR FYSIK och KÄRLEK ÄR KEMI 

En ytterligare aspekt på kärleken, som jag tidigare nämnt i teorikapitlet, är att förklara den i 

naturlagar och andra krafter som ligger utom vår kontroll, som fysiska lagar eller kemiska 

reaktioner: 

a) […] det är en underlig föreställning att notoriska Don Juaner skulle vara attraktiva 

[…]. (s. 196) 

b) Jag hade trott att det skulle vara nyttigt avdramatiserande att gå och lägga sig med 

honom i en saklig och prestigefri anda, men dagen efter är jag alldeles ur balans. (s. 

198) 

Kärleken är här en elektromagnetisk kraft och gravitation, men den kan också vara ett kemiskt 

tillstånd: 

c) […] upplöst i känslosamhet och från mina sinnen. (s.199) 

En kemisk lösning är en blandning av två eller flera ämnen, och en upplösning är således en 

kemisk reaktion. 

5.1.4  KÄRLEK ÄR MAGI och KÄRLEK ÄR GALENSKAP 

Två andra koncept som i likhet med krig och förhandling ligger relativt nära varandra och 

ibland är svåra att särskilja, är kärleken som magi eller galenskap. 
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a) Hur många gånger jag än tittar efter karlarna på jobbet är det inte en enda jag kan bli 

det minsta förtjust i. (s. 193) 

Uppslagsformen av förtjust, förtjusa, har i SAOB betydelsen 1) förtrolla, förhäxa eller 2) 

beröva någon någons sinne eller sansning. Att bli förtjust i någon baseras alltså på tanken om 

kärlek som 1) magi eller 2) galenskap. Dessa två koncept kan som sagt vara svåra att separera 

eftersom de i många fall kan fungera som synonyma och även kombineras, men det finns fall 

där de uppträder var för sig: 

b) […] som att framstå som karltokig, okysk och vidlyftig, som att vara någon sorts 

medelmåttigt normalfall. (s. 197) 

c) Svartsjukans demoner dansar långdans, dansar bort med vett och sans. (s. 203) 

d) […] och sedan att lyckas lösa frågan vem av oss som lider mest. (s. 199) 

Om en kvinna som gillar karlar är tokig i dem kan man konstatera att kärlek är galenskap. I 

exempel c) är kärlek något magiskt, mystiskt och i d) en gåta eller ett problem som måste 

lösas. Anmärkningsvärt är även att både meningarna c) och d) innehåller referenser till det 

tidigare nämnda konceptet KÄRLEK ÄR HÄLSA, här svartsjuka och lidande. Detta är exempel på 

hur även separata koncept kan kombineras med varandra. 

5.2  De orienterande metaforerna 

Den mest tydliga tendensen hos de orienterande metaforerna i mitt material är sättet att se på 

kärleken som en rörelse. I detta koncept går det i de flesta exempel att hitta värderingar 

kopplade till de olika orienteringsmässiga riktningarna, precis som jag nämnde i teorikapitlet: 

upp är bra, ner är dåligt, framåt är bra, bakåt är dåligt och så vidare.  Nedan följer några 

exempel som visar en orienteringsmässig metaforik där värderingen är underförstådd. 

a) Om det är moral att andras lidande är viktigare än ens eget […] borde Gustav ha gått 

ifrån mig för längesedan. (s. 199) 

b) Efter detta som verkligen var ett ärligt försök […] ger vi upp att komma ifrån 

varandra. (s.208) 

c) Och så glider vi ihop igen, utan nämnvärt jubel eller storstilade föresatser […]. (s. 

208) 

Dessa tre exempel har alltså som grundkoncept att kärleken är en rörelse, och ett förhållande 

är två människor som rör sig tillsammans mot samma mål. När de inte längre gör det så är de 

inte heller längre ett par. Att gå ifrån någon eller att komma ifrån varandra är att göra slut på 
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ett förhållande, och att glida ihop är helt enkelt att ha ett förhållande. Det finns också exempel 

på hur framåtrörelse kontra bakåtrörelse får symbolisera positiv utveckling kontra negativ 

utveckling: 

d) – Förresten lovade du att rapportera hur det avancerade med Birgitta.  

– Jodå, det går åt rätt håll. (s. 201) 

Att avancera är att 1) förflytta sig framåt eller 2) närma sig ett visst mål. Ett avancemang 

förutsätter således en positiv utveckling. Detta kan bevisas genom att man ersätter frasen det 

går åt rätt håll med ordet framåt. Meningen skulle då få samma innebörd. Att däremot säga 

”Jodå, det går bakåt” skulle skapa nya associationsbanor hos läsaren eftersom rätt håll 

underförstått associeras med framåt, och bakåt måste då följaktligen motsvara fel håll. Ett 

sista exempel på hur position och rörelse förklarar och värderar statusen i ett förhållande är ett 

som refererar till närhet: 

e) […] men när jag bara vet att det är jag som är honom närmast får han träffa vem han 

vill i övrigt. (s. 208) 

Att stå någon nära vilket i en konkret bemärkelse skulle vara att till exempel stå bredvid 

någon, får här symbolisera ett förhållande med en bra kontakt och en bra kommunikation, 

något som värderas högt och därför ger ordet närhet en positiv innebörd. 

5.3  De ontologiska metaforerna 

Som jag tidigare påpekat är det de ontologiska metaforerna som är svårast att hitta, eftersom 

de kan se väldigt olika ut till formen och även för att det ibland är svårt att avgöra om en 

metafor är orienterande eller ontologisk eller båda delarna. Följande uttryck är ett exempel på 

detta: 

a) […] ta mig som en börda att bära. (s. 201) 

Metaforen är orienterande eftersom den skapas utifrån en fysisk, orienteringsmässig kunskap, 

det vill säga tyngd. Vi vet att tunga saker är jobbiga att bära, och tyngd får då en negativ 

betydelse i motsats till lätt. Men metaforen har också konkretiserat tyngden till ett konkret 

föremål, en börda som i sig är en avledning av verbet bära och har fått betydelsen ’last’ eller 

’packning’. 

Ett exempel som skulle kunna betraktas som en strukturell metafor men som jag valt att 

behandla som en ontologisk metafor är denna: 



19 
 

b) En som säger att förhållandet har ett värde i sig […]. (s. 200)  

Den strukturella metaforen skulle då vara KÄRLEK ÄR PENGAR, men eftersom begreppet 

pengar är något konkret och som tillämpas i flera begreppsöverföringar, bland annat tid vilket 

exemplifierades i teorikapitlet, så har jag valt att analysera exemplet som en ontologisk 

metafor. Ett förhållandes egenskaper är abstrakta, men i begreppsöverföringen där kärlek 

förklaras i termer av ekonomi och pengar kan man ge ett konkret värde åt dessa egenskaper, 

och även förhållandet självt. 

 

6  Sammanfattning och slutsatser 

Min avsikt med uppsatsen var dels att undersöka vilka konventionella metaforer som 

förekommer i en given kärlekskontext, i det här fallet Maken av Gun-Britt Sundström, dels att 

studera dessa metaforer närmre för att kunna kategorisera och sedan analysera dem utifrån 

metafortyp. Vidare ville jag även försöka se om det finns saker i metaforiken som antyder att 

vårt sätt att tala om kärlek påverkar hur vi agerar i sammanhang knutna till kärlek. I och med 

att undersökningen endast behandlar ett begränsat material, som i sig inte kan antas vara 

representativt för kärlekstexter som helhet, går det inte att dra några generella slutsatser av 

resultatet. Det som går att utläsa är endast de egenskaper och samband som finns mellan de 

unika metaforer och metaforiska uttryck jag valt att undersöka. 

Att tala om kärlek i termer av rörelse eller riktning är exempel på den typen av metaforik som 

är så konventionaliserad att vi inte längre tänker på uttrycken som metaforiska. Samma sak 

gäller de värderingar som hör ihop med vår orienteringsmässiga erfarenhet. När vi använder 

eller uppfattar riktningsbegreppet upp – ner innehåller det redan en konventionaliserad 

värdering, och vi utgår i de flesta fall från att en riktning som pekar uppåt är den positivt 

laddade riktningen. Ett liknande antagande gör vi också i framåtrörelsebegreppet när vi 

förutsätter att framåtrörelse är en positiv och önskvärd utveckling. Detta exemplifieras bäst i 

exempel 5.2:d där jag testar att ersätta uttrycket rätt håll med orden framåt respektive bakåt, 

och visar hur meningen i det sista fallet automatiskt ger negativa associationer. 

De ontologiska metaforerna är i mitt material de som varit svårast att analysera. Dels för att 

de sällan är uppenbara och lätta att spåra i ett uttryck, men också för att de när de förekommer 

ofta uppträder i samband med en orienterande metaforik. I mitt material förekommer knappt 
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någon ontologisk metaforik som har koppling till kärleksbegreppet. Det går därför inte att 

säga speciellt mycket om just denna metafortyp. 

Hos de strukturella metaforerna har jag lyckats identifiera fyra återkommande grundbegrepp. 

En fråga som väcks är huruvida dessa strukturella metaforer skulle gå att identifiera i 

kärleksframställningar av andra författare eller av annan typ. Det skulle också vara intressant 

att studera om man kan se samma typer av strukturer även hos de levande metaforerna, eller 

om de skulle bygga på annorlunda koncept. 

Något som framträder tydligt främst hos de strukturella metaforerna är graden av aktivitet i de 

olika koncepten. Förutom de fall där kärlek är krig eller förhandling, så framträder en 

föreställning om kärlek som något som är utom förhållandeparternas aktiva kontroll, såsom 

hälsa och naturlagar, men framför allt magi och galenskap, två begrepp som måste kunna 

betraktas som de ultimata tillstånden av passivitet och maktlöshet. Detta återknyter till Lakoff 

& Johnsons idéer om highlighting and hiding och hur vissa aspekter av en situation blir 

sekundära eller ibland glöms bort i skuggan av det uppenbara, belysta perspektivet. Om man 

istället talar om kärlek som ett samarbete eller en sport, skulle de aktiva aspekterna och 

möjligheten att påverka situationen träda fram istället. Det är rimligt att tänka sig att våra 

tendenser att mestadels tala om kärlek som något vi inte kontrollerar, får oss att agera mer 

passivt i kärleksrelationer. Det finns alltså anledning att tro att det i metaforbruket går att 

finna stöd för en språklig relativitetshypotes lik Whorfs. Det skulle vara intressant att studera 

vilka kognitiva konsekvenser våra hållningar får, det vill säga hur mycket den metaforiskt 

uppbyggda begreppsuppfattningen styr vårt agerande. Detta är dock något som hör hemma i 

en psykologisk eller språkpsykologisk undersökning. 
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