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Inledning  

Frågan om huruvida föräldraförsäkringen ska vara individuell, det vill säga delas rakt av 

mellan föräldrarna, debatteras återkommande, såväl på ledarsidorna som i partipolitiken. 

Under valåret 2010 kom debattinläggen tätt, med de rödgröna som gick till val med en 

tredelad föräldraförsäkring som mål, och Alliansen som med Kristdemokraterna i spetsen 

helt motsatte sig förslaget. Under 2011 och 2012 fortsatte debatten, om än inte fullt lika 

ofta, för att sedan få nytt liv inför S-kongressen 2013 där S-kvinnorna utan framgång 

begärde att partiet skulle driva frågan om att tredela föräldraförsäkringen inför valet 

2014.  

1974 infördes föräldraförsäkringen i Sverige. Tidigare hade en 

moderskapsförsäkring garanterat nyblivna mödrar försörjningsstöd, men 1974 blev 

föräldraförsäkringen således könsneutral. Sedan sent 1970-tal har många kampanjer 

genomförts för att få män att ta ut föräldraledighet, jämte politiska reformer. 1995 veks 

den första månaden åt respektive förälder, 2002 den andra, och 2008 infördes 

jämställdhetsbonusen.1 Fördelningen av uttaget av föräldraförsäkringen kan ses som en 

måttstock på hur jämställdhetsarbetet går, dels eftersom det indikerar hur 

arbetsfördelningen i hemmet ser ut i heterosexuella relationer, dels eftersom det faktum 

att kvinnor tar ut mer resulterar i sämre löne- och pensionsutveckling och på så sätt blir 

en jämställdhetsfråga. Som ett exempel på den vikt som läggs vid försäkringens 

fördelning kan Statistiska centralbyråns årliga rapport om just jämställdhet ses, där det 

redovisas hur stor andel av föräldraförsäkringen som tas ut av kvinnor respektive män. 

1974, det första året med en könsneutral föräldraförsäkring, togs 0,5 % av försäkringen 

ut av män.2 Denna siffra har successivt stigit, och uppgick 2011 till 24 %.3 

Föräldraförsäkring är ett paraplybegrepp, under vilket havandeskapspenning, 

föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning ingår. Havandeskapspenningen är till för 

                                                 

 

1
  Madeleine Rinman, ”Fiasko för jämställdhetsbonusen”, Riksdag & Departement, 7/3 2012, 

http://rod.se/fiasko-for-jamstalldhetsbonusen (2013-12-27). 

2 Utredning av föräldraförsäkringen Reformerad föräldraförsäkring – Kärlek, omvårdnad, trygghet (SOU 
2005:73) 15/9 2005, s 123, http://www.regeringen.se/content/1/c6/04/97/66/f5a5e410.pdf (2013-12-
27). 

3 ”På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2012”, Statistiska Centralbyrån, s 43, 
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/LE0201_2012A01_BR_X10BR1201.pdf (2013-12-27). 

http://rod.se/fiasko-for-jamstalldhetsbonusen
http://www.regeringen.se/content/1/c6/04/97/66/f5a5e410.pdf
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/LE0201_2012A01_BR_X10BR1201.pdf
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den gravida kvinnan i det fall hon inte kan jobba under graviditeten. Föräldrapenningen 

är de 480 dagar som föräldrarna tillsammans har rätt att få ersättning för, för att vara 

föräldralediga. 60 av dessa är vikta åt den enskilda föräldern, medan resterande dagar 

kan delas upp som föräldrarna själva önskar. Tillfällig föräldrapenning är den ersättning 

som tas ut vid vård av sjukt barn, och uppgår till max 120 dagar per barn och år.4 I 

debatten om individualisering av föräldraförsäkringen är det oftast föräldrapenningen 

som åsyftas. 

En metafor är en trop som bygger på ett likhetsförhållande mellan tinget 

(sakledet) och termen (bildledet). Till skillnad från liknelsen finns inget jämförande 

element hos metaforen. För att ta ett klassiskt exempel är en metafor ”du är en ros”, 

medan en liknelse är ”du är som en ros”. Vilka karaktäristika som betonas förändrar 

bilden av tinget – en blåsig dag kan vinden antingen smeka eller riva mot kinderna, och 

ett bråk kan vara ett blodigt slag eller ett strategiskt schackparti. På så vis kan metaforer 

fungera såväl förtydligande som fördöljande.5 För att metaforen ska anses vara lyckad 

måste publiken gå med på likhetsrelationen mellan sak- och bildled. Eftersom det 

jämförande momentet saknas måste publiken själv fylla i hur sak- och bildled kan sägas 

vara lika varandra, och den lyckade metaforen fungerar därmed som ett enthymem.6 

Metaforer kan därför sägas vara argumenterande i sig själva, då de hjälper talaren att 

etablera en överenskommelse med publiken.  

Att metaforen både har varit och är betydelsefull för retoriken anser jag vara 

självklart. Argument för detta är bland annat det faktum att Aristoteles diskuterar 

metaforens kraft i Retoriken, att retorik under en period närmast likställdes med den 

språkliga ornamenteringen, samt att moderna retoriker som Edwin Black ägnat 

betydande forskning åt metaforik. Metaforen har spelat olika roller inom retorikfältet, 

men ständigt varit närvarande genom alla steg av metamorfos som ämnet genomgått.  

                                                 

 

4 Åke Elmér,” Föräldraförsäkring”, Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/lang/foraldraforsakring (2013-
11-26). 

5 Ingemar Algulin, Per Magnus Johansson & Ulf Teleman, ”Metafor”, Nationalencyklopedin, 
http://www.ne.se/lang/metafor (2013-12-28). 

6 Enthymem – argumentation som utgår från ett principiellt påstående, där ett av leden (överpremiss, 
underpremiss eller slutsats) inte skrivs ut, se Janne Lindqvist Grinde, Klassisk retorik för vår tid, Lund: 
Studentlitteratur AB 2011, s 105-107.   

http://www.ne.se/lang/foraldraforsakring
http://www.ne.se/lang/metafor
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Syfte och frågeställningar  

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur debatten kring en eventuell 

individualisering eller tredelning av föräldraförsäkringen sett ut med avseende på 

bildspråk i de fyra största svenska dagstidningarna under perioden januari 2010–

november 2013. Tidsperioden är vald dels utifrån uppsatsens omfång, dels eftersom jag 

anser att det varit intressant att följa hur diskursen förändrats och aktualiserats under 

merparten av den senaste mandatperioden, med början under valåret 2010. Det bör 

påpekas att jag inte gör anspråk på att i uppsatsen göra en fulltäckande analys av 

bildspråket kopplat till föräldraförsäkring i svenska medier – utrymmet tillåter det inte. 

Jag kommer därmed bara kunna säga något om metafortendenserna i de valda fyra 

tidningarna under den begränsade tidsperioden.  

Jag menar att det sätt vi talar om något på påverkar hur vi tänker på det, och att 

bildspråk är ett tydligt exempel på hur denna relation mellan språk och tanke tar sig 

uttryck. Genom att analysera hur bildspråket sett ut i debatten kring föräldraförsäkring 

vill jag blottlägga hur synen på kön, föräldraskap och jämställdhet ser ut. Störst vikt 

kommer läggas vid vilka typer av metaforer som återkommer, vad de får för effekt på det 

persuasiva elementet i texterna samt hur bildspråket ser ut utifrån ett genusperspektiv. 

Jag anser det vara intressant eftersom debatten kring föräldraförsäkring ofta utgår från 

ett uttalat könat problem, nämligen att män inte tar ut föräldraförsäkring i lika hög 

utsträckning som kvinnor. 

Mina frågeställningar är som följer:  

 Finns det några generella mönster i vilka metaforer och övrigt bildspråk som 

används? Hämtas metaforerna från samma domäner? Sammanfaller dessa mönster 

med debattens för- och emotsida, det vill säga, är metaforerna ideologiskt anknutna? 

 Vilken effekt får metaforerna? Hur formar de vår världsbild?  

 Kan bildspråket sägas vara könat, och i så fall hur?  

 

Disposition  

I uppsatsens inledning har jag hittills redogjort för min utgångspunkt samt syfte och 

frågeställningar. Hädanefter följer rubriken Metod och material, under vilken jag 
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beskriver hur jag gått till väga i undersökningen samt presenterar de artiklar som ligger 

till grund för analysen. Då jag strävar efter att kartlägga tendenser i debatten är 

materialet relativt stort, och kommer både att presenteras i diagramform och beskrivas i 

text. Exakt vilka metaforer och annat bildspråk som jag funnit kommer dock inte att 

redogöras för här, utan hittas i analysen. 

Nästkommande rubrik är Teori, där jag diskuterar det teoretiska ramverk jag 

använt mig av i analysen av mitt material. Därpå följer en redogörelse för tidigare 

forskning som varit relevant för ämnet.  

Analysdelen är uppdelad i underrubriker baserade på de olika kategorier av 

metaforer jag funnit, samt en för övrigt bildspråk. Det betyder att artiklar med liknande 

bildspråk analyseras tillsammans, även om de befinner sig på motstående sidor i 

debatten. Jag har valt att göra så eftersom mitt huvudsyfte med uppsatsen är att 

undersöka vilka typer av metaforer som används. I de fall båda sidor använder sig av 

samma metafor kommer jag att analysera hur respektive sida gör för att få den att 

fungera persuasivt – kort sagt hur samma metafor arbetar för diametralt motsatta teser. 

Löpande genom hela analysen kommer genusaspekten att tas upp. Där bildspråket inte är 

könat kommer även detta att konstateras.  

Uppsatsen avslutas med en sammanfattning. 

 

Metod och material  

I den här uppsatsen ämnar jag göra en undersökning av debattartiklar som diskuterar 

frågan om föräldraförsäkring, för att söka finna eventuella generella mönster i 

användandet av bildspråk. Det sker genom en kvantitativ undersökning av artiklar som 

behandlar frågan. Dessa kommer inte analyseras individuellt, men jag kommer att 

använda mig av belysande exempel för att på så vis närmare granska bildspråk, metaforer 

och återkommande ordval som jag tycker kan sägas representera dessa mönster. 

Urvalet till uppsatsen har gjorts genom att jag först sökte i en artikeldatabas, 

närmare bestämt mediearkivet Retriever Research, på ordet ”föräldraförsäkring*” under 

perioden januari 2010 till och med november 2013, i Sveriges fyra största, rikstäckande, 

dagstidningar: Dagens Nyheter, Aftonbladet, Expressen och Svenska Dagbladet. Med en 

asterisk i slutet av sökordet inkluderas alla artiklar med olika variationer på ordet, såsom 



6 

 

 

”föräldraförsäkringen” och ”föräldraförsäkringar”. En sådan sökning ger 800 träffar, och 

visar att flest artiklar skrevs under valåret 2010; 270 stycken. 

 
 
Bild 1: Antal träffar ”föräldraförsäkring*”, efter år  

 

Bild 2: Antal träffar ”föräldraförsäkring*”, efter tidning 

 

De texter som inte var opinionsjournalistik – det vill säga nyhetsartiklar, notiser och 

dylikt – har inte tagits med i undersökningen, eftersom mitt syfte är att studera den 

debatt som förts i opinionsjournalistiska texter. Antalet artiklar av debatt- och 

ledarkaraktär som innehöll någon variant på ordet ”föräldraförsäkring” uppgick till 256 

stycken. Dessa artiklar läste jag överskådligt för att se vilka som behandlade just frågan 

om huruvida det ska lagstiftas om att dela upp föräldraförsäkringen mer, och vilka som 

bara nämnde ordet föräldraförsäkring. 2010 beslutade Europaparlamenten om reglering 

av föräldraledighet, 2011 fördes en diskussion om huruvida det är ett 

integrationsproblem att familjer med barn som fötts utanför Sverige får 

föräldraförsäkringen retroaktivt och 2012 antog Kristdemokraterna ett nytt 

familjepolitiskt idéprogram. Alla dessa fall är exempel på händelser som genererade 
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många opinionsjournalistiska texter med ordet ”föräldraförsäkring” i, men som faller 

utanför ramarna för uppsatsen. 

Endast de artiklar som diskuterar uppdelningen av föräldraförsäkringen ligger till 

grund för den här undersökningen. Det innebär givetvis att jag ibland har varit tvungen 

att göra en subjektiv avvägning i urvalet, särskilt då tesen varit implicit eller då fler frågor 

tagits upp i samma text. I vissa fall har det här inneburit en svårighet, som till exempel de 

artiklar som behandlar under hur många år föräldrarna ska få ta ut föräldrapenning och 

de där delad föräldraförsäkring nämns hastigt i förbifarten när en annan tes drivs. Jag 

beslutade att i regel inte ta med den typen av artiklar, eftersom dess fokus inte primärt är 

uppdelningen av föräldraförsäkringen. Däremot har jag valt att ta med artiklarna i de fall 

då skribenten presenterat en individualiserad eller tredelad föräldraförsäkring som ett av 

flera mål för att råda bot på jämställdhetsproblemet, alternativt artiklar då skribenten 

explicit har motsatt sig en uppdelning, och det är en bland andra ståndpunkter. Som 

exempel kan nämnas ”Tiden är inneför en ny våg av feminism”, en debattartikel från 

Vänsterpartiet angående deras nya kampanj för ökad jämställdhet, och ”Vi ska vara 

världens bästa land för unga”, Kristdemokraternas proposition för barn- och 

ungdomspolitik.7 Båda dessa texter listar en rad åtgärder, varav frågan om uppdelningen 

av föräldraförsäkringen är en av dem. Jag anser dem vara en del av debatten eftersom de 

explicit uttalar sig i frågan, även om de också driver fler teser.  

När jag hade sorterat bort artiklar som inte hade föräldraförsäkringens uppdelning 

i fokus återstod 70 artiklar, vilka är underlaget för min uppsats. De här artiklarna läste jag 

grundligt igenom flertalet gånger. Under den första läsningen kategoriserade jag in 

texterna utefter vilken tidning de var publicerade i, vilken avsändare de hade – 

tidningarnas ledarredaktion, representanter från Alliansen eller de rödgröna partierna 

samt övriga skribenter – och huruvida de ställde sig positiva eller negativa till ytterligare 

uppdelning. Värt att notera är att av det totala antalet artiklar med någon form av ordet 

”föräldraförsäkring” i hade flest publicerats i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, 

medan det största antalet opinionstexter i frågan om att dela föräldraförsäkringen lika 

                                                 

 

7
 Rossana Dinamarca & Jonas Sjöstedt, ”Tiden är inne för en ny våg av feminism”, Aftonbladet, 2013-11-14; 

Andreas Carlson, Annika Eclund, Emma Henriksson & Acko Ankarberg Johansson, ”Vi ska vara världens 
bästa land för unga”, Aftonbladet, 2013-08-15.   
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mellan föräldrarna fanns i Aftonbladet och Expressen. Vad beträffar fördelningen över år 

skrevs de flesta debattartiklarna 2012, det året med näst lägst total medierapportering 

innehållandes variationer på ”föräldraförsäkring” – bara 2011 skrevs det färre. 

 
Bild 3: Artiklar uppsatsunderlag, efter år  

 

Bild 4: Artiklar uppsatsunderlag, efter tidning 

 

Materialundersökningen visade att tidningarna ofta hade en klar majoritet i vilken sida 
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motståndare till en uppdelad föräldraförsäkring. Det enda undantaget var Dagens 

Nyheter, vilka publicerade sex artiklar från vardera sidan. Dagens Nyheter var också den 
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och Svenska Dagbladets ledare mot individualiserad föräldraförsäkring, medan 

Aftonbladet och Expressen var för.  

På debattsidorna var den partipolitiska åsikten i frågan lätt att tyda: de rödgröna 

partierna var för en tredelning – i Socialdemokraterna och Miljöpartiets fall – eller en 

individualisering – i Vänsterpartiets fall. Bland allianspartierna var Kristdemokraterna 

fullständigt emot, och argumenterade snarare för att de 60 vikta dagarna som finns i 

nuläget skulle tas bort, medan Folkpartiet och Centerpartiet oftast var emot, men ibland 

var försiktigt positiva inför en individualisering, om ökad jämställdhetsbonus inte skulle 

visa sig vara tillräckligt för att utjämna skillnaderna i uttag. Ingen debattartikel i urvalet 

hade Moderaterna som avsändare.  

Försidan kan alltså i stora drag sägas bestå av de rödgröna partierna, Feministiskt 

initiativ, feministiska organisationer som Feministiskt perspektiv, samt 

ledarredaktionerna på Aftonbladet och Expressen, och motsidan av Alliansen och 

ledarredaktionerna på Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet.  

Vid den andra genomläsningen strök jag under allt bildspråk och ordnade dem i 

olika kategorier efter vad de var hämtade ifrån för domäner. Alla metaforer och annat 

bildspråk gick givetvis inte in under dessa kategorier – vissa förekom endast en gång och 

kunde därför inte sägas visa en tendens i debatten. När jag hade gjort detta var jag redo 

att analysera fynden i mitt material. 

 

Teori  

Som jag tidigare har nämnt tar redan Aristoteles upp metaforens betydelse i Retoriken, 

det första verket att systematisera retorikkonsten. Även om jag i min uppsats inte 

kommer använda mig av Aristoteles för att analysera mitt material, är det härifrån jag 

hämtar vad som skulle kunna betecknas som ursprungsdefinitionen av metaforbegreppet. 

Min definition kontrasterar jag här gentemot denna i de fall de inte överrensstämmer.  

Aristoteles diskuterar metaforen både i Retoriken och i Om diktkonsten, verket som 

behandlar poetiken. I den senare definierar han metaforen som följer:  

 

Metafor är [att] ett ord som betecknar en sak förs över till en annan sak, antingen så att 

ordet förs över så att ett allmännare begrepp används istället för ett mer speciellt, eller 
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ett mer speciellt används för ett allmännare, eller ett speciellt för ett annat speciellt, eller 

så förs det över genom analogi.8 

 

Hos Aristoteles går metaforen således ut på att ett ord som vanligtvis betecknar ett ting 

används om något annat, vilket får sägas vara en definition de flesta skulle skriva under 

på. Han ger här som synes fyra variationer på metaforer, vilka utgår från den inbördes 

relationen mellan begreppen som är verksamma i metaforen. 

En skillnad mellan det gängse metaforbegreppet och det aristoteliska är att 

Aristoteles inte skiljer nämnvärt på liknelse och metafor: ”[l]iknelsen är en metafor. 

Skillnaden är liten”.9 För min förståelse av metaforbegreppet är dock denna skillnad 

signifikant. En liknelse jämför två skilda ting, medan metaforen i mina ögon gör anspråk 

på att förklara essensen hos ett ting genom att tala om den i termer som hör samman med 

ett annat. Jag anser att metaforens enthymemiska dimension är betydligt starkare än 

liknelsens, eftersom metaforen kräver mer tankearbete av publiken.   

I Retoriken diskuterar Aristoteles hur metaforen kan användas: ”Om du vill 

försköna, hämta metaforen från det som är av samma släkte men bättre, och om du vill 

kritisera, hämta den från det sämre”.10 Här blir det tydligt att metaforens funktion kan 

vara att ge en värderande bild av objektet, och att det finns ett persuasivt värde i att 

använda metaforer. Aristoteles ger sin vana trogen en lång rad exempel på detta, varav 

det första är ”att tiggaren ber eller den beende tigger, eftersom båda är ett slags 

begäran”.11 

Hur ser då en lyckad metafor ut hos Aristoteles? Han menar att metaforen bör lära 

publiken något genom att uppmärksamma dem på likhetsrelationen mellan sakled och 

bildled:  

 

Att lära sig lätt är naturligen behagligt för alla och orden betecknar något, så att de ord är 

behagligast som gör att vi lär. Ovanliga ord är oförståeliga; de vedertagna orden kan vi. 

                                                 

 

8 Aristoteles, Om diktkonsten, övers. Jan Stolpe, Göteborg: Anamma 1994, kapitel 21-22. 

9 Aristoteles, Retoriken, övers. Johanna Akujärvi, Ödåkra: Retorikförlaget AB 2012, 3.4.1. 

10 Ibid., 3.2.10. 

11 Ibid. 
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Det är i synnerhet metaforen som åstadkommer detta. När poeten talar om ålderdomen 

som stubb på åkern, gör han att vi lär och förstår genom släkte ty båda är vissnade.12 

 

Metaforen bör därför inte vara för långsökt eller för ytlig, eftersom den långsökta inte är 

begriplig och den ytliga är så uppenbar att publiken inte lär sig något.  

I Metaphors We Live By (1980) lanserar lingvisterna George Lakoff och Mark 

Johnson sin teori om konceptuella metaforer. De ser inte på metaforen som ett språkligt 

ornament, utan som något som strukturerar hela vårt sätt att tänka, ett kognitivt verktyg 

för att förstå och ordna världen – även om deras definition av metafor inledningsvis är 

påfallande lik den aristoteliska: ”The essence of metaphor is understanding and 

experiencing one kind of thing in terms of another”.13 Den konceptuella synen på metaforen 

innebär att den inte är något som kan adderas och subtraheras från det så kallade 

vardagliga talet för att skapa estetisk effekt, utan att vi ständigt såväl talar som tänker 

metaforiskt:  

 

[M]ost people think they can get along perfectly well without metaphor. We have found, 

on the contrary, that metaphor is pervasive in everyday life, not just in language but in 

thought and action. Our ordinary conceptual system, in terms of which we both think and 

act, is fundamentally metaphorical in nature.14 

 

Om konceptet strukturerar hur vi tänker och agerar, och konceptet är metaforiskt, 

kommer metaforen naturligtvis få stor påverkan på hur vi tänker och agerar. Lakoff och 

Johnson börjar exemplifiera detta med konceptet argument (argumentation) och den 

konceptuella metaforen argument is war (ARGUMENTATION ÄR KRIG). Att se argumentationen 

som ett krig är en så väletablerad metafor att vi förstår själva aktiviteten argumentation 

som ett krig. Grundmetaforen ger upphov till övriga termer kopplade till konceptet: vi 

vinner eller förlorar en argumentation, angriper varandras svaga punkter, försvarar vår 

ståndpunkt, levererar kritik som är mitt i prick, etcetera. Även när vi inte aktivt beskriver 

argumentationen som ett krig så talar vi om och förstår den ändå i de termerna, eftersom 
                                                 

 

12 Aristoteles, Retoriken, 3.10.2. 

13 George Lakoff & Mark Johnson, Metaphors We Live By, Chicago: The University of Chicago Press 2003, s 5. 

14 Ibid., s 3. 
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grundmetaforen är så stark för oss.  Lakoff och Johnson föreslår att vi ska försöka 

föreställa oss en kultur där konceptet argumentation istället förstås med den 

konceptuella metaforen ARGUMENTATION ÄR DANS. Istället för krigstermer skulle 

argumentationen beskrivas med termer kopplade till dansen: deltagare istället för 

motståndare, vars mål är att vara balanserade och estetiskt tilltalande istället för att vinna. 

Det här sättet att förstå konceptet argumentation skiljer sig så markant från vårt att vi 

förmodligen inte ens skulle uppleva den här aktiviteten som argumentation.15  

Ytterligare förståelse för hur de konceptuella metaforerna strukturerar vårt 

tänkande fås med Lakoff och Johnsons andra exempel: TID ÄR PENGAR. Tid kan slösas med, 

sparas, ges bort, investeras, budgeteras, spenderas, lånas, innehas och så vidare.16 Att spara 

tid eller tacka någon för dess tid är så vedertagna begrepp att det inte finns någon icke-

metaforisk synonym. Det här är en av Lakoff och Johnsons poänger: de konceptuella 

metaforerna är så djupt rotade i vårt medvetna att vi ser dem som bokstavliga. Men 

metaforen TID ÄR PENGAR säger mer än så. Den avslöjar nämligen bakomliggande 

ideologier: att vi i vårt samhälle ser på tid som någonting värdefullt, som en ”limited 

resource that we use to accomplish our goals”.17 Härmed skapas ett system av 

metaforiska kategoriseringar: TID ÄR PENGAR, TID ÄR EN BEGRÄNSAD RESURS samt TID ÄR EN 

VÄRDEFULL RÅVARA. Vissa av undermetaforerna till grundmetaforen TID ÄR PENGAR refererar 

explicit till pengar, såsom att investera sin tid, medan andra har med begränsade resurser 

eller värdefulla råvaror att göra. I ett samhälle där metaforen TID ÄR PENGAR är rådande 

baseras prissättning på tid, menar Lakoff och Johnson: lön för arbete sätts per timme, 

telefonsamtal debiteras per minut, budgetar räknas ut årsvis, och dömda brottslingar 

betalar sin skuld till samhället genom att sitta av sin tid. På så vis kan konceptuella 

metaforer ordna hela vårt samhälle.18  

                                                 

 

15 Lakoff & Johnson 2003, s 4-5.  

16 De flesta av dessa uttryck går att översätta till svenska, men vissa blir felaktiga anglicismer såsom 
”spendera tid”. Jag har valt att lista dem på svenska ändå. Det bör dock nämnas att Lakoff och Johnson utgår 
från den moderna engelskan, för vilken alla dessa uttryck är helt korrekta.  

17 Lakoff & Johnson 2003, s 8. 

18 Ibid. 
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Lakoff och Johnson delar sedan upp metaforerna i tre kategorier: strukturella 

metaforer, där ett koncept struktureras metaforiskt via ett annat koncept, som 

ARGUMENTATION ÄR KRIG eller TID ÄR PENGAR; orienterande metaforer, där hela system av 

koncept organiseras metaforiskt via spatiala ord; samt ontologiska metaforer, där hela 

system av koncept organiseras metaforiskt via objekt, substanser och liknande.  

Orienterande metaforer är metaforer där ett koncept förknippas med en spatial 

orientering: upp – ner, framåt – bakåt, in – ut, på – av, djup – ytlig och central – perifer. 

Dessa grundas i en något mer fysisk erfarenhet än de strukturella metaforerna, även om 

de, som Lakoff och Johnson påpekar, är kulturellt baserade och kan variera mellan olika 

kulturer. Författarna listar en mängd orienterande metaforer, av vilka jag enbart nämner 

några: LYCKLIG ÄR UPP, LEDSEN ÄR NER, med uttryck som att känna sig uppåt respektive nere, 

att modet sjunker; KONTROLL ÄR UPP, ATT VARA KONTROLLERAD ÄR NER, som i att ha kontroll 

över någon; MER ÄR UPP, MINDRE ÄR NER, som gör att lönen stiger eller priset sjunker; samt 

BRA ÄR UPP, DÅLIGT ÄR NER, som i högkvalitativt.19 Grundläggande värderingar i ett samhälle 

kommer ha fundamentala konceptuella metaforer som samverkar. Lakoff och Johnson tar 

den spatiala metaforen upp – ner som exempel. Eftersom BRA ÄR UPP och MER ÄR UPP är mer 

bättre, på samma sätt som KONTROLL ÄR UPP och BRA ÄR UPP ger att kontroll är bra.20 

Ontologiska metaforer är metaforer där koncept struktureras med hjälp av objekt 

och substanser. När vi ser konceptet som en enhet kan vi kategorisera, kvantifiera och 

referera till det. Ontologiska metaforer tjänar många olika syften, men kan sägas ofta 

konkretisera abstrakta ting: Lakoff och Johnson tar MEDVETANDET ÄR EN MASKIN som 

exempel, vilket får till följd att vi bland annat talar om hjärnans produktionskapacitet och 

effektivitetsnivå.21 Ytterligare en vanlig typ av ontologisk metafor är personifikation, där 

något icke-mänskligt ges mänskliga egenskaper. Med inflation som exempel får vi 

metaforer som att inflationen attackerar oss och att den är vår största fiende. Lakoff och 

Johnson påpekar att personifikationsmetaforer sällan bara är av typen INFLATION ÄR EN 

PERSON, utan mer specifikt än så: som INFLATION ÄR EN MOTSTÅNDARE.22  

                                                 

 

19 Lakoff & Johnson 2003, s 13-18.  

20 Ibid., s 22. 

21 Ibid., s 25-30. 

22 Ibid., s 33. 
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Viktigt att notera vad gäller kategoriseringen av metaforer i strukturella, 

orienterande respektive ontologiska är att Lakoff och Johnson i efterordet till 2003 års 

upplaga av Metaphors We Live By säger att den var felaktig: ”All metaphors are structural 

(in that they map structures to structures); all are ontological (in that they create target 

domain entities); and many are orientational (in that they map orientational image-

schemas).23 Jag ser därför inte på dessa kategorier som stabila sådana med vattentäta 

skott emellan sig, utan snarare att de belyser olika aspekter hos metaforen.  

Att användandet av metaforer förstärker och döljer olika karaktäristika hos 

objektet tar även Lakoff och Johnson upp: 

 

The very systematicy that allows us to comprehend one aspect in terms of another (e.g., 

comprehending an aspect of arguing in terms of battle) will necessarily hide other 

aspects of a concept. In allowing us to focus on one aspect of a concept (e.g., the battling 

aspects of arguing), a metaphorical concept can keep us from focusing on other aspects of 

the concept that are inconsistent with that metaphor.24  

 

Konceptet har nämligen inte bara en metafor som den förstås utifrån, utan kan ha ett stort 

antal. Författarna exemplifierar med kärlek, vilket kan förstås utifrån bland andra 

metaforerna KÄRLEK ÄR EN FYSISK KRAFT, KÄRLEK ÄR EN RESA, KÄRLEK ÄR GALENSKAP, KÄRLEK ÄR 

GEMENSKAP, samt KÄRLEK ÄR KRIG. När så en ny metafor, det vill säga en metafor som inte är 

traditionell, används kommer den bara vara kompatibel med vissa av de andra 

metaforerna. Den något okonventionella metaforen KÄRLEK ÄR ETT KONSTVERK SKAPAT I 

SAMVERKAN tonar ned vissa aspekter av kärlek, såsom KÄRLEK ÄR EN FYSISK KRAFT – den är 

fortfarande kompatibel med den här aspekten, men förstärker den inte. Andra aspekter 

döljer den helt, som KÄRLEK ÄR KRIG:  

 

The collaborative and cooperative aspects of the love is a collaborative work of art 

metaphor is inconsistent with (and therefore hide) the aggressive and dominance-

                                                 

 

23 Lakoff & Johnson 2003, s 264. 

24 Ibid., s 10. 
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orientated aspects of our love experiences as they might be described by ‘She is my latest 

conquest,’ ‘He surrendered to her,’ ‘She overwhelmed me,’ etc. 25 

 

I analysen av mitt material kommer jag att utgå från Lakoff och Johnsons teori om att den 

konceptuella metaforen formar vårt tänkande och agerande, och inordna bildspråket jag 

funnit i artiklarna under de grundmetaforer som jag anser vara verksamma. Vad får 

metaforen för effekt på tanke och handlande? Jag anser särskilt att den här teorin har ett 

retoriskt värde eftersom de aspekter som betonas formar hela förståelsen av konceptet. 

Det är i mina ögon en högst persuasiv handling. Men Lakoff och Johnsons teori saknar helt 

ett genusperspektiv. För att kunna analysera hur de konceptuella metaforerna förhåller 

sig till vår idé om kön och därmed producerar eller reproducerar denna måste jag 

kombinera deras teori med en genusteoretisk. 

Yvonne Hirdman beskriver hur det patriarkala samhället upprätthålls i sin artikel 

”Genussystemet” (1988). Hon utgår ifrån Gayle Rubin, antropolog, som 1975 myntade 

uttrycket sex/gender system. Hirdman menar att genussystemet är en ordningsstruktur 

som bygger på kön. Detta system har två lagar eller logiker: isärhållandets princip och 

hierarkin med mannen som norm. Genus är vad som också har kallats könsroll eller 

socialt kön, men är som Hirdman påpekar inte alls en roll som går att kliva i och ur efter 

behag. Snarare rymmer begreppet genus ”den alltmer komplicerade kunskap vi har om 

’manligt’ och ’kvinnligt’, vår allt större förståelse för hur manligt och kvinnligt ’görs’”.26 

Isärhållandets princip innebär att vi i vårt samhälle ytterst definierar människor 

som tillhörande en av två grupper, vilka är givna av kön. De här två grupperna har en 

dikotomisk relation till varandra, det vill säga att de är totalt åtskiljda och aldrig 

överlappande. Isärhållandet syns överallt i samhället och bygger på motsatser. Så här 

beskriver Hirdman hur det fungerar:  

 

Isärhållningens grunduttryck finns i arbetsdelningen mellan könen och i föreställningar 

om det manliga och det kvinnliga. Dessa fundamentala exempel är intimt hoplänkade och 

                                                 

 

25 Lakoff & Johnson 2003, s 149. 

26 Yvonne Hirdman, ”Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning”, Tidskrift för 

genusvetenskap, 1988:3, s 51, e-artikel, 

http://ub016045.ub.gu.se/ojs/index.php/tgv/article/view/1490/1303 (2013-11-23). 

http://ub016045.ub.gu.se/ojs/index.php/tgv/article/view/1490/1303
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fungerar förstärkande, legitimerande, dialektiskt: sort 1 gör sak 1 på plats 1; sort 2 gör 

sak 2 på plats 2; därför att sort 1 gör sak 1 blir sort 1 sort 1. Är man på plats 2 gör man 

sak 2 och är en sort 2 etc. 27  

 

Det här sker på tre plan, menar Hirdman, och lånar begrepp från filosofen och sociologen 

Jürgen Habermas: kulturell överlagring, social integration och socialisering. Skapandet 

och upprätthållandet av isärhållandet sker av både män och kvinnor, eftersom alla är lika 

integrerade i systemet. Mannen som norm och hierarkin anses självklarare och mer 

legitim ju starkare könen hålls isär. Interaktionen mellan könen beskriver Hirdman med 

termen genuskontrakt: osynliga överrenskommelser i vad könen tillåts göra och vara. 

Kontraktet finns på alla nivåer. I den kulturella överlagringen finns idealtypsrelationen, 

idén om ”kvinnan” och ”mannen” som fenomen. Den sociala integrationen innebär att 

könens interaktion regleras utifrån arbetsdelning, institutioner, och socialiseringen vilka 

individuella sätt att uppträda som tillåts: vem förför vem, hur får individen tala och så 

vidare. Eftersom genus är socialt konstruerat finns det inte universella kontraktsregler, 

utan vad som tillåts är beroende på kultur, klasstillhörighet och dylikt.28  

Hirdmans tankar om isärhållandets princip och mannen som överst i hierarkin blir 

min utgångspunkt för att se hur metaforerna förhåller sig till genus. 

 

Tidigare forskning  

Redan i inledningen nämnde jag att metaforen varit tätt sammanflätad med retoriken 

genom hela retorikhistorien, och härmed finns många metafordefinitioner och -analyser. 

Jag kommer inte redogöra för dem alla i den här uppsatsen, men det kan konstateras att 

metaforanalyser är vanligt förekommande inom såväl retorik som litteratur- och 

kommunikationsvetenskap. Några bör dock nämnas. Edwin Black, som studerar hur 

metaforen avslöjar ideologiska föreställningar, och Wayne C Booth, som undersöker vad 

                                                 

 

27 Hirdman 1988, s 52. 

28 Ibid., s 54. 
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en metafor är och hur den kan användas, är båda två betydelsefulla retoriker som sysslat 

med metaforik.29 

Det finns även en stor del genusteori som behandlar språk och/eller retorik. 

Etablerandet av ett genusperspektiv inom retoriken har skett på två fronter; dels genom 

att ifrågasätta den retoriska kanon och lyfta fram historiska kvinnor, dels genom att bilda 

feministiska teorier kring retorik.30 För ett exempel på den förra strategin 

rekommenderas en läsning av antologin Reclaiming Rhetorica. Women in Rhetorical 

Tradition, redaktör Andrea A. Lunsford, och för ett exempel på den senare Feminist 

Rhetorical Theories, av Sonja K. Foss, Karen A. Foss och Cindy L. Griffin. 

Vad gäller metaforanalyser med genusperspektiv inom den svenska 

retorikforskningen finns det knappast en uppsjö av material. Bland de få som finns är Moa 

Mattssons C-uppsats Gud, moder eller mask? Konceptuella metaforer i svensk dagspress 

från Internationella kvinnodagen 2010, framlagd vid Uppsala universitet höstterminen 

2010, särskilt värd att nämna, eftersom hon, som jag, utgår från Lakoff och Johnsons teori 

om den konceptuella metaforen, analyserar journalistiskt material bestående av flera 

artiklar för att upptäcka tendenser i metaforanvändningen samt har ett genusteoretiskt 

perspektiv. Våra uppsatser har således mycket gemensamt vad gäller både teori och 

metod. Mattsson utgår dock från Judith Butlers teori om performativt kön, och studerar 

hur artiklar den 8 mars producerar och reproducerar bilden av Kvinnan. Det finns 

givetvis en del fler exempel på retoriska undersökningar där metaforer analyseras 

genusteoretiskt, såsom en artikel av Lennart Hellspong, i vilken han behandlar retorikern 

och queerteoretikern Judith Butlers metaforik.31  

                                                 

 

29 Edwin Black, “The Second Persona”, Quarterly Journal of Speech, vol. 56, 1970:2, 109-11, e-artikel, 
http://web.ebscohost.com.ezproxy.its.uu.se/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=271820a0-8206-488a-9a68-
c290e505b5a8%40sessionmgr4005&vid=2&hid=4209 (2014-01-02); Wayne C Booth, “Metaphor as 
Rhetoric: The Problem with Evaluation”, Critical Inquiry, vol. 5, 1978:1, e-artikel,  
http://www.jstor.org/stable/pdfplus/1342977.pdf?acceptTC=true&acceptTC=true&jpdConfirm=true 
(2014-01-02).  

30 Lennart Hellspong & Birgitte Mral, ”Temaintro”, Rhetorica Scandinavica, 2003:27, e-artikel, 
http://www.retorikforlaget.se/introduktioner-till-temanummer/temaintro-retorik-och-genus (2014-01-
03). 

31 Lennart Hellspong, ”Judith Butler. En genusteoretisk metaforanalys”, Rhetorica Scandinavica, 2003:26, e-
artikel, http://www.sol.lu.se/retorik/studok/KSV/Litt___info/Hellspong_Butler_RhS26.pdf (2013-12-23). 

http://web.ebscohost.com.ezproxy.its.uu.se/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=271820a0-8206-488a-9a68-c290e505b5a8%40sessionmgr4005&vid=2&hid=4209
http://web.ebscohost.com.ezproxy.its.uu.se/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=271820a0-8206-488a-9a68-c290e505b5a8%40sessionmgr4005&vid=2&hid=4209
http://www.jstor.org/stable/pdfplus/1342977.pdf?acceptTC=true&acceptTC=true&jpdConfirm=true
http://www.retorikforlaget.se/introduktioner-till-temanummer/temaintro-retorik-och-genus
http://www.sol.lu.se/retorik/studok/KSV/Litt___info/Hellspong_Butler_RhS26.pdf
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Det finns relativt mycket forskning om föräldraförsäkringen, och många av dessa 

arbeten har ett genusperspektiv som utgångspunkt. De flesta är dock snarare fokuserade 

på hur fördelningen ser ut och orsaker till detta, alternativt effekterna det får på 

arbetsmarknaden, än på hur språket som används när det talas om den ser ut. De är alltså 

främst förekommande inom andra discipliner än retoriken, och övriga discipliner som 

sysslar med språkanalys. Men det finns självfallet undantag, vilka påminner mer om min 

studie. Markus Samuelsson lade höstterminen 2004 fram en C-uppsats vid Högskolan 

Väst vid namn Pappa i praktiken. Diskurser om faderskap och föräldraledighet, där han 

dels studerar debattartiklar från 2004 som kommenterar ett förslag från LO om en 

tredelning av föräldraförsäkringen, dels gör en intervjustudie med fem män för att se hur 

de förhåller sig till detta förslag och till föräldraledighet i stort. Syftet med Samuelssons 

uppsats är att undersöka hur diskursen kring föräldraledighet och föräldraskap påverkar 

män, och analysen av artiklarna ställs hela tiden i relation till intervjuerna, vilka är 

huvudmaterialet.  

På temat män och föräldraledighet finns fler forskningsarbeten, bland andra Jenny 

Wallentins Vi kan också! En diskursanalys över nutida pappaböcker. Böcker skrivna av män 

om deras upplevelser av och inför att bli pappa, framlagd höstterminen 2009 vid 

Högskolan Väst, samt Karin Gustafssons Ibland är även pappa en del av familjen. 

Föräldraskap och jämställdhet i tre årgångar av Vi föräldrar, framlagd höstterminen 2002 

vid Örebro universitet. De här studierna utgår från material som riktar sig till föräldrar i 

egenskap av föräldrar, inte från politisk opinionsjournalistik.  

Sammanfattningsvis kan det sägas att det finns ett fåtal genusteoretiska 

metaforanalyser inom det svenska forskningsfältet som är snarlika min uppsats i 

tillvägagångssätt, främst Mattssons C-uppsats, och att det gjorts en del diskursanalyser av 

förhållningssätt till föräldraledighet inom andra discipliner. Majoriteten av sådan 

forskning har dock haft fadersrollen som ingång, och de flesta har utgått från annat 

material än opinionsjournalistik i dagspress, till exempel intervjuer eller 

föräldralitteratur. Samuelsson utgår visserligen från debatt- och ledarartiklar i sin C-

uppsats, men dels har hans studie intervjuer som huvudmaterial, dels publicerades den 

2004 och skildrar således inte samma tidsperiod som jag gör. Jag menar att min uppsats 

därmed har relevans, då jag både tar mig an en relativt outforskad del av (den svenska) 
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retoriken, och undersöker ett material som hittills inte undersökts retoriskt i särskilt stor 

utsträckning.  

 

Analys  

Vägen  

Den utan tvekan mest återkommande metaforen jag fann i artikelunderlaget var 

JÄMSTÄLLDHET ÄR EN VÄG. Den används av både för- och emotsidan, och uttrycks ofta med 

undermetaforen att vi är på väg mot ett jämställt samhälle. Precis som med Lakoff och 

Johnsons exempel på strukturella metaforer är det ett koncept (jämställdhet) som 

förklaras med ett annat (vägen). Metaforen har också en ontologisk dimension, då den 

förklarar ett så abstrakt begrepp som ”jämställdhet” med ett mer greppbart objekt, samt 

en orienterande, då metaforen bygger på en spatial riktning, nämligen framåtrörelsen. 

Här blir det tydligt att kategorierna fungerar väl för att reda ut metaforens olika 

verkningssätt.  

Rörelse är det fundamentala i den här metaforen, vilket kan vara framåt, bakåt, stå 

stilla, stampa, samt att röra sig i rätt eller fel riktning. Vem det är som ska befinna sig i 

rörelse är olika: ibland är det själva jämställdheten som ska gå framåt, ibland finns den 

istället i slutet av vägen, och det är vi, eller samhället, som ska färdas mot den. Att dela 

föräldraförsäkringen lika beskrivs av försidan ofta som ett steg på vägen, och 

förespråkarna säger sig gå före resten av samhället.32 När de talar om hur 

jämställdhetspolitiken förs i stort säger de att vi går ”åt rätt håll, men mycket långsamt 

(…) [och] vi bör inte nöja oss med dessa myrsteg framåt”.33 Mer kritiska röster menar till 

och med att ”jämställdheten har backat”.34 Det här ger att vi inte bara kan vara på väg mot 

eller från jämställdhet, utan också nå dit snabbare eller långsammare.  

Också motsidan använder sig flitigt av vägmetaforen, och här syns två olika 

strategier. Å ena sidan använder skribenterna likartat bildspråk som försidan, men med 

andra lösningar. AnnaKarin Hatt skriver i en debattartikel där hon argumenterar för 

                                                 

 

32 Karin Pettersson, ”Kör över S-ledningen om föräldraförsäkringen”, Aftonbladet, 2012-04-03.  

33 ”Statens egen kvinnofälla”, [osign.], Expressen, 2012-11-28.  

34 Liselotte Olsson & Inger Stark, ”Alliansen har backat jämställdheten”, Svenska Dagbladet, 2010-05-03.  
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jämställdhetsbonus att hon ”gärna [vill] ta över den stafettpinne som modiga kvinnor 

inom centerrörelsen burit före mig”, vilket förvisso är en förlängning av metaforen, men 

likväl kopplad till framåtrörelse.35 Å andra sidan pekar motsidan på att det finns andra 

vägar att ta, som då Göran Hägglund lovar att ”kristdemokraterna väljer motsatt väg”.36 

Motsatt väg är här knappast en väg som inte leder till jämställdhet, eftersom jämställdhet 

är så positivt värdeladdat i vårt samhälle. Jag menar att den här strategin istället vill visa 

andra vägar som leder till samma mål.  

Ytterligare en undermetafor till JÄMSTÄLLDHET ÄR EN VÄG är att svårigheter blir 

hinder: många av artiklarna talar om hinder som vi måste ta oss över eller förbi för att nå 

jämställdheten. De här hindren kan vara historiska, som moderskapsförsäkringen vilken 

enbart gav modern rätt att vara hemma med barn, eller samtida, som normerande 

samhällsstrukturer. Den metaforen kommer från båda sidor debatten, men inte från 

konservativt håll.37  

En annan variant på vägmetaforen är att tala om män och kvinnor som löptävlande 

mot varandra, färdandes på samma väg. Här är inte jämställdhet målet, utan finns snarare 

i att röra sig sida vid sida: ”flickorna [drar] ifrån pojkarna redan i grundskolan och 

dominerar inom den högre utbildningen. Å andra sidan susar männen förbi kvinnorna 

efter barnafödandet och lönegapet mellan könen är lika stort idag som för 20 år sedan”.38 

Den här varianten av metaforen märks särskilt då kvinnor återkommande beskrivs stå 

tillbaka, eller ännu vanligare, halka efter i arbetslivet, löne- och pensionsutvecklingen av 

att ta ut föräldraförsäkring. Inte en enda gång sägs det här vara något som drabbar män – 

deras deltagande i föräldraskapet och/eller hushållsarbetet kan inte halka efter, och inte 

heller kan ett ökat uttag av försäkringen leda till att det händer.39  

Vad innebär det då att JÄMSTÄLLDHET ÄR EN VÄG är en konceptuell metafor? Jag menar 

att en av effekterna är att den implicerar att vårt samhälle hela tiden blir mer jämställt. 

                                                 

 

35 AnnaKarin Hatt, ”Jämställda familjer ska få mer pengar”, Aftonbladet, 2011-08-19.   

36 Göran Hägglund, ”Avskaffa tvångskvoterade pappa- och mammamånader”, Dagens Nyheter, 2012-05-11. 

37 ”Politik för kärnfamiljen”, [osign.], Dagens Nyheter, 2013-04-05; Jenny Jewert, ”Uppfostra sönerna”, 
Dagens Nyheter, 2010-03-03. 
  
38 ”Statens egen kvinnofälla”, [osign.], Expressen, 2012-11-28.  

39 Magnus Nilsson, ”’Föräldraförsäkringen bör delas rakt av’”, Expressen, 2013-06-17. 
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Om vi hela tiden är på väg mot ett totalt jämställt samhälle, må vara med myrsteg, måste vi 

rimligtvis vara mer jämställda idag än igår. Det här ser jag som delvis problematiskt, 

eftersom det gör att vi riskerar att inte upptäcka de fall där jämställdheten så att säga går 

bakåt, som när löneskillnaderna växer. Samtidigt motverkar den stagnation, eftersom den 

berättar att vi inte nått fram till jämställdhet ännu.  

Vad gäller tävlingsvarianten av vägmetaforen anser jag att den uppenbart opererar 

utefter isärhållandets logik. Kvinnan som halkar efter i karriären lämnas bakom mannen, 

vilket understryker både att det är framåtrörelsen som är eftersträvansvärd, och att 

mannen står överst i hierarkin. Att halka efter är en rörelse som inte utfärdas av 

subjektet, utan är istället en utomstående kraft som drabbar den halkande. Härmed tas 

kvinnan ifrån agentskap och passiviseras, samtidigt som fenomenet likställs med en 

naturkraft som det inte går att göra något åt. Att det är arbetsköpare och lagstiftare som 

bär ansvaret för hur löne- och pensionsutveckling ser ut för föräldralediga döljs helt. Det 

blir dessutom tydligt att karriär och förvärvsarbetsprestationer om inte värderas högre i 

vår kultur så åtminstone ses mer som en arena där det är möjligt befinna sig olika långt 

fram, än vad familjelivet gör. Förvärvsarbetet, den offentliga sfären, som är mannens 

domän går att vara framgångsrik och ligga före i, medan den privata sfären, kvinnans 

domän, inte har den typen av sysslomönster.  

 

Kampen  

Nästintill lika vanligt förekommande som vägmetaforen var JÄMSTÄLLDHET ÄR EN KAMP. Till 

skillnad från JÄMSTÄLLDHET ÄR EN VÄG så är det här fråga om abstrakta begrepp i både sak- 

och bildled. ”Kamp” kan knappast sägas vara ett objekt, substans eller person, och jag 

menar därför att den metaforen inte har ett lika ontologiskt element som den förra. Det 

rör sig heller inte om en orienterande metafor, eftersom den inte har med placering eller 

riktning att göra.  

Att tala om jämställdheten som en kamp ger naturligtvis att två polariserade sidor 

uppstår, mellan vilka det finns en konflikt: sidan som kämpar för att uppnå jämställdhet, 

och motståndarna. Motståndet är ibland utpekat, som i en artikel skriven av 

representanter för webbtidningen Feministiskt Perspektiv där alliansen sägs vara ett 

”kompakt motstånd” vad gäller en individualiserad föräldraförsäkring, eller när 

Vänsterpartiet anklagar Kristdemokraterna för att ha en ”barn- och kvinnofientlig 
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politik”.40 Ofta finns dock ingen tydlig motståndare, utan det som ska bekämpas är 

ojämställdheten som struktur. Det som i vägmetaforen var hinder byts i kampmetaforen 

ut mot barriärer, ledarsidorna uppmanar politikerna att ta strid för jämställdheten och 

reformer benämns som frihetsrevolutioner.41 Striderna som nämns är både historiska, 

som kampen för rösträtt, och samtida, som att kämpa för delad föräldraförsäkring. 

Frekvent återkommande är också bilden av den nuvarande föräldraförsäkringen som en 

kvinnofälla.42 

De flesta av kampmetaforens undermetaforer understryker allvaret i att vi inte 

lever i ett jämställt samhälle, som när Aftonbladets Karin Pettersson frågar sig ”[m]åste 

man ha makt för att vinna slaget om värderingarna?”.43 Men kampmetaforen används 

även mer humoristiskt: ”[…] förhoppningsvis kan hon [Maria Arnholm] brotta ned 

Kristdemokraterna i de viktiga jämställdhetsfrågorna”.44 Till största delen användes den 

här metaforen av de som förespråkar en individualiserad föräldraförsäkring.  

Effekterna av kampmetaforen blir att jämställdhet ses som något som uppnås 

genom strid, och därför som något sprunget ur en konflikt. JÄMSTÄLLDHET ÄR EN KAMP liknar 

naturligtvis Lakoff och Johnsons metafor ARGUMENTATION ÄR KRIG på många plan; det 

handlar om att vinna, att försvara sina egna värderingar och attackera motståndaren. Jag 

menar att den här metaforen gör att vi kopplar samman jämställdhet med en förlust: det 

är omöjligt att utkämpa en strid utan att offra något. Även om motståndet inte alltid pekas 

ut, så konstrueras det en diskursiv motståndarsida som har något att förlora på 

jämställdheten. Metaforen rymmer på samma gång gemenskap och splittring – det 

understryks att det är ett vi som kämpar, men mot en fiende. Kampmetaforen gör även att 

jämställdhet inte är något som kan uppnås fredligt, eller kommer automatiskt, utan att det 

kräver en stor insats av oss som vill uppnå det. Härmed får de deltagande stort agentskap 

– det är de som ska driva kampen vidare.  

                                                 

 

40 Anna-Klara Bratt & Jenny Rönngren, ”Nya lagar behövs för förändring, ministern”, Aftonbladet, 2013-01-
22; Liselotte Olsson & Inger Stark, ”Alliansen har backat jämställdheten”, Svenska Dagbladet, 2010-05-03.   

41 Gunvor G Ericson & Martin Oscarsson, ”Pappor – så får ni ligga oftare”, Aftonbladet, 2011-11-13; Nyamko 
Sabuni, ”Vems valfrihet talar du om, Hägglund?”, Aftonbladet, 2012-05-17. 

42 Nils Pettersson, ”Varför behöver just papporna ett erkännande?”, Aftonbladet, 2012-11-14. 

43 Karin Pettersson, ”Kör över S-ledningen om föräldraförsäkringen”, Aftonbladet, 2013-04-03.   

44 Eva Franchell, ”Björklund måste snart sluta skolan”, Aftonbladet, 2013-11-14.  



23 

 

 

Till skillnad från vägmetaforen bär inte kampmetaforen på tydligt könade 

föreställningar – faktiskt nämns knappt varken kvinnor eller män som sådana. Det går att 

argumentera för att kamp, strid och krig är manligt konnoterade företeelser, och att en 

sådan metafor per automatik är manligt könad. Jag menar dock att en sådan läsning 

medför ett essentialistiskt tänkande på kön som reproducerar genussystemet istället för 

att nedmontera och skärskåda det.  

 

Arbetet  

Nästa grundmetafor jag fann påminner en del om den föregående, både till struktur och 

till effekt. Den lyder JÄMSTÄLLDHET ÄR ETT ARBETE, och är även den en strukturell metafor 

som på grund av det abstrakta bildledet inte har starka ontologiska drag.  

I artiklarna kommer den främst till uttryck på två sätt. Det ena är att skribenterna 

kallar processen för att uppnå jämställdhet för just arbete: till exempel skriver Eva 

Franchell, ledarskribent på Aftonbladet, att ”[k]voterad föräldraförsäkring är en 

nyckelfråga i jämställdhetsarbetet”.45 Det andra sättet arbetsmetaforen syns är i termen 

verktyg, vilka ska användas för att hjälpa till i jämställdhetsarbetet. Ett exempel på ett 

sådant verktyg är föräldraförsäkringen. På det sättet används metaforen enbart av de som 

är positiva till att tredela eller individualisera föräldraförsäkringen. Kristdemokraterna, 

som parallellt med föräldraförsäkringen ibland även pläderar för vårdnadsbidraget i sina 

artiklar, använder också termen verktyg. För dem är vårdnadsbidraget och en slopning av 

de 60 vikta dagarna i föräldraförsäkringen verktyg för att familjerna ska få göra som de 

vill. Det är inte jämställdheten utan familjernas fri- och rättigheter som dessa verktyg ska 

hjälpa till med. 

Den konceptuella metaforen JÄMSTÄLLDHET ÄR ETT ARBETE medför att vi, precis som i 

fallet med kampmetaforen, ser jämställdhet som något som inte kommer av sig själv. Vi 

måste istället aktivt arbeta för att uppnå det. Till vår hjälp har vi olika verktyg, men de kan 

inte lösa vårt problem, utan bara vara oss behjälpliga medan vi själva löser det. Till 

skillnad från kampmetaforen finns det inget givet motstånd i arbetsmetaforen, och 

därmed ingen uttalad konflikt. Samtidigt innebär arbetsmetaforen, precis som 

kampmetaforen, att det är lite jobbigt eller svårt att nå jämställdhet.  

                                                 

 

45 Eva Franchell, ”Björklund måste snart sluta skolan”, Aftonbladet, 2012-11-14. 
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Jag menar därtill att arbetsmetaforen visar vilken vikt vi lägger vid arbete i vårt 

samhälle. Arbete är inte bara ett sätt att producera varor eller tjäna sitt uppehälle, utan 

sammankopplas här starkt med problemlösning. Arbete är ett självändamål i den 

politiska diskursen och har blivit ett ord som är positivt konnoterat. Arbetslöshet, å andra 

sidan, beskrivs som ett djupt utanförskap. Att arbeta är idag likställt med just 

förvärvsarbete, vilket alltid är avlönande. På så vis kan arbetsmetaforen även ses som ett 

löfte om jämställdhet: om bara arbetet utförs så kommer jämställdheten infinna sig som 

lön för mödan. Arbetsmetaforen implicerar dessutom att personen som utför arbetet har 

agens och befinner sig i en subjektsposition.  

 

Övrigt bildspråk 

Förutom de tre stora konceptuella metaforerna, som innebär hela språk- och 

tankesystem, och vilka jag ovan har redogjort för, fanns det naturligtvis andra metaforer 

och övrigt bildspråk som var återkommande i debatten.  

En av dessa var VARDAGSLIVET ÄR ETT PUSSEL. Den här metaforen berör inte 

jämställdhetsprocessen, vilket kan sägas vara en mer ideologisk fråga, utan handlar 

istället om det praktiska familjelivet. Här är bildledet (pusslet) ett objekt, det vill säga en 

ontologisk metafor. Livspusslet förmedlar en syn på vardagslivet som något som går att 

lösa – det må vara kaotiskt och i oordning ibland, och kräva mycket tankemöda, men när 

väl bitarna ligger på plats är det fullbordat och färdiglöst. Bilden av pusslet innebär också 

att det går att kombinera de olika faktorerna i familjelivet på ett tillfredsställande, givet 

sätt.  

Även om jag inte anser att livspusslet är en lika tankestrukturerande metafor som 

de tre jag tidigare behandlat, är den ändå typisk för debatten om föräldraförsäkringar, 

eftersom den sätter fingret på en del i den metaforiska argumentationen bland nej-sidan. 

När de kommunicerar en bild av en jäktad vardag som måste gå ihop, förefaller det rimligt 

att låta de personer som själva försöker pussla ihop den bestämma hur länge respektive 

förälder ska ta ut föräldraförsäkring: ”[s]venska barnfamiljer vill varken ha 

socialdemokrater, kommunpolitiker eller riksdagsledamöter runt sina köksbord. 

Vardagslivets pussel lägger de bäst själva”.46  

                                                 

 

46 Emma Henriksson, ”Delad föräldraförsäkring är tvättäkta socialism”, Aftonbladet, 2013-04-15. 
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Hirdmans förståelse av samhället som ett genussystem som bygger på 

isärhållandets princip tar sig extra stort uttryck i en av de metaforer som var 

återkommande, nämligen beskrivningen av relationen mellan mannen och kvinnan som 

stående på varsin sida om en klyfta. Det är en mycket effektiv bild av genussystemet. 

Oftast används den i debatten för att påpeka hur löneklyftorna mellan könen ökar till följd 

av ojämnt uttag av föräldraförsäkringen, men kan också beskriva det allmänna läget på 

jämställdhetsfronten.47 

En metafor som visserligen bara återkom en handfull gånger, men som är en 

intressant antites till de stora metaforerna som bygger på kamp och arbete, är NYCKELN 

TILL JÄMSTÄLLDHET. Den avslöjar en tanke om att det finns en enkel lösning inom räckhåll 

som låser upp alla problem och släpper ut en magiskt gömd jämställdhet. För ja-sidan 

benämndes föräldraförsäkringen som en möjlig sådan nyckel.48 Den här metaforen står 

tankemässigt totalt i motsats till kamp- och arbetsmetaforerna, som betonar hur mycket 

som måste göras för att samhället ska vara jämställt. Effekten blir givetvis att jämställdhet 

framstår som något som kan uppnås utan större ansträngning, bara rätt åtgärd hittas.  

 

  

                                                 

 

47
 Rossana Dinamarca & Jonas Sjöstedt, ”Tiden är inne för en ny våg av feminism”, Aftonbladet, 2013-11-14. 

48 Margareta Winberg, ”Jag torkade tårarna för politikens skull”, Expressen, 2010-02-05.  
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Sammanfattning  

Jag har in min uppsats studerat vilka tendenser som går att skönja i bildspråket i debatten 

kring föräldraförsäkringens uppdelning. Materialet är hämtat från Sveriges fyra största 

dagstidningar, Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen och Svenska Dagbladet, under 

perioden januari 2010–november 2013, och uppgår till 70 debatt- och ledarartiklar. Som 

teoretiska utgångspunkter har jag valt George Lakoff och Mark Johnsons teori om den 

konceptuella metaforen, samt Yvonne Hirdmans om genussystemet och dess 

upprätthållande mekanismer. Uppsatsen gör inte anspråk på att vara en heltäckande 

studie av bildspråket rörande föräldraförsäkringen, utan har strävat efter att upptäcka 

mönster. Dessa mönster har analyserats för att se hur de, i linje med Lakoff och Johnsons 

teori, förändrar vårt sätt att tänka och handla. 

Undersökningen visar att det finns först och främst tre olika konceptuella 

metaforer som återkommer frekvent: JÄMSTÄLLDHET ÄR EN VÄG, JÄMSTÄLLDHET ÄR EN KAMP, 

samt JÄMSTÄLLDHET ÄR ETT ARBETE. Utöver dessa finns också ett antal mindre metaforer och 

andra typer av bildspråk som återkommer.  

Den mest förekommande metaforen, JÄMSTÄLLDHET ÄR EN VÄG, används av alla 

skribenter i debatten, oavsett ideologisk hemvist. Genom att prata om jämställdheten som 

ett mål vi rör oss mot skapas bilden av ett samhälle där vi hela tiden går mot mer 

jämställda förhållanden. Samtidigt kan den här metaforen användas för att beskriva hur 

jämställdheten rör sig åt fel håll, står och stampar eller stöter på hinder. De övriga två 

konceptuella metaforerna användes främst av ja-sidan. Gemensamt för alla tre metaforer 

är att de alla ser jämställdheten som ett mål: antingen den finns i slutet av vägen vi rör oss 

på, eller att vi ska kämpa alternativt arbeta för att uppnå den. Häri finns också en skillnad 

i hur mycket agens metaforen tillåter. 

Även om det inte var många av metaforerna som aktivt reproducerade en 

dikotomisk bild på kön, var metaforen att kvinnan halkar efter mannen vanligt 

förekommande. Ironiskt nog hjälpte därmed de skribenter som ville förklara hur 

ojämställdhetens effekter ser ut snarare till att reproducera bilden av kvinnan som passiv.   
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