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Sammandrag 

Pierre Bourdieu (2000) skrev om det smala och det breda litterära fältet och menade att 

det anses vara prestigefyllt att tillhöra det förra. Ju mindre kvantitet författare säljer, desto 

mer status får de. Kerstin Ekman debuterade med en genrekonventionell deckare och bör-

jade således med att tillhöra det breda fältet. Idag är hon invald i Svenska Akademien, har 

skrivit flera prisbelönta böcker och är känd för sina målande naturbeskrivningar. Syftet 

med den aktuella undersökningen är att synliggöra eventuella skillnader eller likheter i 

bildspråk mellan två av Ekmans böcker, en från respektive fält. 

Undersökningen bygger på Metaphor Identification Process Vrije Universiteit (MIPVU), 

en metod för att identifiera stiltermerna metaforer, liknelser, metonymier och personifie-

ringar. Analysen görs på utvalda sekvenser av tematiskt samhöriga scener i Kerstin Ek-

mans böcker 30 meter mord (1959) och Händelser vid vatten (1993). 

Resultatet visar att det totala antalet metaforer är marginellt fler i Händelser vid vatten 

som också innehåller fler liknelser. Dessutom är en större andel metaforer originella i 

Händelser vid vatten än i 30 meter mord. Vidare pekar resultatet mot att bildspråket med 

avseende på flertalet undersökta stiltermer är mer komplext i Händelser vid vatten. 

Undersökningen är kvalitativ vilket medför att det inte går att dra några generella slutsat-

ser om hur bildspråket skiljer sig åt mellan böcker från de olika fälten. Det går inte heller 

att utifrån vår undersökning säga att de aktuella böckernas klassificering enbart beror på 

de skillnader i bildspråket som synliggörs genom MIPVU, eftersom även andra aspekter 

kan ha påverkat böckernas uppdelning på de två fälten. 
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1. Inledning 

I Konstens regler (2000) skriver sociologen Pierre Bourdieu att det litterära fältet består 

av två delfält: den breda produktionens fält och den smala produktionens fält. Enligt 

Bourdieus teori har den smala produktionens fält högst status. Litteraturen där anses vara 

mer svårtillgänglig, och därför får författare mer prestige ju mindre de säljer. På den breda 

produktionens fält finner man kommersiell litteratur. Ju mer författare säljer desto mer 

framgångsrika blir de, vilket gör att kommersiell litteratur tenderar att vara mer läsartill-

vänd. 

Den hierarkiska uppdelning av de litterära fälten som Bourdieu talar om förekommer även 

på den svenska litteraturmarknaden. Där finns en litterär kulturelit med starkt inflytande 

vad gäller att avgöra vilka författare eller vilken typ av litteratur som har högst status. 

Kultureliten består bland annat av Svenska Akademien, en av Sveriges mest prestige-

fyllda institutioner. Akademien instiftades år 1786 och skulle i huvudsak ”arbeta på 

svenska språkets ’renhet, styrka och höghet’, dvs. dess klarhet, uttrycksfullhet och anse-

ende […] Akademien skulle dessutom anordna årliga tävlingar i vältalighet och skalde-

konst över uppgivna ämnen” (Svenska Akademien 2015a). Idag är ett av akademiens 

flertaliga uppdrag att dela ut Nobelpriset i litteratur. På akademiens webbplats (Svenska 

Akademien 2015b) kan man läsa att bedömningsgrunderna för vad som är litterär kvalité 

samt vilka av dessa som varit avgörande i fråga om att utse pristagare har varierat. Om 

kvalité skriver Kulturrådet (2017) vidare att en bedömning sträcker sig över flera olika 

nivåer, från textuell stilistik till vad texten vill förmedla: 

Utgångspunkter för bedömning av bokens kvalitet är intensitet, originalitet, komplexitet; 

förnyelse eller självständighet ifråga om litterär teknik. 

Med intensitet menas att författarens uttrycksform ger en förhöjd upplevelse, genom de 

bilder författaren skapar med sitt språk. Originalitet innebär att författaren utmanar kon-

ventioner, med avseende på såväl det som berättas som hur språket används för att berätta. 

Komplexitet syftar både på litterära tekniker och på hur det som berättas förmedlas. Slut-

ligen innebär självständighet att författaren ska ha ett eget uttryck i sin litterära teknik 

(Kulturrådet 2017). 

Aspekterna ovan kan alltså göra en text mer komplex och innebär att den blir mer svår-

tillgänglig, vilket i sin tur kan vara en bidragande faktor till att ett verk anses prestigefyllt 

och att det således hör till det smala fältet. Avsaknad av ovan nämnda aspekter kan istället 

bidra till att texten anses mindre komplex och därmed mindre prestigefylld, då den blir 

mer lättillgänglig. Som skribentstudenter är vår uppfattning att det innebär att utform-

ningen är rak och tydlig, i gestaltningen såväl som i budskapet. Istället för att utmana 

läsaren följer texten dennes förväntningar, ofta genom genrekonventioner, därmed kräver 

sådana texter mindre av läsaren och tillhör det breda fältet. 
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1.1 Syfte och frågeställning 

Till följd av att det finns en kulturelit som talar om vad som är högstatuslitteratur och 

inte, är frågan om vad som avgör litterär kvalité både omdiskuterad och utan ett entydigt 

svar. Litteraturkritikern Martin Lagerblad (2008) skriver i Litteraturen är större än tycke 

och smak att diskussionen framförallt handlar om huruvida de litterära ideal som 

kultureliten upprättat ”är uttryck för konstnärligt och estetiskt renhåriga omdömen eller 

resultat av dolda maktstrukturer”. Därför frågar vi oss om det går att finna konkreta 

textuella skillnader i verk från de olika fälten, som kan indikera huruvida mönster 

förekommer i kommersiell litteratur respektive högstatuslitteratur. Syftet med vår 

undersökning är att synliggöra eventuella skillnader eller likheter vad gäller utvalda 

stiltermer, mellan verk på det breda fältet och det smala fältet.  

Vi analyserar utvalda stycken ur två verk skrivna av Kerstin Ekman, då hon är en av få 

svenska författare som är både folkkär och högt ansedd och som kan sägas ha förflyttat 

sig från det breda fältet till det smala fältet. Ekman har uppmärksammats för sitt språk 

och hur hon förmedlar sina berättelser, som ofta utgår ifrån vardagliga företeelser. Hon 

har också vunnit ett flertal stora litteraturpriser.  

Vi väljer att fokusera undersökningen på metaforer, liknelser, metonymier och personi-

fieringar eftersom vi har en tes angående dessa som lyder: De har potential att göra bild-

språket i ett verk mer komplext, till exempel genom att ge texten flera möjliga nivåer och 

öka dess tolkningsutrymme.  

För att uppfylla vårt syfte ställer vi följande frågor: 

 Finns det några skillnader eller likheter i hur Kerstin Ekman använder olika typer 

av metaforer, liknelser, metonymier och personifieringar i de utvalda verken? 

 Går det att se att olika typer av metaforer i olika grad påverkar komplexiteten i 

bildspråket?  

 Går det att utifrån de eventuella skillnaderna eller likheterna säga att någon av 

böckerna har ett mer komplext bildspråk än den andra?  
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2. Teoretisk bakgrund 

Metaforteorier, metaforbegrepp och metaforanalyser kan se ut på flera sätt och användas 

i olika syften samt inom olika forskningsområden. Gerard J. Steen, Aletta G. Dorst, J. 

Berenike Herrman, Anna A. Kaal, Tina Krennmayr och Trijntje Pasma skriver i A Method 

For Linguistic Metaphor Identification (2010:1) att ”[m]etaphor is booming business”. I 

Diktens bildspråk (1982:V) beskriver Peter Hallberg metaforteori som ett vidbrett fält. 

Det innebär att terminologi behöver väljas ut noggrant och motiveras, eftersom olika 

forskare kan göra samma typ av undersökning men välja ett annat urval. Vidare fastslår 

Lars Melin (2012:18) att metaforer är betydelsefulla då de är komponenter i språket och 

således ”en del som säger en hel del om språket och ännu mer om vårt sätt att tänka”.  

 

Nedan återfinns till att börja med en redogörelse för de stiltermer som analyseras i den 

aktuella undersökningen. Därefter följer metaforteori och metaforanalys, bakgrund till 

analysmetoden Metaphor Identification Process Vrije Universiteit (MIPVU) samt en för-

klaring av tillhörande begrepp. Slutligen presenteras tidigare forskning med MIPVU som 

utgångspunkt.  

 

 

2.1 Metaforer 

I det här avsnittet ges en kortfattad beskrivning av det breda begreppet metaforer, samt 

den definition av metaforer som vi utgår ifrån. Ytterligare metaforteorier och distinktioner 

samt i vilka syften och inom vilka områden metaforanalys ofta utförs presenteras i avsnitt 

2.4. 

En av de vanligaste beskrivningarna av metaforer återfinns i Nationalencyklopedin 

(Swahn, Algulin, Teleman, Johansson 2017) och lyder som följer: ”stilterm: ett bildligt 

uttryckssätt där likheter eller inre överensstämmelser motiverar att en företeelse (sakle-

det) byts ut mot någon annan (bildledet)”. Ett exempel på en metafor är livet är en resa. 

Göran Bergström och Kristina Boréus (2012:265) beskriver metaforer som en överföring 

mellan det välbekanta och konkreta till någonting mer abstrakt. Med andra ord innebär 

metaforer överföringar av betydelser. 

Vår tolkning av det breda begreppet metafor utgår ifrån Steen m.fl. (2010:25–26), som 

förutsätter att det finns en kontrast mellan ett ords grundläggande och dess kontextuella 

betydelse som utgör varsin domän. Lynne Cameron och Robert Maslen (2010:44) menar 

att ”[a] domain is an area of meaning”. Vidare skriver Steen m.fl. (2010:25–26) att 

kontrasten mellan de två betydelserna ska kunna förstås genom en jämförelse mellan de 

två domäner som betydelserna utgör. Domänerna som jämförs kallas källdomän och 

måldomän. Enkelt uttryckt är källdomänens syfte att förklara måldomänen; när ord och 

uttryck förflyttas från en domän till en annan får de alltså en annan betydelse (Cameron 

& Maslen 2010:45). Vidare talar vi om metaforer i termer av originella, konventionella 

och implicita, samt gränsfallsmetaforer. De två förstnämnda beskrivs närmare i följande 
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två avsnitt, medan de två sistnämnda beskrivs i avsnitt 2.5.1 Begrepp inom MIPVU.  

 

2.1.1 Originella metaforer 

Med begreppet originella metaforer avser vi ord vilkas kontextuella betydelse inte 

återfinns i ordboken, vilket innebär att den aktuella användningen av ordet är så pass 

nyskapad att det inte blivit ett accepterat uttryck i språket (Steen m.fl. 2010:33). Det 

innebär i sin tur att den som läser en originell metafor behöver göra en aktiv bildlig 

överföring, samt använda kontexten som metaforen står i, för att förstå syftningen. Vidare 

ska den kontextuella betydelsen kontrastera mot och kunna förstås genom en jämförelse 

med den grundläggande betydelsen av ordet.  

 

2.1.2 Konventionella metaforer 

Med begreppet konventionella metaforer avser vi ord vilkas kontextuella betydelse 

återfinns i ordboken. Sådana ord kan vara metaforiska, men är vedertagna uttryck i 

språket och således kända för de flesta språkbrukare. Det innebär att läsare inte behöver 

göra en lika aktiv bildlig överföring som när det gäller originella metaforer, samt att 

kontexten som metaforen står i inte är lika avgörande för att läsaren ska förstå syftningen. 

Precis som vid originella metaforer måste den kontextuella betydelsen av konventionella 

metaforer kontrastera mot och kunna förstås genom en jämförelse med den 

grundläggande betydelsen av ordet (Steen m.fl. 2010:37). För en närmare beskrivning av 

hur ord analyseras som metaforiska, se avsnitt 3.4 MIPVU.  

 

 

2.2 Liknelser  

Förutom metaforer anses även liknelser vara ett bildligt uttryck. De skiljs stundom åt, och 

distinktionen emellan de två är att liknelser ofta sammanbinds med ett jämförelseord, 

exempelvis som, såsom, likt (Hallberg 2017). Bergström och Boréus (2012:265) skriver 

att liknelser skiljer sig från metaforer genom att med hjälp av jämförelseorden påvisa att 

det tydligt har att göra med en tankemässig överföring. Vi benämner hädanefter 

jämförelseord som signalord i enlighet med Steen m.fl. (2010:40). En liknelse som 

existerar med ett signalord kan exempelvis vara du är som en ros. Utan ett signalord 

uttrycks liknelsen genom att en domän uttryckligen jämförs med en annan, vilket gör att 

sådana liknelser kan vara svårare att upptäcka. Ett exempel på en sådan liknelse är 

blommor behöver sol och vatten för att kunna växa, precis som en bil behöver bensin för 

att kunna köra. 

I Nationalencyklopedin (Hallberg 2017) står han är som ett lejon som ett exempel på en 

liknelse, medan han är ett lejon är en metafor. 
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2.3 Metonymier och personifieringar  

Metonymier betyder på grekiska likabetydande. Med det menas att när en metonymi upp-

står sker ett slags namnbyte inom en viss domän, som inte ändrar ordens betydelse i kon-

texten (Nationalencyklopedin 2017). I Metaforen som konvention förklarar Jan Svanlund 

(2001:23) ytterligare att metaforer till skillnad från metonymier innebär ett visst avstånd 

mellan domäner. Avståndet kan dock variera och därmed bidra till att gränsen mellan 

metaforer och icke-metaforer är otydlig ”varför olika forskare och språkbrukare kan 

uppfatta samma uttryckssätt på olika sätt”. Ytterligare skriver Svanlund (2001:24) att man 

kan tala dels om olika grader av bildlighet, det vill säga hur pass konventionell en metafor 

kan anses vara, dels om olika grader av metaforiskhet, det vill säga huruvida ett uttryck 

överhuvudtaget bör ses som metaforiskt snarare än till exempel metonymiskt. Melin 

(2012:24) förtydligar begreppet metonymier som följer: 

Metonymier är ofta del istället för helhet (skinnskalle för person som har ett sådant huvud) 

eller tvärtom, helhet i stället för del (Sverige för det svenska laget), byggnad istället för vad 

som finns i den (Rosenbad för regeringen), person istället för verk (Homeros för Homeros 

diktning) etc.  

Vidare kan metonymier påverka språket genom såväl in- som utzoomningar i texten. Det 

innebär att metonymier kan beskriva både detaljer och helheter, vilket ger olika effekter 

i texten. Vidare kan metonymier ha olika effekter på olika läsare och i olika kontexter 

(Steen m.fl. 2010:102–103).  

Personifieringar är metaforiska varianter av metonymier. Det som skiljer de två åt är att 

de förstnämnda inte endast innebär ett namnbyte inom en viss domän utan även en per-

sonifiering av en kroppsdel eller ett ting, vilket i sin tur innebär att de är mer metaforiska 

till skillnad från metonymier. Det som kroppsdelen eller tinget beskrivs göra sker inte, 

varken genom kroppsdelen, tinget eller den eller de personer som egentligen avses. Steen 

m.fl. (2010:102) skriver att ett exempel på en personifiering är ”[h]is gaze came back to 

George, still sprawled over the control desk” och att det är en personifiering eftersom 

blickar inte används för att komma tillbaka, samtidigt som inte heller personen vars blick 

det är kommer tillbaka.  

Vidare skriver Steen m.fl. (2010:103) att när det rör sig om akademiska texter kan perso-

nifieringar användas för att undvika användning av pronomen som jag eller vi, till exem-

pel i meningen den här uppsatsen argumenterar. I tidningsartiklar kan personifieringar 

istället användas för att hindra att ansvar läggs på specifika människor, till exempel ge-

nom satsen Vita huset säger.  

Steen m.fl. (2010:102) skriver att personifieringar i likhet med metonymier kan skapa en 

inzoomning i texten: 

By attributing actions and qualities to body parts rather than to people, the narrative can be 

made more active and immediate, creating a kind of zooming-in effect. 
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Gällande både metonymier och personifieringar skriver Steen m.fl. (2010:101–102) att 

författare har två val när det kommer till olika beskrivningar i en skönlitterär text. An-

tingen kan en handling tillskrivas karaktären eller så kan handlingen tillskrivas en specifik 

kroppsdel, vilket gör att fokus flyttas.  

I avsnitt 2.4 nedan följer en redogörelse för de teorier som är utgångspunkt för undersök-

ningen. Därefter presenteras bakgrunden till analysmetoden MIPVU, följt av tidigare 

forskning med utgångspunkt i MIPVU.   

 

 

2.4 Metaforteori och metaforanalys 

Forskningsfältet om metaforer är omfattande med skiftande terminologi samt flera olika 

inriktningar. I sin artikel Det semantiskt gemensamma området som analysmedel för 

metaforiska uttryck skriver Mikko Turunen (2013:137) att forskare ofta har skilda upp-

fattningar om metaforers innebörd; samma företeelse beskrivs på olika sätt med olika 

definitioner och betoningar. Splittringen på forskningsfältet är en bidragande faktor till 

att metaforer kan ses som tolkningsbara. Eftersom forskning av det här slaget synliggör 

och benämner ett flertal definitioner av metaforiskhet uppstår olika uppfattningar av 

”bildlighetens karaktär” (Turunen 2013:138).  

Vi använder oss som ovan nämnt av distinktionen originella och konventionella metafo-

rer. En sådan indelning medför att tolkningsutrymmet är litet, då det är ordboken som 

avgör huruvida en metafor är originell eller konventionell. Vidare fungerar en sådan di-

stinktion väl ihop med den analysmetod vi använder oss av, vilken är systematiskt utfor-

mad med det specifika syftet att minimera antalet tolkningsmoment i analysen. Mer om 

analysmetoden i avsnitt 2.5 Metaphor Identification Process Vrije Universiteit samt 3.4 

MIPVU.  

En vanlig åtskillnad mellan typer av metaforer är dock den mellan döda, inaktiva och 

aktiva som nedan beskrivs utifrån Bergström och Boréus i kapitlet Analys av metaforer, 

grammatik och ordval (2012:265–277). 

Med döda metaforer menas uttryck som en gång räknats som en metafor, men som nu 

har blivit bokstavliga uttryck i språket. När en metafor först blir till är den originell; den 

tillåter en såväl tankemässig som språklig överföring på ett sätt som inte gjorts tidigare, 

från någonting konkret och välkänt till någonting mer abstrakt och outforskat. En del av 

dessa nya uttrycksätt blir över tid alltmer konventionella i språket. De blir av språkbruk-

arna vedertagna sätt att uttrycka sig på, och tappar därmed sin metaforiska innebörd. Ett 

exempel på en död metafor är bordsben. Ordet har blivit så pass fast i språket att språk-

brukare som regel inte längre tänker på den från början metaforiska innebörden av ordet. 

Användandet av ordet bordsben kan inte heller tolkas som att avsändaren menar 

någonting annat än just bordsben (Bergström och Boréus 2012:269).  

Med inaktiva metaforer menar Bergström och Boréus (2012:269) ord som blivit kon-

ventionella uttryck i språket. Deras metaforiska innebörd förstås av språkbrukarna utan 
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att de aktivt behöver göra tankemässiga överföringar, från det konkreta till det abstrakta. 

Språkbrukarna tänker därför inte nödvändigtvis på inaktiva metaforers innebörd som just 

metaforiska, men vid eftertanke står det klart att uttrycket i grunden är metaforiskt då det 

rör sig om en överföring av betydelse. Två exempel på inaktiva metaforer är att drunkna 

i måsten och att gå i någons fotspår. 

Aktiva metaforer är fortfarande originella, på så vis att de ännu inte blivit konventionella 

uttryck i språket och därför fortfarande måste tolkas av mottagaren. För att förstå en aktiv 

metafor måste mottagaren medvetet göra en tankemässig överföring. För att kunna tolka 

vad avsändaren menar måste mottagaren utgå från den kontext där metaforen 

förekommer. Som ett exempel på en aktiv metafor hänvisar Bergström och Boréus 

(2012:270) till följande mening ur en konsertrecension: ”Men direkt efter det drev han in 

rockspettet i vartenda jävla mellangärde i hela Cirkus”.  

Maria Bolander (2012:33–35) skriver att ord är symboler, och att information om ordens 

betydelser och hur de kan användas finns lagrad i språkbrukares hjärnor. Hur sådan 

information är lagrad kan man däremot inte veta. Vidare kan informationsmängden om 

ords varierande möjliga betydelser i olika sammanhang skifta mellan olika språkbrukare. 

Sådana variationer mellan språkbrukare kan till exempel bero på att ord kan ha olika 

många möjliga referenter och olika intentionsdjup. Som exempel på ord med olika 

referenter och intentionsdjup ger Bolander (2012:35) klätterros respektive växt. Det 

sistnämnda kan avse flera olika typer av växter, medan det förra avser endast en viss typ 

av växt och således har färre möjliga referenter. Klätterros har därför större intention än 

växt, vilket innebär att ordet är mer konkret och ger upphov till en tydligare bild än ordet 

växt gör. Därefter poängterar Bolander (2012:35) att texter med många ord av typen växt 

är mer allmängiltiga. Vidare skriver Bolander (2012:38) att språkbrukare uppfattar ord på 

olika sätt och associerar dem med olika saker därför att de har olika personliga 

erfarenheter och världsbilder. 

Svanlund (2001:12) skriver att vad som är metaforiskt är relativt och beror på språkbru-

karens språkerfarenheter. Det menar även Jonathan Charteris-Black i Corpus approaches 

to critical metaphor analysis (2004:20–24). Han påpekar dels att ett ords betydelse kan 

förändras över tid, vilket innebär att en betydelse som från början är metaforisk kan 

komma att bli bokstavlig, dels att olika språkanvändares metaforiska medvetenhet kan 

skilja sig åt beroende på deras olika personliga erfarenheter av språkbruket (2004:24): 

However, the effect of particular metaphors will vary according to the linguistic and prag-

matic awareness of language users; metaphor relies on interpretation and is therefore nec-

essarily a subjective aspect of language 

Charteris-Black (2004:20) skriver även att subjektiviteten i metaforer är en problematik 

man måste förhålla sig till vid användning av metaforanalys. Steen m.fl. (2010:6–7) in-

stämmer och skriver att de i sin undersökning avser en definition av metaforer som utgår 

från samtida språkbrukare, samt att de av den anledningen endast i specialfall tar hänsyn 

till ett ords allra äldsta betydelse. Ord som inte är metaforiska för en samtida språkbrukare 

räknas i regel inte som en metafor.  
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Gränsen mellan döda och inaktiva metaforer går alltså enligt Bergström och Boréus di-

stinktion någonstans mellan ord som från början varit metaforiska men som inte längre 

kan ha en annan betydelse än sin kontextuella, och ord som kan ha en mer grundläggande 

betydelse och därmed är metaforiska, om än konventionella. Otydligheten med en sådan 

distinktion ligger i det som forskarna ovan pekar på, att metaforer är relativa i relation till 

olika språkbrukares olika språkerfarenheter.  

Följande citat av Gärdenfors är hämtat ur Svanlund (2001:25) och belyser distinktionen 

mellan döda och levande, det vill säga inaktiva och aktiva, metaforer ytterligare: 

Vardagsspråket är rikt på metaforer. De flesta är ”döda” i den bemärkelsen att de är så 

välkända att vi inte tänker på dem som metaforer längre, t ex ”flaskhals”, ”flodmynning”, 

”en lysande idé”. Andra är nyskapade och ”levande” i den meningen att de fortfarande ger 

upphov till nya associationer. En sådan ny metafor är ”datorvirus” som är en bildlig be-

skrivning av ett program […] Det bildas fortfarande nya begrepp med liknelsen ”virus” 

som utgångspunkt. Man talar till exempel om ”vaccinationsprogram” mot datorvirus och 

om ”elakartade” och ”godartade” virus (Gärdenfors 1992:104 f). 

Citatet från Gärdenfors är från år 1992 och belyser enligt oss på ett tydligt sätt det pro-

blematiska med distinktionen mellan döda och levande metaforer. Eftersom citatet är tju-

gofem år gammalt kan vi konstatera att datorvirus inte längre är en nyskapad metafor. 

Det är däremot svårare att klassificera den som antingen död eller inaktiv. De språk-

brukare som idag växer upp med teknik och datorer är troligtvis bekanta med tillhörande 

termer, så som till exempel datorvirus, och behöver rimligen inte göra en bildlig 

överföring för att förstå ordets innebörd. För sådana språkbrukare kan datorvirus antas 

vara en död metafor. För de språkbrukare som växt upp utan datorer men som till följd 

av samhällets teknologisering nu är vana användare, kan datorvirus rimligen antas vara 

mer av en inaktiv metafor än en död metafor. Om en metafor är död eller inaktiv kan 

således bero på språkbrukarens perspektiv.  

Om distinktionen mellan döda och inaktiva metaforer skriver Svanlund (2001:13) även 

att den ofta används för att diskutera en metafors konventionalitetsgrad, med andra ord 

hur pass bokstavlig en från början bildlig betydelse blivit till följd av sin vedertagenhet.  

Svanlund (2001:7) menar att det finns två särskilt framstående teorier om vad som händer 

när metaforer blir konventionella. Den ena teorin innebär att alla konventionella 

metaforer är eller håller på att bli döda metaforer. Det innebär att det som en gång var en 

bildlig betydelse av ett ord håller på att bli en bokstavlig betydelse. Det som ordet uttryckt 

innebär inte längre för språkbrukarna en bildlig överföring; istället kommer ordet snart 

att förmedla betydelse på samma sätt som bokstavliga uttryck (Svanlund 2001:7).  

Den andra teorin innebär istället att ord som en gång varit metaforiska fortsätter att vara 

det, även när den bildliga betydelsen blir en accepterad del av språket. Trots att språkbru-

kare inte nödvändigtvis aktivt gör en bildlig överföring, kan det bildliga elementet bakom 

en metaforisk användning av ordet ändå kännas igen. Vidare skriver Svanlund (2001:7) 

att inget av dessa synsätt är hundraprocentigt, eftersom en del konventionella metaforer 
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fortsätter att vara mer tydligt metaforiska än andra. Skillnaden förklaras inte 

nödvändigtvis med olika grader av konventionalitet.  

Sättet att se på metaforer inom den andra teorin gäller till exempel inom konceptuell 

metaforteori som gärna tar ”påtagligt konventionella metaforiska uttryck till intäkt för 

omfattande kognitiva metaforsystem, medan andra forskare skulle betrakta dessa som 

döda och numera bokstavliga” (Svanlund 2001:14). Konceptuell metaforteori beskrivs 

närmare nedan. Vidare skriver Svanlund (2001:20) att konventionaliseringsprocessen, 

som alltså enligt vissa teoretiker handlar om metaforers väg till att bli döda metaforer, 

innebär att relationen mellan mål- och källdomän förändras ju mer konventionell en 

metafor blir. Förändringen innebär att de genom metaforen sammankopplade domänerna 

blir antingen mer olika eller mer lika varandra.  

Om domänerna blir alltmer olika varandra innebär det att den överföring dem emellan 

som från början skapat metaforen blir mer otydlig. Med andra ord blir orden som utgör 

domänerna mindre tydligt besläktade eller logiskt relaterade till varandra. Istället etable-

rar de betydelser som står för sig själva ”vilket kan beskrivas som en utveckling från starkt 

motiverad polysemi i riktning mot arbiträr homonymi” (Svanlund 2001:20). Ett exempel 

på när två domäner i en metafor blir alltmer olika är ordet viktigt. Ordet i sin nutida bety-

delse är en abstrakt måttenhet vi använder för att uttrycka att någonting är av stor bety-

delse eller relevans. Det härstammar dock från måttenheten vikt vilket åsyftar fysisk vikt 

(Svanlund 2001:20). För en kort förklaring av begreppen polysemi och homonymi, samt 

exempel på ord inom respektive kategori, se avsnitt 3.4.2.2 Grundläggande betydelse.  

Om domänerna däremot blir alltmer lika varandra, blir den överföring dem emellan som 

från början skapat metaforen återigen mer otydlig. I det här fallet beror det dock inte på 

att orden som utgör domänerna blir mindre tydligt besläktade. Snarare blir de så pass lika 

varandra att de framstår som olika slags typer av samma fenomen. Som exempel ger 

Svanlund (2001:20) havsvågor och bland annat ljudvågor och menar att båda typerna 

rimligen bör ses som bokstavliga variationer av ordet vågor. Som motexempel ger han 

den franska filmvågen och skriver att den däremot inte är en våg i ordets bokstavliga 

betydelse. Det senare exemplet är av bildlig betydelse och ett abstrakt fenomen, medan 

de två första är konkreta fenomen. Den franska filmvågen är således en metafor som an-

spelar på fysiska vågor, medan havsvågor och ljudvågor inte är metaforiska utan två olika 

typer av vågor i ordets bokstavliga betydelse. 

Oavsett om domänerna blir mer olika eller mer lika varandra enligt de två scenarierna 

ovan, blir resultatet att bildligheten minskar. Det innebär med andra ord att måldomänen 

blir allt mindre beroende av källdomänen för att förstås. För att återknyta till exemplen 

ovan kräver ordet viktigt rimligen inte en bildlig överföring från ordet vikt för att förstås, 

samtidigt som ordet ljudvågor rimligen inte kräver en bildlig överföring från ordet vågor; 

”[i] båda fallen antas konventionaliseringen påverka uppfattningen av de projicerade ele-

mentens likhet respektive olikhet, men åt olika håll” (Svanlund 2001:21).  

Svanlund (2001:23) skriver också att olikheter och likheter mellan domäner som de över-

föringar sker mellan som ger upphov till metaforer ofta framställs ”i strukturella termer”. 
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Vidare hänvisar Svanlund (201:23) till Gärdenfors som menar att ”metaforen är en 

kombination av uttryck” från olika betydelseområden som egentligen inte kan likställas 

med varandra, men att vi ändå kan förstå metaforens innebörd därför att de ord mellan 

vilka överföringen sker delar en viss struktur. I exemplet livet är en resa ovan likställs 

livet och resa fastän innebörden av orden egentligen är vitt skild. Det som gör att vi kan 

förstå innebörden av livet är en resa är alltså enligt Gärdenfors det faktum att livet och en 

resa delar en viss struktur, de är båda upplevelser vi inte kan förutspå.  

Steen m.fl. (2010:1) skriver att flera olika metaforteorier existerar inom olika skolor, samt 

att metaforanalys kan appliceras på olika typer av texter såsom exempelvis mediala, 

litterära eller politiska texter. En av de största metaforteorierna är konceptuell meta-

forteori, utvecklad av George Lakoff och Mark Johnsson samt beskriven i deras bok 

Metaphors we live by (2003). Lakoff och Johnson (2003:4–5) menar att metaforer är 

kulturellt betingade, samt att vårt konceptuella system i stor utsträckning är metaforiskt. 

Det innebär att en vardaglig aktivitet kan ses som metaforisk och kopplas till konceptuella 

metaforer. Svanlund (2001:77) skriver att konceptuell metaforteori gör en distinktion 

”mellan den konceptuella metaforen (dvs. domänmappningen) å ena sidan och dess 

lexikala yttringar å den andra”, vilket illustreras i följande exempel från Lakoff och 

Johnson (2003:4): ”argument is war” är ett exempel på en konceptuell metafor, medan 

exemplen ”Your clamis are indefensible, he attacked every weak point in my argument, 

I demolished his argument” innehåller metaforer om argumentation som kan kopplas till 

”argument is war”. Charteris-Black (2004:9) sammanfattar det hela som att ”[t]he basic 

claim of this approach is that metaphorical expressions are systematically motivated by 

underlying (or conceptual) metaphors”. Inom konceptuell metaforteori ses metaforer inte 

bara som ett medvetet stilknep, utan också som ett undermedvetet skapande av logiska 

relationer.  

Även konceptuella metaforer består av en källdomän och en måldomän samt en mapp-

ning. I den konceptuella metaforen Livet är en resa, är resa källdomän och livet måldo-

män. Mappning är den association som finns mellan de två domänerna, en underförstådd 

relation som måste existera för att människan som individ ska kunna acceptera den kon-

ceptuella metaforen (Cameron & Maslen 2010:45).   

Teorin om konceptuella metaforer används ofta som utgångspunkt för undersökningar 

inom flera olika fält såsom till exempel psykologi, lingvistik, poesi och historia. Koncep-

tuell metaforteori aktualiseras till exempel ofta när metaforanalys appliceras på politik 

eller media, för att synliggöra de metaforer som används där. Bergström och Boréus 

(2012:264) skriver till exempel att metaforer även analyseras inom kritisk lingvistik, ofta 

vid sidan av andra typer av textanalyser som en del i samhällskritiska studier och studier 

av maktförhållanden. Metaforer tolkas och analyseras då i syfte att synliggöra det som 

uttrycks implicit i en text, såsom budskap och ideologier, som inte nödvändigtvis syns 

vid en första läsning (Bergström & Boréus 2012:264).  

Sammanfattningsvis är det vanligt att metaforanalyser utförs i syfte att synliggöra undan-

gömda budskap i texter. Metaforanalys kan dock användas även i andra syften, vilket den 
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aktuella undersökningen som bygger på analysmetoden MIPVU är ett exempel på. I föl-

jande avsnitt presenteras den teoretiska bakgrunden till MIPVU. 

 

 

2.5 Metaphor Identification Process Vrije Universiteit  

Metaphor Identification Process Vrije Universiteit (MIPVU) är en av Steen m.fl. (2010) 

utvidgad modell av Metaphor Identification Process (MIP), en språkvetenskaplig metod 

för att identifiera metaforiskt använda ord i olika textsammanhang. Skillnaden är att MIP 

endast identifierar metaforer, medan MIPVU även identifierar implicita metaforer, gräns-

fallsmetaforer, signalord, liknelser, metonymier och personifieringar (Steen m.fl. 

2010:25–26).  

Steen m.fl. (2010:25) skriver om metoden att ”the tool aims to identify all words in di-

scourse that can be taken to be lexical expressions of underlying cross-domain map-

pings”, samt att den kan appliceras på olika språkliga sammanhang, till exempel talat 

språk, nyhetsartiklar, akademiska texter eller skönlitteratur (Steen m.fl. 2010:97).  

MIPVU har utvecklats av Steen m.fl. (2010) i syfte att ta fram en systematisk metod för 

att synliggöra metaforer på lexikal nivå. Det innebär att metoden inte är knuten till en viss 

metaforteori såsom till exempel konceptuell metaforteori, vilken är inriktad på vad meta-

forer kan säga om människors sätt att tänka. Däremot är metoden utformad på ett sätt som 

gör att den i ett senare skede kan kopplas ihop med olika metaforteorier, däribland kon-

ceptuell metaforteori (Steen m.fl 2010:4).  

Språkvetenskapliga studier har länge gjorts utifrån teorin om konceptuella metaforer. 

Steen m.fl. (2010:1–2) skriver dock att konceptuella metaforer som utgångspunkt för så-

dana studier har kritiserats. Kritiken har handlat dels om hur konceptuella metaforer av-

gränsas, dels om huruvida det överhuvudtaget är korrekt att tala om konceptuella meta-

forer som tankemönster. Kritiker menar att metaforiska uttryck kanske istället bör 

förklaras med att ordens lexikala betydelser förändras över tid. Kritiken motiveras av en 

osäkerhet kring hur exakt metoden för att identifiera konceptuella metaforer är.  

I alla vetenskapliga sammanhang är det en förutsättning att de mätningar som görs är 

noggranna, vilket betyder att ”metaphor identification has to meet certain generally ac-

cepted standards of methodological quality” (Steen m.fl. 2010:2). Ytterligare ett syfte 

med utvecklingen av MIPVU var därför att ta fram ett vetenskapligt verktyg som skulle 

minimera antalet tolkningsmoment, då MIP ”still requires taking many decisions” (Steen 

m.fl. 2010:4).  

Metoden skulle kunna appliceras på undersökningar inom olika forskningsfält (Steen 

m.fl. 2010:3–4). Inom många forskningsfält baserar man undersökningar på tolkning 

istället för att utföra mätningar med hjälp av mer exakta verktyg. Tolkningsbaserade 

undersökningar om språk förekommer särskilt inom humaniora där så mycket av språket 

som möjligt ska inkluderas, för att få med all komplexitet som det inbegriper. Humaniora 

är således ett forskningsområde inom vilket det faller sig naturligt att tillåta tolkning som 
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en del i analysen (Steen m.fl. 2010:2). Av den anledningen är ännu ett syfte med metoden 

och boken A method for linguistic metaphor identification (2010) där metoden prövas, att 

sänka antalet tolkningsmoment genom att förevisa hur analysen fungerar i praktiken, 

särskilt inom ett sådant problematiskt och omdiskuterat fält som metaforteori. 

Det faktum att identifiering av metaforer ofrånkomligen innebär ett visst mått av tolkning 

har gett upphov till att MIPVU innehåller tre alternativa kategorier till ord som är meta-

foriska. Dessa är tydligt metaforrelaterade ord, gränsfallsmetaforer samt icke-metafor-

relaterade ord (Steen m.fl. 2010:19).  

Nedan presenteras de begrepp från MIPVU som är relevanta i den aktuella undersökning-

ens analys. En redogörelse för hur metoden används och tillhörande riktlinjer återfinns i 

avsnitt 3.4.  

 

2.5.1 Begrepp inom MIPVU 

Forskarna bakom MIPVU använder ett flertal olika begrepp som är specifika för analys-

metoden och som således inte har presenterats ovan (Steen m.fl. 2010:25–42). Begreppen 

är ursprungligen på engelska; nedan har vi översatt och förklarat dem.   

Gränsfallsmetafor (Borderline Metaphor) är tveksamma metaforer. Det kan bero på att 

kontexten är tvetydig vilket gör att den metaforiska statusen således blir svår att avgöra, 

eller att det är svårt att fastställa vilken av betydelserna som är grundläggande. Slutligen 

kan det även bero på att forskarna som utför metoden efter en utförlig gruppdiskussion 

inte kan komma överens om huruvida ett ord används metaforiskt.  

Implicit metafor (Implicit Metaphor) innebär att exempelvis ett pronomen hänvisar till-

baka till ett metaforiskt använt ord som står tidigare i samma text.  

Lexikala enheter (Lexical Units) är en vetenskaplig term för ord. Vissa ord är samman-

sättningar, och om de två orden finns beskrivna tillsammans i ordboken ska de analyseras 

som en lexikal enhet. Finns de endast beskrivna som två skilda ord ska de analyseras som 

två lexikala enheter. En lexikal enhet kan även bestå av exempelvis partikelverb. För en 

närmare beskrivning av lexikala enheter samt exempel, se avsnitt 3.4.1 Lexikala enheter. 

Signalord (Metaphor Signal) flaggar för att ett möjligt metaforiskt ord eller en liknelse 

finns i närheten inom kontexten och kan exempelvis vara ordet som.  

Nykonstruktioner (New-Formations) är sammansättningar av ord som inte finns i ordbo-

ken, exempelvis fjällvind. Varje del av sammansättningen analyseras då var för sig som 

två lexikala enheter. Om sammansättningen finns i ordboken är det inte en nykonstruktion 

och ska enbart analyseras som en lexikal enhet (Steen m.fl. 2010:41). 

WIDLII är en tagg som betyder When In Doubt Leave It In (Steen 2010:101). Det är en 

markör som används när en lexikal enhet eller mening är svår att definiera som vare sig 

metaforisk eller icke-metaforisk, på grund av olika anledningar. Steen m.fl. (2010:46) 

menar att den möjliga metaforen i sådana fall ska tas med i analysen, men markeras som 
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problematisk. Vi översätter inte begreppet WIDLII till svenska då vi anser att dess inne-

börd bäst bevaras på originalspråket. Anledningen till att begreppet existerar inom 

MIPVU är att metaforer i många fall är subjektiva och tolkningsbara, och det är därför 

bättre att notera en möjlig metafor än att riskera att missa något i texten. 

 

 

2.6 Tidigare forskning med utgångspunkt i MIPVU  

MIPVU är som ovan nämnt utvecklad från Metaphor Identification Process (MIP), en 

enklare variant av metoden som endast synliggör metaforer. MIP har i liten utsträck-

ning applicerats på svenskt material, till exempel i Julia Sandströms examensarbete En 

kamp, en resa eller ett straff? Konceptuella cancermetaforer i svenska tidningsartiklar 

(2016) där syftet med uppsatsen är att undersöka vilka konceptuella metaforer som 

används i tidningstexter om cancer. Även i Linn Ericssons magisteruppsats Metafor, 

liknelser eller ingenting – hur används språket i en lättläst roman (2012) används en 

anpassad version av MIP. Hon jämför lättlästa böcker med deras originalversioner i 

syfte att se vilka metaforer som tagits bort och vilka som får stå kvar även om metaforer 

skrivs om till liknelser i de lättlästa böckerna. Metoden har dock i dessa studier endast 

fungerat som en bas för undersökningar om konceptuella metaforer. I de enstaka upp-

satserna på svenska som behandlar MIP har metoden dessutom ändrats eller justerats 

efter forskningens syfte.  

Vidare har MIPVU legat till grund för den vetenskapliga artikeln ”Pojken lyfter sitt 

svärd. Ger sig in i en strid han inte kan vinna”. Om metaforer och kronisk sjukdom 

(2016) skriven av Anna W Gustafsson och Charlotte Hommerberg, där de ansluter sig 

till språkvetenskaplig, empirdriven metaforforskning. De undersöker användningen av 

krigs- och kampmetaforer utifrån konceptuella metaforer i sex bloggar som skrivs av 

patienter med kronisk cancer. 

MIPVU har varken applicerats på enbart skönlitterärt material eller överförts till 

svenska i den omfattning som görs i den aktuella undersökningen vilken således fyller 

en lucka i forskningen med MIPVU som utgångspunkt. Sammanfattningsvis har MIP 

och MIPVU kortfattat introducerats till det svenska språket, men endast som ett kom-

plement till andra metoder. Processen att identifiera tidigare studier försvåras av att det 

finns begrepp med förkortningen MIP som inte har med språkvetenskap att göra.  
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3. Metod och material 

För att besvara frågeställningarna baserar vi analysen på MIPVU, en analysmetod för att 

identifiera olika typer av metaforer, liknelser, metonymier och personifieringar, för vilka 

vi i undersökningen använder samlingsbegreppet stiltermer. Metodens riktlinjer har 

modifierats något i den aktuella undersökningen eftersom MIPVU inte, åtminstone inte i 

sin helhet, har applicerats på svenska språket, se avsnitt 3.4.  

MIPVU är en systematisk metod med många och tydliga riktlinjer, vilket minimerar tolk-

ningsmomenten vad gäller att identifiera vad som kan räknas som en metafor. Vidare är 

MIPVU kompatibel med flera olika typer av studier, eftersom metoden endast syftar till 

att identifiera metaforer och andra stiltermer. Mer om hur vi använder metoden i avsnitt 

3.2 Tillvägagångssätt.   

Vidare är undersökningen kvalitativ. Det innebär att vi varken kan dra generella slutsatser 

om komplexitet i respektive boks bildspråk eller om komplexitet i böcker från de olika 

fälten. Vår förhoppning är dock att resultatet synliggör likheter och skillnader i 

användningen av de stiltermer som analyseras, som kan indikera olika grader av kom-

plexitet i de två böckerna och därmed mellan de två fälten.  

 

I följande två avsnitt beskrivs hur analysmaterialet valts ut och avgränsats, samt hur 

analysen och diskussionen lagts upp för att besvara frågeställningarna.  

 

 3.1 Material och urval 

Analysmaterialet utgörs av två av Kerstin Ekmans böcker då hon är både folkkär och har 

hög status på det smala fältet. Hon har även vunnit ett flertal stora litterära priser, bland 

annat Augustpriset 1993, Litteris et Artibus 1998, Ivar Lo-priset 2000, Augustpriset 2003 

och Gerard Bonniers essäpris 2008. År 1978 blev hon invald i Svenska Akademien, som 

hon dock valde att lämna år 1989 efter Salman Rushdie-affären (Nordic Women’s Lite-

rature u.å.).  

De valda böckerna är 30 meter mord (1959) och Händelser vid vatten (1993). Anled-

ningen till att vi valt just dessa är dels att de båda böckerna har det gemensamma temat 

mord, dels att de enligt vår uppfattning kan sägas tillhöra varsitt litterärt fält. 30 meter 

mord är Ekmans debutroman och en genrekonventionell deckare, vilket innebär att dess 

främsta syfte är att underhålla i form av en spännande, inte alltför komplicerad berättelse. 

Den tillhör således det breda, kommersiella fältet. I Händelser vid vatten som snarare 

tillhör det smala fältet håller sig Ekman däremot inte till den traditionella deckarens ut-

formning, istället är den ”inväv[d] i breda samhälls- och människoskildringar” (Albert 

Bonnier Förlag u.å.). Berättelsen är snårig och innehåller flera olika huvudkaraktärer man 

som läsare följer parallellt, vilket gör att den inte förs framåt i samma tempo som 30 meter 

mord. Boken vann dessutom Augustpriset såväl som en rad andra litteraturpriser (Adlibris 

u.å.).  
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Böckernas olika nivåer beskrivs i följande utlåtanden från läsare: 

Recension 1 Händelser vid vatten (Adlibris u.å.): 

Ja, det är ju stor litteratur, men lite för snårig att följa för mig. Skiftningar i tid, orter och 

platser svåra att följa, personer som är svåra att få grepp om. Fantastiska naturskildringar, 

men ack så många och långa och på ett språk som bitvis är svårt att ta till sig. Men bra är 

det och klurig intrig. 

Recension 2 30 meter mord (Boksidan u.å.): 

Kerstin E. Började som Deckarförfattare. Skrev 6 st. 30 meter mord. Handlar om en pojke 

som faller från ett tak? En ok. bok. Troligen har ingen Svensk författare fått så många 

priser. 

Det är avsevärt svårare att hitta recensioner av 30 meter mord, vilket rimligen kan förkla-

ras med att boken är över trettio år äldre och utkom långt innan internet uppkom. Likväl 

visar de två utlåtandena ovan att Händelser vid vatten kan anses vara mer komplex och 

svårförståelig, medan 30 meter mord beskrivs med några korta meningar. Vidare skrevs 

30 meter mord omkring tjugo år innan Ekman valdes in i Svenska Akademien 1978, me-

dan Händelser vid vatten skrevs efteråt.  

Analysen avgränsas till tre scener ur respektive bok. De är tematiskt samhöriga och bildar 

således tre stycken scenpar: intimscener, miljöscener och mordscener. Varje enskild scen 

har valts därför att det är den första förekomsten i boken; scenerna har således inte valts 

med hänsyn till vilka eller hur många stiltermer de innehåller. 

Vidare avgränsas analysen ytterligare genom att vi analyserar delar ur varje scen. Antal 

tecken inom varje stycke har räknats, så att de två styckena från respektive text inom varje 

tematiskt samhörigt scenpar är i det närmsta identiska till sin längd. Nedan redovisas antal 

tecken utan blanksteg per stycke ur varje scen. 

 

Tabell 1. Antal tecken per scen 

 30 meter mord, antal tecken Händelser vid vatten, antal tecken 

Miljöscen 2 427 2 427 

Mordscen 3 485 3 497 

Kärleksscen 4 373 4 346 

 

 

3.2 Tillvägagångssätt 

Som nämnts ovan använder vi oss av en för svenska språket anpassad version av MIPVU 

för att identifiera metaforer, liknelser och metonymier. För en närmare genomgång av hur 

analysen går till se avsnitt 3.4.  
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Metaforer delas av oss upp i originella respektive konventionella metaforer. En sådan 

distinktion minskar graden av tolkning då det är ordboken som styr vilken kategori en 

metafor faller inom. Dessutom menar vi att de två kategorierna utgör tydligast möjliga 

gräns mellan en mer eller mindre komplex användning av metaforer. Med det menar vi 

att konventionella metaforer rimligen utgör en lägre grad av komplexitet, dels därför att 

de inte behöver ses utifrån sitt kontextuella sammanhang för att förstås, dels därför att de 

är vedertagna uttryck i språket. Originella metaforer bör däremot kräva mer av läsaren, 

framförallt därför att de inte kan förstås utanför sitt kontextuella sammanhang, vilket ökar 

tolkningsgraden. Skillnader och likheter mellan de två böckerna vad gäller samtliga stil-

termer presenteras i form av tabeller i avsnitt 4 Analys och resultat.  

Vi väljer att inte analysera enskilda ord inom liknelser som metaforer, även om det hade 

varit möjligt. Ett exempel på hur en sådan analys skulle kunna se ut ges av Svanlund 

(2001:21) genom följande liknelse: ”Det är lika påfrestande att bära en tung skattebörda 

som att bära en tung ryggsäck”. De ord som skulle kunna analyseras som metaforiska är 

bära som verb till adjektivet tung som beskriver substantivet skattebörda.  

De ord som skulle kunna vara metaforiska i liknelsen ovan skulle i sådana fall klassifice-

ras som konventionella metaforer; enligt vår tolkning innebär det alltså att det inte är den 

mest komplexa typen av metaforer. Genom att stanna vid att identifiera liknelser som just 

liknelser får vi likväl med samtliga ord som är viktiga för den jämförelse som görs mellan 

två domäner. Vidare verkar sådana ord inte heller vara avgörande för eventuella skillna-

der i komplexitet mellan olika liknelser.  

I avsnitt 5 Diskussion besvaras frågeställningarna utifrån analysens resultat. Vidare dis-

kuteras samtliga stiltermer mer ingående var för sig, så att skillnader och likheter mellan 

böckerna tydligt framgår.  

Vi räknar även antalet yttranden och dialoger i respektive scen. Med dialog avser vi varje 

gång två eller fler karaktärer pratar med varandra och således turas om att ge yttranden. 

Yttrandena markeras med talstreck och kan även stå för sig själva, alltså utan att ingå i en 

dialog. Steen m.fl. (2010:198) skriver att dialoger tenderar att medföra ett rakare, enklare 

språk än övrig text, vilket innebär att fler dialoger i den ena boken kan vara en del i för-

klaringen till att böckerna skiljer sig åt, om så är fallet.  

 

 

3.3 Val och användning av ordböcker 

Steen m.fl. (2010:16) skriver att forskarna som utvecklat MIPVU utgått från det engelska 

lexikonet The Macmillan English Dictionary for Advanced Learners. I enskilda fall an-

vänder de sig av The Longman Dictionary of Contemporary English, men också av 

Oxford English Dictionary. Eftersom metoden är uppbyggd utifrån det engelska språket 

och ovannämnda lexikon, har en engelskspråkig undersökning med metoden som 

utgångspunkt andra förutsättningar än undersökningar på andra språk för vilka metoden 

inte anpassats.  
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Steen m.fl. (2010:128–148) har dock applicerat och anpassat analysen till det holländska 

språket. Det innebär att metoden även kan appliceras på ytterligare andra språk, i det här 

fallet svenska. Det kräver dock att de riktlinjer som MIPVU bygger på modifieras och 

utvecklas utifrån det språk metoden appliceras på. I och med att lexikon är viktiga hjälp-

medel till analysmetoden, krävs det att de är noga utvalda.  

Vi använder oss av Svensk Ordbok (Svenska Akademien 2009), hädanefter förkortad SO, 

samt i otydliga fall även av Svenska Akademiens Ordbok (SAOB 2017a), hädanefter för-

kortad SAOB, då den sistnämnda bidrar med mer historiska betydelser av orden. Den 

förstnämnda är snarare en ”ingående beskrivning av det allmänna ordförrådet i modern 

svenska. Tyngdpunkten ligger på ordens betydelse och användning i kombination med 

historiska uppgifter” (Svenska Akademien 2016b), vilket motiverar att vi använder den 

till att avgöra kontextuell betydelse och grundläggande betydelse. Den grundläggande 

betydelsen står i regel som betydelse 1 i SO, medan den kontextuella betydelsen kan stå 

dels som bildlig betydelse av betydelse 1, dels som andra betydelser av samma ord. För 

en mer ingående beskrivning av betydelserna se avsnitt 3.4.2.1 samt 3.4.2.2 nedan.   

Vår motivering till att använda SAOB som vår historiska ordbok är att den kan jämföras 

med Oxford English Dictionary, som används i Steen m.fl. (2010) engelskspråkiga ana-

lyser. En tydlig skillnad mellan dessa två är dock att den förstnämnda utgår från 1520-

talet fram till nysvenskan medan den sistnämnda utgår ifrån det allra äldsta språket. 

SAOB finns både som tryckt exemplar och i webbformat, och vi använder den sistnämnda 

(SAOB 2017a). SAOB är ett pågående projekt som är färdigställt från a–vret. Bokstäver 

därefter är därför inte färdigdokumenterade (Svenska Akademien 2016a). Det är en 

omständighet som försvårar vår undersökning, då det inte går att slå upp vissa ord. 

Forskare som vill undersöka äldre språkhistoria kan använda sig av Ordbok över svenska 

medeltids-språket av K. F. Söderwall, som beskriver fornsvenskan och omnämns på 

SAOB:s webbplats (2017a). Eftersom den är skriven på mycket gammal svenska vilket 

försvårar arbetet med att definiera ordens betydelser, använder vi oss istället av Anders 

Fredrik Dalins Ordbok Öfver svenska språket, hädanefter förkortat Dalins ordbok, en ord-

bok över 1800-talsspråket. Dalins ordbok utgår ifrån ett tryckt exemplar men finns även 

att tillgå på Karp (Språkbanken u.å.); vi använder oss av den sistnämnda. I vår 

undersökning används Dahlins ordbok endast i undantagsfall. I ytterligare undantagsfall 

tar vi stöd ur Norstedts Svenskt språkbruk (2003) som tar upp konstruktioner och fraser. 

I följande avsnitt ges en närmare genomgång av hur MIPVU genomförs, samt en redo-

görelse för de riktlinjer metoden bygger på.  

 

3.4 MIPVU 

Metaphor Identification Process Vrije Universiteit (MIPVU) är som tidigare nämnt en 

utökad version av MIP, en metod för att identifiera metaforer. MIPVU utgörs av sex steg 

(Steen m.fl. 2010:25–26). Stegen, såsom de är presenterade nedan, är baserade på MIPVU 

men anpassade efter vår undersökning.  
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1. Undersök alla lexikala enheter i texten och markera ut möjliga metaforer. Lexikala 

enheter är i regel detsamma som ett ord, med ett par undantag.  

2. Undersök vidare om de möjliga metaforerna faktiskt är metaforiska. Om ett ord 

har en mer grundläggande betydelse än den betydelse som aktualiseras i kontex-

ten, används ordet indirekt. Om de två betydelserna kontrasterar och den indirekta 

användningen av ordet dessutom kan förklaras med en jämförelse mellan två do-

mäner, mellan den kontextuella betydelsen och den mer grundläggande betydel-

sen, ska ordet markeras som metaforiskt använt. 

3. Markera liknelser, metonymier och personifieringar. 

4. Markera implicita metaforer. 

5. Markera signalord.  

6. Markera nykonstruktioner, med andra ord sammansatta ord som inte finns i ord-

boken, och analysera de enskilda ord som bildar konstruktionen var för sig.  

 

Av stegen ovan är de första två i stort sett gemensamma för MIP och MIPVU och syftar 

till att identifiera metaforer. Den stora skillnaden mellan de två metoderna utgörs av steg 

3–6, som tillåter MIPVU att utöver metaforer även identifiera gränsfallsmetaforer som 

markeras med taggen WIDLII, implicita metaforer, liknelser, metonymier, personifie-

ringar, signalord samt nykonstruktioner (Steen m.fl. 2010:2–6).  

 

Nedan redogör vi för de riktlinjer som hör till respektive steg i MIPVU. Steen m.fl. (2010: 

26–42) tar i en redogörelse för riktlinjer upp flera problem som kan förekomma i en 

analys. Nedan är riktlinjerna anpassade och presenterade utifrån svenska språket samt det 

material och de ordböcker som används i den aktuella undersökningen. Vi tar därför inte 

upp problem som möjligen kan uppstå vid användning av metoden men som vi inte har 

stött på.  

 

3.4.1 Lexikala enheter 

Vid analysen av metaforer fokuserar MIPVU på lexikala enheter, istället för på till exem-

pel morfem (Steen m.fl. 2010:26–27). En lexikal enhet är i regel samma sak som ett ord, 

vilket innebär att enskilda ord i första hand analyseras var för sig (Steen m.fl. 2010:27). I 

vissa fall räknas dock grammatiska enheter, uttryck bestående av två eller flera ord som 

hör ihop, som en och samma lexikala enhet. Grammatiska enheter hör ihop därför att de 

har en gemensam referent i kontexten, vilket också är anledningen till att de räknas som 

en lexikal enhet (Steen m.fl. 2010:27–28). För att två eller fler ord ska räknas som gram-

matiska enheter och således också som lexikala enheter ska de enligt Steen m.fl. 

(2010:29) finnas med som ett erkänt uttryck i ordboken. Följande exempel på gramma-

tiska enheter bestående av flera ord hittades i vårt material: göra bort sig, så gott som, till 

på köpet, rakt upp och ner, legat på latsidan. Enskilda ord ur dessa uttryck har alltså inte 

analyserats.  
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Uttrycken ”det må vara hänt” (Ekman 1956:51) och ”hela världen” (Ekman 1956:50) 

finns inte med i Svensk Ordbok. Vi frångår MIPVU:s riktlinjer och ser ändå uttrycken 

som grammatiska enheter och således även som lexikala enheter, då orden i uttrycken får 

sin kontextuella betydelse just i relation till varandra. Det förstnämnda uttryckets be-

tydelse tolkar vi utifrån kontexten ungefär som ”gjort är gjort”, dessutom finns båda ut-

trycken som erkända fraser under uppslagsorden må respektive värld i Svenskt språkbruk 

(2003). 

 

3.4.2 Metaforer 

När man med hjälp av MIPVU analyserar ord för att synliggöra om de är metaforiskt 

använda eller inte, gör man det i följande fyra steg:  

 

a. Bestäm ordets kontextuella betydelse (se avsnitt 3.4.2.1).  

b. Bestäm ordets grundläggande betydelse (se avsnitt 3.4.2.2). 

c. Avgör huruvida den kontextuella betydelsen kontrasterar mot den grundläggande be-

tydelsen (se avsnitt 3.4.2.3). 

d. Avgör om kontrasten mellan den kontextuella och den grundläggande betydelsen kan 

förstås genom en jämförelse mellan de olika betydelserna (se avsnitt 3.4.2.4). 

 

Om svaret är ja på punkt c och d ska ordet markeras som en metafor. Vi har dessutom 

markerat orden ytterligare, som antingen originella eller konventionella metaforer. Nedan 

går vi igenom varje steg mer ingående. 

 

3.4.2.1 Kontextuell betydelse 

Med kontextuell betydelse menas den betydelse ett ord har i det sammanhang i en text 

som det står i (Steen m.fl. 2010:33). För att bestämma den kontextuella betydelsen av ett 

ord slår vi upp det i SO. I de fall ett ord har flera betydelser i SO väljer vi den beskrivning 

av ordet som stämmer bäst ihop med det sammanhang i texten som ordet förekommer i. 

I vissa fall finns den bildliga betydelsen av ett ord beskriven i SO under samma punkt 

som den bokstavliga betydelsen. I sådana fall hänvisar vi till samma punkt i SO för både 

kontextuell och grundläggande betydelse. Vi skriver även en kommentar i kontextuell 

betydelse om att det är den bildliga betydelsen som avses i den aktuella kontexten, se 

exempel 1 nedan.  

 

I undantagsfall bestämmer vi kontextuell betydelse med hjälp av SAOB. En anledning 

kan vara att ordet av en för oss okänd anledning inte finns i SO, se exempel 2 nedan. En 

annan anledning kan vara att en beskrivning i SAOB helt enkelt passar bättre in på kon-

texten än beskrivningen i SO gör, se exempel 3 nedan. 
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I ännu ett undantagsfall hänvisar vi till SAOB för kontextuell betydelse och till SO för 

grundläggande betydelse. I det fallet är den grundläggande betydelsen i SO äldre, och den 

utgår från mänsklig handling, se exempel 4 nedan.  

 

I ytterligare ett undantagsfall finns ingen betydelse i SO som överensstämmer med hur 

ordet används i kontexten. Steen m.fl. (2010:33) förklarar det med att den kontextuella 

användningen i sådana fall är originell, specialiserad eller mycket specifik. Vi skriver då 

vår egen tolkning av den kontextuella betydelsen ihop med en kommentar, se exempel 5 

nedan.  

 

I en del fall är kontexten som ett ord förekommer i otillräcklig för att vi ska kunna avgöra 

vilken betydelse av ordet som avses, vilket innebär att det skulle kunna vara antingen 

metaforiskt eller bokstavligt använt (Steen m.fl. 2010:34). Eftersom sådana ord inte kan 

uteslutas ifråga om att vara metaforiskt använda, markeras de som gränsfallsmetaforer 

med hjälp av taggen WIDLII, se exempel 6 nedan. 

 

Exempel 1: brast (verb) konventionell metafor  

”Till hans förvåning brast hon i skratt” (Ekman 1956:78) 

a. Kontextuell betydelse: plötsligt spricka sönder eller slitas av på grund av för stor be-

lastning, särskilt av konstruktioner som är avsedda att bära ett visst tryck och som 

består av eller innehåller något hårt material. Även bildligt (i vissa uttryck; ofta med 

partikeln ut) plötsligt släppa fram viss känsloyttring (Betydelse 1, SO). Det är den 

bildliga betydelsen som avses i den aktuella kontexten.  

b. Grundläggande betydelse: plötsligt spricka sönder eller slitas av på grund av för stor 

belastning, särskilt av konstruktioner som är avsedda att bära ett visst tryck och som 

består av eller innehåller något hårt material. Även bildligt (i vissa uttryck; ofta med 

partikeln ut) plötsligt släppa fram viss känsloyttring (Betydelse 1, SO).  

c. Kontrast: Ja, den grundläggande betydelsen syftar på att något konkret fysiskt föremål 

brister, medan den kontextuella betydelsen syftar på att skrattet plötsligt kommer ur 

henne, det är således ingenting som faktiskt går sönder.  

d. Jämförelse: Ja, vi förstår att hennes skratt kommer plötsligt, genom att det beskrivs 

som om hon brister.  

 

Exempel 2: intrasslad (particip) konventionell metafor  

Intrasslad (particip) finns inte i SO, därför vänder vi oss istället till SAOB där verbet in-

trassla finns. 

”Hans första tanke var: Hur i helvete kunde jag göra något så dumt? Hur kan jag ge mig 

till att kyssa en flicka, som är upp över öronen intrasslad i en mordhistoria som jag för-

söker utreda!” (Ekman 1956:78) 
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a. Kontextuell betydelse: mer eller mindre bildligt, numera även med personobjekt. In-

veckla, insnärja någon i något, t.ex. intrasslar honom i så mycket bekymmer (Bety-

delse 2, SAOB). 

b. Grundläggande betydelse: Trassla in (ngt 1 ngn i ngt) (Betydelse 1, SAOB). 

c. Kontrast: Ja, den grundläggande betydelsen syftar på någonting konkret medan den 

kontextuella betydelsen syftar på någonting abstrakt. 

d. Jämförelse: Ja, vi kan förstå att flickan är inblandad i en krånglig situation genom att 

det beskrivs som att hon är intrasslad, vilket i sin grundläggande betydelse syftar på 

någonting konkret. 

 

Exempel 3: majestätiskt (adjektiv) konventionell metafor 

”Dalablå spårvagnar klöv majestätiskt trafikströmmen” (Ekman 1956:50) 

a. Kontextuell betydelse: Om föremål, ett föremåls sätt att framträda: som har majestät; 

som gör ett mäktigt intryck, storslaget skön, imponerande, sublim (Betydelse 3, 

SAOB). 

b. Grundläggande betydelse: Om person, djur, någons utseende, uppträdande, som har 

de yttre egenskaper (utseende, hållning, uppträdande) som anses känneteckna en su-

verän härskare, som liknar en suverän härskare […] (Betydelse 2, SAOB). 

c. Kontrast: Ja, den grundläggande betydelsen syftar på människa eller djur, medan den 

kontextuella betydelsen syftar på ett föremål. 

d. Jämförelse: Ja, vi kan förstå att spårvagnen rör sig på ett visst sätt, långsamt och upp-

seendeväckande, genom att den beskrivs som majestätisk. 

 

Exempel 4: lekte (verb) konventionell metafor  

”Hon gapade lite och tungan lekte i ena mungipan” (Ekman 1993:120) 

a. Kontextuell betydelse: Röra sig i hastiga, växlande och oregelbundna rörelser (av och 

an) fladdra; dallra (Betydelse 6, SAOB). 

b. Grundläggande: Ägna sig åt lek, aktivitet som bedrivs enbart i nöjessyfte och ofta 

kollektivt (Betydelse 1, SO). 

c. Kontrast: Ja, den grundläggande betydelsen syftar dels på en mänsklig handling, dels 

på en aktivitet medan den kontextuella betydelsen syftar på hur en kroppsdel rör sig. 

d. Jämförelse: Ja, vi kan förstå tungans rörelsemönster samt att hon kan tolkas som om 

hon är på ett visst humör, genom att rörelsen beskrivs med den fysiska, mänskliga 

aktiviteten att leka. 

 

Exempel 5: orkan (substantiv) originell metafor  

”Som varje orkan hade även denna sitt centrum där det rådde absolut stiltje, i detta cent-

rum stod en stol och på stolen satt direktör Sven Fredberg” (Ekman 1956:79) 

a. Kontextuell betydelse: Situationen är som en orkan, det råder i det närmsta kaos på 

platsen. Dock inte i mitten av rummet, där direktören sitter (våra egna ord, det finns 

ingen betydelse i SO som stämmer överens med den kontextuella användningen, vil-

ket innebär att det är en originell metafor).  
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b. Grundläggande betydelse: Vind av högsta styrka, även om tropisk virvelstorm med 

oerhört hög vindstyrka (Enda betydelsen, SO). 

c. Kontrast: Ja, den grundläggande betydelsen syftar på ett väderfenomen, medan den 

kontextuella betydelsen syftar på situationen i ateljén.  

d. Jämförelse: Ja, vi kan förstå att stämningen i rummet är stressad och att det är mycket 

som händer där inne, genom att situationen beskrivs som den mer konkreta företeelsen 

en kraftig vind.  

 

Exempel 6: på (preposition) WIDLII 

”De fyra männen ur mordkommissionen följde Viggo Bredberg in genom den tunga ek-

dörren och väntade på tröskeln, tills han knäppt på ljuset” (Ekman 1956:9) 

a. Kontextuell betydelse: Att ”vänta på tröskeln” är ett vedertaget uttryck. Den kontex-

tuella informationen är dock inte tillräcklig för att avgöra om männen faktiskt står på 

tröskeln, eller precis utanför dörren.  

b. Grundläggande betydelse: ”I läge mot ovansidan av något föremål. Även för att ange 

placering i allmänhet. Även mer abstrakt” (Betydelse 1, SO). 

c. Kontrast: Svårt att avgöra.  

d. Jämförelse: Svårt att avgöra.  

 

3.4.2.2 Grundläggande betydelse 

Med grundläggande betydelse avses den betydelse av ett ord som är mer konkret, männi-

skorelaterad, specifik eller äldre än den kontextuella betydelsen. Med konkret menas att 

det som ordet refererar till eller står för är lättare att föreställa sig, se, höra, känna, lukta 

eller smaka (Steen m.fl. 2010:5–6). Grundläggande betydelse är inte nödvändigtvis den 

betydelse av en lexikal enhet som nutida språkbrukare i första hand kopplar ihop med 

ordet (Steen m.fl. 2010:35). 

Steen m.fl. (2010:35) skriver att en betydelse i regel inte kan vara mer grundläggande om 

den inte finns med i en nutida ordbok. De utgår från nutida språkanvändare och undviker 

därför i första hand att se till ett ords allra äldsta betydelse, när de ska avgöra den grund-

läggande betydelsen. De menar att den allra äldsta betydelsen av ett ord inte är relevant 

för en nutida språkanvändare, eftersom många ord fått flera olika betydelser över tid som 

nu är konventionella i språket (Steen m.fl. 2010:7). När ett ord fått flera konventionella 

betydelser skriver Steen m.fl. (2010:38) att det kan vara motiverat att se det som om ordet 

har flera grundläggande betydelser, snarare än att det är metaforiskt använt i relation till 

den allra äldsta betydelsen. Den grammatiska termen för sådana ord är polysem (Bolander 

2012:36). Ett exempel på ett ord som skulle kunna vara ett polysem ges av Svanlund 

(2001) som skriver om Kronfeld och Alston, professor respektive filosof, att de haft olika 

syn på det engelska ordet fork. Fork betyder gaffel men används i engelskan även i bety-

delsen vägförgrening. Alston menar att vägförgrening är en metaforisk användning som 

kommer av ordet för gaffel medan Kronfeld menar att ordet snarare fått flera olika 

betydelser som inte är metaforiskt relaterade till varandra (Svanlund 2001:27–28).  
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Vidare skriver Steen m.fl. (2010:35) att den allra äldsta betydelsen ofta även är mer kon-

kret, specifik och människorelaterad. Det innebär att den allra äldsta betydelsen ofta stäm-

mer överens med de aspekter som de tar hänsyn till för att avgöra den grundläggande 

betydelsen, men att det inte är ett standardinslag i analysen att slå upp varje ords allra 

äldsta betydelse. Det finns dock specialfall där forskarna måste ta hänsyn till och utgå 

ifrån den allra äldsta betydelsen, det kan till exempel bero på att ordets kontextuella 

betydelse och ordets alternativa betydelser är likvärdigt konkreta eller abstrakta (Steen 

m.fl. 2010:35). Som exempel använder de ordet ryta, och menar att den grundläggande 

betydelsen utgår från den djuriska och således icke-mänskliga handlingen, vilket framgår 

först om man ser till ordets originalbetydelse (Steen m.fl. 2010:36–37).  

Vi anser att gränsdragningen för när man ska ta hänsyn till ett ords allra äldsta betydelse 

är något otydlig. Av den anledningen utgår vi ifrån den allra äldsta betydelsen även när 

det skulle kunna argumenteras för att ordet har flera grundläggande betydelser. Det gäller 

ord med flera olika betydelser som sedan länge blivit konventionaliserade i svenska språ-

ket, som till exempel gå, sitta, hög, under, som skulle kunna ses som polysemer. Maria 

Bolander skriver att polysemer ”tycks listade som separata enheter i våra hjärnor”, samt 

att de ofta förekommer som flera olika betydelser under samma uppslagsord i ordböcker 

(Bolander 2012:36–37). De ord som av ovan nämnda anledning är svårtolkade är alltså 

möjliga polysemer och inte homonymer, ord som av en slump är likadana som till exem-

pel damm, fil, för, led, var (Bolander 2012:36). För att inte riskera att missa någon lexikal 

enhet som skulle kunna ses som metaforiskt använd, markeras möjliga polysemer således 

med WIDLII, se exempel 7 och 8 nedan. För att avgöra ett ords grundläggande betydelse 

med hänsyn till den allra äldsta betydelsen använder vi oss av SAOB, och i undantagsfall 

även Dalins Ordbok. Mer om ordböcker i avsnitt 3.3.  

För att utifrån aspekterna ovan avgöra vilken grundläggande betydelse ett ord har använ-

der vi oss i första hand av SO. I regel står den grundläggande betydelsen som betydelse 1 

i SO. I tre undantagsfall hänvisar vi dock till betydelse 2 i SO som den grundläggande 

betydelsen. I det första fallet stämmer betydelse 2 bättre överens med ordet ur analys-

materialet än betydelse 1, samtidigt som betydelse 2 är mer konkret, människorelaterad, 

specifik eller historiskt äldre än den kontextuella betydelsen av ordet ur analysmaterialet, 

se exempel 9 nedan. I det andra fallet skriver vi både betydelse 1 och 2 i SO som den 

grundläggande betydelsen, eftersom det är svårt att avgöra om en av dem är mer grund-

läggande än den andra. Det påverkar i vilket fall som helst inte analysen, eftersom båda 

betydelserna kontrasterar mot den kontextuella betydelsen som står som betydelse 3 i SO, 

se exempel 10 nedan. I det tredje fallet skriver vi både betydelse 1 och 2 i SO som den 

grundläggande betydelsen, därför att de skulle kunna ses som två grundläggande betydel-

ser. Vidare markeras ordet med WIDLII, därför att det är svårt att avgöra huruvida den 

kontextuella betydelsen av ordet stämmer överens med betydelse 2 i SO eller inte, se 

exempel 11 nedan.  

Vi skiljer i regel ordklasser åt, enligt riktlinjerna från Steen m.fl. (2010:35–36). Det inne-

bär att den kontextuella betydelsen av ett ord i form av till exempel ett substantiv jämförs 

med den grundläggande betydelsen av ordet som just substantiv. Ibland finns dock inte 
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ett ord ur undersökningsmaterialet i form av till exempel ett verb beskrivet i SO i form av 

just ett verb. I sådana fall jämför vi i enlighet med riktlinjerna (Steen m.fl. 2010:36) ändå 

den kontextuella betydelsen av ordet i form av till exempel ett adjektiv med den grund-

läggande betydelsen av ordet i form av till exempel ett verb, se exempel 12 nedan.  

Exempel 7: starkare (adjektiv) WIDLII 

”På andra sidan vägen var det branter med gräs som lyste i solen. Ängsblommorna hade 

starkare färger än hon någonsin sett” (Ekman 1993:35) 

a. Kontextuell betydelse: Som ger intensivt intryck på sinnena eller kroppen; särskilt på 

lukt och smaksinnet (Betydelse 4, SO). 

b. Grundläggande betydelse: Som (på grund av sin grovlek […]) tål stor belastning eller 

annan stor påfrestning (Betydelse 2, SAOB). 

c. Kontrast: Ja, den grundläggande betydelsen syftar på någonting konkret, medan den 

kontextuella betydelsen syftar på någonting abstrakt.  

d. Jämförelse: Ja, vi förstår att färgerna är mer intensiva, genom att det uttrycks med ett 

ord som vanligen syftar till konkreta ting.  

 

Exempel 8: satt (verb) WIDLII 

”Men byxorna satt förstås trångt, hon måste ta i för att få upp dem” (Ekman 1993:120) 

a. Kontextuell betydelse: Ha viss passform vanligen god; om klädesplagg (Betydelse 4, 

SO). 

b. Grundläggande betydelse: Vila med sätet mot underlaget och ryggen upprätt. Om per-

son och vissa djur (Betydelse 1, SO). 

c. Kontrast: Ja, den grundläggande betydelsen syftar till ett levande ting, antingen en 

människa eller djur, som sitter ner på ett underlag, medan den kontextuella betydelsen 

syftar till byxornas passform och beskriver att de sitter tajt.  

d. Jämförelse: Ja, vi kan förstå att det rör sig om plaggets passform genom att man ger 

plagget en egenskap, att kunna sitta mot något, som i det här fallet är kroppen. 

e. Kommentar: Svårt att avgöra om det borde ses som att ordet fått flera grundläggande 

betydelser eller inte.  

 

Exempel 9: massan (substantiv) konventionell metafor 

”Hon ville inte gå längre i den gröna massan som sjöng av insekter. Det stod en lukt av 

kryddor och etter ur den” (Ekman 1993:34) 

a. Kontextuell betydelse: Om (stor) kompakt, ofta i ett block, en hög, en samlad mängd 

av viss materia, vissa föremål, särskilt om vad som framträder som kompakt i förhål-

lande till konturerna (Betydelse 3, SAOB). 

b. Grundläggande betydelse: (Knappast plural) Formlös substans, vanligen med halvfast 

klibbig konsistens (Betydelse 2, SO).  

c. Kontrast: Svårt att avgöra, beror på om massa behöver vara flytande eller om det rör 

sig om två grundläggande betydelser.  
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d. Jämförelse: Svårt att avgöra.  

e. Kommentar: Betydelse 1 ur SO lyder som följer: (Knappast plural) Mängd materia i 

en kropp (Jämför vikt 1) särskilt fysiskt, t.ex. bestämma en stjärnas massa (Betydelse 

1, SO).  

 

Exempel 10: historia (substantiv) konventionell metafor 

”- Dom är i ateljén allihop. Det är tagningar. Fredberg ska försöka få fram en film i som-

mar i alla fall, men det blir en billig historia” (Ekman 1956:76) 

a. Kontextuell betydelse: (Anmärkningsvärd) händelse, även om föremål, t.ex. det där 

med den sönderslagna rutan var ju en tråkig historia (Betydelse 3, SO). 

b. Grundläggande betydelse: (knappast plural) (vetenskapen om) mänsklighetens poli-

tiska, sociala och kulturella utveckling från och med den tid då skriftligt källmaterial 

börjar finnas; om mänskligheten i sin helhet eller t.ex. någon nation. Även om mot-

svarande skolämne, ibland om historien som försonligt verkande väsen. Ibland även 

i uttryck för att något tillhör det förflutna. Särskilt i vissa uttryck för att en händelse 

är anmärkningsvärd eller att en person har gjort en enastående insats (Betydelse 1, 

SO). Berättande återgivning av händelsekedja (Betydelse 2, SO).  

c. Kontrast: Ja, den grundläggande betydelsen syftar antingen på historia som vetenskap 

eller på berättande återgivning, medan den kontextuella betydelsen i det här fallet 

syftar på process att skapa filmen.  

d. Jämförelse: Ja, vi förstår att processen att producera filmen inte kommer att ha kostat 

så mycket pengar i slutändan, genom att man beskriver det som ett händelseförlopp 

som man sedan kommer att kunna se tillbaka på.  

 

Exempel 11: släcka (verb) WIDLII 

Släckta (adjektiv) finns inte som adjektiv i SO, vi ser därför på verbet.  

”Mamman satt rakt upp och ner på en köksstol och stirrade in i den släckta TV-rutan” 

(Ekman 1993:72) 

a. Kontextuell betydelse: Tv:n är avstängd. 

b. Grundläggande betydelse: Få (eld) att upphöra att brinna (Betydelse 1, SO). (Ibland 

med partikeln ner, utan större betydelseskillnad) få att upphöra att avge ljus (Bety-

delse 2, SO). 

c. Kontrast: Beror på. Tv:n avger ljus, men är ingen officiell ljuskälla.  

d. Jämförelse: Beror på. Vi förstår att den är avstängd, men det är svårt att säga om det 

egentligen beror på en jämförelse mellan två domäner.  

e. Kommentar: Ordet har två grundläggande betydelser, det är dock ändå svårt att avgöra 

huruvida det är metaforiskt eller inte eftersom tv:n inte är en officiell ljuskälla.  
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3.4.2.3 Kontrast  

Skiljer sig den kontextuella och den grundläggande betydelsen tydligt åt, frågar vi oss om 

det går att se en kontrast mellan de två betydelserna. En kontrast mellan två betydelser 

krävs för att ett ord ska kunna ses som metaforiskt. Om ett ord i form av en och samma 

ordklass har flera olika, numrerade betydelser i ordboken räknas de olika betydelserna 

som tydligt åtskilda. I de fall då ett ord har bara en enda betydelse i ordboken, räknas alla 

tänkbara kontextuella betydelser som tydligt åtskilda från den enda betydelsen i ordbo-

ken. I båda fallen anses en kontrast finnas mellan betydelser som skiljer sig tydligt åt 

(Steen m.fl. 2010:37).    

I vårt material finns det dock fall där den kontextuella och den grundläggande betydelsen 

skiljer sig åt utan att en tydlig kontrast uppstår, och det är då svårt att avgöra om ett ord 

är metaforiskt eller inte. Sådana fall markeras med WIDLII, se exempel 12 nedan.  

Exempel 12: uppträdande (substantiv) WIDLII 

”Fortfarande visste han ingenting om orsaken till Wingmans förändrade uppträdande un-

der försommaren och ingenting om hans tvekan att anta Arnold Oldbergs anbud om en 

filmroll” (Ekman 1956:50) 

a. Kontextuell betydelse: Sätt att fungera i sin yttre roll (Betydelse 2, SO). 

b. Grundläggande betydelse: Första egentliga förekomst av något (Betydelse 1, SO). 

c. Kontrast: Svårt att avgöra. 

d. Jämförelse: Svårt att avgöra. 

e. Kommentar: Det är svårt att avgöra om betydelse 2 i SO egentligen stämmer överens 

med den kontextuella betydelsen som med våra egna ord ungefär är ”han har börjat 

bete sig annorlunda”. Det är också tveksamt om betydelse 1 och 2 egentligen kontras-

terar, eller om ordet bara har fått flera betydelser över tid. 

 

3.4.2.4 Jämförelse 

Om den kontextuella och den grundläggande betydelsen skiljer sig åt och om de dessutom 

kontrasterar, frågar vi oss om det går att se en jämförelse mellan de två betydelserna. En 

jämförelse innebär här att någonting förklaras i termer av någonting annat. De två bety-

delserna är inte bara kontrasterande utan också sammankopplade på så sätt att man kan 

förstå den ena betydelsen genom att jämföra den med den andra (Steen m.fl. 2010:37). 

Om en sådan jämförelse är möjlig är det en metafor bestående av två domäner som kon-

trasterar och jämförs med varandra. För en mer ingående förklaring av begreppet metafor, 

se avsnitt 2.1.  

 

3.4.3 Liknelser  

Liknelser är i likhet med metaforer jämförelser mellan två domäner; en måldomän jäm-

förs med en källdomän. De känns igen genom att en domän som inte hör hemma eller 

passar in i den aktuella kontexten förs in i texten, i syfte att genom en jämförelse förklara 
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en annan domän som hör hemma eller passar in i den aktuella kontexten (Steen m.fl. 

2010:38). Till skillnad från metaforer är jämförelsen i liknelser oftast utskriven. 

I vårt material finns tydligt utskrivna liknelser, mindre tydliga liknelser och mindre själv-

klara liknelser. Tydliga liknelser känns igen genom att den jämförelse mellan två domäner 

som en liknelse innebär är direkt utskriven i texten, ofta med hjälp av signalordet som, se 

exempel 13 nedan. Mindre tydliga liknelser är vad vi kallar för liknelseord, där jämförel-

sen är komprimerad i ett enda ord, se exempel 14 nedan. Mindre självklara liknelser in-

nebär att den ena domänen i jämförelsen inte är tydligt utskriven, se exempel 15 nedan.  

Exempel 13: ”Vattnet var alldeles klart. Det var som glas ända ner till den bruna botten 

med orörliga stenar” (Ekman 1993:34)  

Exempel 14: ”Nu var det skönt på ett drömlikt sätt, nästan som om han sov” (Ekman 

1993:122) 

Exempel 15: ”Efter en stund började hon fingra på hans kuk och när hon fick gensvar 

drog hon. Det var inte som han hade tänkt sig det. Han hade trott att allt sånt här gick som 

i drömmen, nästan omärkligt. Inte såhär målmedvetet” (Ekman 1993:122) 

 

3.4.4 Implicita metaforer 

Implicita metaforer kan innebära att ett pronomen, eller ett ofullständigt uttryck i form av 

till exempel en fortsättning på någonting som nämnts tidigare i texten, refererar till ett 

metaforiskt ord som förekommit tidigare i samma kontext (Steen m.fl. 2010:39–40). I 

vårt material finns en implicit metafor i följande mening (Ekman 1993:34):  

Hon ville inte gå längre i den gröna massan som sjöng av insekter. Det stod en lukt av 

kryddor och etter ur den. 

Pronomenet den är en implicit metafor som refererar tillbaka till massan, som i sin tur är 

metaforiskt använt.  

 

3.4.5 Signalord 

Signalord markerar att en metafor eller en liknelse möjligen finns eller följer snart därefter 

(Steen m.fl. 2010:40–41). Aktuella signalord från vårt material är till exempel som eller 

tycktes. Det skulle också kunna vara ord som mer än, mindre än, liksom, i jämförelse med, 

samma, liknande, betrakta som, uppfattas som, se som, föreställa, tänka, prata, bete sig 

som om (Steen m.fl. 2010:40–41).  

Vi varken markerar eller räknar signalord i vår undersökning. Däremot är vi uppmärk-

samma på när de förekommer för att inte missa en möjlig liknelse. De fungerar även som 

en konkret anledning till att markera mindre självklara liknelser som liknelser, i fall då vi 

är osäkra, se exempel 13 och 15 i avsnitt 3.4.3 Liknelser ovan.  
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3.4.6 Nykonstruktioner 

Nykonstruktioner kallas enligt metoden de sammansatta ord som inte finns i den ordbok 

som används. Finns de inte i den aktuella ordboken kan den kontextuella betydelsen inte 

avgöras och orden kan därför inte räknas som en lexikal enhet (Steen m.fl. 2010:41–42). 

Således slår vi upp alla sammansatta ord, visar det sig då att ett sammansatt ord inte finns 

i ordboken och således enligt metoden räknas som en nykonstruktion, delar vi upp ordet 

i de enskilda ord som sammansättningen består av. Sedan analyserar vi de individuella 

orden var för sig enligt riktlinjerna i avsnitt 3.4.2, se exempel 16 nedan.  

Exempel 16: tandnabbar (substantiv) finns inte som en lexikal enhet i SO, därför slår vi 

upp tand och nabbar var för sig.  

”Han tyckte hon tog ovarsamt i honom och var rädd att förhuden skulle fastna mellan 

dragkedjans tandnabbar” (Ekman 1993:120) 

tand (substantiv) konventionell metafor 

a. Kontextuell betydelse: Spetsig utskjutande detalj på föremål vanligen ingående i hel 

uppsättning sådana detaljer; speciellt som aktiv del av skärverktyg, även med annan 

funktion t.ex. på kugghjul, kammar och frimärken (Betydelse 2, SO). 

b. Grundläggande betydelse: Hård, vitaktig bildning i munhålan med uppgift att sönder-

dela föda ibland (hos rovdjuren) även fungerande som vapen; i plural vanligen med 

tanke på hel uppsättning (Betydelse 1, SO). 

c. Kontrast: Ja, den grundläggande betydelsen syftar till en kroppsdel hos djur eller män-

niska, medan den kontextuella betydelsen syftar till piggar på ett materiellt ting. 

d. Jämförelse: Ja, vi förstår hur dragkedjan ser ut eller är formad, genom att det beskrivs 

som om den har tänder.  

 

nabbar (substantiv) ej metaforisk 

a. Kontextuell betydelse: (vanligen plural) kort, trubbig (cylindrisk) topp som avslutning 

på något, även om liten udde (särskilt i namn) (Enda betydelsen, SO). 

b. Grundläggande betydelse: (vanligen plural) kort, trubbig (cylindrisk) topp som av-

slutning på något, även om liten udde (särskilt i namn) (Enda betydelsen, SO). 

c. Kontrast: Nej. 

d. Jämförelse: Nej. 

 

3.5 Metoddiskussion 

Den aktuella undersökningen är kvalitativ vilket innebär att det inte går att dra några ge-

nerella slutsatser om skillnader eller likheter mellan böcker från de två fälten. Vidare 

analyserar vi endast avgränsade sekvenser av utvalda scener, vilket innebär att vi inte 

heller kan dra generella slutsatser om skillnader eller likheter mellan Händelser vid vatten 

och 30 meter mord i sin helhet. Däremot kan vi utifrån vårt resultat se indicier på att 

bildspråket skiljer sig åt mellan böckerna. Vi redogör för skillnaderna i avsnitt 4 Analys 

och resultat.  
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Vi ser den allra äldsta betydelsen av ett ord som den mest grundläggande, även då det 

enligt SAOB endast skiljer ett par år emellan olika betydelser. Det medför att en del ord 

som vi analyserar som metaforiska kan verka långsökta. Anledningen till att vi ändå väljer 

att inkludera sådana ord är att vi hellre inkluderar än exkluderar för att inte riskera att 

något ord inte analyseras. De metaforer som med hänsyn till tidsaspekten kan verka 

långsökta, är dels konventionella, dels räknas de till kategorin gränsfallsmetaforer och 

taggas därför med WIDLII. I jämförelse med övriga kategorier av metaforer som vi räknar 

bidrar inte konventionella metaforer nämnvärt till bildspråket. Eftersom orden dessutom 

räknas till kategorin gränsfallsmetaforer påverkas undersökningens resultat inte i 

förhållande till frågeställningarna av att vi räknar med en del svårtolkade ord. Hur man 

väljer att göra med den historiska aspekten kan behöva justeras utifrån syfte och material 

i andra undersökningar, något som Steen m.fl. (2010:127–130) tar upp när det gäller att 

applicera metoden på andra språk. 

Enligt metodens riktlinjer analyseras inte ord som metaforiska om deras kontextuella be-

tydelse återfinns i ordboken. Det medför att en del ord med tydlig metaforisk bakgrund 

inte tas med i analysen, till exempel orden tankegång och huvudlös. Båda exemplen har 

enligt vår mening betydligt större påverkan på bildspråket än en del av de ord vi taggat 

med WIDLII och analyserat som gränsfallsmetaforer, till exempel säker eller lätt.  

Avslutningsvis är det utifrån MIPVU möjligt att som forskare själv välja metafor-

distinktion, då det inte ingår i metoden att dela in metaforer i olika grader av metaforisk-

het. Vi väljer att använda distinktionerna originella respektive konventionella metaforer, 

istället för döda, inaktiva och aktiva metaforer, som i många fall används inom metafor-

teori. De senare alternativen kan således också användas och skulle möjligen medföra 

starkare indicier om huruvida en konventionell metafor är mer eller mindre komplex; 

dock innebär en sådan indelning större tolkningsutrymme.  
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4. Analys och resultat 

Den totala förekomsten av metaforiskt använda ord är 98 stycken. I analysavsnitten pre-

senteras delresultaten i skilda avsnitt, i vilka de tematiskt samhöriga scenerna jämförs 

med varandra. Vidare innehåller varje tematiskt samhörigt scenpar lika stort antal tecken. 

I diskussionen jämförs böckerna även i sin helhet. Avslutningsvis återfinns även utdrag 

ur analysen av scenparet miljö som bilagor, i syfte att genom ett större urval återgivna 

exempel än i tidigare avsnitt illustrera hur analysen gått till.  

I analysavsnitten förekommer tabeller i vilka vi använder följande förkortningar: 

V= verb 

S= substantiv 

ADJ= adjektiv 

ADV= adverb 

PRO= pronomen 

PRE= preposition  

I analysen förkortar vi även boktitlarna som följer: 

30MM= 30 meter mord 

HVV= Händelser vid vatten 

Nedan följer avsnitt där originella och konventionella metaforer, gränsfallsmetaforer, im-

plicita metaforer, liknelser samt metonymier och personifieringar är redovisade i enskilda 

tabeller.  

 

4.1 Originella metaforer  

Originella metaforer är metaforer vilkas kontextuella betydelse inte återfinns i ordboken. 

Vidare ska det finnas en kontrast och en jämförelse mellan den kontextuella betydelsen 

och den grundläggande betydelsen. Nedan följer tre exempel på originella metaforer, ett 

ur varje förekommande ordklass.   

skulpterat (verb) originell metafor  

”Tyget var skulpterat kring de två kropparna” (Ekman 1993:72) 

kaka (substantiv) originell metafor 

”I nacken satt en kaka av levrat blod” (Ekman 1993:73) 

ingen (pronomen) originell metafor 

”Han hade i alla fall ingen kuk när hon fick fram den. En mjuk, handfull skinn och 

slappa muskler” (Ekman 1993:120) 
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I tabell 2 nedan presenteras antal originella metaforer i varje scen, samt vilka ordklasser 

de tillhör.  

Tabell 2. Originella metaforer 

 Händelser 

vid vatten 

Intim 

30 meter 

mord  

Intim 

Händelser 

vid vatten  

Miljö 

30 meter 

mord 

Miljö 

Händelser 

vid vatten 

Mord 

30 meter 

mord 

Mord 

Originella metaforer  2  

1 V, 1 PRO 

1  

1 S 

4  

3 V, 1 S 

2  

2 V 

8  

5 V, 3 S 

0 

 

Som tabell 2 visar har samtliga scener ur HVV fler originella metaforer än scenerna ur 

30MM, då 82,4 % av det totala antalet originella metaforer återfinns i den förstnämnda. I 

den här kategorin är verb den mest förekommande ordklassen då 11 av 17 originella me-

taforer utgörs av verb. Störst skillnad återfinns i scenparet mord där 47 % av det totala 

antalet metaforiska verb återfinns i HVV medan 30MM innehåller 0 %.  

 

4.2 Konventionella metaforer 

Konventionella metaforer är metaforer vilkas kontextuella betydelse återfinns i ordboken, 

dock inte som den grundläggande betydelsen av ordet. Vidare ska det finnas en kontrast 

och en jämförelse mellan den kontextuella betydelsen och den grundläggande betydelsen. 

Nedan följer exempel på konventionella metaforer ur respektive förekommande ordklass. 

röra sig (verb) konventionell metafor 

”När de kom ut till ateljén kände han sig upprymd. Det började i alla fall röra sig i affä-

ren Hermansson-Wingman” (Ekman 1956:78) 

gnistor (substantiv) konventionell metafor 

”Men det var vått och han gled in och hon sjönk ner, tungt alldeles för tungt på honom. 

För samtidigt som njutningen fick nervändarna att sända gnistor så gjorde det ont” (Ek-

man, 1992:121) 

ur (preposition) konventionell metafor 

”De fyra männen ur mordkommissionen följde Viggo Bredberg in genom den tunga ek-

dörren och väntade på tröskeln, tills han knäppt på ljuset” (Ekman 1956:9) 

fult (adjektiv) konventionell metafor 

”Ett ovanligt fult och trist mord” (Ekman, 1956:9) 

isär (adverb) konventionell metafor 

”Bland skinnknuttarna höll det på att bli gräl och på andra håll gick uppgifterna isär” 

(Ekman 1993:11) 
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I tabell 3 nedan presenteras antal konventionella metaforer i varje scen, samt vilka ord-

klasser de tillhör. 

Tabell 3. Konventionella metaforer  

 Händelser 

vid vatten 

Intim 

30 meter 

mord  

Intim 

Händelser 

vid vatten  

Miljö 

30 meter 

mord 

Miljö 

Händelser 

vid vatten  

Mord 

30 meter 

mord 

Mord 

Konventionella me-

taforer 

11  

4 V, 3 S, 4 ADJ 

10  

5 V, 3 S, 2 

ADJ 

5  

1 V, 3 S, 1 

ADJ 

9  

4 V, 2 S, 3 

ADJ 

4  

2 V, 1 ADV, 

1 PRE 

6  

1 V, 3 ADJ, 1 

ADV, 1 PRE 

 

Tabell 3 visar att skillnaden i det totala antalet konventionella metaforer mellan böckerna 

är marginell, då 55 % återfinns i 30MM. Störst skillnad återfinns i scenparet miljö, där 

30MM innehåller 20 % och HVV 11,1 % av det totala antalet konventionella metaforer. 

I den här kategorin är verb, adjektiv och substantiv de mest förekommande ordklasserna. 

Verb utgör 37,8 %, adjektiv 28,9 % och substantiv 24,4 % av det totala antalet 

konventionella metaforer.  

 

4.3 Gränsfallsmetaforer 

Gränsfallsmetafor är en kategori som utgörs av svårtolkade fall och därför taggas med 

WIDLII. För en närmare genomgång av vad som utgör svårtolkade fall, se avsnitt 2.5.1 

Begrepp inom MIPVU. Nedan följer exempel på gränsfallsmetaforer ur respektive ord-

klass. 

gick (verb) WIDLII 

”- Kameran gick när Krister Hermansson sköts” (Ekman 1956:10) 

ögonblick (substantiv) WIDLII 

”Sen vände hon honom med ryggen mot madrassen och i nästa ögonblick satt han på 

den” (Ekman 1993:121) 

på (preposition) WIDLII  

”De fyra männen ur mordkommissionen följde Viggo Bredberg in genom den tunga ek-

dörren och väntade på tröskeln, tills han knäppt på ljuset” (Ekman 1956:9) 

mjuk (adjektiv) WIDLII 

”Han hade tänkt en del på ett sånt här tillfälle. Att det skulle komma. Men hade tänkt på 

en tjej, en ansiktslös visserligen, men mjuk” (Ekman 1993:120) 

nere (adverb) WIDLII  

”Mordet på Krister Hermansson var så gott som det enda samtalsämnet på det rökiga 

kaféet nere vid hamnen, på postkontoret, kring borden på konditoriet vid Nygatan och 

över affärsdiskarna” (Ekman 1993:11) 
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ingenting (pronomen) WIDLII  

”Och morgonkylan förlamade tankarna lika mycket som rörelserna. Han tänkte ingen-

ting och gissade inte heller någonting” (Ekman 1993:74) 

I tabell 4 nedan presenteras antalet gränsfallsmetaforer i varje scen, samt vilka ordklasser 

de tillhör.  

Tabell 4. Gränsfallsmetaforer 

 Händelser 

vid vatten  

Intim 

30 meter 

mord 

Intim 

Händelser 

vid vatten 

Miljö 

30 meter 

mord  

Miljö 

Händelser 

vid vatten  

Mord 

30 meter 

mord 

Mord 

WIDLII 10  

6 V, 1 S, 3 ADJ 

 

2  

2 V 

3  

1 V, 2 ADJ 

4  

2 V, 2 S 

6  

3 V, 1 ADV, 1 

PRO, 1 PRE 

10  

4 V, 2 S, 1 

ADJ, 1 ADV, 

2 PRE 

 

Tabell 4 visar att HVV totalt sett innehåller störst antal gränsfallsmetaforer, då den inne-

håller 54 % av det totala antalet. HVV har dock inte flest förekomster av gränsfalls-

metaforer inom varje scenpar. Störst skillnad är det i scenparet intim där HVV har flest 

gränsfallsmetaforer. I de två andra scenparen har 30MM flest gränsfallsmetaforer, där är 

skillnaderna dock marginella.  

 

4.4 Implicita metaforer 

Implicita metaforer är oftast ett pronomen som hänvisar tillbaka till ett tidigare använt 

metaforiskt ord. Nedan följer den enda implicita metafor som förekommer i materialet 

och som finns i miljöscenen i HVV.  

den (pronomen) implicit metafor 

”Hon ville inte gå längre i den gröna massan som sjöng av insekter. Det stod en lukt av 

kryddor och etter ur den” (Ekman 1993:34) 

 

4.5 Liknelser 

Liknelser innebär en jämförelse mellan två domäner, oftast utskriven och i samband med 

en ordsignal. Vidare innehåller den här kategorin flera olika typer av liknelser, för en 

närmare beskrivning av dessa se avsnitt 3.4.3. Nedan följer en liknelse med ordsignal och 

en liknelse utan ordsignal. 

 

”En av passarna bar sig för övrigt åt precis som den visa myran, då han stånkande försökte 

skjuta en tung strålkastare mot dörren” (Ekman 1956:79) 

 

”ibland tycktes någon prata ur vattnet med monoton röst” (Ekman 1993:73) 



 

34 

 

 I tabell 6 nedan presenteras antalet liknelser i varje scen. 

 

Tabell 6. Liknelser  

 Händelser 

vid vatten, 

Intim 

30 meter 

mord  

Intim 

Händelser 

vid vatten  

Miljö 

30 meter 

mord  

Miljö 

Händelser 

vid vatten  

Mord 

30 meter 

mord  

Mord 

Liknelser 8 

 

3 2 0 3 0 

 

Som tabell 6 visar har samtliga scener ur HVV fler liknelser än i 30MM. Sammanlagt 

innehåller HVV 81,3 % av det totala antalet liknelser, medan 30MM innehåller 18,8 % 

av det totala antalet liknelser. Störst skillnad är det mellan scenparet intim; HVV innehål-

ler 50 % av det totala antalet liknelser medan 30MM innehåller 18,8 %. Intimscenen i 

30MM är således den enda scenen i den boken där liknelser återfinns. 

 

4.6 Metonymier och personifieringar 

Metonymier innebär att en del av någonting står för en helhet, eller tvärtom. Personifie-

ringar innebär att kroppsdelar eller ting tillskrivs mänskliga egenskaper. Till skillnad från 

i en metafor ändras inte betydelsen, istället sker ett namnbyte som skapar en in- eller 

utzoomning i texten. För en närmare beskrivning av metonymier, se avsnitt 2.3. Nedan 

följer exempel på en inzoomande metonymi och en utzoomande metonymi från vårt 

material. 

”ansiktet […] var tankfullt och forskande” (Ekman 1956:78) 

”byn som nu var mycket tyst” (Ekman 1993:35) 

I tabell 7 nedan presenteras antalet metonymier (M) och personifieringar (P) i varje scen.  

Tabell 7. Metonymier och personifieringar 

 Händelser 

vid vatten 

Intim 

30 meter 

mord  

Intim 

Händelser 

vid vatten  

Miljö 

30 meter 

mord  

Miljö 

Händelser 

vid vatten  

Mord 

30 meter 

mord  

Mord 

Metonymier 

och personi-

fieringar  

0 M, 0 P 

 

1 M, 0 P 1 M, 0 P 3 M, 0 P 0 M, 0 P 2 M, 0 P 

 

Tabell 7 visar att ingen av böckerna innehåller personifieringar samt att metonymierna i 

30MM utgör 75 % av det totala antalet metonymier i båda böckerna. Störst skillnad åter-

finns mellan scenparen miljö och mord, de är dock marginella.   
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5. Diskussion 

Som svar på vår första frågeställning visar vår analys att det finns både skillnader och 

likheter i hur Kerstin Ekman använder sig av olika typer av metaforer, liknelser och 

metonymier i de båda böckerna. Den största skillnaden mellan Händelser vid vatten och 

30 meter mord ligger i hur Kerstin Ekman använder originella metaforer och liknelser, de 

två kategorier som vi anser har störst potential att bidra till ett komplext bildspråk. Vidare 

ser vi skillnader i hur Ekman använt gränsfallsmetaforer, marginella skillnader i 

användningen av konventionella metaforer samt en mycket liten skillnad i användningen 

av metonymier.  

Som svar på vår andra frågeställning går det att se att originella metaforer påverkar 

komplexiteten i bildspråket i högre utsträckning än övriga typer av metaforer. Särskilt 

komplexa är originella metaforiska verb, som har flest förekomster i Händelser vid vatten. 

Vidare framstår den typ av gränsfallsmetaforer som inte går att klassificera som 

metaforisk utifrån kontexten som mer komplex än andra. Dubbelt så många förekomster 

av den typen återfinns i Händelser vid vatten.    

Som svar på vår tredje frågeställning indikerar vår analys att Händelser vid vatten har ett 

mer komplext bildspråk än 30 meter mord. Eftersom undersökningen är kvalitativ och 

materialet består av sekvenser från scener kan vi inte dra generella slutsatser om 

bildspråkets komplexitet i böckerna som helhet.   

I avsnitt 5.1–5.5 nedan diskuteras skillnader och likheter i respektive analyskategori mer 

ingående, med undantag för implicita metaforer då den totala förekomsten endast var 1, 

samt personifieringar då förekomsten var 0. En avslutande kommentar ges i avsnitt 5.6. 

 

5.1 Originella metaforer   

Med originella metaforer menar vi ord vilkas kontextuella betydelse saknar motsvarighet 

i SO.  

Vi ser tydliga skillnader i hur Kerstin Ekman använder sig av originella metaforer i de 

båda böckerna. I samtliga scenpar har Händelser vid vatten fler originella metaforer än 

30 meter mord. I den förra återfinns åtta originella metaforiska verb, samt fyra originella 

metaforiska substantiv. I den senare återfinns två originella metaforiska verb, samt ett 

originellt metaforiskt substantiv.  

Nedan jämförs metaforiska ord ur olika ordklasser till att börja med var för sig, eftersom 

de visat sig fungera på olika sätt i olika metaforiska sammanhang.  

Utöver skillnad i antalet originella metaforiska verb i böckerna kan vi också se en skillnad 

i hur verben används. I Händelser vid vatten har de originella metaforiska verben större 

tolkningsutrymme. Med det menar vi att det i 30 meter mord finns ett tydligare samband 

mellan de två domäner som jämförs. När Ekman i Händelser vid vatten skriver ”[l]yss-

nade på det strömmande, genomskinliga vattnet som inte hade nånting att säga. Det 
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pratade bara”, är det inte verben säga och prata i sig som är svåra att förstå. Tolkningsut-

rymmet ligger snarare i hur man ska tolka att Ekman tillskriver vattnet ett ljud som van-

ligtvis är mänskligt, samtidigt som man utifrån kontexten förstår att vattnet faktiskt inte 

pratar eller förväntas ha något att säga. Enligt vår tolkning tycker sig karaktären som 

befinner sig vid vattnet kunna känna av mordet som skett på platsen, genom att befinna 

sig där. Det är dock svårt att definiera stämningen på platsen och hur karaktären upplever 

situationen, vilket i sin tur ger effekten att en sorts mystisk stämning tycks dröja kvar på 

platsen. Verben säga och prata skapar således en relativt diffus effekt som ger upphov 

till stort tolkningsutrymme. I 30 meter mord skriver Ekman att Vasagatan kokade för att 

beskriva myllret av bilar och människor som befinner sig där. Vi menar att Vasagatan 

kokade ger upphov till mindre tolkningsutrymme än föregående exempel.  

Svanlund (2001:23) skriver att olikheter och likheter mellan domäner som ger upphov till 

metaforer ofta framställs ”i strukturella termer”. Vidare hänvisar Svanlund (2001:23) till 

Gärdenfors som menar att ”metaforen är en kombination av uttryck” från olika domäner 

som egentligen inte kan likställas med varandra, men att vi ändå kan förstå metaforens 

innebörd därför att domänerna delar en viss struktur. Vi förstår till exempel att Vasagatan 

är fylld av rörelse genom jämförelsen med vatten som kokar just eftersom kokande vatten 

innebär en viss rörelse, bubblorna rör sig allt snabbare, åker in i varandra och blir till ett 

myller i kastrullen. I exemplet med vattnet som pratar blir metaforen mer svårtolkad där-

för att det är svårare att peka på en gemensam struktur mellan vattens naturliga ljud och 

mänskligt prat. Det i sin tur gör att vi försöker förstå metaforen utifrån kontexten, vilket 

resulterar i tolkningen ovan om en mystisk stämning på platsen. Sammanfattningsvis är 

de originella metaforiska verben i Händelser vid vatten mer komplexa och svårtolkade, 

på så sätt att det krävs mer engagemang av läsaren för att förstå överföringen mellan de 

två domänerna. 

Vad gäller originella metaforiska substantiv är det större likhet i hur Ekman använder sig 

av dem i de båda böckerna. Viktigt att notera här är dock att 30 meter mord innehåller 

endast ett metaforiskt substantiv medan Händelser vid vatten innehåller fyra. Samtliga 

metaforiska substantiv förklarar något abstrakt genom något konkret, i likhet med verben. 

Skillnaden är att substantiven i de båda böckerna är mer jämna vad gäller grad av tolk-

ningsutrymme, till skillnad från verben som exemplen kokar, säger och pratar ovan visar. 

Ett exempel på ett metaforiskt substantiv i Händelser vid vatten är när Ekman skriver att 

ljuden i naturen är en väv. Hon förklarar på så vis hur ljuden sammanstrålar och låter, 

genom att jämföra dem med något mer konkret som går att se framför sig, alltså ett 

tygstycke. Eftersom den som läser rimligen vet hur en väv ser ut, är det relativt enkelt att 

föreställa sig hur ljudet skulle kunna ta form av en väv om det var någonting man kunde 

se. Det metaforiska substantiv som återfinns i 30 meter mord är när Ekman skriver att ett 

rum är en orkan. Ekman förklarar med hjälp av den aktuella metaforen att det i det 

närmsta råder kaos på platsen, vilket är lätt att se framför sig genom jämförelsen med en 

orkan. Sammanfattningsvis är de metaforiska substantiven i de båda böckerna dels mer 

jämna vad gäller tolkningsgrad, dels mindre svårtolkade än de mest svårtolkade verben.   
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Som scenpar är det mordscenerna som skiljer sig mest åt vad gäller förekomsten av ori-

ginella metaforer; Händelser vid vatten har åtta originella metaforer medan 30 meter 

mord har noll. Skillnaderna kan ha att göra med att Händelser vid vatten i sin helhet är 

mer komplex i handlingen än 30 meter mord. Med det menar vi dels att det är mer mystik 

i handlingen kring vad som hänt, dels att flera olika händelser och karaktärer berörs och 

gestaltas parallellt i boken. 30 meter mord däremot är en genrekonventionell deckare, 

vilket ofta innebär att ett brott ska klaras upp, samtidigt som historien förväntas vara 

spännande och röra sig snabbt framåt. Vidare används de originella metaforerna i Hän-

delser vid vatten för att gestalta känslor och miljöer på ett mer detaljerat sätt. Ekman för 

inte berättelsen framåt i samma takt som i 30 meter mord, utan genom de originella me-

taforerna stannar hon snarare upp handlingen något och bjuder in läsaren att vara på den 

plats karaktären befinner sig på.  

En intressant observation vad gäller användningen av originella metaforer i mordscenen 

ur Händelser vid vatten är att de förekommer i tät följd. Effekten blir att de olika metafo-

rerna anspelar på samma tema, samt att stycket blir mer abstrakt och därmed mer kom-

plext i jämförelse med resten av scenen såväl som med övriga scener. Se ett utdrag ur 

scenen nedan (Ekman 1993:74), där alla metaforrelaterade ord kursiverats. 

Vattnet strömmade och ljudet var en väv av många ljud. Det rasslade, det sorlade och kling-

ade. Ibland tycktes någon prata ur vattnet med monoton röst. Han såg Åke krypa omkring 

tältet. Han rörde med mycket lätt hand vid den blå duken. En rovfågel skrek ovanför dem. 

Det lät som om den jämrade sig. Birger började frysa. – Du skulle kanske gå dit opp, sa 

Åke. Dom är chockade båda två. – Nej för fan. – Han kommer inte tillbaka nu. – Det vet 

man inte. Nej, det var utanför det vetbara. Och morgonkylan förlamade tankarna lika 

mycket som rörelserna. Han tänkte ingenting och gissade inte heller någonting så länge han 

satt där. Lyssnade på det strömmande, genomskinliga vattnet som inte hade nånting att 

säga. Det pratade bara. Väven av ljud väckte ekon i hans hjärna och hjärnan fick det till 

prat. Men ett tag tänkte han att han satt och hörde på det som hade hänt här. Att det grave-

rats in i den ljusa natten och återgavs av vågorna och strömvirvlarna i vattnet. Och att han 

ändå inte kunde urskilja mer än ett snatter och små skrik. Ibland lät det som jamanden  

I utdraget ovan återfinns sex av de i mordscenen totalt åtta originella metaforerna, samt 

några konventionella metaforer.  

Sammanfattningsvis innehåller Händelser vid vatten inte bara fler förekomster av origi-

nella metaforer än 30 meter mord, den förra innehåller även fler förekomster av sådana 

originella metaforer som vi ser som mer komplexa.  

 

5.2 Konventionella metaforer 

Med konventionella metaforer menar vi metaforer vilkas kontextuella betydelse återfinns 

i SO, dock inte i form av den grundläggande betydelsen av ordet. I undantagsfall återfinns 

den kontextuella betydelsen istället i SAOB, se avsnitt 3.4.2.1.  
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Det totala antalet konventionella metaforer är relativt jämnt fördelat mellan de båda böck-

erna, 30 meter mord innehåller marginellt fler än Händelser vid vatten. Till skillnad från 

originella metaforer går det inte att urskilja någon skillnad i komplexitet mellan olika 

ordklasser. Vidare påverkar konventionella metaforer inte bildspråket i samma utsträck-

ning som originella metaforer. Eftersom de är just konventionella kräver de inte en lika 

aktiv bildlig överföring av läsaren.  

Vad gäller komplexitet tycker vi oss kunna se att en del konventionella metaforer skiljer 

sig något från övriga konventionella metaforer och därmed påverkar bildspråket i större 

utsträckning. Följande två exempel illustrerar enligt vår tolkning en mer respektive en 

mindre komplex metafor:   

För samtidigt som njutningen fick nervändarna att sända gnistor så gjorde det ont (Ekman 

1993:121) 

jag trivs egentligen inte i dom där kretsarna. Jag ska nog återgå till mitt gamla jobb igen 

(Ekman 1956:77) 

I det första exemplet beskriver Ekman en orgasm genom att skriva att nervändarna sänder 

gnistor. Metaforen gnistor är kopplad till temat kärlek. Melin (2012:28) skriver att ”[a]ll 

världens samlade erotiska diktning är rena pyrotekniken: gnistor, eld, flammor och hetta 

men mycket lite rök. Kärlek är eld”. Gnistor är enligt vår tolkning ett exempel på en 

metafor som påverkar bildspråket fastän den är konventionell, på så sätt att den skapar en 

tydlig bild av det som beskrivs.  

I det andra exemplet låter Ekman en karaktär beskriva sitt umgänge i form av en krets. 

Den grundläggande betydelsen av ordet krets syftar på ett fysiskt område som är mer eller 

mindre cirkelformat; det går således att se hur ordet har fått en utvidgad betydelse som 

härstammar från en bildlig överföring. Dock krävs rimligen inte en aktiv bildlig överfö-

ring av en nutida läsare.  

Svanlund (2001:7) menar att en del konventionella metaforer är mer tydligt metaforiska 

än andra och att det inte nödvändigtvis beror på metaforernas olika grader av konvent-

ionalitet. Vidare skriver Svanlund (2001:20, 329) att det däremot kan bero på att källdo-

mänen får allt mindre betydelse ifråga om att förklara måldomänen. Med andra ord kan 

den bildliga betydelsen av ett ord alltmer stå för sig själv och förstås som en i det närmsta 

bokstavlig betydelse. För exemplen ovan betyder det att innebörden av måldomänen krets 

som syftar till mänskligt umgänge rimligen i högre grad än måldomänen orgasmiska sam-

mandragningar kan förstås utan mentala kopplingar till källdomänen krets med betydel-

sen fysiskt cirkelformat område respektive gnistor.  Enligt vår tolkning påverkar krets 

därmed bildspråket i mindre utsträckning än gnistor. 

Sammanfattningsvis illustrerar alltså båda exemplen ovan konventionella metaforer vilka 

vi inte anser särskilt komplexa eller svårtolkade, men vilkas bildliga ursprung kan urskil-

jas vid eftertanke. Vidare tolkar vi det senare exemplet som mindre tydligt metaforiskt än 

det första. Det är dock svårt att fastslå att en konventionell metafor är mer komplex än en 
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annan, det är en tolkningsfråga och kan därmed variera mellan olika läsare. Det är dessu-

tom svårt att fastslå vad sådana eventuella skillnader i komplexitet mellan olika konvent-

ionella metaforer beror på, även om Svanlund bidrar med en möjlig förklaring. Slutligen 

är det även svårt att avgöra huruvida den ena boken har mer komplexa konventionella 

metaforer än den andra.  

 

5.3 Gränsfallsmetaforer 

Händelser vid vatten har fler förekomster av gränsfallsmetaforer än 30 meter mord. Vad 

gäller ordklasser är flertalet gränsfallsmetaforer verb, medan de övriga är relativt jämnt 

fördelade mellan olika ordklasser. Vi ser ingen utmärkande skillnad i komplexitet mellan 

ordklasserna, däremot mellan ord som markerats som gränsfallsmetaforer av olika anled-

ningar.  

Totalt sett innehåller scenerna ur Händelser vid vatten dubbelt så många gränsfallsmeta-

forer som klassificerats som sådana till följd av att det inte går att avgöra huruvida de är 

metaforiska utifrån kontexten. Sådana ord har större tolkningsutrymme än ord som mar-

kerats som gränsfallsmetaforer till följd av två möjliga grundläggande betydelser. I Hän-

delser vid vatten beskriver Ekman till exempel en karaktär som mjuk, det är då svårt att 

avgöra om hon syftar på om personen är mjuk till sitt sätt eller kroppsligt. Det är således 

svårt som läsare att veta hur man ska tolka karaktären, och för oss att avgöra om använd-

ningen är metaforisk eller inte. När en gränsfallsmetafor på så vis är tolkningsbar måste 

läsaren själv lägga in värderingar och tankar i berättelsen. Det innebär att högre krav ställs 

på läsaren och att berättelsen blir mer anpassningsbar, samtidigt som läsaren och förfat-

taren i större utsträckning skapar berättelsen tillsammans. Eftersom dubbelt så många så-

dana tolkningsbara ord återfinns i Händelser vid vatten som i 30 meter mord, har den 

förra fler förekomster av gränsfallsmetaforer som ökar berättelsens komplexitet.  

Vidare finns det ingen skillnad i hur många gränsfallsmetaforer som inte går att avgöra 

på grund av att ordet möjligen har två grundläggande betydelser, då båda böckerna har 

nio stycken. Dock skiljer det sig i antalet mellan de olika scenerna. De två scener med 

flest förekomster av gränsfallsmetaforer är intimscenen i Händelser vid vatten och mord-

scenen i 30 meter mord. I den förstnämnda finns det sju stycken, medan det i den sist-

nämnda finns sex stycken. I de fall då en gränsfallsmetafor skulle kunna ha två grundläg-

gande betydelser uppfattar vi den som mindre komplex än en gränsfallsmetafor som är 

svår att avgöra utifrån kontexten.  

Ett exempel på en gränsfallsmetafor som skulle kunna ses som om den har två grundläg-

gande betydelser är prepositionen under. I kontexten syftar den på ett tidsrum, vilket i SO 

står som betydelse 3, medan den grundläggande betydelsen är ”[i] eller till ett läge i rikt-

ning ner från den aktuella punkten, ytan etc.” (Betydelse 1, SO). Här kan man argumen-

tera för att ordet har blivit så pass konventionellt att det fått flera grundläggande betydel-

ser. Exemplet mjuk i Händelser vid vatten framstår för oss som komplexare, då det inne-

bär mer tolkning för läsaren. 



 

40 

 

5.4 Liknelser 

Antalet liknelser skiljer sig markant åt i de båda böckerna. Händelser vid vatten innehåller 

ett större antal liknelser än 30 meter mord, vilket innebär att Händelser vid vatten har fler 

förekomster av en aspekt som berikar bildspråket. 

I fråga om tolkningsgrad och komplexitet är skillnaderna mellan liknelser i de två böck-

erna mindre påtagliga. En liknelse är som tidigare nämnt en oftast utskriven jämförelse 

mellan två domäner. Det gör att den till sin natur i regel har något lägre tolkningsgrad än 

en metafor, som utöver en jämförelse även innebär en kontrast mellan två domäner. Trots 

det tycker vi oss kunna se några skillnader mellan vissa liknelser Ekman använder, såväl 

mellan böckerna som mellan liknelser i respektive bok. 

En av de skillnader vi ser mellan olika liknelser påminner om den mellan konventionella 

metaforer, som av Svanlund (2001:20, 329) beskrivs med att en del måldomäner blir 

mindre beroende av källdomänen för att förstås. Två exempel ur 30 meter mord som vi 

tycker skiljer sig åt på detta sätt är när en persons blod beskrivs som kolsyrat i ådrorna, 

för att gestalta en pirrande känsla i kroppen, samt när arbetande människor liknas vid 

myror som arbetar flitigt: 

som kom blodet att rinna som kolsyrat genom ådrorna (Ekman 1956:78) 

En av passarna bar sig för övrigt åt precis som den visa myran, då han stånkande försökte 

skjuta en tung strålkastare mot dörren (Ekman 1956:79) 

I det första exemplet är gestaltningen av blodet (måldomän) beroende av kolsyra (käll-

domän) för att den känsla av blodet som författaren försöker förmedla ska framgå. I det 

andra exemplet däremot är en av passarna (måldomän) inte beroende av den visa myran 

(källdomän) eftersom hans rörelser ändå beskrivs i bisatsen, på ett sätt som inte är bero-

ende av en myras rörelse för att kunna förstås. Eftersom liknelsen i det första exemplet 

ovan kräver att läsaren gör en överföring mellan två domäner medan liknelsen i det andra 

exemplet inte kräver det, kan den första liknelsen uppfattas som mer komplex. Eftersom 

läsarens tolkningsförmåga är avgörande när det kommer till att uppfatta den här typen av 

skillnader mellan olika liknelser, går det dock inte att fastställa att en liknelse är mer eller 

mindre komplex än en annan.  

En annan skillnad vi ser ligger i användningen av tydliga respektive mindre självklara 

liknelser, för en närmare beskrivning av olika liknelser se avsnitt 3.4.3. I Händelser vid 

vatten finns två exempel på liknelser som på ett tydligt sätt skiljer sig från övriga liknelser 

i de båda böckerna. Exemplet ”allt sånt här gick som i drömmen” har bara en domän 

utskriven och är således en mindre självklar liknelse. Först med hjälp av kontexten kan 

man förstå att måldomänen är verkligheten, medan källdomänen är drömmen. I exemplet 

”ibland tycktes någon prata ur vattnet med monoton röst” finns återigen inte måldomänen 

utskriven. Utifrån kontexten kan man förstå att det är hur vattnet låter som är 

måldomänen, och att denna jämförs med källdomänen mänskligt prat. Dessutom finns i 

det här exemplet inget tydligt signalord. Båda exemplen illustrerar att varje gång 
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någonting är otydligt, till exempel för att signalord eller domän inte är utskrivet, ökar 

tolkningsgraden.  

Sammanfattningsvis har Händelser vid vatten två liknelser som är mindre självklara, 

medan 30 meter mord inte har några mindre självklara liknelser. Det innebär att Händel-

ser vid vatten inte bara har fler förekomster av liknelser, utan också fler förekomster av 

liknelser som skulle kunna ses som mer komplexa. Med hänsyn till hur få liknelser som 

förekommer totalt i de sekvenser av 30 meter mord som vi analyserat, reserverar vi oss 

för att det är svårt att dra slutsatser om de skillnader och likheter vi ser i användningen av 

liknelser mellan och i de olika böckerna. Vi kan endast synliggöra och diskutera ten-

denser.  

 

5.5 Metonymier 

Skillnaden i antal metonymier är stor mellan de båda böckerna, det är den enda kategorin 

inom vilken 30 meter mord har fler förekomster än Händelser vid vatten. Vidare ser vi 

såväl likheter som skillnader i hur Ekman använt metonymier i de båda böckerna.  

I Händelser vid vatten förekommer en enda metonymi vilken är ”byn som nu var mycket 

tyst”, som är en utzoomning då den sätter fokus på den by där karaktären befinner sig 

istället för på människorna som bor där. Utifrån kontexten kan en tolkning vara att byn 

har en själ, vilket skulle vara en del i ett större sammanhang i boken där Ekman lägger 

stort fokus på att den aktuella byn är i förändring. Vidare kan en tolkning vara att karak-

tären kommer som utböling till ett samhälle där invånarna är en enhet som hon står utan-

för. Oavsett vilken tolkning som görs blir det genom metonymin tydligt att karaktären har 

starka känslor inför den plats hon anlänt till.  

I 30 meter mord förekommer sex metonymier. Metonymin ”på andra håll gick uppgif-

terna isär” är en utzoomning som zoomar ut från enskilda människor i grupper till grup-

perna i sin helhet. Metonymierna ”Lövgrens stämma var […] nästan munter” och ”ansik-

tet […] var tankfullt och forskande” är däremot två inzoomningar som tar bort fokus från 

den människa som är munter respektive tankfull och forskande. Det blir alltså en detalj 

hos personen i fråga som kommer i fokus, istället för människan som person. De två förra 

är från mordscenen medan den senare är från intimscenen.  

Resterande tre metonymier från 30 meter mord förekommer i ett stycke i miljöscenen, 

tätt efter varandra. ”Ettriga varubilar signalerade åt varandra”, ”gjorde en konstapel kör-

tecken åt bilkön” och ”lösgjorde långtradarnas motorer sina hästkrafter”. De två först-

nämnda är utzoomningar, där varubilar och bilkön är helheter som tilldelas egenskaperna 

att signalera samt ta emot ett körtecken. Egentligen är det människor inuti bilarna som 

utför och tar emot dessa handlingar. Det innebär att fokus tas från människorna och att 

det istället är ljud och rörelser på platsen som blir centrala i gestaltningen. Den sistnämnda 

metonymin är en inzoomning som fokuserar på motorerna i långtradarna, istället för på 

människorna inuti långtradarna. Det är i likhet med utzoomningarna ovan ett sätt att ge 
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fokus åt ljud och rörelser på platsen och ger en annan närhet till vad som händer än om 

Ekman hade skrivit att långtradarchaufförerna gasar. 

Sammanfattningsvis är det lika stort antal utzoomningar som inzoomningar i 30 meter 

mord medan Händelser vid vatten endast har en utzooming. Vidare påverkar metonymier 

bildspråket genom båda varianterna. De skiljer sig åt på så sätt att inzoomningar ger en 

större närhet till detaljer medan utzoomningar gör motsatsen, däremot kan båda varian-

terna ge liknande effekter, som de tre trafikexemplen från 30 meter mord visar. Vidare 

blir det genom exemplen ovan tydligt att Ekman på olika ställen i materialet på ett med-

vetet sätt skiftat fokus på det sätt som Steen m.fl. (2010:101–102) skriver om, från att 

tillskriva karaktärer handling till att tillskriva specifika kroppsdelar handling, samt genom 

att zooma in och ut på olika ställen för olika effekter.  

Avslutningsvis är det svårt att säga att vissa metonymier är mer komplexa än andra, då 

de till viss del får sin effekt i samband med den omgivande kontexten och på så sätt är 

anpassade till gestaltningen av just den specifika kontexten.  

I följande avsnitt sammanfattas och kommenteras diskussionen i detta och föregående 

diskussionsavsnitt. 

 

5.6 Avslutande kommentar 

Genom kategorierna ovan, med undantag för metonymier och konventionella metaforer, 

ser vi tendenser som indikerar att Händelser vid vatten har ett mer komplext bildspråk än 

30 meter mord. 

Vi skulle kunna välja att analysera enskilda ord inom liknelser som metaforiska, istället 

för att som nu se alla ord inom liknelser som delar av en enhet. Det skulle kunna generera 

ett annorlunda resultat mellan böckerna vad gäller antal konventionella metaforer. 

Eftersom Händelser vid vatten innehåller fler liknelser skulle eventuella konventionella 

metaforer inom dessa innebära att bokens totala antal konventionella metaforer ökade. 

Vårt resultat visar att 30 meter mord har marginellt fler konventionella metaforer än 

Händelser vid vatten, vilket alltså skulle kunna förändras om vi analyserade enskilda ord 

inom liknelser som metaforiska. Vidare visar resultatet att Händelser vid vatten har fler 

förekomster av aspekter som vi menar är mer komplexa, vilket inte skulle förändras om 

den aktuella boken även innehöll flest konventionella metaforer.  

En förklaring till de skillnader vi sett mellan böckerna i användningen av metaforer och 

liknelser kan vara att 30 meter mord innehåller fler dialoger. Steen m.fl. (2010:90) skriver 

att skönlitterära dialoger ofta ger ett mer konkret språk, därför att de ämnen som berörs i 

sådana dialoger sällan är särskilt komplexa. Ofta försöker författaren att imitera verkligt 

språk så långt det går. Vidare gör det att dialogerna snarare liknar konversationer än lit-

terär prosa. Det faktum att 30 meter mord innehåller fler dialoger innebär också att den i 

lägre grad än Händelser vid vatten ägnas åt att beröra abstrakta ting. Den senare utgörs 
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av färre dialoger och ägnas istället mer åt miljö- och känslobeskrivningar, vilka kan ge 

upphov till ett mer målande, abstrakt och komplext språk än dialoger.  

Vidare kan det faktum att 30 meter mord är genrekonventionell vara en möjlig förklaring 

till varför den innehåller fler dialoger, samtidigt kan det faktum att den innehåller fler 

dialoger vara en bidragande orsak till att boken är genrekonventionell; dialog är ett vanligt 

inslag i genrekonventionella deckare. Eftersom språket i dialoger tenderar att vara rakt 

och enkelt i sin utformning samtidigt som karaktärernas budskap skrivs ut, kan dialoger 

vara ett sätt att underlätta för läsare som inte behöver lägga in egna tolkningar.   

Ytterligare en förklaring till en del skillnader såväl som likheter vi hittat kan vara det 

faktum att vi analyserat två böcker av samma författare. Likheterna kan rimligen förklaras 

med att Ekman utvecklat en personlig stil i sitt bildspråk. Skillnaderna skulle kunna för-

klaras med att Ekman är en skicklig författare som medvetet skrivit en genrekonventionell 

deckare respektive en mer experimentell roman.  

Avslutningsvis kan vi utifrån resultaten av undersökningen inte förklara böckernas olika 

mottaganden på det litterära fältet eftersom flera faktorer rimligen har spelat in. Det går 

inte att säga att skillnaderna i bildspråket har varit avgörande för böckernas olika kvali-

téer, vad vi däremot kan säga är att böckernas bildspråk i de undersökta sekvenserna skil-

jer sig åt ifråga om komplexitet.   
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6. Framtida forskning 

Metoden skulle kunna appliceras på fler böcker från respektive fält, för att eventuellt 

styrka vårt resultat. En mer kvantitativ undersökning hade varit intressant för att se att 

skillnaderna inte bara ligger mellan två verk. Vidare skulle det vara intressant att applicera 

vår undersökning på två eller flera böcker från olika författare, för att se om den skillnad 

som synliggörs i vårt material även syns i andra undersökningar.  

För att komma åt frågan om kvalité i bildspråk skulle man också kunna undersöka två 

böcker med liknande tema från det smala fältet. På så sätt kunde möjligheten undvikas att 

eventuella skillnader beror på att författaren medvetet siktat mot att hålla sig till genre-

konventioner i den bok som är kommersiell.  

Vidare skulle en undersökning med syftet att analysera konceptuella metaforer i olika 

böcker från de olika fälten kunna vara intressant. En sådan undersökning skulle kunna 

ställa frågor som ”Kan man genom konceptuella metaforer synliggöra underliggande bud-

skap i texten?” för att komma åt i vilken grad de olika böckerna behandlar samhällsfrågor, 

en annan aspekt som vi tror spelar in i hur kvalitén på böcker bedöms. 

Särskilt ifråga om konventionella metaforer hade det varit intressant att se en liknande 

undersökning på ett större material. Då konventionella metaforer är accepterade i språket 

är det möjligt att de kräver ett större material för att bli intressanta. För det första skulle 

skillnader mellan olika böcker möjligen synliggöras tydligare om materialet var större. 

För det andra skulle det möjligen vara enklare att jämföra konventionella metaforer med 

varandra, för att på så sätt få fram skillnader som kunde säga någonting om deras olika 

grader av komplexitet.    
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Bilaga 1 

Händelser vid vatten, miljö, sida 34–35  

kvastar (substantiv) konventionell metafor 

”Förvildad grönska kring stugan; kvastar av hundloka blommade tillsammans med akleja i 

rabatter där jorden sjunkit undan och torkade musbrun” (Ekman 1993:34) 

a. Kontextuell betydelse: Sopredskap med ett långt skaft i vars ena ända ett knippe hopbuntade 

kvistar är fastsatta. Även om liknande föremål med en annan funktion, även om en annan 

företeelse med liknande utseende. Speciellt blomklase med de skaftade blommorna i 

ungefär samma höjd (Enda betydelsen, SO). 

b. Grundläggande betydelse: Redskap (till sin väsentliga del) bestående av en bunt av kvistar 

(Betydelse 2, SAOB). 

c. Kontrast: Ja, den grundläggande betydelsen syftar till ett redskap som i början kan antas ha 

bestått av kvistar, medan den kontextuella betydelsen syftar på växters utseende. 

d. Jämförelse: Ja, vi kan förstå att blommorna är formade på ett visst sätt, genom att de 

jämförs med sopredskapet. 

lagt ner (verb och verbpartikel) originell metafor 

”Vinbärsbuskarna växte in i varandra och hade lagt ner snärjen av grenar som rotat sig” (Ekman 

1993:34) 

a. Kontextuell betydelse: Grenarna som växt in i varandra bildar ett trassel och av tyngd har 

trasslet fallit ner mot marken (våra egna ord, det finns ingen betydelse i SO som motsvarar 

kontexten). 

b. Grundläggande betydelse: (Även fast sammansättning, se: nedlägga) Placera på underlag 

ofta i viloläge. Speciellt i ett uttryck (Betydelse 1, SO). 

c. Kontrast: Beror på, den grundläggande betydelsen syftar på en aktiv handling, en rörelse 

man gör med vilja, medan den kontextuella betydelsen syftar på en växt som av tyngdlagen 

dragits ner mot marken. WIDLII efter kan ”lägga ner” något. 

d. Jämförelse: Beror på, vi kan förstå att ”snärjen av grenar” är för tung för att buskarna ska 

orka hålla den uppe och att den därför fallit ner mot marken, genom att det uttrycks som om 

växten som en aktiv handling har lagt ner grenarna på marken. Buskarna tillskrivs 

mänskliga egenskaper. Se kontrast. 

massan (substantiv) konventionell metafor 

”Hon ville inte gå längre i den gröna massan som sjöng av insekter. Det stod en lukt av kryddor 

och etter ur den” (Ekman 1993:34) 

a. Kontextuell betydelse: Om (stor) kompakt, ofta i ett block, en hög, en samlad mängd av viss 

materia, vissa föremål, särskilt om vad som framträder som kompakt i förhållande till 

konturerna (Betydelse 3, SAOB). 

b. Grundläggande betydelse: (Knappast plural) Formlös substans, vanligen med halvfast 

klibbig konsistens (Betydelse 2, SO).  

c. Kontrast: Svårt att avgöra, beror på om massa behöver vara flytande eller om det rör sig om 

två grundläggande betydelser.  

d. Jämförelse: Svårt att avgöra.  
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e. Kommentar: Betydelse 1 ur SO lyder som följer: (Knappast plural) Mängd materia i en 

kropp (Jämför vikt 1) särskilt fysiskt, t.ex. bestämma en stjärnas massa (Betydelse 1, SO).  

sjöng (verb) WIDLII 

”Hon ville inte gå längre i den gröna massan som sjöng av insekter. Det stod en lukt av kryddor 

och etter ur den” (Ekman 1993:34) 

a. Kontextuell betydelse: Det kommer ljud ur den gröna massan av växter, som antas komma 

från insekter (det finns ingen betydelse i SO som motsvarar kontexten, eftersom att insikter 

vanligen inte använder rösten utan kroppen för att bringa fram ljud) 

b. Grundläggande betydelse: Frambringa toner med rösten. Framföra sångstycke, även om 

djur, särskilt fåglar (Enda betydelsen, SO). 

c. Kontrast: Svårt att avgöra. 

d. Jämförelse: Svårt att avgöra. 

e.  Kommentar: Går ej att avgöra om insekter kan sjunga. 

 

stod (verb) konventionell metafor 

”Hon ville inte gå längre i den gröna massan som sjöng av insekter. Det stod en lukt av kryddor 

och etter ur den” (Ekman 1993:34) 

a. Kontextuell betydelse: (Ibland med partikel, t.ex. upp, ut) Befinna sig i en position med 

strävan upp eller utåt, om företeelse (Betydelse 3, SO). 

b. Grundläggande betydelse: Ha upprätt kroppsställning med fötterna mot underlaget utan att 

förflytta sig (Betydelse 1, SO). 

c. Kontrast: Ja, den grundläggande betydelsen syftar till ett fysiskt material som har en upprätt 

ställning, medan den kontextuelle betydelsen syftar till att kraftig lukt osar upp ur gräset. 

d. Jämförelse: Ja, vi förstår att det doftar mycket ur gräset genom den bildliga beskrivningen 

att någonting står. 

den (pronomen) implicit metafor 

”Hon ville inte gå längre i den gröna massan som sjöng av insekter. Det stod en lukt av kryddor 

och etter ur den” (Ekman 1993:34) 

det var som glas – Möjlig liknelse 

”Vattnet var alldeles klart. Det var som glas ända ner till den bruna botten med orörliga stenar” 

(Ekman 1993:34) 

byn som nu var mycket tyst – Möjlig metonymi 

”Hon tyckte att byn som nu var mycket tyst efter ruschen vid postbussens ankomst var svår att 

förstå.” (Ekman 1993:35) 

stödde sig (verb) originell metafor 

”Förfall och uppgivenhet stödde sig mot nybyggen och påbättringar” (Ekman, 1993:35) 

a. Kontextuell betydelse: Ta stöd mot något, ofta bildligt, speciellt hämta moraliskt stöd från 

något. Speciellt även hämta intellektuellt stöd (Enda betydelsen, SO). I den aktuella 

kontexten är det den bildliga betydelsen som åsyftas, även om inte förfall och uppgivenhet 

kan ta moraliskt stöd. Dock kan inte döda ting ta moraliskt stöd.  
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b. Grundläggande betydelse: Ta stöd mot något, ofta bildligt, speciellt hämta moraliskt stöd 

från något. Speciellt även hämta intellektuellt stöd (Enda betydelsen, SO).  

c. Kontrast: Ja, den grundläggande betydelsen syftar på att fysiska föremål, varelser eller 

känslor stödjer sig mot någonting, medan den kontextuella betydelsen syftar på att två 

motsatser befinner sig på samma plats. 

d. Jämförelse: Ja, vi kan förstå att byns förfall åtminstone i någon mån hindras eller vägs upp 

för, av det faktum att det också byggs nytt och förbättras, genom att det beskrivs som om 

det får moraliskt stöd av det nya.  

ruggar (substantiv) originell metafor 

”Hon tänkte på ruggar av alltför kraftigt pubeshår som man ser på badhus och vänder bort 

blicken” (Ekman, 1993:35) 

a. Kontextuell betydelse: Tovor av pubeshår, stor mängd pubeshår (våra egna ord, det 

finns ingen betydelse i SO som motsvarar den kontextuella användningen eftersom att 

den är originell). 

b. Grundläggande betydelse: Tät samling växter, särskilt vass, säv eller kärrväxter (Enda 

betydelsen, SO). 

c. Kontrast: Ja, den grundläggande betydelsen syftar på växter av särskilt slag, medan den 

kontextuella betydelsen syftar på pubeshår. 

d. Jämförelse: Ja, vi förstår att det är tal om mycket och kraftigt pubeshår, genom att det 

beskrivs i termer som vanligtvis beskriver tätt växande växter. 

sparsamma (adjektiv) konventionell metafor 

”Sparsamma bleka färger” (Ekman 1993:35) 

a. Kontextuell betydelse: Som förekommer i liten mängd, jämför med knapp, otillräcklig 

eller snål (Betydelse 2, SO). 

b. Grundläggande betydelse: Återhållsam med utgifter, även något utvidgat med 

prepositionen med: hon var sparsam med färgen för den började ta slut (Betydelse 1, 

SO). 

c. Kontrast: Ja, den grundläggande betydelsen syftar på en mänsklig handling, medan den 

kontextuella betydelsen syftar till att beskriva färger. 

d. Jämförelse: Ja, vi förstår att färgerna är extra bleka, genom att de tillskrivs en egenskap 

som är synonym med att vara återhållsam. 

föreställningar (substantiv) WIDLII 

”Men alla föreställningar som i veckor av förväntan och oro varit tydliga för henne ångade bort” 

(Ekman 1993:35) 

a. Kontextuell betydelse: I medvetandet kvarbliven bild av något man iakttagit eller tänkt 

(betydelse 2, SO). 

b. Grundläggande betydelse: Enstaka framförande av sceniskt verk, t.ex. teaterpjäs, opera 

eller film (betydelse 1, SO).  

c. Kontrast: Ja, den grundläggande betydelsen syftar på ett framförande, medan den 

kontextuella betydelsen syftar på en tanke eller inre bild av någonting. 

d. Jämförelse: Ja, vi förstår att hon haft en inre bild av byn hon nu besöker, genom att den 

beskrivs som en föreställning, den har utspelat sig i hennes tanke 

e. Kommentar: Bör troligen istället ses som två grundläggande betydelser 
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ångade (verb) originell metafor 

”Men alla föreställningar som i veckor av förväntan och oro varit tydliga för henne ångade bort” 

(Ekman 1993:35) 

a. Kontextuell betydelse: Hennes förväntningar uppfylls inte, går därmed i kras (våra egna ord, 

finns ingen betydelse i SO som motsvarar kontexten p.ga nyskapande användning). 

b. Grundläggande betydelse: (Synligt) ge ifrån sig större mängder gas om (något som 

innehåller) kokande eller avdunstande vätska (Betydelse 1, SO). 

c. Kontrast: Ja, den grundläggande betydelsen syftar på något konkret och fysiskt som tar viss 

form, medan den kontextuella betydelsen syftar på någonting abstrakt som försvinner. 

d. Jämförelse: Ja, vi förstår att hennes förväntningar inte motsvaras och försvinner, genom att 

de beskrivs med den fysiska rörelse det innebär att någonting ångar. 

starkare (adjektiv) WIDLII 

”På andra sidan vägen var det branter med gräs som lyste i solen. Ängsblommorna hade starkare 

färger än hon någonsin sett” (Ekman 1993:35) 

a. Kontextuell betydelse: Som ger intensivt intryck på sinnena eller kroppen; särskilt på 

lukt och smaksinnet (Betydelse 4, SO). 

b. Grundläggande betydelse: Som (på grund av sin grovlek […]) tål stor belastning eller 

annan stor påfrestning (Betydelse 2, SAOB). 

c. Kontrast: Ja, den grundläggande betydelsen syftar på någonting konkret, medan den 

kontextuella betydelsen syftar på någonting abstrakt.  

d. Jämförelse: Ja, vi förstår att färgerna är mer intensiva, genom att det uttrycks med ett 

ord som vanligen syftar till konkreta ting.  

 

lådliknande – Möjlig liknelse 

”Mitt emot affären låg en modern villa, lådliknande, målad i grönt och mörkbrunt” (Ekman 

1993:35) 

hög (adjektiv) WIDLII 

”Källarvåningen var hög för huset låg i den branta backen” (Ekman 1993:35) 

a. Kontextuell betydelse: Den kontextuella informationen är inte tillräcklig för att avgöra 

om källarplanet är beläget på en hög situation eller om det har hög utsträckning i 

riktning uppåt. 

b. Grundläggande betydelse: Som har stor utsträckning i riktning uppåt i förhållande till 

någon norm (för föremålet ifråga). 

c. Kontrast: Svårt att avgöra. 

d. Jämförelse: Svårt att avgöra. 
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Bilaga 2 

30 meter mord, miljö, sida 50-52 

skarpa (adjektiv) konventionell metafor 

”Blinkande i den skarpa morgonsolen stod han utanför centralens södra ankomsthall och 

vinkade åt Eva Rehnfelt, som just försvann i en taxi åt Tegelbackshållet” (Ekman 1956:50) 

a. Kontextuell betydelse: Som har en spetsig kant och därför skär väl, även som tydligt 

avtecknar sig mot omgivningen om konkreta eller abstrakta företeelser. Även bildligt 

speciellt om ljus, ljud, smak eller lukt, starkt (och obehagligt) verkande (Betydelse 1, SO). 

Det är den bildliga betydelsen som avses i kontexten.  

b. Grundläggande betydelse: Som har en spetsig kant och därför skär väl, även som tydligt 

avtecknar sig mot omgivningen om konkreta eller abstrakta företeelser. Även bildligt 

speciellt om ljus, ljud, smak eller lukt, starkt (och obehagligt) verkande (Betydelse 1, SO). 

c. Kontrast: Ja, den grundläggande betydelsen syftar på ett fysiskt föremål med kant eller 

kanter som är vassa, medan den kontextuella betydelsen syftar på att ljuset är intensivt. 

d. Jämförelse: Ja, vi förstår att ljuset sticker i ögonen och lyser intensivt genom att det beskrivs 

som skarpt. 

 

uppträdande (substantiv) WIDLII 

”Fortfarande visste han ingenting om orsaken till Wingmans förändrande uppträdande under 

försommaren och ingenting om hans tvekan att anta Arnold Oldbergs anbud om en filmroll” 

(Ekman 1956:50) 

a. Kontextuell betydelse: Sätt att fungera i sin yttre roll (Betydelse 2, SO). 

b. Grundläggande betydelse: Första egentliga förekomst av något (Betydelse 1, SO). 

c. Kontrast: Svårt att avgöra. 

d. Jämförelse: Svårt att avgöra. 

e. Kommentar: Det är svårt att avgöra om betydelse 2 i SO egentligen stämmer överens med 

den kontextuella betydelsen som med våra egna ord är ungefär ”han har börjat bete sig 

annorlunda”. Det är också tveksamt om betydelse 1 och 2 egentligen kontrasterar, eller om 

ordet bara har fått flera betydelser över tid. 

 

kokade (verb) originell metafor 

”Vasagatan kokade. Ettriga varubilar signalerade åt varandra, åt fotgängarna och åt hela 

världen” (Ekman, 1956:50) 

a. Kontextuell betydelse: Vasagatan är fylld av liv och rörelse (vår egen tolkning, det går inte 

att hitta en betydelse i SO som stämmer överens med kontexten). 

b. Grundläggande betydelse: (Ibland med partikeln upp) vara i stark bubbling och snabbt 

övergå till gasform om vätska (Betydelse 1, SO).   

c. Kontrast: Ja, den grundläggande betydelsen syftar på vätska som bubblar till följd av 

uppvärmning, medan den kontextuella betydelsen syftar på att det händer mycket och är 

mycket rörelse på gatan.  
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d. Jämförelse: Ja, vi förstår att det är mycket liv och rörelse på Vasagatan genom att det 

uttrycks med ordet koka, som är en beskrivning av vattnets rörelse när det är mycket 

upphettat.  

 

ettriga varubilar signalerade åt varandra – Möjlig metonymi  

”Vasagatan kokade. Ettriga varubilar signalerade åt varandra, åt fotgängarna och åt hela 

världen” (Ekman 1956:50) 

vrål (substantiv) konventionell metafor  

”Vid Klarabergsgatan gjorde en konstapel körtecken åt bilkön söderifrån, och med ett befriat 

vrål lösgjorde långtradarnas motorer sina hästkrafter och dånade bort mot Kungsgatan. Dalablå 

spårvagnar klöv majestätiskt trafikströmmen” (Ekman 1956:50) 

a. Kontextuell betydelse: Starkt, oartikulerat skrik. Även bildligt, vrålet från motorcyklarna 

(Enda betydelsen, SO). Det är den bildliga betydelsen som avses i den aktuella kontexten. 

b. Grundläggande betydelse: Starkt, oartikulerat skrik. Även bildligt, vrålet från motorcyklarna 

(Enda betydelsen, SO). 

c. Kontrast: Ja, den grundläggande betydelsen syftar på ett mänskligt eller djuriskt skrik.  

d. Jämförelse: Ja, vi kan förstå hur motorerna låter genom att det jämförs med mänskligt eller 

djurisk vrål.  

 

gjorde en konstapel körtecken åt bilkön – Möjlig metonymi 

 

”Vid Klarabergsgatan gjorde en konstapel körtecken åt bilkön söderifrån, och med ett befriat 

vrål lösgjorde långtradarnas motorer sina hästkrafter och dånade bort mot Kungsgatan. Dalablå 

spårvagnar klöv majestätiskt trafikströmmen” (Ekman 1956:50) 

lösgjorde långtradarnas motorer sina hästkrafter – Möjlig metonymi 

”Vid Klarabergsgatan gjorde en konstapel körtecken åt bilkön söderifrån, och med ett befriat 

vrål lösgjorde långtradarnas motorer sina hästkrafter och dånade bort mot Kungsgatan. Dalablå 

spårvagnar klöv majestätiskt trafikströmmen” (Ekman 1956:50) 

lösgjorde (verb)  

”Vid Klarabergsgatan gjorde en konstapel körtecken åt bilkön söderifrån, och med ett befriat 

vrål lösgjorde långtradarnas motorer sina hästkrafter och dånade bort mot Kungsgatan. Dalablå 

spårvagnar klöv majestätiskt trafikströmmen” (Ekman 1956:50) 

a. Kontextuell betydelse: Bildlig göra lös, obunden, fri (Betydelse 2, SAOB). 

b. Grundläggande betydelse: Göra lös, obunden, fri […] Utgår från människa. (Betydelse 1, 

SAOB).  

c. Kontrast: Ja, den grundläggande betydelsen syftar till någonting konkret medan den 

kontextuella betydelsen syftar till någonting abstrakt. 

d. Jämförelse: Ja, vi kan förstå att en kraft sätts i rörelse, genom den mer konkreta rörelsen det 

innebär att göra sig fri från något fysiskt.  

 

klöv (verb) konventionell metafor 
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”Vid Klarabergsgatan gjorde en konstapel körtecken åt bilkön söderifrån, och med ett befriat 

vrål lösgjorde långtradarnas motorer sina hästkrafter och dånade bort mot Kungsgatan. Dalablå 

spårvagnar klöv majestätiskt trafikströmmen” (Ekman 1956:50) 

a. Kontextuell betydelse: Dela med kraftigt slag eller hugg med skarpt redskap. Även bildligt, 

bana sig väg genom (Enda betydelsen, SO). Det är den bildliga betydelsen som avses i 

kontexten.   

b. Grundläggande betydelse: Dela med kraftigt slag eller hugg med skarpt redskap. Även 

bildligt, bana sig väg genom (Enda betydelsen, SO). 

c. Kontrast: Ja, den grundläggande betydelsen syftar till att dela fysiskt föremål i två delar, 

med hjälp av redskap, medan den kontextuella betydelsen syftar på att spårvagnen rör sig 

framåt på en plats som fyllts av andra fordon. 

d. Jämförelse: Ja, vi förstår att Spårvagnarna åkte på sitt spår som gick mitt i trafikströmmen 

och på så vis delade upp trafikströmmen i två delar, genom att det beskrivs med det mer 

konkreta ordet klöv.  

 

majestätiskt (adjektiv) konventionell metafor 

”Vid Klarabergsgatan gjorde en konstapel körtecken åt bilkön söderifrån, och med ett befriat 

vrål lösgjorde långtradarnas motorer sina hästkrafter och dånade bort mot Kungsgatan. Dalablå 

spårvagnar klöv majestätiskt trafikströmmen” (Ekman 1956:50) 

a. Kontextuell betydelse: Om föremål, ett föremåls sätt att framträda: som har majestät; som 

gör ett mäktigt intryck, storslaget skön, imponerande, sublim (Betydelse 3, SAOB). 

b. Grundläggande betydelse: Om person, djur, någons utseende, uppträdande, som har de yttre 

egenskaper (utseende, hållning, uppträdande) som anses känneteckna en suverän härskare, 

som liknar en suverän härskare […] (Betydelse 2, SAOB). 

c. Kontrast: Ja, den grundläggande betydelsen syftar på människa eller djur, medan den 

kontextuella betydelsen syftar på ett föremål. 

d. Jämförelse: Ja, vi kan förstå att spårvagnen rör sig på ett visst sätt, långsamt och 

uppseendeväckande, genom att den beskrivs som majestätisk. 

 

trafikströmmen (subjektiv) finns inte som en lexikal enhet i SO, därför kollar vi på trafik och 

strömmen 

trafik (substantiv) ej metaforisk 

”Dalablå spårvagnar klöv majestätiskt trafikströmmen” (Ekman 1956:50) 

a. Kontextuella betydelse: Samtidig rörelse (på begränsad yta) av ett antal (personer och) 

transportmedel längs särskilt inrättade färdvägar till lands, till sjös eller i luften (Enda 

betydelsen, SO). 

b. Grundläggande betydelse: Samtidig rörelse (på begränsad yta) av ett antal (personer och) 

transportmedel längs särskilt inrättade färdvägar till lands, till sjös eller i luften (Enda 

betydelsen, SO). 

c. Kontrast: Nej. 

d. Jämförelse: Nej. 

 

Strömmen (substantiv) konventionell metafor 
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”Dalablå spårvagnar klöv majestätiskt trafikströmmen” (Ekman 1956:50) 

a. Kontextuell betydelse: Snabbt rinnande vattendrag, även snabbt rinnande del av vattendrag 

eller vattensamling. Även bildligt om stor mängd, t.ex. trafikström. (Betydelse 1, SO) Det är 

den bildliga betydelsen som avses i kontexten. 

b. Grundläggande betydelse: Snabbt rinnande vattendrag, även snabbt rinnande del av 

vattendrag eller vattensamling. Även bildligt om stor mängd, t.ex. trafikström (Betydelse 1, 

SO)  

c. Kontrast: Ja, den grundläggande betydelsen syftar till fysiskt vatten i rörelse, medan den 

kontextuella betydelsen syftar till fordon som färdas på rad. 

d. Jämförelse: Ja, vi kan förstå hur trafiken rör sig genom den mer fysiska rörelsen av vatten 

som strömmar. 

 

följa (verb) WIDLII 

”Viggo kunde inte se någonting som var underligt hur han än ansträngde sig att följa tyskens 

blick” (Ekman 1956:51) 

a. Kontextuell betydelse: Iakttaga, studera, hålla uppmärksamheten fäst vid (någon eller något) 

[…] t.ex. följa någon med blicken (Betydelse 12, SAOB). 

b. Grundläggande betydelse: Förflytta sig (gå springa åka osv.) bakefter (någon eller något 

som befinner sig i rörelse) särskilt i syfte att hålla sig tillsammans med, i närheten av, att 

upphinna honom, det; förfoga sig efter (Betydelse 1, SAOB). 

c. Kontrast: Ja, den grundläggande betydelsen syftar på fysisk rörelse medan den kontextuella 

betydelsen syftar på vad man gör med blicken. 

d. Jämförelse: Ja, vi kan förstå att Viggo försöker se vad det är tysken ser, genom att se åt 

vilket håll tysken ser, genom att det beskrivs med som om han följer, tyskens blick. 

e. Kommentar: Kanske bör ses som två grundläggande betydelser. 

Inregistrera (verb) WIDLII 

”Han gick mycket fort förbi tidningskioskens löpsedlar bredvid postens huvudkontor men hann 

ändå inregistrera de två tum höga bokstäverna” (Ekman 1956:51) 

a. Kontextuell betydelse: Lägga märke till och lägga på minnet, även något utvidgat 

(Betydelse 2, SO). 

b. Grundläggande betydelse: Föra in i förteckning även i fråga om enbart tänkt förteckning, 

tillgodoräkna sig (Betydelse 1, SO).  

c. Kontrast: Ja, den grundläggande betydelsen är mer konkret och syftar på att någonting förs 

in i fysisk eller tänkt förteckning, medan den kontextuella betydelsen syftar på någonting 

mer abstrakt, att lägga märke till.  

d. Jämförelse: Ja, vi kan förstå att Viggo lägger märke till, eller får syn på rubrikerna på 

löpsedlarna genom att det beskrivs med det mer konkreta verbet att inregistrera. 

e. Kommentar: Kanske bör ses som två grundläggande betydelser.  

 

Höljd (verb) 

”Polisen har kört fast filmgåtan höljd i mystik” (Ekman 1956:51) 
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a. Kontextuell betydelse: (Ibland med partikel, särskilt in, om över) helt täcka eller omsluta 

någon eller något; om täckande material av olika slag. Även om person och även bildligt 

(Enda betydelsen, SO). Det är den bildliga betydelsen som avses i den aktuella kontexten.  

b. Grundläggande betydelse: (Ibland med partikel, särskilt in, om över) helt täcka eller omsluta 

någon eller något; om täckande material av olika slag. Även om person och även bildligt 

(Enda betydelsen, SO).  

c. Kontrast: Ja, den grundläggande betydelsen syftar på att ett fysiskt föremål eller en 

människa är täckt av ett fysiskt material, medan den kontextuella betydelsen är abstrakt och 

syftar på att en gåta inte är löst på grund av omständigheter som försvårar lösningen. 

d. Jämförelse: Ja, vi förstår att gåtan inte är löst ännu, genom att det uttrycks som om den är 

fysiskt dold bakom någonting. 

 

bittert (adjektiv) WIDLII 

”Allt helvete man kunde önska sig, tänkte han bittert” (Ekman 1956:51) 

a. Kontextuell betydelse: Som upplever nedstämda eller hatiska känslor över vissa 

missräkningar, även om handling (Betydelse 2, SO). 

b. Grundläggande betydelse: Som smakar beskt och skarpt och ibland obehagligt, även bildligt 

ifråga om andra skarpa förnimmelser (betydelse 1, SO).  

c. Kontrast: Ja, den grundläggande betydelsen syftar till en smak, medan den kontextuella 

betydelsen syftar till ett humör. 

d. Jämförelse: Ja, vi kan förstå att han känner på ett visst sätt, genom att förknippa det med den 

obehagliga smaken av bitterhet.  

e. Kommentar: Kanske bör ses som två grundläggande betydelser.  

 

svettades (verb) originell metafor 

”Det låg i Drottninggatsbacken, inpressat mellan ett gytter av små affärer som skyltade med 

sensationella kappfynd, glödritade souvenirer, klockor som alla visade olika tid, och kladdiga 

tårtor som svettades i konditoriernas fönster” (Ekman 1956:51) 

a. Kontextuell betydelse: Tårtorna håller på att smälta i värmen. Det är alltså ett bakverk som 

smälter, och inte detsamma som den mänskliga företeelsen att svettas. (vår egen betydelse, 

då en motsvarande betydelse inte finns i ordboken). 

b. Grundläggande betydelse: Avsöndra svett på grund av ansträngning, värme (betydelse 1, 

SO). 

c. Kontrast: Ja, den grundläggande betydelsen syftar på avsöndring av svett, medan den 

kontextuella betydelsen syftar till ingredienser som smälter. 

d. Jämförelse: Ja, vi kan förstå att tårtorna smälter genom att beskrivs som om de svettas. 

 

bearbetade (verb)  

”Vid piskställningen upptäckte han sin egen städfru som energiskt bearbetade en roströd 

yllematta” (Ekman 1956:52) 

a. Kontextuell betydelse: Utsätta för åverkan, vanligen fysiskt våld (Betydelse 2, SO).  
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b. Grundläggande betydelse: Omforma i syfte att nyttiggöra eller förbättra råvaror och 

andra konkreta material. Ofta även med avseende på abstrakta material. ibland med 

bibetydelse av påverkan (Betydelse 1, SO).  

c. Kontrast: Ja, den grundläggande betydelsen syftar på att man omformar ett fysiskt ting i 

syfte att förbättra, medan den kontextuella betydelsen syftar till att man använder fysisk 

kraft på människa eller objekt, i form av t.ex. slag eller sparkar.  

d. Jämförelse: Ja, vi kan förstå att hon slår på mattan för att vädra den, genom hennes 

rörelser gentemot mattan beskrivs. 


