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Sammanfattning 

Uppsatsen är en komparativ analys av konceptuella metaforer inom erotik- respektive 
krigsscener i romanen Saga från Valhalla, skriven av Johanne Hildebrandt. Syftet är att reda 
ut vilka metaforer som används och hur de kopplas till Lakoff och Johnsons teori om 
konceptuella metaforer. Vidare presenteras teorier bakom konceptuella metaforer, 
metonymier och liknelser för att få en klar bild av vad en konceptuell metafor är. Med denna 
analys ämnar vi att främja läsarens kompetens att känna igen en metafor samt öka förståelsen 
för konceptuella metaforer och deras innebörd.  

Resultatet visar att ett flertal av de konceptuella metaforerna existerar inom både erotik- och 
krigsscener men det finns även konceptuella metaforer som endast finns med i en av 
scenerna. Vår hypotes var att de konceptuella metaforerna från de olika scenerna skulle skilja 
sig från varandra, men istället fann vi att de bildar en symbios. 

Nyckelord: Konceptuella metaforer, metaforanalys, krig, erotik, Johanne Hildebrandt. 
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1. INLEDNING 

Sometimes we make metaphors simply for their poetic power, their beauty, or 
their aesthetic pleasure. But we also employ metaphors, just like the literal, to 
elucidate abstract scientific and mathematical concepts and in folk explanations 
of human actions. 

(Stern, 2008, s. 262) 

Precis som Joseph Stern påpekar finns det ett flertal användningsområden för metaforer. 
Metaforer är ett språkligt verktyg vi använder varje dag, oavsett om vi är medvetna om det 
eller inte. Ibland används metaforer som utsmyckning av språket, andra gånger i retoriska 
sammanhang. När människor kommunicerar omvandlas intryck till uttryck. Beroende på 
vilka slags ord som kommuniceras presenteras tydliga eller dolda budskap. Ord och uttryck 
har givna betydelser som användarna för det mesta är överens om. När metaforer används 
överförs en handlings eller ett objekts betydelse till något annat, många gånger för att öka 
förståelsen hos mottagaren.  

Metaforer kan användas enskilt, vara aktiva eller döda samt ingå i olika koncept (förklaras i 
kapitel 2.2 Konceptuella metaforer). En död metafor, även kallad en inaktiv metafor, är en 
metafor som sedan länge slutat betraktas som en metafor, till exempel ”Ett hjärta av sten”. 
Numera ses det snarare som ett språkligt uttryck. Aktiva metaforer är tvärt om nyskapande 
och kräver ofta ett analytiskt tankesätt av läsaren. Det första exemplet är även en metafor som 
ofta används enskilt, det vill säga ingår inte i koncept, det andra är en metafor som ofta tillhör 
ett koncept.  

Forskare inom ett flertal akademiska fält som språkvetenskap, psykologi, filosofi och 
litteraturvetenskap har bedrivit forskning om metaforer. Med hjälp av metaforer kan abstrakta 
saker som ett lands ekonomi och filosofiska resonemang förklaras på ett sätt de flesta kan 
förstå.  

Lingvisterna George Lakoff och Mark Johnson lanserade 1980 en teori om konceptuella 
metaforer i boken Metaphors we live by. Metaforer som språkligt verktyg har funnits i 
tusentals år; Aristoteles bland andra var intresserad av metaforer och dess inverkan på 
språket. När Lakoff och Johnson lanserade sin forskning om hur människors undermedvetna 
delar in metaforer i koncept uppstod en ny gren. Deras forskning om konceptuella metaforer 
är intressant då den förklarar hur vi tänker, formar och associerar specifika ämnen till 
varandra. Vilka konceptuella metaforer en författare väljer att använda i scener påverkar hur 
läsaren uppfattar det som gestaltas. Fördjupade kunskaper om konceptuella metaforer och 
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deras användning leder till kunskaper om hur man genom användandet av dem kan styra 
människor till att uppfatta en sak eller situation efter en talares personliga preferens. 

1.1 Syfte 

Vårt syfte är att öka förståelsen för konceptuella metaforer hos läsaren. En förståelse för 
konceptuella metaforer i ett skönlitterärt sammanhang kan projiceras vidare och skapa 
associationer till övriga textformer. När man besitter kunskapen om konceptuella metaforer i 
skönlitterära texter kan man applicera den kunskapen på andra kontexter, exempelvis 
myndighetstexter eller politiska tal. Genom att analysera metaforer dekonstrueras 
tankestrukturella ramverk och vi kan förstå underliggande motiv. Kunskap om hur metaforer 
används för att styra budskap kan förändra vår världsbild och hjälpa oss att förstå en texts 
fulla innebörd. 

Analysen ämnar undersöka en bok, författad av Johanne Hildebrandt, med målet att 
undersöka metaforers indelning i koncept och finna eventuella mönster mellan de olika 
scenerna. För att begränsa materialet har vi valt att utgå från de erotik- respektive krigsscener 
som utspelar sig i boken.  

1.2 Frågeställningar 

• Vilka metaforer används i anslutning till erotik- respektive krigsscener? 
• Hur skiljer sig användandet av metaforerna? 

2. TEORI 
I teoriavsnittet redogör vi för relevant forskning om metaforer och metonymier. Hur 
metaforer används, naturen som metaforfält, konceptuella metaforer, metaforer och 
metonymier i symbios är några saker som tas upp.  

Undersökningen är kvalitativ vilket innebär att det inte går att dra några generella slutsatser 
om författares val av metaforer i erotik- respektive krigsscener. Den bidrar däremot med ett 
perspektiv i frågan. I undersökningen använder vi Lakoff och Johnsons (2003) olika koncept 
för att kategorisera metaforerna. Det bör beaktas att det kan förekomma delade meningar 
inom kategoriseringen eftersom bland annat bakgrund, kultur och personlighet motiverar hur 
en person väljer att kategorisera metaforer. I vårt fall har vi under kategoriseringen fört en 
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aktiv diskussion där vi, med hjälp av Metaphors we live by, efter bästa förmåga placerat in 
metaforerna i koncept. 

2.1 Metaforer 
Aristoteles behandlar metaforen huvudsakligen i två av sina verk: Om diktkonsten och 
Retoriken. I Retoriken skriver han att en liknelse också är en metafor, men att det finns en 
skillnad. Jämförelsen som följer från Iliaden visar på detta:  

”Leapt on the foe as a lion,” 

this is a simile; when he says for him ’the lion leapt’,  

it is a metaphor here, since both are courageous, 

he has transferred to Achilles the name of ’lion’. 

(Aristoteles, 2011, s. 191) 

Aristoteles beskriver vad en metafor är och hur den bör användas, vilket kan ge ett perspektiv 
på vad som bör betraktas som en metafor. 

Liknelser och metaforer  

En liknelse är inte en metafor, det är ett uttryck som innehåller något jämförelseord där en 
egenskap överförs på ett objekt. Ett exempel på skillnaden mellan en liknelse och en metafor: 

• Du är som en ros 

• Du är en ros 

När det gäller metaforer och liknelser brukas ofta termerna sakled och bildled. Skillnaden 
mellan dem är att bildledet ofta är mer konkret och påtagligt än sakledet. Bildledet brukar 
generellt även vara mer känt än sakledet. På så sätt överförs förståelsen från en sak man har 
vetskap om till något nytt och obekant (Wadenström, 2006). I en liknelse är sakledet likt 
bildledet; i en metafor är sakledet bildledet (Lagerholm, 2008).  

Att använda metaforer 

Att använda sig av metaforer kan vara ett sätt att definiera och styra hur ett uttalande tolkas. 
Ett exempel är president Jimmy Carters uttalande 1979 angående en energikris. Han 
benämnde den som ”the moral equivalent of war” (Lakoff och Johnson, 2003, s. 156). Genom 
att använda en krigsmetafor talade han om att det fanns en motståndare, en fiende som 
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arbetade emot honom. Därmed fick han underlag för att genomföra diverse handlingar för att 
säkra freden. Användandet av metaforer ger människor en bild av ett skeende och valet av 
metaforer kan styra vad som anses vara sanningen (Lakoff och Johnson, 2003, s. 160).  

Det är inte ovanligt att en diskussion uppstår när flera personer ska identifiera syftet med en 
metafor. Diskussioner kan omfatta vad författaren menar med metaforen, om det är ett 
korrekt val av metafor eller liknande. I sådana diskussioner är kontexten runt metaforen en 
mycket relevant faktor att inkludera (Stern, 2008, s. 262). 

Naturen som metaforfält 

Naturen har alltid varit viktig för människor och finns därför 

symboliserad på en mängd olika sätt i språket. 

(Allwood, 1983, s. 1) 

Jens Allwood skriver att naturmetaforen länge spelat en roll inom skandinavisk kultur samt 
att forskare funnit dikter med naturmetaforiska inslag från vikingatiden (Allwood, 1983, s. 3).  

Naturmetaforer från djurriket används ofta för att beskriva utseende, beteende och psykiska 
egenskaper. Naturmetaforer från växtriket används även för att beskriva samma egenskaper, 
men inte i lika hög grad. Följande exempel är hämtade från Allwood (1983, s. 4–5): 

• Utseende: Hästsvans 

• Beteende: Väsa (som en orm) 

• Psykiska egenskaper: Som fisken i vattnet (trivsel) 

Exempelvis växt- eller vattenmetaforer används för att beskriva processer inom olika 
områden; Allwood kallar dessa processmetaforer (1983, s. 8).  

Naturmetaforer som grundar sig på elementen (jord, vatten, luft och eld) används som 
processmetaforer för att beskriva ett skede, applicera elementens egenskaper på andra ting 
samt för att beskriva olika känslor. Några exempel på naturmetaforer följer (Allwood, 1983, 
s. 10–12): 

• Jord: Jordnära 

• Vatten: Protestvåg 

• Luft: Luftslott 

• Eld: Elda upp sig 
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2.2 Konceptuella metaforer  
Gällande översättningen av Conceptual metaphors väljer vi att använda det svenska uttrycket 
konceptuella metaforer istället för begreppsliga metaforer då vi upplever konceptuella mer 
passande. Ett koncept, till skillnad från ett begrepp, inkluderar mer. Det vi läst i 
Nationalencyklopedin (NE) samt Svenska Akademins Ordlista (SAOL) stödjer vår 
bedömning att konceptuella metaforer är det rätta uttrycket: 

Koncept (SAOL): Idé, begrepp. 

Koncept (NE): utkast, manuskript: inom företagsekonomin en bärande idé eller 
grundläggande föreställning om hur olika delar av en verksamhet ska kombineras eller 
samordnas.  

Begrepp (NE): Det abstrakta innehållet hos en språklig term till skillnad från dels termen 
själv, dels de (konkreta eller abstrakta) objekt som termen betecknar eller appliceras på.  

I så stor utsträckning som möjligt har vi översatt de konceptuella metaforerna samt de 
exempel vi tar upp från engelska till svenska. I vissa fall finns det ingen svensk översättning 
som passar och där har vi valt att inte översätta. Ett exempel är ”She showered him with 
kisses”. Det närmaste svenska uttrycket skulle vara ”Hon överöste honom med kyssar” men i 
översättningen försvinner en del av exemplets logik. Detta gäller inte resultatdelen, där vi har 
översatt samtliga konceptuella metaforer. Vi använder versaler för att markera konceptuella 
metaforer samt begrepp begrepp som förekommer i analyserna i del 4 Resultat.  

George Lakoff och Mark Johnson lanserade 1980 sin teori om konceptuella metaforer i 
Metaphors we live by. De anser att metaforer formar hur vi tänker och agerar i olika 
situationer. Metaforer överför erfarenheter mellan områden som inte är associerade och bidrar 
till en specifik bild av världen. De presenterar konceptuella metaforer som till exempel 
ARGUMENT IS WAR. Metaforer inom det konceptet är:  
• Your claims are indefensible. 

• He shot down all of my arguments.  

I dispyter finns ofta en vinnare och en förlorare precis som i krig. Göran Bergström och 
Kristina Boréus (2012, s. 267) skriver i antologin Textens mening och makt att det inom 
svenska språket finns konceptuella metaforer som exempelvis TID ÄR PENGAR. 

I Metaphors we live by introduceras konceptuella metaforer. Där kategoriseras metaforer 
utifrån vad Lakoff och Johnson anser är det område där metaforerna används mest. Förutom 
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den konceptuella metaforen ARGUMENT ÄR KRIG som redan nämnts finns följande 
exempel (2003, s. 51, 27, 44, 46): 

LIVET ÄR EN BEHÅLLARE – Jag har haft ett fullt liv. 

SINNET ÄR EN MASKIN – Han bröt samman. 

KÄRLEK ÄR EN RESA – Vi får gå skilda vägar. 

IDÉER ÄR FÖDA – Allt den här rapporten har är halvbakade (half baked) idéer. 

Den neurala teorin om metaforer 

Mycket har hänt inom forskningen sedan Lakoff och Johnson lanserade sin teori om 
konceptuella metaforer, men det fundamentala i Metaphors we live by lever fortfarande kvar. 
De viktigaste upptäckter som har gjorts ligger inom hjärnforskningen. Det forskare sedan 80-
talet lärt sig om hjärnan förklarar mycket om metaforers egenskaper. Det förklarar bland 
annat varför konceptuella metaforer existerar, varför vi tänker metaforiskt, varför vissa 
konceptuella metaforer skiljer sig från andra och hur våra erfarenheter påverkar våra 
personliga, metaforiska, system. Faktum är att varje intryck en människa utsätts för lagras 
och katalogiseras i hjärnan (Lakoff, 2008, s. 18). Människor minns fakta som passar in i en 
konceptuell organisation bättre än sådana som befinner sig utanför, detta inkluderar även 
språkliga fenomen. 

Länken mellan hjärna och kropp är central i den neurala teorin om språk (NTL). När man 
minns eller föreställer sig att man utför en viss rörelse aktiveras många av neuronerna som 
även aktiveras när man utför själva rörelsen (Lakoff, 2008, s. 18–19). Det är ett vanligt 
kognitivt fenomen att lättare minnas något som passar in i en helhetsidé, en konceptuell 
organisation, än fakta som står för sig själva. Det neurala systemet försöker kontinuerligt 
sortera och organisera våra tankar för att få saker att passa ihop. Jämför dessa meningar:  

• Bill drack en läsk. 

• Bill drack en elefant. 

Ramen som aktiveras vid uttalandet är att ”Bill dricker”, vilket innebär att han konsumerar 
något i flytande form. En elefant är inte drickbar, därför går det inte att binda samman dricka 
och elefant i samma koncept. Det går emot de neurala hämningarna. Om uttalandet istället 
placeras i en annan kontext kan det däremot passa in i våra ramar. Vetskapen om att 
exempelvis Elephant är en dansk ölsort förändrar uttalandet och de neurala hämningarna 
accepterar meningen (Lakoff, 2008, s. 18–24).  
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Den neurala teorin om språk bidrar med ett nytt sätt att se metaforer. Det neurala systemets 
vilja att kategorisera och sortera leder till att forskare nu kan visa varför komplexa 
konceptuella metaforer existerar. Komplexa metaforer är uppbyggda av metaforer med 
liknande ramverk. Ett exempel är den komplexa, konceptuella, metaforen KÄRLEK ÄR EN 
RESA som understöds av de följande konceptuella metaforerna: 

• SYFTEN ÄR DESTINATIONER: Att uppnå något, som att släcka törst, kräver att man 
exempelvis behöver gå till kylskåpet och hämta något att dricka. Att uppnå ett syfte och 
ta sig till en destination sammanfaller ofta, därav den konceptuella metaforen.  

• ETT FÖRHÅLLANDE ÄR EN BEHÅLLARE (en bestämd radie eller yta): Människor 
som står varandra nära tenderar att leva, jobba eller på annat sätt tillbringa sin tid 
tillsammans. 

• INTIMITET ÄR FYSISK NÄRHET: Människor som står varandra nära känslomässigt 
tenderar att även vilja vara nära varandra fysiskt.  

En länk mellan olika personliga erfarenheter får hjärnan att aktivera distinkta, neurala banor 
och liknande koncept länkas samman (Lakoff, 2008, s. 25–27). 

Viktiga i metaforanalysen är även begreppen källdomän, måldomän och kartläggning. För att 
förklara dem använder sig Lakoff (2008, s. 37) av den konceptuella metaforen KÄRLEK ÄR 
EN RESA. Källdomänen i metaforen är resa och måldomänen är kärlek. Mappning kallas det 
som överlappar mellan källdomänen och måldomänen, de outtalade associationer som får oss 
att acceptera den konceptuella metaforen. Kartläggningen i KÄRLEK ÄR EN RESA är:  

Resenärer = Älskare 

Fordon = Förhållande  

Destinationer = Livsmål  

Metaforer i litteraturen 

De olika metoder som används för metaforer i litterärt, samt icke litterärt, språk diskuteras 
ständigt. Enligt Semino och Steen (2008, s. 233) tycks de flesta akademiker vara överens om 
att metaforer i litterär text anses vara mer kreativa, originella, komplexa och intressanta än 
metaforer som återfinns i icke litterära texter. Det sägs att litterära skribenter använder 
metaforer för att expandera vardagliga ordval och för att erbjuda annorlunda perspektiv på 
människors erfarenheter. Exempel tar författarna ur dikten Tulips skriven av Sylvia Plath 
(1965):  

My husband and child smiling out of the family photo; 

Their smiles catch onto my skin, little smiling hooks. 
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Dikten använder ovanliga kreativa metaforer som att leenden fastnar likt krokar på huden. 
Semino och Steen (2008, s. 232–244) försöker genom att applicera olika teorier reda ut 
skillnaden på metaforer inom och utanför skönlitteraturen. 

Formalismen är en annan teori som främst fokuserar på struktur, grammatik, diskurs och 
form, utan att ta hänsyn till sociala och kulturella influenser. Formalister ser metaforer som 
en språklig avvikelse som involverar en semantisk nivå av språket. Applicerar man 
formalismens syn på Plaths dikt, där verbfrasen ”catch onto” kombineras med subjektet 
”smiles”, kan det ses som en avvikelse från hur vi vanligtvis ser världen. På grund av 
avvikelsen bildas en kedja som leder till ologiska associationer. Formalisterna menar att 
metaforer i litterär text, jämfört med metaforer utanför, är överlägsna och annorlunda. Det har 
sin grund i att metaforiska uttryck interagerar med varandra och andra aspekter i texten, till 
exempel var de utspelar sig (Semino & Steen, 2008, s. 234). 

Lakoff och Turner (1989, s. 9–10) skriver att metaforiska uttryck, skrivna av prestigefulla 
poeter, innefattar samma konceptuella metaforer men på nya och kreativa sätt. Deras exempel 
är ”As I walked through the wilderness of this world” ur John Bunyans The Pilgrim's 
Progress (1965). Det är en kreativ omskrivning av den konceptuella metaforen LIVET ÄR 
EN RESA. Författarna vill förmedla att poeter utmanar och utvidgar sättet vi vanligtvis 
uttrycker oss, med hjälp av samma metaforiska verktyg.  

Semino och Steen (2008, s. 236–238) menar att Lakoffs och Turners teori är en kontrast mot 
den unika strukturen och effekten varje individuell metafor kan få i ett specifikt verk. Genom 
att sätta in metaforer i konventionella mönster underskattas betydelsen av den unika 
metaforen. I Plaths dikt Morning Song finns en utdragen metafor där moderskap jämförs med 
förhållandet mellan regn, moln och vind:  

I’m no more your mother 

Than the cloud that distils a mirror to 

reflect its own slow 

Effacement at the wind’s hand. 

Trots skillnaderna mellan de olika forskarnas syn vill Semino och Steen förmedla att varje 
synsätt bidrar med att vidga förståelsen av metaforer i litterära texter. ”Tulips” undersöktes 
enligt de olika metoderna vilket resulterade i olika slutsatser, ändå kompletterade de varandra 
genom att belysa olika aspekter av Plaths val av metaforer (Semino & Steen, 2008, s. 237–
238). 
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2.3 Metaforer och metonymier 

Metaforer skapar en bildlig jämförelse med en verklig sak, händelse, känsla med flera, 
metonymier skapar associationer. Metonymier är länkar av referenser där man använder ett 
uttryck för att personifiera någon eller något. Ett exempel är: 

The ham sandwich is waiting for his check 

(Lakoff och Johnson, 2003, s. 35) 

I sammanhanget är uttrycket ham sandwich en metonym för en kund som beställt en sådan. 
Skillnaden mellan en personifierande metafor och en metonym är att exemplet ham sandwich 
inte kan förstås genom att tillföra mänskliga egenskaper till uttrycket. Istället refereras en 
enhet till en annan som i sin tur är relaterad till den första. Andra exempel på metonymier är: 

He's in dance (=the dancing profession) 

Mrs. Grundy frowns on blue jeans. (=the wearing of blue jeans) 

(Lakoff och Johnson, 2003, s. 35) 

Metonymiers roll i svenska språket är för det mesta som referenser och associationer med 
mer eller mindre betydande roll i läsares förståelse. Det finns även koncept för metonymier, 
till exempel:  

 

DELEN FÖR DET HELA  

Vi behöver några bra huvuden till projektet  

(Lakoff och Johnson, 2003, s. 36). 

I det sammanhanget betyder bra huvuden intelligenta personer. Exemplet lägger inte fokus på 
att använda en del av en personifierad helhet, i detta fall huvudet, som del av en person. 
Istället används metonymin för att beskriva en kvalitet som efterfrågas, i detta fall intelligens, 
som i sin tur associeras till huvudet (Lakoff och Johnson, 2003, s.36).  

Metonymier är inte, som metaforer, ett poetiskt eller retoriskt verktyg, även om de ibland 
tjänar samma syfte. Ett annat koncept som tillhör metonymier är ANSIKTET FÖR 
PERSONEN, vilket i sig tillhör DELEN FÖR DET HELA. Ett exempel på detta är: 

Hon är bara ett sött ansikte.  

(Lakoff och Johnson, 2003, s. 37) 
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Konceptuella metonymier 

Liksom metaforer besitter även metonymier egenskaper för att kunna konceptualiseras. De 
står inte enbart som enskilda produkter i relation till varandra utan de kan även placeras in i 
koncept. Exempel på koncept är:  

DELEN FÖR DET HELA – FN, Förenta Nationerna 

PRODUCENT FÖR PRODUKT – Vi läser Shakespeare 

PLATSEN FÖR INSTITUTIONEN – Vita huset 

(Kövecses och Radden, 1998, s. 38) 

För att vidare kunna förklara hur metonymier kan placeras i koncept behövs kunskap om 
"ICM". ICM står för idealized cognitive models. Med det menas att metonymierna som 
inkluderas i ICM går under den generalla slutsatsen att metonymier är en relation mellan två 
relaterade, konceptuella föremål, exempel på detta presenteras ovan (Kövecses och Radden, 
1998, s. 39). ICM återfinns i allt som ingår i koncept, vilket inkluderar konceptualisering av 
saker och händelser, ord och deras betydelse samt kategorier av saker och händelser 
(Kövecses och Radden, 1998, s. 41). 

Konceptuella metonymiers olika objekt är konceptuella produkter som ofta kan paras ihop i 
formler. Nedan följer fyra exempel: 

1. Objekt A – koncept A för objekt B – koncept B: Bussarna strejkar 

I meningen framställs konceptet A, bussarna strejkar, av objektet A, "bussarna" som står för 
konceptet B, "busschaufförerna strejkar", framställt av objektet B, "busschaufförerna".  

Både busschaufförerna och bussarna ingår i samma ICM och relationen mellan dem är 
kontroll. Konceptet blir DEN KONTROLLERADE PRODUKTEN STÅR FÖR 
KONTROLLEN där den kontrollerade produkten i det här fallet är bussarna och den som 
kontrollerar är busschaufförerna(Kövecses och Radden, 1998, s. 44).  

Objekt A – Bussarna 

Koncept A – Bussarna strejkar 

Objekt B – Busschaufförerna 

Koncept B – Busschaufförerna strejkar 
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2. Objekt A – koncept A för koncept B: Mamma 

Till skillnad från exemplet ovan, där båda objekten har ett givet namn, har bara det ena 
konceptet/objektet ett givet namn i detta exempel. Trots att bara det ena är namngivet tillhör 
de ändå samma ICM. Kategorin/ordet mamma leder tankarna till en stereotyp inom kategorin, 
en underkategori till hemmafru och relationen mellan dem leder till konceptet EN 
KATEGORI FÖR EN MEDLEM INOM KATEGORIN (Kövecses och Radden, 1998, s. 44–
45). 

3. Objekt A – koncept A för objekt A – koncept B: Vita huset lade sig inte i 

Till skillnad från det första exemplet har vi här en metonymisk relation där objekten är 
desamma men de skiljer sig från varandra vad gäller innebörden. I detta exempel innefattar 
ett ICM två koncept. Uttrycket Vita Huset har en mångtydig innebörd, det står både för 
byggnaden och för delar av USA:s regering. I detta ICM är platsen och institutionen så starkt 
sammanlänkande med en geografisk position att de trots olika innebörd existerar under 
samma namn. Konceptet för detta blir EN PLATS FÖR INSTITUTIONEN (Kövecses och 
Radden, 1998, s. 45). 

4. Objekt A – koncept A för objekt B – koncept A/B: Förenta Nationerna 

I detta exempel förändras metonymins objekt men konceptet förblir mer eller mindre 
detsamma, därav formelns förklaring av det senare konceptet, A/B. Ett exempel på detta är 
FN. FN är en förkortning av Förenta Nationerna, objektet, det vill säga orden förändras men 
konceptet förblir detsamma då detta bara är olika namn på en och samma sak. Andra exempel 
kan innefatta meningar där ett ord byts ut mot ett annat men meningens betydelse förblir 
densamma. Konceptet här blir DELEN FÖR DET HELA (Kövecses och Radden, 1998, s. 
45). 

Metaforer och metonymier i symbios 

När en metafor analyseras bör samspelet mellan en metafor och en metonym presenteras, då 
de ofta sammanfaller till en samlad enhet. Till skillnad från en konceptuell metafor består en 
konceptuell metonym av endast en domän (Kövecses, 2008, s. 381). Exempel på sådana är: 

INTIMT SEXUELLT BETEENDE STÅR FÖR KÄRLEK:  

She showered him with kisses. He caressed her gently. 

Exemplet påvisar en symbios mellan en konceptuell metafor, i detta fall INTIMT 
SEXUELLT BETEENDE STÅR FÖR KÄRLEK, och de konceptuella metonymierna som är 
kursiverade (Kövecses, 2008, s. 381). 
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Metonymier kan på detta sätt motivera metaforer på flera nivåer, lingvistiskt, konceptuellt 
samt fysiskt. Sambandet mellan metaforerna och metonymierna är därmed en viktig faktor då 
metonymierna tillför de förkroppsligade delarna i känslometaforerna. Dessa kan i sin tur 
fördelas i två led, de som presenteras som fysiska och de som presenteras som beteende. 
Exempel på detta är: 

 AN INCREASE IN HEARTRATE – En fysisk händelse, generell händelse. 

 LOVING VISUAL BEHAVIOR – Ett beteende, specifik händelse. 

Båda exemplen har med kärlek att göra. Skillnaden mellan dem är att INCREASE IN 
HEARTRATE är en generell händelse då detta även kan ske utan att ha något med kärlek att 
göra. De metonymier som motiverar metaforer på beteendeplan och fysiologiskt plan kan 
generellt klassas som koncept för basala känslomönster som till exempel kärlek, ilska och 
rädsla (Kövecses, 2008, s. 382).  

 3. Metod 

3.1 Tillvägagångssätt 
Detta är en komparativ, kvalitativ metaforanalys baserad på forskning av bland andra George 
Lakoff, Mark Johnson, Zóltan Kövecses samt en antologi sammanställd av Raymond Gibbs. 
Annat material hämtas från Textens mening och makt (Bergström & Boréus, 2012), webben 
och diverse artiklar samt uppsatser. 

3.2 Undersökningens redskap 

En kvalitativ analys går, till skillnad ifrån en kvantitativ analys, in på detaljer i ett begränsat 
urval av material. I en kvalitativ analys är forskaren själv ett viktigt redskap när denne väljer 
ut delar av material. En kvalitativ analys kan anses vara mer subjektiv än en kvantitativ 
analys i utförandet, dock är en kvalitativ analys det bästa tillvägagångssättet när det gäller att 
finna språkliga nyanser när forskningen fördjupas (Tuvikene, 2008). 

När vi i vissa scener varit osäkra på om ett uttryck är en metafor eller inte har vi använt oss 
av MIP: A method for identifying metaphorically used words in discourse. Det är en formel 
framtagen av en grupp forskare som kallar sig Pragglejaz Group. Formeln består av tre steg: 

1. Att identifiera den kontextuella meningen av ett specifikt ord. 

2. Se till ordets/ordens grundläggande betydelse. 
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3. Jämföra kontextuell betydelse i kontrast till den grundläggande. Skiljer sig dessa är det en 
metafor.  

(Pragglejaz Group, 2007)  

3.3 Urval 
Vi har valt att fokusera på en roman skriven av Johanne Hildebrandt, en svensk författare och 
journalist. Romanens titel är Saga från Valhalla och den publicerades 2004.  

Boken är sista delen av en trilogi och utspelas i en fornnordisk miljö där gudar och gudinnor 
tillbeds. I denna bok är ett krig mellan folkgrupper den centrala handlingen, men även i krig 
finns det plats för kärlek och åtrå. Det är en bok där kvinnors såväl som mäns lust står i 
centrum och båda könen deltar även aktivt i kriget.  

  

Att vi valt att jämföra erotiska scener och krigsscener är på grund av deras kroppsliga närhet. 
I erotiska scener berörs samspelet mellan kroppar, liksom i krig, om än på olika sätt.  

Innan romanen valdes läste vi samtliga romaner i Hildebrandts trilogi om Sagan om Valhalla. 
När vi markerat antalet metaforer i erotik- respektive krigsscener visade det sig att flest 
metaforer fanns i Saga från Valhalla,och vi baserade därför analysen på den.  

4. Resultat 
När metaforer i respektive scener har identifierats och kategoriserats enligt Lakoff och 
Johnsons (2003) konceptuella metaforer är det tio stycken som återfinns i båda scentyperna. 
Förutom de tio finns det tolv konceptuella metaforer där endast en av scentyperna innefattas. 
Dessa presenteras efter de första tio. Ett flertal meningar innefattar mer än en metafor och 
presenteras därför inom flera konceptuella metaforer. Nedan presenteras de konceptuella 
metaforer som används mest frekvent i de olika erotiska scenerna respektive krigsscenerna. 
En fullständig lista finns i en bilaga. 

4.1 Behållare 

En konceptuell metafor Lakoff och Johnson (2003) presenterar är den som innefattar 
BEHÅLLARE med objekt och substans. De skriver att vi som fysiska varelser har en 
världssyn där vi står ut från världen. Världen är allt som existerar utanför vårt skinn. Vi är 
därför en behållare med en utsida och en insida som hålls samman av vår hud. På samma sätt 
kategoriserar vi andra fysiska objekt, med kravet att ha en insida och en utsida samt något 
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som håller samman och avgränsar objektet från resten av världen. Ett exempel är ett hus, 
både huset i sig och rummen inom det är BEHÅLLARE. Vi kan gå från ett rum till ett annat, 
från en BEHÅLLARE till en annan. På samma sätt är en glänta i skogen en BEHÅLLARE; 
du kan befinna dig i gläntan, därmed i BEHÅLLAREN. Huset avgränsas med sin fasad, rum 
med sina innerväggar, en glänta med angränsande träd. Avgränsningar kan även vara linjer 
eller staket, allt som avgränsar från det stora hela (Lakoff och Johnson, 2003, s. 29). Exempel 
från Johanne Hildebrandts bok där människan presenteras som BEHÅLLARE är följande: 

Krigsscener 

• Männens grova skratt ekade i huvudet.  

Hon (Asta) är en BEHÅLLARE.  

• Deras aktning fyllde bröstet med stolthet.  

Deras bröst är en BEHÅLLARE.  

• Bakom dem red Hauglot, skrikande och fylld av vanvett. 

Hauglot är en BEHÅLLARE. 

• Marken var fylld av död och lidanden. 

Marken är en BEHÅLLARE.  

• Elden bar henne framåt, fyllde henne med ljuvlig kraft. 

 Hon är en BEHÅLLARE. 

• Erces hjärtslag dånade genom kroppen, fyllde henne med lugn.  

 Saga är en BEHÅLLARE. 

• Hon la händerna för öronen, försökte stänga ute plågan. 

Hon är en BEHÅLLARE. 

• Rytande av vansinne slungade han en hammare och fyllde himlen med rungande blixtrar.  

Himlen är en BEHÅLLARE. 
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Erotiska scener 

• Men i mitt hjärta finns bara plats för dig.  

Hjärtat är en BEHÅLLARE. 

• Jag vet att jag finns i ditt hjärta.  

Hjärtat är en BEHÅLLARE. 

• Hans ögon förlamade henne, fyllde henne med sugande lust. 

Hon är en BEHÅLLARE. 

4.1.2 Objektbehållare och substansbehållare  
Även substanser kan vara BEHÅLLARE, ett exempel är ett badkar med vatten. Badkaret är 
objektet och vattnet substansen inom objektet men när någon kliver i badkaret kliver de också 
i vattnet, därmed blir även vattnet (substansen) en behållare. Lakoff och Johnson separerar 
dessa genom att namnge badkaret som OBJEKTBEHÅLLARE och vattnet 
SUBSTANSBEHÅLLARE (container object, container substance)( Lakoff och Johnson, 
2003, s. 30). 

Krigsscener 

• Mörkret slöt sig runt henne. 

Mörkret är OBJEKTBEHÅLLARE, henne är SUBSTANSBEHÅLLARE. 

• Mörkret svällde och brände i hennes händer. 

Hennes händer är OBJEKTBEHÅLLARE, mörkret är SUBSTANSBEHÅLLARE.  

Erotiska scener 

• Han fyllde varje del av hennes kropp. 

Hon är ett OBJEKTBEHÅLLARE, han är SUBSTANSBEHÅLLARE. 

4.1.3 Visuella fält 
Inom den konceptuella metaforen för BEHÅLLARE finns exempel på VISUELLA FÄLT 
(VISUELLA FÄLT ÄR BEHÅLLARE). Som det beskrivs ovan anser Lakoff och Johnson att 
vi som fysiska varelser kategoriserar avgränsade objekt vi kan se som BEHÅLLARE. Vidare 
anser de att vi i det givna konceptet anser att vi befinner oss inom BEHÅLLARNA. Det hörs 

  !19



redan på hur vi benämner VISUELLA FÄLT, ett fält är ett objekt som avgränsas av något, 
därför är det en BEHÅLLARE som vi befinner oss i. Andra exempel som de presenterar är: 

The ship is coming into view 

He’s out of sight now 

(Lakoff och Johnson, 2003, s. 30) 

Det var ett aktivt val att ha med denna del av den konceptuella metaforen om BEHÅLLARE 
även om vi inte hittat några citat i texten vi valt att analysera. Den konceptuella metaforen 
VISUELLA FÄLT är en väldigt stor del inom den större konceptuella metaforen för 
BEHÅLLARE och bör därför presenteras. 

4.2 Ögon är behållare för känslor 
Ett ordspråk många känner till är att ögon är själens spegel. Vissa menar att det är på grund 
av vad vi kan signalera genom ögonen rent biologiskt, tårar faller när vi upplever sorg och så 
vidare. Metaforer som hänvisar till ögonen används dagligen och därmed har de tilldelats en 
egen konceptuell metafor: THE EYES ARE CONTAINERS FOR EMOTION (Lakoff och 
Johnson, 2003, s. 46). I Metaphors we live by presenteras ett antal exempel på metaforer 
inom den konceptuella metaforen. Exempel är bland andra: 

Jag kunde se rädsla i hans ögon 

Hans ögon var fyllda av ilska  

Det var passion i hennes ögon 

Kärleken syntes i hans ögon 

(Lakoff och Johnson, 2003, s. 50) 

Lakoffs och Johnsons exempel ovan visar att ögonen kan vara fyllda av rädsla, ilska, passion, 
kärlek och flera utöver dessa. Nedanför listas metaforer från Hildebrandts roman.  

Krigsscener 

• Kämpens ögon var fyllda av skräck.   

• Hans ögon mörknade av raseri, utan att säga något höjde han handen och slog henne i 
ansiktet.   

• Men hon kunde se rädslan i deras ögon. 

• Männens ögon var kalla av vrede, huggande yxor och glänsande svärd höll de i sina händer. 
Men där fanns också något annat, spår av rädsla.  
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• Trudvis ögon var blanka av sorg, ilsket strök hon undan en tår från kinden.   

• Ett svagt gurglande ljud, så slocknade gossens ögon. 

• Várs blick grumlades av smärta.  

• Vár skakade av köld, ögonen fylldes av rädsla så öppnade hon munnen och suckade tungt.  

• Blicken slocknade och stirrade in i eftervärlden.  

• Ögonen stirrade tomt in i eftervärlden. 

• Trudvis ögon gnistrade till av förvåning, sedan log hon med en glädje större än han 
någonsin sett förr.  

• En tjänarinna låg på rygg och stirrade tomt in i eftervärlden.  

• Sveas mörka ögon fylldes med sorgsen värme. 

• En skugga av osäkerhet skymtade i hans blick. 

• Hon såg sig om med en blick som dröp av hat, när hon fick syn på Asta fylldes hennes 
ansikte med otyglad vrede.  

I meningen ”när hon fick syn på Asta fylldes hennes ansikte” omfattas av den konceptuella 
metaforen ANSIKTET ÄR EN BEHÅLLARE FÖR KÄNSLOR. 

Erotiska scener 

• Blickarna var smeksamma, fyllda av löften. 

• Skuggor av osäkerhet skymtade i hans bruna ögon. 

• De bruna ögonen svämmade över av ömhet.  

4.3 Känslomässiga effekter är fysisk kontakt 

Den konceptuella metaforen KÄNSLOMÄSSIGA EFFEKTER ÄR FYSISK KONTAKT har 
kopplingar till BEHÅLLARE. För att en fysisk kontakt genom en metafor ska spegla en 
känslomässig effekt behövs en fysisk BEHÅLLARE. Det kan handla om en person eller 
ibland något annat som personifierats (Lakoff, 2008, s. 30). Uppbyggnaden av metaforerna 
tenderar att utgå från anledning som sedan leder vidare till den fysiska känslan. Exempel från 
Saga från Valhalla är: 

Misslyckandet gnagde i bröstet 

Anledningen till den fysiska känslan (gnagandet) är att hon misslyckats med något 
(Kövecses, 2008, s. 384).  
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Exempel på metaforer är bland andra: 

She’s a knockout 

I was struck by his sincerity 

He made his mark on the world  

(Lakoff och Johnson, 2003, s. 50) 

I metaforerna vi identifierat nedan är anledningen som leder till den fysiska känslan inte alltid 
utmärkande då anledningen ges i den föregående meningen. Vi hänvisar till bilagan där 
metaforerna återfinns med sidnummer. 

Krigsscener 

• Glädjen svepte genom kroppen, sköljde bort smärtan och föraktet.  

• I nästa stund stelnade hon till.  

• Hon fick inte låta sig svepas med av andras vanvettsdrömmar, Bolde var den hon måste 
tänka på.   

• Misslyckandet gnagde i bröstet.  

• Valhalla skälvde av spänning.  

• Marken skälvde till under Sagas fötter. 

• Erces sorg steg ur marken, förlamade Saga. 

• Kraftlösheten fick marken att svindla.  

• Erces sorgesång skar genom kroppen, horder av mödrar som sörjde sina döda barn. 

• Det högg i Sagas mage. 

• Det gläder mig att såret är ytligt, sa hon tonlöst medan Erces smärta dånade i huvudet.  

• Erces plågade skrin höll på att slita henne i stycken. 

• De oskyldiga får du bära med dig, för resten av ditt liv, sa han.  

• Ett stygn av skuld brände till i bröstet.  

• Marken skakade till under Saga. 

• Erces hjärtslag dånade genom kroppen, fyllde henne med lugn.  

• Skulden löstes upp, genast blev det lättare att andas. 

Erotiska scener 

• Drömbilderna dansade i hennes huvud.  

• Saga slöt ögonen, kände hungern riva i kroppen. 
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4.4 Kärlek och ilska är naturkrafter 

I The Cambridge handbook of metaphor and thought skriver Kövecses om sambandet mellan 
metaforer och känslor. Han ställer frågan om det finns någon konceptuell metafor som står 
över de andra när det gäller känslor, han kallar det en ”Master Metaphor”. Han menar med 
det att metaforer för kärlek och ilska ofta tillhör samma konceptuella metaforer, däribland 
konceptuella metaforer om naturkrafter (Kövecses, 2008, s. 382). I vår undersökning, där vi 
ställer erotik- och krigsscener mot varandra, återfinns exempel från båda de konceptuella 
metaforer i texten vi valt att analysera (KÄRLEK ÄR EN NATURKRAFT och ILSKA ÄR 
EN NATURKRAFT). 

Ett exempel på ILSKA ÄR EN NATURKRAFT är: 

Det var ett stormigt möte 

Ett exempel på KÄRLEK ÄR EN NATURKRAFT är: 

She swept me off my feet   

(Kövecses, 2008, s. 381) 

I de båda konceptuella metaforerna som rör naturkrafter är metaforerna ofta kraftfulla och 
centreras kring vågor, vindar och stormar med flera (Kövecses, 2008, s. 384).  

Kövecses (2008, s. 385) sammanställer följande tabell om känslor och naturkrafter:  

 

 Krigsscener 

• Hatet stillnade och la sig till ro.  

ILSKA ÄR EN NATURKRAFT. 
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• Så knöt hon näven och stillade sitt sinne.  

ILSKA ÄR EN NATURKRAFT. 

• Vällusten sköljde som mörka vågor genom kroppen.  

KÄRLEK ÄR EN NATURKRAFT. 

Erotiska scener  

• Lyckofebern flammade upp i blodet, fick honom att skälva av begär. 

KÄRLEK ÄR EN NATURKRAFT. 

• Varje uns av kraft drog hon ur hans kropp. 

KÄRLEK ÄR EN NATURKRAFT.  

4.5 Fysiska och känslomässiga tillstånd är enheter i en person  
FYSISKA OCH KÄNSLOMÄSSIGA TILLSTÅND ÄR ENHETER/TING I EN PERSON 
räknas till de konceptuella, ontologiska metaforerna. Olika konceptuella, ontologiska 
metaforer har olika egenskaper beroende på syftet bakom dess användning. Att se något icke 
fysiskt som något fysiskt gör att vi kan referera till det, kvantifiera samt identifiera 
egenskaper hos det. Stigande priser kan ses som ett ”ting” genom substantivet inflation. Den 
konceptuella metaforen blir då INFLATION ÄR ETT TING. Metaforer som ingår i detta 
koncept är exempelvis:  

• Inflationen sänker vår levnadsstandard.  

• Vi måste bekämpa inflationen.  

Konceptuella, ontologiska metaforer kan utvecklas mer. Beroende på vilka slags metaforer 
som används kan ”tinget” bestämmas till att vara exempelvis EN MASKIN eller ETT 
SKÖRT OBJEKT (Lakoff & Johnson, 2003, s. 25–28).  

Exempel på FYSISKA OCH KÄNSLOMÄSSIGA TILLSTÅND ÄR TING I EN PERSON: 

• Hon har ont i sitt knä. 

• Du måste skaka av dig det dåliga samvetet.  

• Han strålar av glädje (Lakoff & Johnson, 2003, s. 50–51). 
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Krigsscener  

• Kämpen snyftade, hoppet slocknade i hans ögon. 

• Glädjen svepte genom kroppen, sköljde bort smärtan och föraktet.  

• Kylan i hjärtat spred sig genom bröstet, förgiftade hennes kropp.  

Erotiska scener 

• Lyckofebern flammade upp i blodet, fick honom att skälva av begär. 

• Han fyllde varje del av hennes kropp. 

4.6 Vätska är rörelse 

En konceptuell metafor som flitigt används i Hildebrandts roman är VÄTSKA ÄR 
RÖRELSE. Framför allt i krigsscener används den konceptuella metaforen för att beskriva 
blodets rörelse samt olika känslomässiga tillstånd. Jens Allwood skriver i artikeln Naturen 
som metaforfält att vatten och vattenflöde kan användas som processmetaforer för att 
beskriva en massas rörelse (Allwood, 1983, s. 12). Det finns olika stadier av vattenflöde som 
ingår i den konceptuella metaforen VÄTSKA ÄR RÖRELSE. Exempel ur Allwoods artikel:  

Källa: Källhänvisning  

Flödet börjar: Ström av ord 

Flödets karaktär: Kokande vrede 

Flödet upphör: Vreden svalnar 

En rörelse vatten kan befinna sig i är att strömma: ”Rinna med tämligen stor kraft om större 
vattenmängd” (Nationalencyklopedin). Uttrycket har vidgats för att inkludera andra vätskor 
som exempelvis blod och tårar. 

Vissa kontroversiella metaforer har en bas som både har ett bokstavligt koncept och en 
metaforisk del, relationen mellan dessa är lätt att identifiera som flod i den konceptuella 
metaforen TID ÄR EN FLOD: den kan antingen tolkas som en stor ström med flytande 
vatten eller allt som rör sig fortskridande framåt (Gentner & Bowdle, 2008, s. 117–118). 

Krigsscener 

• En svart dimma flöt framför ögonen, allt blev ett töcken.  
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• Mörka vansinnesvågor sköljde över Asta.  

• Alfheims hingst bet Valhallas i halsen så att blodet strömmade. 

• Han var dödligt sårad, blodet forsade ur näsborrarna. 

• Han gnäggade lågt och låg sedan helt stilla medan livet rann ur hans kropp.  

• De dånade över honom som en fors av plåga. 

• Lättnaden sköljde som varma vågor genom kroppen. 

• Mattheten rann genom Freja, fick benen att darra. 

• Blodet forsade ur munnen innan han föll tungt på Butaid. 

• Blodet rann från ansikte och harnesk, ögonen gnistrade av kraft.  

• Blodet strömmade ur såret på benet. 

• Hon slickade sig om de grå läpparna, kallsvetten forsade över pannan.  

• En skur av pilar träffade gutar, döda föll de till marken, kämpar men också kvinnor och 
barn.  

• Tor blinkade, tårarna strömmade nedför kinderna.  

• Hostan skar sönder lungor och hals, blodet forsade ur munnen.  

• Mörkret sköljde åter över dem i tunga vågor. 

• Han haltade illa, blodet rann från hans lår.  

Erotiska scener 

• En rännil av obehag rann längs låren.  

• Till och med nu rann begäret genom henne som en svart flod. 

• Rinnande eld forsade genom Astas sköte, allt snabbare red hon tills det ljuvliga mörkret slöt 
sig runt henne. 

• Hon drog ett djupt andetag, kände sorgen strömma genom kroppen 

4.7 Passion är eld och vatten 

Starka känslor som ilska, kärlek och passion beskrivs ofta i form av hetta. När det gäller 
passion handlar det oftast om hetta inombords. En hetta som kan kopplas antingen till en 
sexakt eller till upphetsningen som uppstår av förväntan (Goatly, 2007, s. 238–240). Trots att 
vatten ofta anses som eldens motsats används även det inom passionerade scener. I de flesta 
fall har kvinnors gensvar på manlig förförelse i skönlitteratur porträtterats genom att använda 
metaforer om vatten (Patthey-Chavez, Lindsay & Youmans, 1996, s. 89). 
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4.7.1 Passion är våt (vätska) 

I Bergström och Boréus (2012, s. 272–273) fokuserar författarna på den konceptuella 
metaforen PASSION ÄR VÅT (VÄTSKA), de hävdar att PASSION ÄR VÅT (VÄTSKA) 
oftare används i beskrivningen av hjältinnor än hjältar i erotiska scener. 

Krigsscener 

• Vällusten sköljde vågor genom kroppen.  

Erotiska scener 

• Föraktet sipprade långsamt ut mellan låren. 

• Till och med nu rann begäret genom henne som en svart flod. 

• En rännil av obehag rann längs låren. 

• Rinnande eld forsade genom Astas sköte, allt snabbare red hon tills det ljuvliga mörkret slöt 
sig runt henne. 

4.7.2 Passion är hetta (eld) 

Lust eller passion konceptualiseras på svenska, precis som på engelska, ofta som hetta (från 
eld). Detta kan man tydligt se i de konventionella uttrycken:  

She’s got the hots for you. 

He’s on fire today. 

Mitt hjärta brinner för dig. 

Det värmde mitt hjärta.  

Lust/passion omskrivs till hetta i olika former. Det finns dock undantag i andra språk där den 
konceptuella metaforen LUST IS HEAT uppfattas som något annat, då det kulturella 
ramverket ser annorlunda ut (Kövecses 2008, s. 392).  

Den konceptuella metaforen PASSION ÄR HETTA (ELD) återfinns endast i de erotiska 
scenerna i Hildebrands roman Saga från Valhalla (2004).  
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Erotiska scener 

• Lyckofebern flammade upp i blodet, fick honom att skälva av begär. 

• Hat och lidelse smälte samman till en brinnande hunger.  

• Skrevet hettade och brände. 

• Asta tappade sansen, hennes skrev var som glödande eld. 

• Rinnande eld forsade genom Astas sköte, allt snabbare red hon tills det ljuvliga mörkret slöt 
sig runt henne.  

• Den varma känslan av liv flämtade till och slocknade sedan. 

• Du brinner i mig, Asta, jag måste ha dig. 

• Sagas kinder hettade till. 

• Lusten satte henne i brand. 

• Varje stöt fick blodet att brinna av begär. 

• Freja drog ett lättat andetag, kände hur Tors sträva hand fick hennes hud att glöda. 

• Asta lutade sig framåt och kysste dom mjuka läpparna, kände hur lusten hettade till i 
skrevet.  

 4.8 Personifiering 
Personifiering ger livlösa objekt mänskliga egenskaper. Användning av detta resulterar i att 
det som är svårt att beskriva blir lättare att förstå. Ett exempel är när man talar om ekonomi. 
Ekonomi är ett stort, vitt begrepp som ofta beskrivs med hjälp av personifierande metaforer. 
Ett exempel ur Lakoff och Johnson (2003,s. 33–34) är inflation. Personifierar man inflationen 
blir den konceptuella metaforen inte bara INFLATION ÄR EN PERSON utan beroende på 
vilken metafor som används bildas nya konceptuella metaforer, till exempel INFLATION ÄR 
EN MOTSTÅNDARE. Detta leder till att regeringar kan ”förklara krig mot inflationen”. 
Eftersom inflation är livlöst och inte heller ett fysiskt objekt går det inte att bokstavligt talat 
förklara krig mot inflationen. Vilka egenskaper som tillskrivs det livlösa objektet påverkar 
mottagarens världsbild, ett klassiskt exempel är när George W Bush började använda 
metaforen ”The war on terrorism”. 

Krigsscener 

• Elden skulle sluka dom alla. 

• Det Valhalla som hon sett i sina syner var det nya som skulle resa sig ur det gamla. 

• Råkylan åt sig genom Frejas klänning, ända in i benen. 
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• Luften mellan männen skälvde av vrede och stridslust, bara sju, åtta steg skilde dem åt. 

• Bakom dem reste sig en mur av spjut.  

• Svarta fläckar dansade framför ögonen.  

• Rädslan löpte som kalla trådar genom kroppen. 

• Elden sträckte sig mot skyn, alla runt henne sattes i brand. 

• Asta lät sig slukas av det stora mörkret 

• En iskall dolk högg i bröstet. 

• Mörkret sköljde åter över dom i tunga vågor. 

• Onskan måste brännas bort. 

• Blodet rusade i kroppen. 

• Asta rös av tillfredsställelse när bågskyttarnas pilar skar i en båge över natthimlen.  

• Lågorna flammade upp med ett rytande. 

• Då vaknade asablodet i dig till slut, flicka.   

• Elden bar henne framåt, fyllde henne med ljuvlig kraft. 

• Elden slukade halmtaket. 

• Striden rasade allt våldsammare. 

• Det var Trudvis mod som lett dem till seger, hennes styrka som krossat gutarna.  

• En gåva av det gamla folket, som troget tjänat honom. (Mjölner) 

• Andars dödsskri blandades med stormens ylande.  

Erotiska scener 

• Huden skrek av besvikelse när Orm tog bort sin hand.  

• Rinnande eld forsade genom Astas sköte, allt snabbare red hon tills det ljuvliga mörkret slöt 
sig runt henne.  

• De muntra tonerna från flöjten löpte genom trängseln. 

• Hans giriga läppar pressades mot hennes, väckte åter begäret.  

• Ljuset dansade över hans fårade ansikte. 

• Slukade honom med sitt sköte. 

• Eldskenet dansade över de grå kinderna, djupa fåror löpte runt ögonen. 

• Saga slöt ögonen, kände hungern riva i kroppen. 
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 4.9 Livet är en resa, tid är stationär och vi rör oss genom den 

4.9.1 LIVET ÄR EN RESA 
Enligt Lakoff (2008, s. 25–28) kan forskare nu tack vare den neurala teorin om språk, NTL, 
förklara varför konceptuella metaforer som KÄRLEK ÄR EN RESA finns. Lakoff skriver att 
primära, konceptuella, metaforer som SYFTEN ÄR DESTINATIONER, SVÅRIGHETER 
HINDRAR RÖRELSE, ETT FÖRHÅLLANDE ÄR EN BEHÅLLARE samt INTIMITET 
ÄR NÄRHET lägger grunden för den komplexa, konceptuella, metaforen KÄRLEK ÄR EN 
RESA. LIVET ÄR EN RESA är uppbyggd av vardagliga ramverk och stöds av primära 
metaforer.  

Metaforen RESA är i sig själv uppbyggd av fyra grundstenar: innehåll, framsteg, riktning och 
uppenbarhet. Nedan följer två exempel på hur detta appliceras från boken Metaphors we live 
by (Lakoff & Johnson, 2003, s. 97–99): 

So far, we haven’t covered much ground. (progress, content) 

This is a roundabout argument. (directness) 

Det finns en rad korrespondenser mellan LIVET och RESA som underbygger strukturen i den 
konceptuella metaforen LIVET ÄR EN RESA. Nedan följer några exempel ur More than 
cool reason: a field guide to poetic metaphor (Lakoff & Turner, 1989, s. 3–4): 

Personen som lever livet är en resenär 

Hans/Hennes syften/drömmar/mål är destinationer. 

Dess väg att åstadkomma sina syften är vägar. 

Framsteg är distansen redan avklarad.  

Val är korsningar. 

Krigsscener 

• Gudinnornas tidevarv var över.  

Erotiska scener 

• Än är våra öden inte beseglade. 
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4.9.2 TID ÄR STATIONÄR OCH VI RÖR OSS GENOM DEN 

Time as space is a deep metaphor for all human beings.  

It is common across cultures, psychologically real, productive 

and profoundly entrenched in thought and language.  

(Fauconnier & Turner, 2008, s.54) 

Krigsscener 

• Ändå försökte han undkomma sitt öde.   

• Tiden är en spiral som sakta vrider sig genom världsalltet.  

• Vár hade gått till anmödrarna.  

Erotiska scener 

• Ingen tid hade gått, ingen alls. 

4.10 Tillverkning och orsakssamband 

ORSAKSSAMBAND anses vara en basal konceptuell metafor hos oss människor, något som 
kommer naturligt. Det kan liknas med byggklossar som vi använder för att organisera vår 
fysiska och kulturella verklighet. Med det menas inte att vi ser ett ORSAKSSAMBAND som 
en helhet utan snarare en klunga av ett flertal komponenter som vi själva formar till en 
gestalt. Även om gestalten består av många olika komponenter anser vi att den är mer 
elementär än delarna för sig (Lakoff och Johnson, 2003, s. 69–70). Denna elementära 
kunskap kan leda vidare, vi kan på egen hand förändra gestalten. Till exempel kan vi tillverka 
ett pappersflygplan av ett ark papper eller frysa vatten till is (Lakoff och Johnson, 2003, s. 
73). Inom de konceptuella metaforerna för ORSAKSSAMBAND och TILLVERKNING 
finns det, liksom i den konceptuella metaforen för BEHÅLLARE, ett flertal konceptuella 
metaforer. Nedan följer de metaforer vi funnit. 

4.10.1 Substansen går in i/till objektet 

Denna konceptuella metafor ingår under TILLVERKNING. För det mesta handlar det om 
förändringar av ett och samma objekt till exempel: 

The water turned into ice.  

(Lakoff och Johnson, 2003, s .74) 
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Krigsscener 

• Ull stönade av smärta, glödande knivar skar honom till ett blodigt sår.   

4.10.2 Objektet uppstår från substansen  

Den konceptuella metaforen OBJEKTET UPPSTÅR FRÅN SUBSTANSEN kan användas 
utanför den större konceptuella metaforen om TILLVERKNING, men i begränsade former. 
Ett exempel är när det tillhör evolutionen. Det vill säga saker som tillverkas av något som 
kom innan.  

Exempel: 

Mammals developed out of reptiles.  

Det handlar om en förändring av något som funnits innan. En sådan metafor tillhör 
konceptuella metaforer för både TILLVERKNING och FÖRÄNDRING. (Lakoff och 
Johnson, 2003, s.74) 

Krigsscener 

• Det Valhalla som hon sett i sina syner var det nya som skulle resa sig ur det gamla.  

4.10.3 Skapelse är födelse 

Denna konceptuella metafor handlar om hur en fundamental handling, födelse, bildar en 
konceptuell metafor som inkluderar TILLVERKNING och SKAPELSE. I de konceptuella 
metaforerna skapas ett fysiskt objekt men även abstrakta enheter innefattas. Metaforer om 
födelse är grunden till skapelse. 

Exempel på metaforer är: 

Our nation was born out of desire for freedom. 

Universities are incubators for new ideas. 

(Lakoff och Johnson, 2003, s. 74) 

Erotiska scener 

• Bara en sak kunde föda detta kaos. 
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4.11 Övriga konceptuella metaforer 

De övriga koncept som hittades i Hildebrandts roman återfinns endast i antingen erotik- eller 
krigsscener. 

4.11.1 Att se är att röra; ögon är kroppsdelar 

Det finns många konceptuella metaforer som innefattar ögon, ett exempel är VETANDE ÄR 
SEENDE. Tidigare i uppsatsen har vi skrivit om den konceptuella metaforen ÖGON ÄR 
BEHÅLLARE AV KÄNSLOR. Denna liknar den, men istället för känslor är det fysisk 
kontakt. Ögonen förvandlas, precis som det beskrivs, till kroppsdelar som kan röra, slita och 
fånga.  

Exempel på metaforer är: 

I can't take my eyes off her. 

She ran her eyes over everything in the room.  

(Lakoff och Johnson, 2003, s. 50) 

Krigsscener 

• Han slet blicken från kampen som uppslukade honom. 

• En rödskäggig karl i ett harnesk med bronsbeslag fångade hennes blick.  

4.11.2 Kärlek är en drog 

Kärlek, förälskelse kan leda till en känsla av eufori. Detta beror på att ett belöningssystem 
aktiveras i hjärnan, säger Håkan Fischer till tidningen Gaudeamus (19/3 2015). 

I have been high on love for weeks.  

(Kövecses, 2008, s. 381) 

Erotisk scen 

• Skälvande lät hon sig driva genom njutningen. 

Metaforen beskriver ett rus som uppstår. 

4.11.3 Kärlek är en patient  

Den konceptuella metaforen handlar om att kärlek behandlas som en patient på ett sjukhus. 
En patient kan vara i god form eller vara döende precis som kärlek kan vara, i metaforisk 
mening. Den konceptuella metaforen KÄRLEK ÄR EN PATIENT kan handla om hur 
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personer behandlar andra personer: ”Han behandlar mig som en drottning”. Samtidigt kan det 
handla om att kärleken i sig är skadad och behöver läkas, exempelvis ”Hennes död lämnade 
ett öppet sår” (Gavelin, 2015, s. 13). 

Erotiska scener 

• Fjäderlätta smekningar kittlade över låren, sände ilningar genom kroppen. 

• Det ilade till i magen när hon smekte de mörka lockarna 

• Hon mådde illa av skam. 

4.11.4 Kärlek är galenskap 

Kärlek och galenskap är ofta sammankopplade både i talspråk, skrift och låttexter. Det kan 
exempelvis handla om att bli galen när man förlorar någon man älskar (Gavelin, 2015, s. 13). 
Ett exempel som illustrerar den konceptuella metaforen är KÄRLEK ÄR GALENSKAP: 

I am crazy about you. 

(Kövecses, 2008, s. 381) 

Erotiska scener 

• Sökte hans livskraft för att driva bort marorna. 

• Du brinner i mig, Asta, jag måste ha dig. 

Hildebrandt använder sig av en välkänd konceptuell metafor men metaforerna hon använder 
inom den konceptuella metaforen är inte lika vanliga. Att Orm hjälper Asta ”driva bort 
marorna” under samlaget innebär att kärleksakten i sig kan hjälpa Asta att bli av med sin 
galenskap.  

4.11.5 Kärlek är krig 

I krig slåss minst två sidor mot varandra. Det finns en vinnare och en förlorare. Att överföra 
krigsretorik i form av metaforer till kärleksscener är inte ovanligt, ett klassiskt exempel från 
Kövecses (2008, s. 381) är: 

She conquered him. 

De konceptuella metaforerna KÄRLEK ÄR KRIG i Hildebrandts roman är inte lika tydliga 
som Kövecses exempel, utan de fokuserar på att ”driva bort” som om det vore en hord 
krigare. 
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Erotiska scener 

• Sökte hans livskraft för att driva bort marorna. 

• Den livskraft han skänkte drev bort hennes mörker och för en kort stund blev hon åter 
levande.  

4.11.6 Kärlek är näring 

Den konceptuella metaforen KÄRLEK ÄR NÄRING gestaltas ofta genom att använda ordet 
hunger om saker man inte fysiskt kan äta. Exempel: 

I am starved for love.  

(Kövecses, 2008, s. 381) 

Erotiska scener 

• Hon nafsade hans fingrar, rörde hungrigt sina höfter. 

• Saga slöt ögonen, kände hungern riva i kroppen 

• Saga tog hans huvud i sina händer och kysste honom hungrigt. 

• Björns ansikte förvridet av njutning när de hungrigt bolade vid älven. 

• Hon klamrade sig fast vid hans huvud, slöt sina ben runt honom, drack all hans manlighet. 

• Hans giriga läppar pressades mot hennes, väckte åter begäret.  

• Asta försökte svälja sin längtan. 

• Om vi överlever natten, vill jag att du stannar hos mig, mumlade Orm och lutade sig mot 
henne med halvöppen mun, hungrig efter kyssar.  

4.11.7 Livet är ett hasardspel 

Metaforer som tillhör den konceptuella metaforen LIVET ÄR ETT HASARDSPEL används 
ofta för att prata om just livet, inte en spelsituation. Det är en konceptuell metafor som för 
längesedan blivit så neutraliserad att den anses vara ett normalt sätt att uttrycka sig på. Den 
ska dock inte misstas för att vara en inaktiv eller död metafor. Metaforerna inom 
neutraliserade, konceptuella, metaforer brukar kallas för språkformler, utformade uttryck eller 
lexikala fraser. Metaforer inom den konceptuella metaforen LIVET ÄR ETT HASARDSPEL 
är bara ett exempel på konceptuella metaforer som passar in i grupperingarna. Metaforer 
inom denna konceptuella metafor har blivit neutraliserade till den grad att många inte längre 
skulle anse att till exempel ”Oddsen är emot oss” är en metafor. Exempel är: 

He won big. 

Those are high stakes.  

(Lakoff och Johnson, 2003, s. 51) 
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Krigsscener 

• Alfheim är i mina händer, ni har inget att försvara, ingenstans att fly, skrek Loke. 

 I metaforen ovan ses i mina händer som en hand i ett kortspel. Detta för att i  
 kriget som pågår är Alfheim ”insatsen” och därmed kopplas det till ett hasardspel.  

• Varje seger måste gäldas, varje offer hade ett pris. 

4.11.8 Lust är en fysisk kraft 

LUST ÄR EN FYSISK KRAFT (Sexual desire is a physical force) härstammar ur den 
konceptuella metaforen KÄNSLOR ÄR EN FYSISK KRAFT, i den konceptuella metaforen 
har känslan specificerats. Källan eller orsaken leder till känslan:  

When I found out, it hit me hard. 

(Kövecses, 2008, s. 384)  

Källan i den meningen är alltså ”when I found out”, vilket leder till den fysiska kraften: ”it hit 
me hard”. 

Erotisk scen 

• Asta tappade sansen, hennes skrev var som glödande eld. 

Källan till metaforen är en förförelsescen i början av samma stycke i Hildebrandts roman, 
detta leder till att Asta ”tappar” sansen. 

4.11.9 Människor är djur 

När man ger människor djurs egenskaper syftar man till att ge människan egenskaper som är 
stereotypiska för just det djuret. Exempel (Lakoff, 2008, s. 33): 

You're trying to weasel out of this.  

Krigsscener 

• Om han bara fick tag på den här galten.  

• Den ormfödan skulle inte ställa till mer ofog.  
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4.11.10 Människor är växter 

När det gäller människor och idéer används metaforer som kopplas till växter. En anledning 
till att växter och människor kopplas samman är att båda utvecklas för att i slutändan dö 
(Lakoff och Johnson, 1980b, s. 200). I de två översta metaforerna nedan beskrivs hur 
människor ”skördas”. För växter är skörden lika med döden, stunden de upprotas eller skärs 
av, likaså betyder metaforerna nedanför att människorna dödas.  

Krigsscener 

• En mur av pilar slog ned i gutar och alfheimskrigare, skördade fiender som blödande föll 
mot marken.  

• Han röt av glädje för varje liv hennes svärd skördade, skyddade hennes kropp från pilar och 
spjut med sin hand. 

• Aldrig att hon gav vika utan strid.  

4.11.11 Sinnet är (inte) ett skört objekt 

I den konceptuella metaforen SINNET ÄR (INTE) ETT SKÖRT OBJEKT talas det om 
psykologisk styrka. Det kan kopplas till SINNET ÄR EN MASKIN, därmed något som kan 
gå sönder. SINNET ÄR (INTE) ETT SKÖRT OBJEKT är en del av SINNET ÄR EN 
MASKIN men kan även stå som en självständig konceptuell metafor. Exempel på metaforer 
är: 

He cracked up   

(Lakoff och Johnson, 2003, s. 28) 

Krigsscen 

• Hon var obrytbar.  

I sammanhanget handlar metaforen om Astas obrytbara psykiska kraft och ilska. Det finns 
flera andra konceptuella metaforer som innefattar psykologisk styrka och tekniska termer. De 
används i språket och är ett exempel på konceptuella metaforer vars metaforer läsaren inte 
uppfattar som metaforer (Lakoff och Johnson, 2003, s. 28). Tillsammans bildar de en familj. 
Den konceptuella metaforen SINNET ÄR (INTE) ETT SKÖRT OBJEKT kan man som sagt 
koppla till något tekniskt som lätt går sönder, till exempel maskiner eller datorer med flera. 
När man använder den konceptuella metaforen SINNET ÄR EN DATOR kopplas det ofta 
vidare till den konceptuella metaforenMENTAL PROCESS. En teknisk process som i sin tur 
kan kopplas ihop med konceptuella metaforer om minnen och hur de kan ”lagras” inom oss 
(Lakoff och Johnson, 1980b, s. 207). 
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4.11.12 Vitalitet är substans 

Metaforerna återfinns även bland annat inom den konceptuella metaforen LIVET ÄR EN 
BEHÅLLARE. När det handlar om vitalitet behövs en BEHÅLLARE där vitaliteten kan 
samlas. En gemensam faktor mellan metaforer inom den konceptuella metaforen VITALITET 
ÄR SUBSTANS är att innehållet bara är en beskrivning, en projektion som inte har en fysisk 
form (Lakoff och Johnson, 1980b, s. 196).  

Exempel på metaforer inom den konceptuella metaforen är: 

She’s overflowing with vitality 

That took a lot out of me. 

(Lakoff och Johnson, 2003, s. 51) 

Krigsscener 

• Blodet färgade den vita fällen röd, hans krafter höll på att sina. 

• Han gnäggade lågt och låg sedan helt stilla medan livet rann ur hans kropp.  

Denna metafor ingår även i den konceptuella metaforen VÄTSKA ÄR RÖRELSE. Eftersom 
det är just livet, vitaliteten, som rinner ur kroppen tillhör den även denna konceptuella 
metafor. 
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5. Diskussion 

Vi har analyserat konceptuella metaforer i Johanne Hildebrandts bok Saga från Valhalla. Som 
teoretisk utgångspunkt har vi använt George Lakoff och Mark Johnsons teorier om 
konceptuella metaforer samt Zoltán Kövecses teori om metaforer, metonymier och känslor. 
Analysen strävar efter att upptäcka mönster. Det finns framförallt fyra konceptuella metaforer 
som återkommer genom boken: BEHÅLLARE, VÄTSKA ÄR RÖRELSE, 
PERSONIFIERING samt KÄNSLOMÄSSIGA EFFEKTER ÄR FYSISK KONTAKT. 
Utöver dessa finns ett antal andra koncept som återkommer i erotik- respektive krigsscenerna.  

5.1 Passion  

Ett tydligt tankestrukturellt ramverk i Hildebrandts roman är att känslor konceptualiseras till 
vätska eller eld. Detta syns i de konceptuella metaforerna VÄTSKA ÄR RÖRELSE, 
PASSION ÄR HETTA (ELD) samt PASSION ÄR VÅT (VATTEN). Att använda olika typer 
av naturmetaforer för att beskriva känslor stärker romanens sceneri och tidsanda. Allwood 
(1983) skriver att naturmetaforer länge varit viktiga i skandinavisk kultur; detta speglas även 
i Hildebrandts roman.  

Hildebrandt vänder på konceptuella metaforer som PASSION ÄR VÅT genom att använda 
samma för att beskriva trevliga och otrevliga sidor av erotiska scener, exempelvis ”En rännil 
av obehag rann längs låren”. PASSION ÄR HETTA återfinns endast i erotiska scener, till 
skillnad från den konceptuella metaforen PASSION ÄR VÅT som beskriver den passion 
krigare känner för att strida. Meningen ”Föraktet sipprade långsamt ut mellan låren” är ett 
exempel på en skicklig metafor som i romantexten inte bara beskriver hur sperma rinner ned 
för Astas ben utan även ger en tydlig bild av hennes blandade känslor inför Orm.  

5.2 Personifiering 

Personifiering ger livlösa objekt mänskliga egenskaper vilket sker i Hildebrandts roman. Ett 
exempel är metaforen ”Ljuset dansade över hans fårade ansikte”. Där blir den konceptuella 
metaforen LJUSET ÄR EN PERSON. När ickemänskliga ting får mänskliga egenskaper 
tillskrivs de ibland personlighetsdrag/karaktärsdrag som exempelvis det hos ett barn eller en 
patient på sjukhus som ett ytterligare led i personifieringen. I Hildebrandts roman fann vi 
inga nya konceptuella metaforer som bildat ett ytterligare led. 

I krigsscenerna är det ofta blod som får mänskliga egenskaper. Det springer, rusar eller 
vaknar. Eld personifieras och dansar, ryter eller slukar karaktärer. I de erotiska scenerna 
skriker huden. En skillnad mellan scenerna är att personifiering är betydligt vanligare i 
krigsscener. 
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5.3 Metonymier  

I fysiska  scener kan små skillnader avgöra om något är en metafor eller en metonym. Ett 
uttryck som ”Hjärtat började slå snabbare” är en metonym som skulle kunna misstas för en 
metafor. (Vidare förklaring i 2.3) En anledning är att det finns liknande metaforer, till 
exempel ”Hjärtat slog vilt i bröstet”. Den fysiska känslan kan vara densamma men de 
språkliga verktygen skiftar. Scenerna vi valde att analysera har en kroppslig natur och därmed 
mycket uttryck som har med till exempel hjärtan att göra. Detta eftersom hjärtat ofta används 
för att beskriva ilska, rädsla, kärlek, åtrå med flera. Hjärtat är en central del i både vår 
anatomi och vårt metaforiska system.  

5.4 Liknelser 

Liknelser är ett annat språkligt verktyg som kan misstas för metaforer. Som vi skrev i 
teoridelen finns det forskare som anser att liknelser och metaforer i stort sett är samma sak. 
Det är dock inte vår utgångspunkt i vår analys. Vi märkte att i vissa fall blandas en metafor 
med en liknelse i samma mening. Det kan ge uppfattningen att hela meningen är en liknelse, 
när den egentligen är en kombination. Ett exempel är ”Rädslan löpte som kalla trådar genom 
kroppen”. Att rädslan löper är en metafor men resten av meningen där den löpande rädslan 
liknas med kalla trådar bildar en liknelse. Det är ett av flera exempel. Att läsa ett skönlitterärt 
verk och plocka ut metaforer är krävande läsning då det krävs en ständig uppmärksamhet att 
leta efter metaforer, samtidigt som man sållar bort metonymier och liknelser. Fundamentalt är 
konsten att skilja på metaforer, metonymier och liknelser inte det viktigaste. Det viktigaste är 
att förstå vad de olika betyder och står för. En metonym skapar logiska associationer, därmed 
är de oftast inte tvetydiga, detsamma gäller liknelser som i sig även de är associationer. 
Kontrasten däremot är metaforer som kan innehålla många dolda budskap.  

5.5 Brutal erotik och passionerade krig 

Något som fångade vår uppmärksamhet när vi jämförde metaforerna från respektive scener 
var hur brutala metaforer ibland uppstod i de erotiska scenerna, likaså passionerade metaforer 
i krigsscenerna. Ett exempel från en krigsscen är ”Vällusten sköljde som mörka vågor genom 
kroppen”. I det här fallet uppstår vällusten av ett hämndbegär som slutligen stillas. Asta 
njuter av att mörda en man som gjort henne orätt. Att vällusten sköljer gör att metaforen även 
passar in i den konceptuella metaforen PASSION ÄR VÅT. Att mörda är för henne en 
passionerad handling.  

Vad det gäller erotiska scener är ett exempel ”Slukade honom med sitt sköte”. Att ”sluka” 
någon med sitt sköte låter som en brutal handling. Metaforen i det hela speglar egentligen 
bara en handling som för det mesta uppstår i sexuella sammanhang. Metaforen går in under 
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den konceptuella metaforen om PERSONIFIERING. Skötet personifieras och utför en 
handling som i detta fall metaforiskt låter brutal. 

5.6 Tidigare forskning och resultat 

I vår analys fann vi vissa motsägelser vad det gällde sambandet mellan tidigare forskning och 
vårt resultat. Kövecses (1980), som vi flitigt använt i vår analys, var en av forskarna vars 
arbete på vissa punkter visade sig motsägelsefullt mot vårt resultat. I sin forskning säger han 
att metaforer inom de konceptuella metaforerna om NATURKRAFTER oftast handlar om en 
passiv person som utsätts för kraften. Ett exempel på detta skulle vara att någon är ”fast i en 
stormvind av känslor” men i Saga från Valhalla finns det scener då karaktärerna själva kan 
styra de metaforiskt framställda naturkrafterna. Till exempel finns det metaforer där 
karaktären i fråga ”stillar sitt hat”.  

 

5.7 Koncept inom en kategori 

Ett flertal konceptuella metaforer återfinns endast i erotiska scener eller i krigsscener. De 
konceptuella metaforer som vi fann endast i erotiska scener var IDÉER ÄR MÄNNISKOR, 
KÄRLEK ÄR EN DROG, KÄRLEK ÄR EN PATIENT, KÄRLEK ÄR GALENSKAP, 
KÄRLEK ÄR KRIG, KÄRLEK ÄR NÄRING och LUST ÄR FYSISK KRAFT. Att 
konceptuella metaforer gällande kärlek varierar mycket från scen till scen samt upplevs olika 
mellan karaktärerna i romanen förvånade oss inte då kärlek är subjektivt. Däremot fann vi det 
intressant att Hildebrandt använt kärleksmetaforer i scener som ibland var rent erotiska.  

5.8 Metaforer i litteraturen  

Gällande formalisters syn på metaforer som en avvikelse från hur vi ser världen, ser vi saker 
som talar både för och emot deras synsätt. I meningen ”Blickarna var smeksamma, fyllda av 
löften” leder metaforen (att blicken var fylld av löften) till den ologiska associationen att 
blicken måste vara en behållare och löften något konkret man kan fylla behållaren med. 
Vanligtvis ses ögon som ögon, inte som behållare. Det ögon kan göra för att konkret uttrycka 
känslor är exempelvis bilda tårar när vi är ledsna eller att pupiller vidgas när vi ser någon/
något vi gillar. 

Metaforer behövs ibland för att förklara abstrakta företeelser samt saker som är för 
komplicerade för att förstå. Hur förklaras annars rymden, internationell ekonomi, den fysiska 
smärtan i bröstkorgen när någon sårar en annan människa eller filosofiska frågeställningar? 
Metaforer fungerar ibland som utsmyckning och ibland för att göra något ogreppbart/ologiskt 
logiskt. 

  !41



Hildebrandt använder konceptuella metaforer på nya kreativa sätt genom boken. Ett exempel 
från den konceptuella metaforen KÄRLEK ÄR EN NATURKRAFT: ”Vällusten sköljde som 
mörka vågor genom kroppen”. Metaforen i meningen är kreativ och komplex, istället för att 
vara torr och klichéartad. Precis som Lakoff och Turner (1989) skriver leder kreativa 
metaforer till att vi utmanar och utvidgar sättet vi uttrycker oss på. 

5.9 Styrande metaforer 

”Valhalla skälvde av spänning” är ett exempel på hur en metafor kan styra hur något 
uppfattas. Valhalla som är en plats, en by, får i metaforen liv. Det handlar inte längre om 
människorna som befinner sig i Valhalla utan allt Valhalla står för. Gudarna folket tillber, 
marken människorna står på, luften de andas. Detta är ett väldigt oskyldigt exempel på en 
styrande metafor. I andra kontexter kan de användas som vapen, till exempel inom politiken. 
Politiker använder ständigt metaforer för att styra sina uttalanden till sin fördel. Ett exempel 
är den nuvarande presidentkandidaten Donald Trumps uttalande från juni 2015: 

When do we beat Mexico at the border? They’re laughing at us, at our stupidity. 
And now they are beating us economically. They are not our friend, believe me. 
But they’re killing us economically.  

Han använder aktivt metaforer om krig och död, från ett ekonomiskt perspektiv. Med hjälp av 
metaforerna får hans uttalande en kraft det annars inte skulle fått och det i sin tur styr 
publiken i riktningen han vill. Genom uttalanden som detta ger han en anledning till varför 
han eventuellt kommer att gå hårt ut mot Mexico, och väljarna kommer att acceptera det. Vad 
han än väljer att använda för medel kommer väljarna att se det som självförsvar mot det 
fientliga Mexico.  

I tal finns det ofta tre komponenter som används mer eller mindre, ethos som står för 
trovärdighet och etik hos talaren, pathos som används för att väcka åhörarnas känslor samt 
logos som står för logik och förnuft. Precis som det finns tal med olika ethos, pathos och 
logos finns det även metaforer som hör till dem. Ett tal av Anders Borg från december 2012 
där han hedrade förintelsens offer visar på metaforer i ett tal med starkt pathos. 

Med sorg i hjärtat har vi sett bilder av barn och familjer som drabbats. Sveriges 
och EU:s hållning är klar. Vägen framåt måste präglas av strävan efter fred.  
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Han använder metaforerna för att väcka känslor hos publiken. Ett sätt att få dem att förstå att 
han känner medlidande med förintelsens offer och vill göra allt för att förhindra att något 
liknande händer igen.  

Att ha kännedom om hur metaforerna kan påverka ett tal är en nödvändighet. Om man inte 
vet hur mycket ett val av metafor kan göra kan man lätt bli manipulerad och utnyttjad.  

  !43



 KÄLLFÖRTECKNING 

Böcker 

Aristoteles (2011). Rhetoric (Illustrated edition), (Originalutgåva 350 f.Kr, översatt av J.H. 
Freese,) Hämtad från iBooks: Charles River Editors 

Bergström, Göran & Boréus, Kristina (2012). Textens mening och makt. 3 uppl. Lund: 
Studentlitteratur AB. 

Fauconnier, Gilles & Turner, Mark (2008). Rethinking metaphor. I: Gibbs, Raymond W 
(red.), The Cambridge handbook of metaphor and thought . 1 uppl. Santa Cruz: Cambridge 
University Press. 

Gentner, Dedre & Bowdle (2008). Metaphor as structure-mapping. I: Gibbs, Raymond W 
(red.), The Cambridge handbook of metaphor and thought. 1 uppl. Santa Cruz: Cambridge 
University Press. 

Hildebrandt, Johanne (2004). Saga från Valhalla. Stockholm: Bokförlaget Forum 

Kövecses, Zoltán (2008). Metaphor and emotion. I: Gibbs, Raymond W (red.), The 
Cambridge handbook of metaphor and thought. 1 uppl. Santa Cruz: Cambridge University 
Press. 

Kövecses, Zoltán & Radden, Günter (1998). Cognitive Linguistics. Orginalutgåva: 1990. 
Berlin: Mouton de Gruyter. 

Lagerholm, Per (2008). Stilistik. 1 uppl. Lund: Studentlitteratur. 

Lakoff, George (2008). The neural theory of metaphor. I: Gibbs, Raymond W (red.), The 
Cambridge handbook of metaphor and thought. 1 uppl. Santa Cruz: Cambridge University 
Press. 

Lakoff, George & Johnson, Mark (2003). Metaphors we live by. Originalutgåva: 1980. 
Chicago: The University of Chicago Press. 

  !44



Lakoff, George & Turner, Mark (1989). More than cool reason: a field guide to poetic 
metaphor, Chicago: University of Chicago Press. 

Patthey-Chavez, Genevieve, Lindsay, Clare & Youmans, Madeleine (1996). Watery passion: 
the struggle between hegemony and sexual liberation in erotic fiction for women. 1 uppl. 
London: Sage Publications. 

Semino, Elena & Steen, Gerard (2008). Metaphor in literature. I: Gibbs, Raymond W (red.), 
The Cambridge handbook of metaphor and thought. 1 uppl. Santa Cruz: Cambridge 
University Press. 

Stern, Josef (2008). Metaphor, semantics and context. I: Gibbs, Raymond W (red.), The 
Cambridge handbook of metaphor and thought. 1 uppl. Santa Cruz: Cambridge University 
Press. 

Uppsatser/ Avhandlingar 

Allwood, Jens (1983). Naturen som metaforfält, Institutionen för lingvistik, Göteborgs 
universitet. (http://gup.ub.gu.se/records/fulltext/37470/37470.pdf)  

Gavelin, Emma (2015). Conceptual metaphors: a diachronic study of LOVE metaphors in 
Mariah Carey's song lyrics. Institutionen för språkstudier. Umeå universitet. (http://
umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:902296/FULLTEXT01.pdf) 

Tuvikene, Ülle (2008). Metaforer i tidningstexter beträffande estniska flyktingar under andra 
världskrigets slutskede i dagstidningar Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Institutionen 
för nordisk filologi. Tartu universitet. 

Från internet  

Goatly, Andrew (2007). Washing the Brain: Metaphor and Hidden Ideology https://
books.google.se/books?id=BFBu9ebC6bwC&pg=PA240&lpg=PA240&dq=heat+and
+passion
+metaphors&source=bl&ots=hfDHVwog0l&sig=oiahvbgQL59QhP7KlSFU9IAnm9I&hl=sv
&sa=X&ved=0ahUKEwiqr-r54-DMAhWIC5oKHVBbCEgQ6AEIIjAB#v=onepage&q=heat
%20and%20passion%20metaphors&f=false 2016-05-17 

  !45

http://gup.ub.gu.se/records/fulltext/37470/37470.pdf
http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:902296/FULLTEXT01.pdf
https://books.google.se/books?id=BFBu9ebC6bwC&pg=PA240&lpg=PA240&dq=heat+and+passion+metaphors&source=bl&ots=hfDHVwog0l&sig=oiahvbgQL59QhP7KlSFU9IAnm9I&hl=sv&sa=X&ved=0ahUKEwiqr-r54-DMAhWIC5oKHVBbCEgQ6AEIIjAB%252523v=onepage&q=heat%25252520and%25252520passion%25252520metaphors&f=false


Johnson, Mark & Lakoff, George (1980). The metaphorical structure of the human 
conceptual system http://www.fflch.usp.br/df/opessoa/Lakoff-Johnson-Metaphorical-
Structure.pdf 2016-05-16 

Pragglejaz Group (2007). Peter Crisp, Raymond Gibbs, Alice Deignan, Graham Low, Gerard 
Steen, Lynne Cameron, Elena Semino, Joe Grady, Alan Cienki, Zoltan Kövecses.·MIP: A 
Method for Identifying Metaphorically Used Words in Discourse. (https://
www.researchgate.net/profile/Raymond_Gibbs/publications?sorting=newest)  

Wadenström, Ralf (2006). Metaforer i naturvetenskapliga ämnen http://www.wadenstrom.net/
texter/metaforer.htm 2016-05-13 

 

  !46

http://www.fflch.usp.br/df/opessoa/Lakoff-Johnson-Metaphorical-Structure.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Raymond_Gibbs/publications?sorting=newest
http://www.wadenstrom.net/texter/metaforer.htm


BILAGA MED KONCEPTUELLA METAFORER 
Här listas alla konceptuella metaforer som återfinns i krigsscener respektive erotiska scener i 
boken Saga från Valhalla av Johanne Hildebrandt (2004). För tydlighetens skull ligger de i 
bokstavsordning.  

ATT SE ÄR ATT RÖRA; ÖGON ÄR KROPPSDELAR 

Krigsscener 

Han slet blicken från kampen som uppslukade honom. (s. 156) 

En rödskäggig karl i ett harnesk med bronsbeslag fångade hennes blick. (s. 339) 

BEHÅLLARE 

Krigsscener 

Deras aktning fyllde bröstet med stolthet. (s. 125) 

Mörkret slöt sig runt henne. (s. 137) 

Männens grova skratt ekade i huvudet. (s. 137)  

Han gnäggade lågt och låg sedan helt stilla medan livet rann ur hans kropp. (s. 157) 

Mörkret svällde och brände i hennes händer. (s. 260) 

Bakom dem red Hauglot, skrikande och fylld av vanvett. (s. 342) 

Rytande av vansinne slungade han en hammare och fyllde himlen med rungande blixtar. (s. 
343) 

Marken var fylld av död och lidanden. (s. 345) 

Hon la händerna för öronen, försökte stänga ute plågan. (s. 345) 

Elden bar henne framåt, fyllde henne med ljuvlig kraft. (s. 349) 
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Elden slukade halmtaket. (s. 349) 

Erces hjärtslag dånade genom kroppen, fyllde henne med lugn. (s. 355) 

Erotiska scener 

Han fyllde varje del av hennes kropp. (s. 117) 

Rinnande eld forsade genom Astas sköte, allt snabbare red hon tills det ljuvliga mörkret slöt 
sig runt henne. (s. 117) 

En rännil av obehag rann längs låren. (s. 118) 

Hon såg sig om med en blick som dröp av hat, när hon fick syn på Asta fylldes hennes 
ansikte med otyglad vrede. (s. 137)  

Hans ögon förlamade henne, fyllde henne med sugande lust. (s. 211) 

Men i mitt hjärta finns bara plats för dig. (s. 245) 

Jag vet att jag finns i ditt hjärta. (s. 296)  

FYSISKA OCH KÄNSLOMÄSSIGA TILLSTÅND ÄR ENHETER 

Krigsscener 

Kämpen snyftade, hoppet slocknade i hans ögon. (s. 10) 

Glädjen svepte genom kroppen, sköljde bort smärtan och föraktet. (s. 124) 

Kylan i hjärtat spred sig genom bröstet, förgiftade hennes kropp. (s. 338) 

Erotiska scener 

Lyckofebern flammade upp i blodet, fick honom att skälva av begär. (s. 47) 
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Han fyllde varje del av hennes kropp. (s. 117) 

KÄNSLOMÄSSIGA EFFEKTER ÄR FYSISK KONTAKT 

Krigsscener 

I nästa stund stelnade hon till. (s. 124) 

Glädjen svepte genom kroppen, sköljde bort smärtan och föraktet. (s. 124)  

Hon fick inte låta sig svepas med av andras vanvettsdrömmar, Bolde var den hon måste tänka 
på. (s. 125)  

Misslyckandet gnagde i bröstet. (s. 156) 

Valhalla skälvde av spänning. (s. 261) 

Marken skälvde till under Sagas fötter. (s. 314) 

Erces sorg steg ur marken, förlamade Saga. (s. 341) 

Kraftlösheten fick marken att svindla. (s. 344) 

Erces sorgesång skar genom kroppen, horder av mödrar som sörjde sina döda barn. (s. 345) 

Det högg i Sagas mage. (s. 345) 

Det gläder mig att såret är ytligt, sa hon tonlöst medan Erces smärta dånade i huvudet. (s. 
346) 

Erces plågade skrin höll på att slita henne i stycken. (s. 346) 

De oskyldiga får du bära med dig, för resten av ditt liv, sa han. (s .348) 
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Ett stygn av skuld brände till i bröstet. (s. 352) 

Det var Trudvis mod som lett dem till seger, hennes styrka som krossat gutarna. (s. 352) 

Marken skakade till under Saga. (s. 354) 

Erces hjärtslag dånade genom kroppen, fyllde henne med lugn. (s. 355) 

Skulden löstes upp, genast blev det lättare att andas. (s. 355) 

Erotiska scener 

Drömbilderna dansade i hennes huvud. (s. 42) 

Sagas hjärta hamrade i bröstet. (s. 211) 

Saga slöt ögonen, kände hungern riva i kroppen. (s. 299) 

KÄRLEK OCH ILSKA ÄR NATURKRAFTER 

Krigsscener 

Vällusten sköljde som mörka vågor genom kroppen. (s. 9)  

Hatet stillnade och la sig till ro. (s. 10) 

Så knöt hon näven och stillade sitt sinne. (s. 125) 

Erotiska scener 

Lyckofebern flammade upp i blodet, fick honom att skälva av begär. (s. 47) 

Varje uns av kraft drog hon ur hans kropp. (s. 117) 

KÄRLEK ÄR EN DROG 

Erotisk scen 

  !50



Skälvande lät hon sig driva genom njutningen. (s. 117) 

KÄRLEK ÄR GALENSKAP 

Erotiska scener 

Du brinner i mig, Asta, jag måste ha dig. (s. 134) 

Sökte hans livskraft för att driva bort marorna. (s. 331) 

KÄRLEK ÄR KRIG 

Erotiska scener 

Varje uns av kraft drog hon ur hans kropp. (s. 117) 

Den livskraft han skänkte drev bort hennes mörker och för en kort stund blev hon åter 
levande. (s. 134) 

Sökte hans livskraft för att driva bort marorna. (s. 331) 

KÄRLEK ÄR NÄRING 

Erotiska scener 

Om vi överlever natten vill jag att du stannar hos mig, mumlade Orm och lutade sig mot 
henne med halvöppen mun, hungrig efter kyssar. (s. 134) 

Asta försökte svälja sin längtan. (s. 135) 

Hans giriga läppar pressades mot hennes, väckte åter begäret. (s. 135) 

Hon klamrade sig fast vid hans huvud, slöt sina ben runt honom, drack all hans manlighet. (s. 
212)  

Björns ansikte förvridet av njutning när de hungrigt bolade vid älven. (s. 225) 

Saga tog hans huvud i sina händer och kysste honom hungrigt. (s. 299) 
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Saga slöt ögonen, kände hungern riva i kroppen. (s. 299) 

Hon nafsade hans fingrar, rörde hungrigt sina höfter. (s. 331) 

KÄRLEK ÄR EN PATIENT 

Erotiska scener 

Hans ögon förlamade henne, fyllde henne med sugande lust. (s. 211) 

Hon mådde illa av skam. (s. 212) 

Det ilade till i magen när hon smekte de mörka lockarna. (s. 299) 

Fjäderlätta smekningar kittlade över låren, sände ilningar genom kroppen. (s. 331) 

LIVET ÄR EN RESA 

Krigsscen 

Gudinnornas tidevarv var över. (s. 344) 

Erotisk scen 

Än är våra öden inte beseglade. (s. 202) 

LIVET ÄR ETT HASSARDSPEL 

Krigsscener 

Alfheim är i mina händer, ni har inget att försvara, ingenstans att fly, skrek Loke. (s. 337) 

Varje seger måste gäldas, varje offer hade ett pris. (s. 354) 

LUST ÄR EN FYSISK KRAFT 

Erotisk scen 

Asta tappade sansen, hennes skrev var som glödande eld. (s. 117) 

MÄNNISKOR ÄR DJUR 

Krigsscener 
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Om han bara fick tag på den här galten. (s. 350) 

Den ormfödan skulle inte ställa till mer ofog. (s. 351) 

MÄNNISKOR ÄR VÄXTER 

Krigsscener 

Aldrig att hon gav vika utan strid. (s. 157) 

En mur av pilar slog ned i gutar och alfheimskrigare, skördade fiender som blödande föll mot 
marken. (s. 340) 

Han röt av glädje för varje liv hennes svärd skördade, skyddade hennes kropp från pilar och 
spjut med sin hand. (s. 343) 

PASSION ÄR HETTA (ELD) 

Erotiska scener 

Hat och lidelse smälte samman till en brinnande hunger. (s. 82) 

Skrevet hettade och brände. (s. 116) 

Asta tappade sansen, hennes skrev var som glödande eld. (s. 117) 

Rinnande eld forsade genom Astas sköte, allt snabbare red hon tills det ljuvliga mörkret slöt 
sig runt henne. (s. 117) 

Den varma känslan av liv flämtade till och slocknade sedan. (s. 134) 

Du brinner i mig, Asta, jag måste ha dig. (s. 134) 

Sagas kinder hettade till. (s. 211) 

Lusten satte henne i brand. (s. 212) 
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Varje stöt fick blodet att brinna av begär. (s. 212) 

Freja drog ett lättat andetag, kände hur Tors sträva hand fick hennes hud att glöda. (s. 242) 

Asta lutade sig framåt och kysste de mjuka läpparna, kände hur lusten hettade till i skrevet. 
(s. 245) 

PASSION ÄR VÅT (VATTEN) 

Erotiska scener 

Föraktet sipprade långsamt ut mellan låren. (s. 118) 

Till och med nu rann begäret genom henne som en svart flod. (s. 201) 

PERSONIFIERING 

Krigsscener 

Elden skulle sluka dem alla. (s. x) 

Rädslan löpte som kalla trådar genom kroppen. (s. 137) 

Lågorna slog upp från huden, slukade henne. (s. 137) 

Det Valhalla som hon sett i sina syner var det nya som skulle resa sig ur det gamla. (s. 156) 

Han orkade inte bära denna skuld, förmådde det inte. (s. 225) 

Andars dödsskri blandades med stormens ylande. (s. 239) 

Råkylan åt sig genom Frejas klänning, ända in i benen. (s. 265) 

Luften mellan männen skälvde av vrede och stridslust, bara sju, åtta steg skilde dem åt. (s. 
265) 
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Bakom dem reste sig en mur av spjut. (s. 336) 

  

Svarta fläckar dansade framför ögonen. (s .338) 

   

Elden sträckte sig mot skyn, alla runt henne sattes i brand. (s. 340) 

Asta lät sig slukas av det stora mörkret. (s. 340) 

En iskall dolk högg i bröstet. (s. 342) 

Mörkret sköljde åter över dem i tunga vågor. (s. 343) 

Onskan måste brännas bort. (s. 348) 

Blodet rusade i kroppen. (s. 348) 

Asta rös av tillfredsställelse när bågskyttarnas pilar skar i en båge över natthimlen. (s. 348) 

Lågorna flammade upp med ett rytande. (s. 348) 

  

Då vaknade asablodet i dig till slut, flicka. (s. 348) 

Elden bar henne framåt, fyllde henne med ljuvlig kraft. (s. 349) 

Elden slukade halmtaket.(s. 349) 

Striden rasade allt våldsammare. (s. 350) 

Hostan skar sönder lungor och hals, blodet forsade ur munnen. (s. 351) 

Det var Trudvis mod som lett dem till seger, hennes styrka som krossat gutarna. (s. 352) 

En gåva av det gamla folket, som troget tjänat honom. (Gåvan är hammaren Mjölner) (s. 353) 
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Brinnande eldar, förtärande hat. (s. 354) 

Erotiska scener 

Huden skrek av besvikelse när Orm tog bort sin hand. (s. 82) 

Rinnande eld forsade genom Astas sköte, allt snabbare red hon tills det ljuvliga mörkret slöt 
sig runt henne. (s. 117) 

Föraktet sipprade långsamt ut mellan låren. (s. 118) 

De muntra tonerna från flöjten löpte genom trängseln. (s. 134) 

Hans giriga läppar pressades mot hennes, väckte åter begäret. (s. 135) 

Ljuset dansade över hans fårade ansikte. (s. 202) 

Slukade honom med sitt sköte. (s. 212) 

Eldskenet dansade över de grå kinderna, djupa fåror löpte runt ögonen. (s. 242) 

Saga slöt ögonen, kände hungern riva i kroppen. (s. 299) 

POWER IS A PHYSICAL FORCE 

Krigsscener 

Hovar och bett blixtrade genom luften. (s. 155) 

Freja slöt fingrarna runt dess kyla, kände hur kraften stack i dem. (s. 336) 

Tors hammare blixtrade till borta vid Lokes döda kropp, en skäggig gut föll till marken. (s. 
342) 

Kraften glödde runt henne, gnistrade av blodtörst. (s. 343) 
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Deras svärd korsade varandra, blixtrade i natten. (s. 349) 

Något blixtrade genom luften. (Ett svärd) (s. 351) 

SINNET ÄR (INTE) ETT SKÖRT OBJEKT 

Krigsscen 

Hon var obrytbar. (s. 28) 

SMÄRTA ÄR ELD 

Krigsscen 

Det brände till av smärta. (s. 28) 

  

TID ÄR STATIONÄR OCH VI RÖR OSS GENOM DEN 

Krigsscener 

Svårt var att begripa var all tid tagit vägen. (s. 156) 

Tiden är en spiral som sakta vrider sig genom världsalltet. (s. 344) 

Vár hade gått till anmödrarna. (s. 347) 

Erotiska scener 

Ingen tid hade gått, ingen alls. (s. 242) 

TILLVÄRKNING & ORSAKSSAMBAND 

Krigsscener 

Det Valhalla som hon sett i sina syner var det nya som skulle resa sig ur det gamla. (s. 156) 

Bara en sak kunde föda detta kaos. (s. 202) 

Ull stönade av smärta, glödande knivar skar honom till ett blodigt sår. (s. 225) 
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Luften runt henne tätnade. (s. 337) 

Hels ansikte stelnade i ett grymt leende. (s. 239) 

Luften runt Freja tätnade. (s. 239) 

VITALITET ÄR SUBSTANS 

Krigsscener 

Han gnäggade lågt och låg sedan helt stilla medan livet rann ur hans kropp. (s. 157) 

Blodet färgade den vita fällen röd, hans krafter höll på att sina. (s. 157) 

Ett svagt gurglande ljud, så slocknade gossens ögon. (s. 345) 

Blicken slocknade och stirrade in i eftervärlden. (s. 347) 

VÄTSKA ÄR RÖRELSE 

Krigsscener 

En svart dimma flöt framför ögonen, allt blev ett töcken. (s. 136) 

Mörka vansinnesvågor sköljde över Asta. (s. 137) 

Alfheims hingst bet Valhallas i halsen så att blodet strömmade. (s. 155) 

Han var dödligt sårad, blodet forsade ur näsborrarna. (s. 157) 

Han gnäggade lågt och låg sedan helt stilla medan livet rann ur hans kropp. (s. 157) 

De dånade över honom som en fors av plåga. (s. 225) 

Lättnaden sköljde som varma vågor genom kroppen. (s. 261) 

Mattheten rann genom Freja, fick benen att darra. (s. 336) 
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Hon hukade sig bakom pålarna, kände hur svetten forsade längs ryggen. (s. 339) 

Blodet forsade ur munnen innan han föll tungt på Butaid.(s. 341) 

Blodet rann från ansikte och harnesk, ögonen gnistrade av kraft. (s. 342) 

Mörkret sköljde åter över dem i tunga vågor. (s. 343) 

Han haltade illa, blodet rann från hans lår. (s. 345) 

Blodet strömmade ur såret på benet. (s. 346) 

Hon slickade sig om de grå läpparna, kallsvetten forsade över pannan. (s. 346) 

En skur av pilar träffade gutar, döda föll de till marken, kämpar men också kvinnor och barn. 
(s. 349) 

Tor blinkade, tårarna strömmade nedför kinderna. (s. 350) 

Hostan skar sönder lungor och hals, blodet forsade ur munnen. (s. 351) 

Erotiska scener 

Rinnande eld forsade genom Astas sköte, allt snabbare red hon tills det ljuvliga mörkret slöt 
sig runt henne. (s. 117) 

En rännil av obehag rann längs låren. (s. 118) 

Till och med nu rann begäret genom henne som en svart flod. (s. 201) 

Hon drog ett djupt andetag, kände sorgen strömma genom kroppen. (s. 202) 
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ÖGON ÄR BEHÅLLARE FÖR KÄNSLOR 

Krigsscener 

Kämpens ögon var fyllda av skräck. (s. 9) 

Hans ögon mörknade av raseri, utan att säga något höjde han handen och slog henne i 
ansiktet. (s. 28)  

En skugga av osäkerhet skymtade i hans blick. (s. 28) 

Tomögd låg han i gräset och stirrade in i eftervärlden. (s. 124) 

Men hon kunde se rädslan i deras ögon. (s. 124) 

Hon såg sig om med en blick som dröp av hat, när hon fick syn på Asta fylldes hennes 
ansikte med otyglad vrede. (s. 137) 

Männens ögon var kalla av vrede, huggande yxor och glänsande svärd höll de i sina händer. 
Men där fanns också något annat, spår av rädsla. (s. 265) 

Trudvis ögon var blanka av sorg, ilsket strök hon undan en tår från kinden. (s. 315)  

Blodet rann från ansikte och harnesk, ögonen gnistrade av kraft. (s. 342) 

Ett svagt gurglande ljud, så slocknade gossens ögon. (s. 345) 

Várs blick grumlades av smärta. (s. 346) 

Vár skakade av köld, ögonen fylldes av rädsla så öppnade hon munnen och suckade tungt. (s. 
347) 

Blicken slocknade och stirrade in i eftervärlden. (s. 347) 

Ögonen stirrade tomt in i eftervärlden. (s. 352) 
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De andra sjönk ned vid hyddorna, trötta och hålögda lutade de huvudet mot väggen. (s. 352) 

Trudvis ögon gnistrade till av förvåning, sedan log hon med en glädje större än han någonsin 
sett förr. (s. 353) 

En tjänarinna låg på rygg och stirrade tomt in i eftervärlden. (s. 354) 

Sveas mörka ögon fylldes med sorgsen värme. (s. 354) 

Erotiska scener 

Blickarna var smeksamma, fyllda av löften. (s. 42) 

Skuggor av osäkerhet skymtade i hans bruna ögon. (s. 134) 

De bruna ögonen svämmade över av ömhet. (s. 245)
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