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Abstrakt 
Denna uppsats undersöker de metaforer som används i svenska för att benämna känslan sorg. Den 
metafordefinition som tillämpas är den konceptuella, myntad av Lakoff & Johnson (1980), där 
metaforer ses som språklig evidens för kognitiva mappningar och består av en så kallas måldomän och 
källdomän. Uppsatsens syfte är att beskriva och kartlägga de olika sorgemetaforernas källdomäner och 
att anknyta dessa till tre metaforer på övergripande nivå, som i tidigare studier visat vara viktiga för 
figurativt känslospråk; PSYKET SOM KROPP-METAFOREN (Sweetser 1990), METAFOREN FÖR 
HÄNDELSESTRUKTUR (Lakoff & Johnson 1999 och Kövecses 2000) och KRAFTMETAFOREN 
(Kövecses 2000), varav den sistnämnda i tidigare studier av Kövecses (2000) lyfts fram som en för 
känslospråk dominerande metafor. Metoderna som tillämpas utgörs av en textanalys och en 
korpusstudie, där metaforer först manuellt extraheras och analyseras från böcker och hemsidor med 
sorgetema för att sedan uppsökas i korpora. Resultatet uppvisar en stor variation i de metaforer som 
används och 21 metaforer noteras, med 14 undergrupper. Alla tre tidigare metaforer förekommer. 
KRAFTMETAFOREN utgör dock inte en dominerande övergrupp, vilket tros kunna bero på att 
forskning kring metaforen främst skett inom engelska, men även det faktum att sorgen som definierad 
i studien inte utgör en prototypisk känsla. 
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Abstract  
This study examines metaphors used in Swedish for the emotion grief. The definition of metaphor 
applied is the one of the conceptual metaphor, as presented by Lakoff & Johnson (1980), where 
metaphors are considered to be linguistic evidence of cognitive mappings and consist of a target and 
source domain. The aim of the study is to describe and map the different source domains, as well as to 
relate them to three basic level metaphors, that earlier research has shown to be of importance to 
emotional language; THE BODY AS MIND METAPHOR (Sweetser 1990), THE EVENT 
STRUCTURE METAPHOR (Lakoff & Johnson 1999 and Kövecses 2000) and THE FORCE 
METAPHOR (Kövecses 2000). Previous studies by Kövecses (2000) have treated the latter one as a 
dominating metaphor for more specific level emotion metaphors. The adopted methods consist of a 
text analysis and a corpus study, where metaphors are extracted from grief themed books and 
webpages and analyzed manually to later be sought up in corpora. The results show diversity in source 
domain and a total of 21 superordinate metaphors and 14 subordinate ones are observed. All three 
basic level metaphors feature. THE FORCE METAPHOR does however not qualify as a dominating 
metaphor which can function as a superordinate metaphor for all others. This is believed to be due to 
the fact that most earlier research has focused on English, as well as that the definition of grief used 
throughout the study does not constitute a prototypical emotion. 
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1 Inledning 
Dödens smärta bärs av dem som blir kvar (Alvtegen 2013:40). 

Sorg, i en eller annan form, är något som varje människa stöter på någon gång i livet. Den är på så vis 
en självklar del av vår verklighet och har en ofrånkomlig påverkan på allas våra liv. Det finns många 
sätt att tala om den och benämna den, många av dem figurativa. I denna studie undersöks de 
metaforiska vis som sorgen kan benämnas genom. 

Lakoff & Johnson (2003:3-6 [1980]) menar att metaforer utgör språklig evidens för hur vi förstår de 
fenomen vi metaforiskt omtalar och därmed innebär en länk till vår kognitiva strukturering av dem. I 
ett sådant synsätt innebär de metaforer vi använder för att uttrycka sorg en spegling av hur vi ser på 
den; hur vi förstår den. 

Ett flertal lingvistiska studier har gjorts om figurativt språk för känslor (främst för engelska), bland 
annat av Wierzbicka (1999) och Kövecses (2000). Ett stort antal undersökningar har även gjorts kring 
sorgemetaforer och metaforer för sorgearbetet (bla. Ruscher 2011, Winchester Nadeau 2006 och 
Young 2008). Dessa tidigare studier har dock främst rört sig inom det psykologiska fältet och 
behandlat metaforers fördelar i rollen att hjälpa sörjande konkretisera och uttrycka sin sorg. I denna 
uppsats görs istället ett lingvistisk närmande, där de olika metaforerna undersöks och beskrivs med 
hänsyn till hur de ser ut rent språkligt, snarare än deras terapeutiska fördelar. Liknande lingvistiska 
arbeten har gjorts med avseende till metaforer i domänen döden och döendet (t.ex. Marín-Arrese 1996 
och Vogel 2009) i ett flertal språk (bla. svenska, danska, spanska och engelska). 

Uppsatsens titel kommer från en dikt om sorg av okänd författare, ofta citerad i materialet, med en 
mindre variation i formuleringen (se 5.1.2.1.2.1 för exempel). 

2 Bakgrund 
Nedan (sektion 2.1) följer först en definition av sorg och hur denna beskrivits i modern forskning. 
Även en ansats att separera sorg från den närliggande domänen förlust görs. Vidare (sektion 2.2) 
definieras det metaforbegrepp som används i uppsatsen, med speciell hänsyn till dess användbarhet i 
analysen av emotionsmetaforer. Därefter presenteras några generella grundläggande metaforer, samt 
ett flertal av de metafortyper som berör emotion, med fokus på sorg. 

2.1  Sorg och dess domän 
I de flesta vetenskapliga texter kring sorg görs distinktioner mellan förlust, sorg och sörjande. 

• Förlust ses som det materiella tillståndet, den objektiva situationen, där en person förlorat 
någon eller något (Hockey, Katz & Small 2001:4-5). 

• Sorg definieras ofta som det känslomässiga gensvaret på en förlust, men kan även ta fysiska 
uttryck (Hockey, Katz & Small 2001:5).  Den skiljer sig således från förlusten i det att den 
följer efteråt och är dess emotionella spegling. Sorg förutsätter därmed någon typ av förlust, 
vilken kan te sig olika och vara av flera sorter, exempelvis förlust av en anhörig, en relation, 
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ett arbete eller en ägodel, varav den kanske mest prototypiska är den sorg som infinner sig 
efter en närståendes bortgång (Wierzbicka 1999:67). 

• Sörjandet definieras i sin tur som handlingarna och ritualerna som speglar sorgen, den sociala 
kontext i vilken den enskilda människans sorg tar uttryck. Dessa uttryck är ofta färgade av 
kulturella förväntningar och handlingsmönster (Hockey, Katz & Small 2001:5). 

Hockey, Katz & Small (2001:6) argumenterar för att den egna sorgen påverkas så pass mycket av den 
kulturella kontexten, av sörjandet och de kulturella förväntningar som ställs på den sörjande, att sorgen 
och sörjandet kan vara svåra att separera. I denna uppsats kommer sorg och sörjande därför att 
likställas under termen sorg och inget försök att separera metaforer för sorg från de för sörjande 
kommer göras. Förlust ligger utanför räckvidden för uppsatsen. 

2.2  Metaforer och mänsklig kognition 

2.2.1 Den konceptuella metaforen 
Burke (1945) definierar metaforer som en språklig företeelse där en idé används för att uttrycka en 
annan och skriver att [m]etaphor is a device for seeing something in terms of something else (504). 
Enligt hans definition är en metafor något som står ut och särskiljer sig från resten av diskursen, något 
inkongruent som bryter av mot det tidigare (Burke 504-505). 

Lakoff & Johnsons (2003 [1980]) utökar Burkes definition och hävdar att metaforer är av stor vikt för 
människors förståelse av omvärlden, i den mån att mappningar ständigt görs mellan ett fenomen och 
andra liknande, dvs mellan ett koncept och ett annat, därav termen konceptuell metafor. De menar att 
fenomen delvis förstås och konceptualiseras med hjälp av andra, vilket visar sig i språket genom att 
något kan omtalas med hjälp av något annat, genom metaforer. De understryker att detta inte sker 
endast i språket, utan att människans hela konceptuella system är baserat på just denna metaforiska 
sammankoppling av ett fenomen och ett liknande; de skriver att the essence of methaphor is 
understanding and experiencing one kind of thing in terms of another (Lakoff & Johnsson 2003:5 
[1980]). Språkliga metaforer är alltså bara en yttring av och evidens för hur konceptuell 
sammanlänkning sker i tanken, vilket frångår Burkes definition av metaforer som främst en språklig 
företeelse (Lakoff & Johnsson 2003:3 [1980]). Metaforer är därmed inte bara ett sätt att se och omtala 
ett fenomen genom ett annat, utan även ett sätt att förstå och uppleva fenomenet genom detta andra, 
vilket börjar i hjärnan men visar sig i språket. Kunskapen om detta andra överförs och appliceras på 
fenomenet och strukturerar således upplevelsen av det och lyfter fram en viss aspekt av det (Lakoff 
1990:50). Då metaforisk mappning mellan koncept ligger till grund för hela människans kognitiva 
system, är metaforer följaktligen mycket mer frekventa i språket än vad som tidigare antogs och ett 
steg togs från definitionen av metaforer som främst poetiska och lyriska (Cameron & Maslen 
2010:3,6). 

En metafor består i Lakoff & Johnsons (2003:3-6 [1980]) definition av en måldomän och en 
källdomän. Måldomänen består av den domän som omtalas metaforiskt - i denna uppsats, sorg. 
Källdomänen utgörs i sin tur av den domän varifrån metaforen hämtas, det som används för att 
uttrycka och strukturera måldomänen. Generellt sett är källdomänen mindre abstrakt än måldomänen 
och den metaforiska överföringen utgör därför ofta ett sätt att konkretisera måldomänen (Kövecses 
2000:4). Exempelvis kan detta illustreras med Lakoff & Johnsons exempel DISKUSSION ÄR KRIG 
(ARGUMENT IS WAR), som visserligen konstruerats för engelska, men lätt även kan tillämpas på 
svenska. Här används källdomänen KRIG för att konceptualisera och konkretisera måldomänen 
DISKUSSION; diskussion sammankopplas med krig och kunskap om krig appliceras på kunskapen 
om diskussion (Lakoff 1990:48). En och samma måldomän, kan ha ett flertal källdomäner och 
metaforer som fokuserar på olika aspekter kan därmed existera parallellt (Lakoff & Johnson 2003:97 
[1980]). 
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2.2.1.1 Fyra typer av konceptuella metaforer 

Lakoff & Johnson gör i sin redogörelse för metaforer en gruppering av tre undertyper: 

• Strukturella metaforer (structural metaphors) utgör den första grupperingen, som innebär att 
ett koncept struktureras och upplevs genom ett annat, så som DISSKUSSION ÄR KRIG, där 
strukturen för krig överförs och appliceras på diskussion, liksom kunskap kring krig som 
fenomen (Lakoff & Johnson 2003:3-6 [1980]). 

• Spatiala metaforer (directional metaphors) utgör en andra gruppering och dessa skiljer sig 
från de strukturella i det att de, istället för att strukturera endast ett koncept i förhållande till ett 
annat, organiserar ett flertal. De flesta sådana metaforer styrs av rumsliga, spatiala upplevelser 
och är således väl grundade i människans kroppsliga upplevelser av upp/ned, framåt/bakåt, 
djup/grund och central/perifer, m.m. (Lakoff & Johnson 2003:14 [1980]). Ett exempel på en 
sådan metafor är hur ting med positiva konnotationer, så som lycka, upplevs befinna sig 
uppåt, medan negativa upplevelser, så som ledsenhet istället innebär neråt (Lakoff & Johnson 
2003:18 [2003]). 

• Ontologiska metaforer (ontological metaphors) utgör den tredje gruppen. De innebär att 
känslor och upplevelser konceptualiseras som objekt eller substanser – vilket möjliggör att 
dessa kan refereras till som konkreta föremål; de kan kvantifieras och grupperas, samtidigt 
som vissa aspekter av dem kan framhävas (Lakoff & Johnson 2003:25-26 [1980]). Denna 
metafor har en viktig anknytning till figurativt känslospråk i och med att känslor kan 
konceptualiseras och konkretiseras som ett objekt, men även som en vätska för vilken 
människan utgör en behållare (Kövecses 2000:64, Lakoff & Johnson 2003:50 [1980]). En 
förlängning på konkretiseringen av något abstrakt är personifiering, där ett konkret och fysiskt 
objekt, eller en upplevelse som tidigare metaforiskt konkretiserats till ett objekt, specificeras 
som mänsklig och tillskrivs typiskt mänskliga egenskaper. Ofta kan även agentiva drag ges i 
och med personifiering (Lakoff & Johnson 2003:33-34 [1980]). 

• En egen undergrupp till Lakoff & Johnsons (2003 [1980]) metafordistinktion utgörs av en 
annorlunda typ av metafor; metonymi. Metonymi innebär kort att en del kan få uttrycka 
helheten. Lakoff & Johnsson (2003:35 [1980]) exemplifierar med att en beställning gjord av 
en restauranggäst skulle kunna användas för att referera till gästen som person. Denna skulle 
därför kunna identifieras som exempelvis skinkmackan, där beställningen på en skinkmacka 
fått uttrycka helheten; gästen, och ett yttrande likt skinkmackan väntar på notan skulle kunna 
göras. Koncept antas alltså innehålla flera delar, som semantiska byggstenar som tillsammans 
utgör konceptets semantik, där en del metaforiskt kan få stå för det hela. Detta gäller även för 
känslor, där en del av känsloupplevelsen kan uttrycka känslan som helhet (Kövecses 2000:5). 

2.2.1.2 Utarbetade metaforiska system och okonventionella metaforer 

I Lakoff & Johnsons (2003 [1980]) definition kan metaforer utgöras av etablerade och konventionella 
mappningar mellan utarbetade och komplexa system, där metaforen DISSKUSSION ÄR KRIG 
återigen kan användas som exempel. Inom denna metafor visar sig kopplingen och likheten mellan 
domänerna på flera nivåer och tillämpas systematiskt; likt i krig går de olika partnerna i en debatt till 
attack och en diskussion kan, på samma vis som ett krig, vinnas eller förloras (Lakoff & Johnsson 
2003:4 [1980], Lakoff 1990:50). Från detta och andra utarbetade metaforiska system kan nya, aktiva 
metaforer skapas. Dessa metaforer upplevs sällan som särskilt figurativa, då de är så pass 
väletablerade. Dock kan metaforer även utgöras av nybildade och således okonventionella och 
oetablerade metaforer, skapade under diskursens gång för att framhäva en viss aspekt av ett koncept. 
Dessa metaforer kan till följd av sin okonventionalitet ofta upplevas figurativa och något poetiska 
(Lakoff & Johnson 2003:173 [1980]). 

2.2.1.3 Metaforisk koherens, motsägelse och komplexa metaforer 

Eftersom metaforer baseras på utarbetade konceptuella system innehåller en och samma metafor ofta 
en inneboende regelbundenhet, eller koherens. Det finns dock även fall av användning som skapar en 
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inneboende motsägelse inom en och samma metafor (Lakoff & Johnson 2003:40 [1980]). Lakoff & 
Johnson (2003:41 [1980]) redogör för hur tid motsägelsefullt konceptualiseras som befinnande sig 
både framför och bakom människan. I nästa vecka befinner sig framtiden metaforiskt framför 
människan. I den följande veckan befinner sig framtiden dock bakom nutiden (därav följa). 

Många metaforer utgörs av enkla antaganden så som DISKUSSION ÄR KRIG. Dock kan metaforer 
även vara komplexa, i det att de bygger vidare på varandra. Därmed kan en komplex metafor utgöras 
av två, eller fler enkla (Kövecses 2005:10-17). En sådan komplex metafor kan utgöras av den 
MÄNNISKAN ÄR EN BEHÅLLARE FÖR KÄNSLOR (se 2.2.1.1). Denna metafor utgörs av 
antagandet MÄNNISKAN ÄR EN BEHÅLLARE jämte KÄNSLOR ÄR VÄTSKA I EN 
BEHÅLLARE (Kövecses 2000:64). 

2.3  Tidigare forskning kring metaforer och 
känslor 

För att redogöra för sambandet mellan känslor och metafor måste först en kontext kring hur 
språkforskningen förhåller sig till känslor och dess språkliga uttryck etableras. 

Mycket forskning har gjorts kring relationen mellan metafor och mänskliga känslor. Denna forskning 
tyder i stort på att vad som anses vara grundkänslor och vad som i sin tur skulle utgöra deras 
prototyper är kultur- och språkspecifikt och känsloreaktioner utläses och formas utifrån vad kulturen 
förväntar sig (Kövecses 2000:13-17, Wierzbicka 1999:31). Kövecses (2000:xii) anser därmed att det 
språk vi använder för att tala om vårt känsloliv, det emotionella språket, inte kan antas bestå av endast 
bokstavliga benämningar och namn som hänvisar till redan färdiga emotionella kategorier, utan att vi 
delvis, genom att metaforiskt benämna känslor, skapar emotionella upplevelser åt oss själva. Detta 
innebär därför att känslotermer inte kan antas korrespondera direkt till en fysiologisk reaktion, utan att 
olika emotionella reaktioner samlas under en känsla som delvis konstrueras och tolkas i ett 
sammanhang. Därtill kan innebörden av dessa känslotermer i ett visst språk, eller en viss kultur 
förändras med tiden, vilket ju givetvis har implikationer för de metaforiska uttryck som flockas kring 
känslan i fråga (Wierzbicka 1999:31). 

2.3.1 PSYKET SOM KROPP-METAFOREN 
Sweetser (1990:28-31) redogör för en typ av metafor som utgår från hur människans fysiska 
upplevelser metaforiskt fått benämna hennes mentala och kognitiva, i ett försök att konkretisera 
abstrakta upplevelser i termer av fysiska och konkreta, PSYKET SOM KROPP-METAFOREN 
(MIND AS BODY METAPHOR). Hon behandlar bland annat hur den yttre upplevelsen av ljus har 
kommit att sammankopplas med glädje, då ljus har en påverkan på människans psyke, men även hur 
en stor del av känslolivet kopplats till hjärtat vars slagrytm uppenbart påverkas av starka känslor 
(exempelvis rädsla eller stark glädje), vilket istället utgör en inre upplevelse (Sweetser 1990:28-29). 
Även Lakoff & Johnsons spatiala metafor GLÄDJE ÄR UPPÅT (HAPPINESS IS UP) och 
LEDSENHET ÄR NEDÅT (SADNESS IS DOWN) då en upprätt hållning förknippas med gott humör 
och en nedsjunken med dåligt (Lakoff & Johnson 2003:15 [1980], Sweetser 1990:29). PSYKET SOM 
KROPP-METAFOREN innebär en typ av metonymisk relation då en del av upplevelsen av en känsla 
får stå för dess helhet (Kövecses 2000:4-5). 

2.3.2 METAFOREN FÖR HÄNDELSESTRUKTUR 
Lakoff (1990) och Lakoff & Johnson (1999:170-234) redogör för vad som kallas METAFOREN FÖR 
HÄNDELSESTRUKTUR (EVENT STRUCTURE METAPHOR), vilket innebär att tillstånd, 
händelser och förändringar upplevs och konceptualiseras i termer av fysiskt rum, fysisk rörelse och 
fysisk kraft (Kövecses 2000:52). Denna metafor har ett antal undergrupper som tar fasta på olika 
aspekter av metaforen. 

Arbete av Kövecses (2000) har visat att flera av dessa aspekter hos METAFOREN FÖR 
HÄNDELSESTRUKTUR är applicerbara på metaforer för känsloliv och känslometaforer och 
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metaforen tycks överlappa på många plan, varav endast några berör känslan sorg och befinner sig 
inom räckvidden för denna uppsats. Kövecses (2000:52) fann att Lakoffs (1990) och Lakoff & 
Johnsons (1999) undergrupp TILLSTÅND ÄR PLATSER (STATES ARE LOCATIONS), där ett 
tillstånd konceptualiseras som en fysisk plats eller en behållare, har en tydlig gemensam yta med de 
metaforer som behandlar känslotillstånd och mer specifikt även sorg. Detta sker genom en metafori 
KÄNSLOR ÄR TILLSTÅND (EMOTIONS ARE STATES) följt av den ontologiska metaforen 
TILLSTÅND ÄR PLATSER. Exempelvis kan någon befinna sig i ett utbrott (Kövecses 2000:52).  
Framsteg kan inom METAFOREN FÖR HÄNDELSESTRUKTUR struktureras som fysisk rörelse 
framåt. Detta ger en undermetafor där meningsfulla och tidskrävande aktiviteter kan konceptualiseras 
som resor; TIDSOMFATTANDE, MÅLINRIKTADE AKTIVITETER ÄR RESOR (LONG-TIME 
PORPOSEFULL ACTIVITIES ARE JOURNEYS) (Lakoff & Johnson 1999:193-194, Kövecses 
2000:54-55). Enligt Kövecses (2000:56) uppvisar denna metafor endast en mindre skärningspunkt 
med känslometaforer. 

Metaforer för känslor som är inherent svåra eller obekväma har en klar skärningspunkt med den 
undergrupp av Lakoffs (1990) och Lakoff & Johnsons (1999:188-190) metafor som utgörs av 
SVÅRIGHETER ÄR FÖRHINDRAN AV RÖRELSE (DIFFICULTIES ARE IMPEDIMENTS TO 
MOTIONS), där motgångar alltså konceptualiseras som ett fysiskt hinder för rörelse framåt, då 
negativa, oönskade känslor utgör just en sådan svårighet (difficulty) (Kövecses 2000:54). Denna 
metafor har några undertyper, listade av Lakoff & Johnson (1999:188-190); 

• SVÅRIGHETER ÄR HINDER (DIFFICULTIES ARE BLOCKAGES), där svårigheter ses 
som fysiska hinder i rörelsen framåt. 

• SVÅRIGHETER ÄR DÅLIG TERRÄNG (DIFFICULTIES ARE FEATURES OF THE 
TERRAIN) innebär att svårigheter konceptualiseras som dålig terräng, vilket förhindrar 
rörelse. 

• SVÅRIGHETER ÄR BÖRDOR (DIFFICULTIES ARE BURDENS), vari svårigheter och 
motgångar ses som något tungt som måste bäras av den som går igenom svårigheten. 

• SVÅRIGHETER ÄR MOTKRAFTER (DIFFICULTIES ARE COUNTERFORCES) betyder 
att svårigheter ses som en motkraft till rörelsen framåt.  

• SVÅRIGHETER ÄR AVSAKNAD AV ENERGIKÄLLA (DIFFICULTIES ARE LACK OF 
ENERGY SOURCE), där den energi som ska driva rörelsen framåt är utarmad. 

• ORSAKER ÄR KRAFTER (CAUSES ARE FORCES) utgör ytterligare en undergrupp till hos 
METAFOREN FÖR HÄNDELSESTRUKTUR (Lakoff & Johnson 1999:170-234). Kausering 
eller igångsättande av en händelse konceptualiseras inom denna metafor som en fysisk kraft, 
vilket har gett upphov till ytterligare en övergripande metafortyp; KRAFTMETAFOREN 
(FORCE METAPHOR) (Kövecses 2000:59,61). 

2.3.3 KRAFTMETAFOREN 
Kövecses (2000:61-86) argumenterar för att ett viktigt och övergripande antagande för 
känslometaforer utgörs av KÄNSLOR ÄR KRAFT (EMOTION IS FORCE), ofta hänvisad till som 
KRAFTMETAFOREN. Han menar att denna metafor skulle kunna utgöra en dominerande 
känslometafor, en slags ledande metafor, varunder majoriteten av de metaforer som berör känslor kan 
underordnas. Denna metafortyp är i stort utarbetad av Kövecses, men väl anknuten till Lakoff & 
Johnsons metafordefinition. Den tar avstamp i kraftschemat (the force schema) som berör hur orsak 
och verkan knyts an till idén om krafter genom metaforen ORSAKER ÄR KRAFTER. Detta innebär, i 
all korthet, att det som orsakar något ses som en fysisk kraft, medan det igångsatta ses som utsatt för 
denna kraft, vilket kan illustreras som orsak  verkan. Denna metafor har, enligt Kövecses (2000:64), 
tre manifesteringsmöjligheter för känslor, vilka presenteras och exemplifieras nedan. Kövecses (2000) 
beskriver metaforen inom engelska, men menar att den är gemensam för västerländska språk. Han ger 
ett flertal exempel på mer specifika metaforer under kraftmetaforen för alla tre 
manifesteringsmöjligheter. Ett flertal av dessa exempel är relevanta för domänen sorg och presenteras 
här under, medan andra snarare berör glädje, ilska eller attraktion och därför utelämnas. 
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2.3.3.1 Del 1 av metaforen: känslan som påverkad av kraften, orsak  känsla 

Den första manifesteringsmöjligheten innebär att det som utlöser ett känslotillstånd (exempelvis en 
händelse) ses som en kraft, medan den känsla som orsakas och utlöses ses som det kraftpåverkade och 
kan illustreras som orsak  känsla. 

• KÄNSLOR ÄR MEKANISK KRAFT (EMOTION IS MECHANICAL FORCE) tillhör den 
första delen. I metaforen ses händelsen som utlöser känslan som en våldsam kraft, exempelvis 
ett slag som påverkar den kännande människan och utlöser en känsla hos denna (Kövecses 
2000:83). 

2.3.3.2 Del 2 av metaforen: känslan som kraft, känsla  människa 

Den andra manifesteringsmöjligheten innebär att känslor istället konceptualiseras som den orsakande 
kraften som påverkar den kännande människan och igångsätter, eller riskerar att igångsätta en 
emotionell reaktion, exempelvis ett utbrott eller förlust av kontroll. Detta kan illustreras som känsla  
känslomässig reaktion (Kövecses 2000:63-64). 

• KÄNSLOR ÄR TRYCK INUTI EN BEHÅLLARE (EMOTION IS PRESSURE INSIDE A 
CONTAINER) tillhör denna del. Metaforen är en komplex sådan och förutsätter två tidigare 
metaforer; MÄNNISKAN ÄR BEHÅLLARE FÖR KÄNSLOR och KÄNSLOR ÄR 
SUBSTANSER INUTI EN BEHÅLLARE. Känslan konceptualiseras här som en kraft i form 
av ett inre tryck, som trycker på människan från insidan, ofta till bristningsgränsen, vilket 
utlöser en emotionell reaktion i form av en explosion (Kövecses 2000:64-68). 

• KÄNSLOR ÄR MOTSTÅNDARE (EMOTION IS AN OPPONENT) innebär att känslor ses 
som en motståndare till den kännande personen i kampen om kontroll över dennes kropp och 
handlingar (Kövecses 2000:68-69). 

• KÄNSLOR ÄR NATURKRAFTER (EMOTION IS A NATURAL FORCE), känslor ses som 
kraftfulla och okontrollerbara på samma sätt som naturkrafter, exempelvis åska eller en stark 
ström, som människan förlorar kontroll inför, vilket utlöser en reaktion (Kövecses 2000:71-
72). 

2.3.3.3 Del 3 av metaforen: känslan som påverkad och som kraft, orsak  känsla  människa  

Den tredje är en kombination, där händelsen utlöser en känsla som sedan utlöser en reaktion;  
orsak  känsla  känslomässig reaktion (Kövecses 2000:77-79). 

• KÄNSLOR ÄR EN BÖRDA (EMOTIONS ARE BURDENS) från METAFOREN FÖR 
HÄNDELSESTRUKTUR ingår även i denna metafor och tillhör dess tredje del. Bördan 
utövar en nedtyngande kraft mot bäraren, vilket skapar en negativ känsla. Denna börda utlöser 
sedan en reaktion hos bäraren genom att förhindra dennas rörelse och få denna att fungera 
anormalt (Kövecses 2000:82). 
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3 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka vilka metaforer som används i modern svenska för att beskriva och 
konkretisera domänen sorg och att försöka organisera dessa metaforiska uttryck efter källdomän, d.v.s. 
efter hur de konceptualiserar måldomänen sorg, men även att försöka knyta dessa till viktiga metaforer 
inom känslodomänen. 

Frågeställningarna är: 

- Vilka källdomäner används för att konkretisera måldomänen sorg? 

- Hur förhåller sig dessa metaforer till etablerade metaforer inom känslodomänen? 

- Finns det motsägelser inom en och samma metafor? 
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4 Material och Metod 

4.1  Material  
Data till studien utgörs av satser och ibland hela meningar innehållande en eller flera sorgemetaforer 
som manuellt extraherats ur olika typer av litteratur som behandlar ämnet sorg och från hemsidor och 
sociala media. Lakoff & Johnson (2003:179 [1980]) skriver att olika metaforer kan tillämpas beroende 
på vilken aspekt av ett koncept som ska framhävas. Litteratur med olika relation och perspektiv på 
sorg kan rimligtvis tänkas framhäva olika aspekter av sorgen och därför till en viss del innehålla olika 
metaforer som lyfter fram just de aspekter av sorgen som källmaterialet fokuserar på. Därför var målet 
att samla in material av olika typer; för olika målgrupper (exempelvis yngre läsare, lekmän och 
psykologer/pedagoger) och inom olika genrer och ett alltför likartat material undveks, eftersom att det 
kunde tänkas innehålla i stort sett samma metaforer. Då all litteratur behövde genomläsas för att 
metaforer manuellt skulle kunna extraheras ställdes dock kravet på diversitet i materialet i form av 
många olika typer av litteratur mot hur mycket material som manuellt kunde genomgås under en inte 
allt för lång tidsperiod, vilket innebar att materialmängden delvis behövde beskäras till att inte 
innefatta för många genrer. Storleken på materialet styrdes därför till stor del av mängden tid till 
förfogande. Även valet att utgå från endast skrivet material var tidsbetingat och uppstod i stort ur 
behovet att kunna samla in mycket material, men med en kortare tidsfrist. Skriftligt material är mycket 
mer tillgängligt och mindre tidskrävande i det att ingen genomlyssning och transkription av tal 
behövde göras och heller inga intervjuer. De enda bitar tal som förekom i undersökningsmaterialet 
utgjordes av utvalda delar av färdigtranskriberade intervjuer i Lundgren (2006) (se 4.1.1). 

Gemensamt för materialet var, utöver sorgetemat och det skrivna mediet, att det hämtats från nutida 
källor, då syftet var att undersöka sorgemetaforer i modern svenska. Källor från 2000-talet användes 
därför för att undvika att äldre metaforer som inte längre används i nutida svenska skulle samlas in. 
Källorna har även svenska som originalspråk och ingen litteratur i översättning förekom i 
materialinsamlingen. Detta val gjordes för att undvika risken att samla in material från litteratur i 
översättning som innehåller ett språkbruk delvis färgat av källspråket, där metaforer överförts från 
källspråket till målspråket. Bortsett från dessa likheter, eftersträvades ett så blandat material med så 
många olika sorgeperspektiv som möjligt. I följande sektion redogörs kort för den data och det 
material som ingår i studien, med en beskrivning av dess karaktär vad gäller genre och register. 

4.1.1 Källmaterialet 
Sammantaget användes fyra böcker från tre olika genrer, litteratur för barn, facklitteratur (etnologi och 
pedagogik) och mer prosaliknande bok som återger egenupplevd sorg i narrativ, romanliknande form. 
Dessa böcker hade olika förhållningssätt till sorgen och olika målgrupper och valdes med detta som 
grund. Böckerna presenteras kort nedan: 

• Sorgboken (Farm 2012), en informationsbok om sorg för barn. Författaren är legitimerad 
psykolog, men språket är anpassat för en yngre målgrupp och är därför relativt lättläst och 
informellt, men med målande beskrivningar. 

• Oväntad död - förväntad sorg (Lundgren 2006), en antropologisk/etnologisk studie av 
sörjandet som kulturellt fenomen och hur detta påverkar sorgen. Boken innehåller både analys 
av sambandet mellan kultur och sorg och transkriberade anhörigberättelser. Språket i 
brödtexten är färgat av både psykologiskt och sociologiskt fackspråksbruk, medan de 
transkriberade anhörigberättelserna är både informella och talspråkliga. 

• När det värsta händer: om krishantering i skola och förskola (Myndigheten för skolutveckling 
2012), en bestående av handlingsplaner för sorgehantering i skolan skriven av såväl pedagoger 
som psykologer och riktar sig främst till lärare och andra pedagoger. 
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• Inga fler dagar inom parantes (Borg 2007), återger författarinnan, präst och radiopratares, 
egenupplevda sorg efter faderns bortgång. Boken har narrativa, romanliknande delar där hon 
beskriver den egna sorgeprocessen och vardagen, men innehåller även delar som är tänkta som 
självhjälpande där författaren i egenskap av sitt prästämbete delger strategier och tankar kring 
sorgens gång. 

Materialet från böckerna kompletterades med material från två hemsidor; 11771 och 
Sorgemottagningen.2 1177, eller Vårdguiden, är Sveriges landstings internetplattform för hälsa och 
vård. Hemsidan erbjuder information kring såväl fysiska som psykiska sjukdomar och tillstånd liksom 
upplysningar om medicinering och patient- och anhörigrättigheter (Vårdguiden 2015). I 
materialinsamlingen användes upplysningssidan för sorg.3 Alla texter är skrivna av professionella 
läkare och/eller psykologer och sidan står tillgänglig för allmänheten (Vårdguiden 2015). Texterna 
riktar sig därför till en blandad mottagargrupp. Språket är därför sakligt, men relativt enkelt. 
Sorgemottagningen är hemsidan för en privat psykologisk mottagning som specialiserar sig på 
anhörigsorg och erbjuder samtal med psykologer. Hemsidan innehåller därför information, både om 
sorg och om mottagningens olika tjänster för stöd i sorgen (Sorgemottagningen). 

För att finna mindre formella texter kring sorg användes Korp,4 Språkbankens sökverktyg för korpora 
(Borin, Forsberg & Roxendal 2014). Korp tillhandahåller ett stort antal korpora av olika sorter, bl.a. 
texter från sociala media, tidningstexter och romantexter (Språkbanken 2016). Användaren har 
möjlighet att själv begränsa sökningen i gränssnittet till att endast innefatta valda korpora 
(Språkbanken 2018). I detta fall begränsades sökningen till Korps sociala media och sedan mer 
specifikt till de delar av denna som består av diskussionsmeddelanden mellan användare på 
nätgemenskapen Familjeliv under tråden Änglarum.5 Änglarum är en diskussionstråd öppen för 
föräldrar som förlorat ett barn, ofta i spädbarnsåldern. Meddelandena består till största del av mödrars 
berättelser kring sin sorg och sin vardag efter dödsfallet, men innehåller även dikter och minnen av det 
förlorade barnet. Konversationerna präglas till stor del av en informell ton och många av användarna 
är bekanta efter att ha skrivit till varandra under en längre period. Denna typ av materialinsamling av 
mindre formellt sorgespråk föredrogs framför intervjuer och inspelat tal främst på grund av den 
begränsade tiden tillgänglig för undersökningen. 

4.2  Metod 
De olika metaforernas källdomäner undersöktes, kategoriserades och analyserades utan hänsyn till 
distribution och frekvens i materialet, vilket innebar att en kvalitativ metod av textanalys tillämpades, 
där materialet analyserades, strukturerades och kategoriserades manuellt efter innehåll (Backman 
2016:36, Bell:2014:9). Triangulering tillämpades där textanalysen kompletterades med sökning i 
korpora. Datainsamling delades in i två faser, där den första fasen innebar insamling från böcker och 
hemsidor och den andra korpussökningen. 

I en tidigare studie kring metaforer i medlingssamtal mellan offer och gärningsmän av Cameron & 
Maslen (2010) användes en metod som delvis replikerades i denna uppsats. De använde i sin 
extrahering, analysering och kategoriindelning av metaforer, en metod där de kontinuerligt, under 
insamlingens gång utarbetade kategorier och finslipade dessa för att kunna reducera materialet 
parallellt med insamlingen och undvika oöverskådlighet (ibid 2010:11-12). De började således utan 
kategorier, för att under arbetets gång konstruera sådana för att sedan finjustera dessa i takt med att 
mer material bearbetades och fler metaforer samlades in. Denna kontinuerliga konstruktion av 

                                                      
1 http://1177.se/ (Hämtad 13/05-2018) 
2 https://www.sorgmottagningen.se/ (Hämtad 13/05-2018) 
3 https://www.1177.se/Stockholm/Tema/Psykisk-halsa/Diagnoser-och-besvar/Kriser-och-svarigheter/Sorg/    
4 http://spraakbanken.gu.se/ (Hämtad 13/05-2018) 
5 https://spraakbanken.gu.se/korp/#?stats_reduce=word&cqp=%5B%5D&corpus=familjeliv-anglarum 
(Hämtad 13/05-2018) 

http://1177.se/
https://www.sorgmottagningen.se/
https://www.1177.se/Stockholm/Tema/Psykisk-halsa/Diagnoser-och-besvar/Kriser-och-svarigheter/Sorg/
http://spraakbanken.gu.se/
https://spraakbanken.gu.se/korp/#?stats_reduce=word&cqp=%5B%5D&corpus=familjeliv-anglarum
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kategorier tillämpades även i denna uppsats. I Cameron & Maslens (2010) studie användes dock en 
annorlunda definition av metafor än den konceptuella och deras definition av kategori gjordes på basis 
av metaforiskt färdmedel (vehicle) som i stort sett motsvarar metaforisk källdomän inom 
metaforstudier utanför det konceptuella fältet (ibid 2010:11). För att anpassa metoden till denna 
studies konceptuella metafordefinition gjordes kategori-indelningen istället på basis av källdomän, 
utan några större förändringar mer än en termändring. Denna översättning av metafordefinition gjordes 
främst av den anledningen att tidigare studier inom känslodomänen (bl.a. Kövecses 2000) tillämpat 
den konceptuella definitionen och inte den av färdmedel. 

4.2.1 Genomläsning av tryckta källor och hemsidor 
I den första fasen genomlästes de två hemsidorna och de fyra böckerna om sorg; först hemsidorna, 
sedan böckerna. Sorgemetaforer extraherades, tillsammans med det omedelbara sammanhang de 
ingick i (fras, sats eller mening, avhängigt hur mycket kontext som krävdes för att möjliggöra 
tydlighet i analysen och presentationen), samtidigt som de påträffades i materialet. Dessa kopierades 
när detta var möjligt och transkriberades annars. Metaforerna placerades sedan i ett separat dokument. 
Varje källa (d.v.s. varje bok och hemsida) gavs en egen textfärg eller -font i dokumentet, för att 
särskilja dem från varandra. 

Målet var att under insamlingsprocessens gång finna övergripande källdomäner som kunde fungera 
som kategorier (ex SORG ÄR MÖRKER) att sortera in nytt material under. Tanken var att dessa 
övergripande källdomäner även skulle kunna innefatta undergrupper av liknande, men mer specifika, 
källdomäner. Metaforer med liknande källdomäner placerades i direkt anslutning till varandra i 
dokumentet och den mest övergripande av dessa lokaliserades kontinuerligt. Därmed kunde också nya 
kategorier arbetas fram när nya källdomäner stöttes på och äldre finjusteras. Ett exempel på en sådan 
omvärdering och finjustering är hur SORG ÄR ETT KONSTVERK kunde ställas in under 
övergruppen SORG ÄR EN PRODUKT, då KONSTVERK utgör en mer specifik typ av PRODUKT 
och alltså bygger på antagandet att SORG ÄR EN PRODUKT men mer specificerad (se 5.1.2.1.4. och 
5.1.2.1.4.1). De metaforer som endast bestod av en nivå och inte innehöll mer specifika undergrupper 
placerades ensamma i dokumentet. 

Genom detta kontinuerliga kategoriserande av materialet skedde en stor del av analysen under 
insamlingens gång, samtidigt som det insamlade materialet gavs struktur. Enstaka förekomster av 
metaforer eller metaforer där ingen övergripande källdomän upplevdes vara given lämnades under 
kategori ”osäker” för senare analys. Ett krav på två förekomster innan påbörjad analys sattes upp, för 
att undvika att kategorier skapades av för snäva eller diffusa källdomäner. Ett exempel på hur en sådan 
metafor med osäker källdomän kunde se ut är denna metafor som vid ett tillfälle hade endast en 
förekomst: [s]amtidigt kan tonåringen känna bitterhet över att ha blivit gjorda till bipersoner i 
sorgen.6 Biperson antyder att det skulle kunna röra sig om något liknande: SORG ÄR ETT 
SKÅDESPEL SOM DEN SÖRJANDE DELTAR I, men med bara en förekomst var det svårt att 
avgöra om det tillhör en vidare källdomän eller om SKÅDESPEL utgjorde en egen källdomän. 
Ytterligare material bekräftade sedan antagandet att det rörde sig om en källdomän SKÅDESPEL (se 
5.1.1.5). Dessa olika metaforer relaterades under arbetets gång till ett flertal av de metaforer som är 
framträdande inom känslodomänen, i takt med att de dök upp. Dessa placerades då under namnet på 
metaforen, exempelvis SORG ÄR TRYCK INUTI EN BEHÅLLARE (För Kövecses (2002:65) 
KÄNSLOR ÄR TRYCK INUTI EN BEHÅLLARE). 

4.2.2 Sökning med korpora 
Fas två innebar korpussökning med korpusverktyget Korp. Sökningen begränsades till Familjelivs 
Änglarum. Sedan gjordes sökningar på nyckeltermer till de redan insamlade metaforerna, för att se om 
dessa förekom även där. Ett exempel på hur detta kunde se ut var att prepositionsfrasen i hjärtat 
användes som sökterm, för att finna exempel på förekomster av metaforen HJÄRTAT/SINNET ÄR 

                                                      
6 Vårdguiden https://www.1177.se/Stockholm/Tema/Psykisk-halsa/Diagnoser-och-besvar/Kriser-och-
svarigheter/Sorg/ (Hämtad:10/5-2018)   

https://www.1177.se/Stockholm/Tema/Psykisk-halsa/Diagnoser-och-besvar/Kriser-och-svarigheter/Sorg/
https://www.1177.se/Stockholm/Tema/Psykisk-halsa/Diagnoser-och-besvar/Kriser-och-svarigheter/Sorg/
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EN BEHÅLLARE FÖR SORG. Korp är designat så att efter att en sökning gjorts dyker sökresultat 
upp i rader under varandra, i ordning efter datum, med söktermen gråmarkerad och placerad i mitten 
av textraden, med omgivande kontext på båda sidorna, vilket illustreras i bild 1. Ett exempel på 
sökresultat från en sådan sökning är [j]ag är också en sån som inte gråter, men jag gråter massor i 
hjärtat,7 med söktermen i fetstil. Användaren kan sedan klicka på sökresultatet och ges information 
om detta i en ruta till höger. Bild 2 visar hur detta ser ut. Rutan innehåller för Familjeliv, bland annat 
en länk till den aktuella tråden, vilken användaren sedan kan följa. Detta gjordes och väl i den aktuella 
tråden söktes meningen med metaforen upp. Allra först kontrollerades att det faktiskt var en metafor 
och sedan att denna hänvisade till sorg och inte något annat, som exempelvis; [k]oaglet bildades av 
Ecmo-kanylen i hjärtat.8 Om meningen visade sig innehålla en faktisk sorgemetafor kopierades denna 
sedan, tillsammans med närmaste kontext och placerades därefter under relevant metaforkategori i 
dokumentet, på ett liknande sätt som citaten från böckerna och hemsidorna under fas ett av 
insamlingen. Varje tråd gavs en egen siffra och denna siffra antecknades framför citaten i dokumentet 
(exempelvis siffra 15 framför citat från tråd 15) och länk till varje tråd sparades, också den numrerad. 

 
 

                                                      
7 Familjeliv 1 http://www.familjeliv.se/forum/thread/29476118-min-bebis-pa-6-manader-har-dott-del-3/1 
(Hämtad 10/5-2018) 

8 Familjeliv 12 http://www.familjeliv.se/forum/thread/70553129-ecmo-dokumentaren-pa-svt#anchor-
m15 (Hämtad 10/5-2018) 

Bild 1. Bilden visar en sökning med korpusverktyget Korp. Överst till vänster i sökrutan står söktermen ”i 

hjärtat.” Under listas de resultat som överensstämmer med denna. 

Bild 2. Till höger om sökresultaten finns information om aktuellt ord (det gråmarkerade) och länk till den 

tråd som sökresultatet hämtats från. Det finns länkar till både till diskussionsforumet Änglarum och till de 

diskussionstrådar som skapats för mer specifika ämnen. 

http://www.familjeliv.se/forum/thread/29476118-min-bebis-pa-6-manader-har-dott-del-3/1
http://www.familjeliv.se/forum/thread/70553129-ecmo-dokumentaren-pa-svt#anchor-m15
http://www.familjeliv.se/forum/thread/70553129-ecmo-dokumentaren-pa-svt#anchor-m15
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4.2.3 Slutlig analys av materialet 
En stor bit av analysen av materialet skedde kontinuerligt under datainsamlingen, vilket innebar att det 
dokument vari metaforerna placerats under kategorier till stor del innehöll en färdig analys. De kluster 
av metaforer som hade liknande källdomäner genomgicks dock igen, mer strukturerat och kontrollerat 
efter att allt material samlats in, för att upptäcka svagheter i gruppindelningen. Detta gjordes med 
målet att finna den mest övergripande typen att presentera i resultatet. I denna slutliga analys 
bortsorterades även de källdomäner med endast en förekomst, i enlighet med uppsatt krav på 
åtminstone två förekomster (se sektion 4.2.1). 
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5 Resultat 
Frågeställningarna tas i detta avsnitt upp och besvaras i samma ordning som de står uppställda under 
syfte och frågeställning. 

5.1  Frågeställning 1 
- Vilka källdomäner används för att konkretisera måldomänen sorg? 

Sammanfattningsvis noterades 21 övergripande källdomäner i materialet. Många av dessa mer 
övergripande metafordomäner innehåller sedan mer specifika undergrupper, vars källdomäner tillhör 
samma grundläggande kategori, men utgör en högre abstraktionsnivå. Dessa undergrupper var 14 till 
antalet. 

I figuren nedan listas först namnen på de mindre specifika övergrupperna. De har organiserats enligt 
metafortyp; strukturell, ontologisk eller spatial. För de ontologiska metaforerna innebär 
PERSONIFIERING en så pass övergripande nivå att denna ej listas. Sedan (i avsnitt 5.1.1, 5.1.2 och 
5.1.3) följer en mer ingående beskrivning av de olika metaforgrupperna, där undergrupperna listas i 
samband med övergrupperna. Exempel från materialet ges även för att demonstrera hur de olika 
metaforerna kan se ut i användning. 

 
Figur 1: lista över de olika övergrupper som förekom i materialet. 

5.1.1 Strukturella metaforer 
Nedan presenteras de strukturella metaforer som upptäcktes i materialet, dvs de metaforer vari 
konceptet sorg struktureras i enlighet med ett annat icke-konkret koncept (för närmare beskrivning se 
sektion 2.2.1.1). 

5.1.1.1 SORG ÄR ETT ARBETE 

SORG ÄR ETT ARBETE utgör en källdomän utan undergrupper. Sorgen konceptualiseras i denna 
metafor i termer av ett arbete eller en syssla, vilken måste avslutas för att livet ska kunna fortsätta. 
Denna metafor förekommer i form av termen sorgearbete (1a), jämte den snarlika termen 
sorgebearbetning (1b), men uppträder även i andra konstellationer (1c). 

1a) För en del kan det ta flera år innan sorgearbetet kan börja. (Vårdguiden 2018) 

1b) Just i sorgebearbetningen hjälper det dig… (Farm 2012:49) 
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1c) Efter chocken kommer reaktionsfasen då man är helt upptagen av sin sorg. (Vårdguiden 2018) 

5.1.1.2 SORG ÄR EN PROCESS 

SORG ÄR EN PROCESS innebär att sorgen ses som en dynamisk process, uppbyggd av olika faser. 
Dessa faser ses antigen som något den sörjande själv måste gå igenom för att kunna lämna sorgen (2a), 
eller som något sorgen genomgår (2b). 

2a) Vilket beslut ni än tar så förändras inte saknaden, man måste nog gå igenom sorgens olika faser. 
(7 Familjeliv) 

2b) …att sorgen efter det första året går in i en ny fas… (Farm 2012:103) 

5.1.1.2.1 SORG ÄR EN RESA 

SORG ÄR EN RESA utgör en undergrupp till SORG ÄR EN PROCESS. I denna metafor ses de olika 
faserna för SORG ÄR EN PROCESS som anhalter vilken den sörjande måste passera för att bearbeta 
sorgen (2.1). 

2.1) ...redogörelser om den sorg som kan avslutas genom en trygg färd via dessa stadier. (Lundgren 
2006:22) 

5.1.1.3 SORG ÄR OREDA 

SORG ÄR OREDA – sorg konceptualiseras i denna metafor som brist på ordning och sorgen utgörs av 
ett kaos (3). 

3) …i det kaos som förlust och sorg innebär. (Lundgren 2006:169) 

5.1.1.4 SORG ÄR EN EKONOMISK MARKNAD  

SORG ÄR EN EKONOMISK MARKNAD likställer sorgen med en ekonomisk kraft på en marknad, 
vilken måste regleras. Denna reglering sker antingen av samhället (4a), eller genom självreglering, 
dvs av den sörjande själv (4b). Denna metafor förekommer endast i Lundgrens etnologiska studie. 

4a) Tony Walter argumenterar för att samhället reglerar sorgen… Genom denna reglering skapas 
känslomässiga responser och beteenden. (Lundgren 2006:140) 

4b) Mina intervjuer är alla exempel på en sorts självreglering av sorgen… (Lundgren 2006:133) 

5.1.1.5 SORG ÄR EN FILM 

SORG ÄR EN FILM utgörs av en metafor där sorgen ses som en löpande process; en film. Denna film 
kan pausas (5a och 5b). Denna metafor förekommer endast i Farms (2012) Sorgebok, jämte en bild på 
en fjärrkontroll och en DVD-spelare. 

5a) Från att ha reagerat: känt, tänkt och handlat direkt, får du nu en chans att ibland trycka på 
pausknappen. (Farm 2012:66) 

5b) Sätt sorgen i pausläge. (Farm 2012:77)  

5.1.1.6 SORG ÄR ETT SKÅDESPEL SOM DEN SÖRJANDE DELTAR I  

SORG ÄR ETT SKÅDESPEL SOM DEN SÖRJANDE DELTAR I innebär att sorgen 
konceptualiseras som en teaterpjäs, där de olika parterna tillskrivs en viss roll (6a) och följer ett redan 
givet och utsatt mönster i enlighet med ett manuskript (6b). 

6a) Samtidigt kan tonåringen känna bitterhet över att ha blivit gjorda till bipersoner i sorgen. 
(Vårdguiden 2018) 

6b) Sörjandets manuskript (Lundgren 2006:37) 
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5.1.1.7 SORG ÄR NÄRHET TILL DEN DÖDA 

SORG ÄR NÄRHET TILL DEN DÖDA - sorgen ses i denna metafor som en länk till den avlidna och 
ett sätt att hålla denna kvar hos sig. Att komma vidare i sorgen likställs därför med att klippa banden 
till, eller släppa taget om den döda (7b och 7c). 

7a) När sorgen är som djupast är han allra närmast sin pojke. (Lundgren 2006:79) 

7b) Sorgens avslutade berättelse – att klippa banden (Lundgren 2006:108) 

7c) …en familj som inte släpper taget och som är fruktansvärt ledsna över att mist sin flicka. (10 
Familjeliv) 

5.1.1.8 SORG ÄR MÖRKER  

SORG ÄR MÖRKER – i metaforen konceptualiseras sorgen som avsaknaden av ljus. Att sörja innebär 
antingen, som i 8a, att befinna sig i mörker, eller som i 8b att vara fylld av mörka (svarta) tankar. 

8a) Det var ett ljus i ett allt mer hotande mörker. (Borg 2007:18) 

8b) Rädd för att de svarta tankarna och känslorna aldrig ska gå över. (Farm 2012:8) 

5.1.1.9 SORG ÄR EN NATURKRAFT 

SORG ÄR EN NATURKRAFT innebär att sorgen ses som en okontrollerbar naturkraft, riktad mot 
den sörjande. I materialet förekommer denna metafor med tre typer av naturkrafter. En av dessa är 
storm - både explicit utryckt (9a) och genom formulering rasa (9b). Därtill förekommer även oväder 
(9c) och vatten, där sorgen ses som vågor och strömmar, som styr den sörjande i en viss riktning (9d).  

9a) Ni är mina pelare min livlina när det går utför och stormen drar närmare. (Familjeliv 4) 

9b) Sorgen rasar inom mig… (Borg 2007:42) 

9c) Skapa en inre värme, som värmer dig inifrån vid oväder… (Farm 2012:88)  

9d) Vågen, sorgen, har en rörelse framåt, du mår lite bättre, och sen dras du tillbaka en bit av 
underströmmen. (Farm 2012:55) 

5.1.1.10 SORG ÄR ATT DÖ 

SORG ÄR ATT DÖ betyder att den sörjande konceptualiseras som själv avliden och sorgen ses som 
en typ av död (10).  

10) …jag dog när hon dog... (30 Familjeliv)  

5.1.1.11 SORG ÄR FÖRHINDRANDE AV RÖRELSE  

SORG ÄR FÖRHINDRANDE AV RÖRELSE bygger på metaforen att utveckling är rörelse och att 
svårigheter utgör ett hinder mot denna rörelse. Sorg ses i denna metafor som en sådan svårighet. 

SORG FÖRHINDRAR LIVETS RÖRELSE utgör en undergrupp till SORG ÄR FÖRHINDRANDE 
AV RÖRELSE. Denna metafor bygger på att livet ses som rörelse framåt, antingen genom att 
människan rör sig genom livet, eller att livet rör sig förbi människan. Sorgen konceptualiseras i SORG 
FÖRHINDRAR LIVETS RÖRELSE som en kraft som fått denna rörelse att avta. De flesta exempel 
av denna metafor berörde avstanning av människans rörelse genom livet och målet att kunna gå vidare 
och på så vis återuppta livet (11a), men även instanser av att livet har stannat förekom (11b). 

11a) …att man får bearbeta också det för att kunna gå vidare. (Vårdguiden 2018) 

11b) Sorgen och saknaden är enorm och livet har stannat. (6 Familjeliv) 
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5.1.1.11.1 SORG FÖRLAMAR DEN SÖRJANDE  

SORG FÖRLAMAR DEN SÖRJANDE utgör en undergrupp till SORG ÄR FÖRHINDRANDE AV 
RÖRELSE. Metaforen innebär att sorgen ses som en förlamande kraft som förhindrar den sörjandes 
rörelser (11.1). 

11.1) …å jag är oxå förlamad av sorg bitvis. (Familjeliv 28) 

5.1.1.11.2 SORG ÄR EN MOTKRAFT 

SORG ÄR EN MOTKRAFT är ännu en undergrupp till SORG ÄR FÖRHINDRANDE AV 
RÖRELSE. I denna metafor konceptualiseras sorgen som en kraft som aktivt, genom motstånd, 
hindrar den sörjandes rörelser genom att bromsa upp dessa (11.2). Sår används här för att beskriva 
sorgen (se 5.1.2.1.3.2). 

11.2) …för att bära våra sår så att de inte bromsar oss eller får oss att må dåligt i onödan. (Farm 
2012:10) 

5.1.1.11.3 SORG ÄR EN BÖRDA  

SORG ÄR EN BÖRDA är ytterligare en undergrupp till SORG ÄR FÖRHINDRANDE AV 
RÖRELSE. Sorgen utgör i metaforen en nedtyngande kraft i form av en börda, som utlösts av den 
föreliggande förlusten. Denna börda måste den sörjande bära med sig, vilket förhindrar dennas rörelse 
framåt och således utlöser en reaktion i form av att den sörjande inte kan fungera som normalt. 
BÖRDEMETFOREN återfinns i materialet både i form av formuleringen börda (11.3a), men också 
genom verbet bära (11.3b) och adjektivet tung (11.3c). 

11.3a) Att lösa gamla tvister kan lätta på bördan efter förlusten. (Vårdguiden 2018) 

11.3b) Den personliga sorgen kan ingen annan bära (Sorgemottagningen) 

11.3c) Ibland känns sorgen så tung att man får ett behov av att lägga skulden på någon… (Vårdguiden 
2018) 

5.1.2 Ontologiska metaforer 
Under denna rubrik presenteras de ontologiska metaforerna från materialet (för närmare beskrivning se 
2.2.1.1). Detta innefattar de metaforer där det abstrakta fenomenet sorg struktureras i termer av något 
konkret. 

5.1.2.1 SORG ÄR EN BEHÅLLARE  

SORG ÄR EN BEHÅLLARE innebär ett antagande att sorgen är ett tillstånd. Detta tillstånd har sedan 
konkretiserats som en behållare (1a), med medelpunkter och periferier (1b).  Denna behållare kan 
sedan fyllas med andra saker, som i 1c där sorgen utgör en behållare för andra känslor. Denna 
behållare, eller plats kan, som i 1d, utgöras av utarbetade landskap, såväl som mindre behållare (1a). 

1a) De lägger locket på sorgen. (Lundgren 2006:93) 

1b) Det finns rörelser, kanske inte bort från sorgen, utan snarare in mot dess mitt. (Borg 2007:84) 

1c) Barns sorg kan, liksom de vuxnas, vara fylld av motstridiga, komplicerade och svåra känslor. 
(Vårdguiden 2018) 

5.1.2.1.1 SORG ÄR EN BEHÅLLARE FÖR MÄNNISKAN  

SORG ÄR EN BEHÅLLARE FÖR MÄNNISKAN är en undergrupp till SORG ÄR EN 
BEHÅLLARE och innebär likt 1b att sorgen ses som behållare med ett innehåll. I metaforen består 
detta innehåll av den sörjande själv och att sörja innebär i denna metafor att befinna sig i sorg (1.1a). I 
många fall ses denna behållare som en plats som måste lämnas för att människan ska kunna släppa sin 
sorg. Mest framträdande var detta i materialet i form av formuleringen gå vidare, men även lämna 
sorgen användes, varav både förekommer i 1.1b. Att inte kunna gå vidare likställs i 1.1c med att vara 
instängd i sorgen. 
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1.1a) Det du befinner dig i nu: din sorg, din ilska och din trötthet... (Farm 2012:39) 

1.1b) ...som talar om att gå vidare i livet och lämna sorgen. (Lundgren 2006:95) 

1.1c) Från att ha varit instängd i min egen sorg… (Borg 2007:84) 

5.1.2.1.1.1 SORG ÄR EN TUNNEL 
SORG ÄR EN TUNNEL är en undergrupp till SORG ÄR EN BEHÅLLARE FÖR MÄNNISKAN. I 
detta fall ses sorgen som en tunnelliknande behållare, vilken den sörjande måste gå igenom för att 
kunna lämna sorgen. Mest framträdande var denna metafor i formuleringen gå igenom en sorg 
(1.1.1a). Metaforen förekom även mer explicit i 1.1.1c och 1.1.1b, där den sörjande befinner sig på 
andra sidan av sorgen. 

1.11a) …nämligen de som själv gått igenom en sorg. (Vårdguiden 2018) 

1.11b) På andra sidan av en sorg… (Farm 2012:99) 

1.11c) Just nu känns det som jag går igenom en tunnel. (Familjeliv 3) 

5.1.2.2 SORG ÄR ETT INNEHÅLL I DEN BEHÅLLARE SOM UTGÖRS AV MÄNNISKAN 

SORG ÄR ETT INNEHÅLL I DEN BEHÅLLARE SOM UTGÖRS AV MÄNNISKAN innebär en 
komplex metafor där SORG ÄR ETT INNEHÅLL I EN BEHÅLLARE och MÄNNISKAN ÄR EN 
BEHÅLLARE kombinerats. Sorgen befinner sig således inuti den sörjande (2). 

2) …att jag inte skulle hålla sorgen inom mig. (Borg 2007:7) 

5.1.2.2.1 SORG ÄR ETT INNEHÅLL I DEN BEHÅLLARE SOM UTGÖRS AV 
HJÄRTAT/SINNET  

SORG ÄR ETT INNEHÅLL I DEN BEHÅLLARE SOM UTGÖRS AV HJÄRTAT/SINNET är en 
undergrupp till SORG ÄR ETT INNEHÅLL I DEN BEHÅLLARE SOM UTGÖRS AV 
MÄNNISKAN. Denna metafor är ytterligare komplex då den utöver de två antaganden som gäller för 
SORG ÄR ETT INNEHÅLL I DEN BEHÅLLARE SOM UTGÖRS AV MÄNNISKAN även 
innefattar att hjärtat eller sinnet är de delar av människan som är kopplade till känslolivet. Behållaren 
utgörs därför i denna metafor av hjärtat (2.1a) eller sinnet (2.1b). 
2.1a) Mina ögon o mun kan le men sorgen i mitt hjärta kan ingen se. (Familjeliv 2) 

2.1b) …men med sorg i sinnet. (Familjeliv 4) 

5.1.2.2.1.1 SORG ÄR ETT TRYCK I DEN BEHÅLLARE SOM UTGÖRS AV MÄNNISKAN  
SORG ÄR ETT TRYCK I DEN BEHÅLLARE SOM UTGÖRS AV MÄNNISKAN utgör en 
undergrupp till SORG ÄR ETT INNEHÅLL I DEN BEHÅLLARE SOM UTGÖRS AV 
MÄNNISKAN. I denna metafor ses sorgen som ett innehåll i den behållare som utgörs av den 
sörjande. Sorgen struktureras i form av en kraft utåt; ett tryck. När detta tryck stiger riskerar det att 
spränga behållaren (2.2). Metaforen är därmed en komplex sådan som består av tre antaganden; de två 
för SORG ÄR ETT INNEHÅLL I DEN BEHÅLLARE SOM UTGÖRS AV MÄNNISKAN (se ovan) 
och SORG ÄR ETT TRYCK I EN BEHÅLLARE. 
2.2) Men det känns som att jag håller på att sprängas inifrån. Som att alla känslor jag har kommer snart 
explodera ut. (Familjeliv 5) 

5.1.2.2.1.2 SORG ÄR TOMHET 
SORG ÄR TOMHET innebär att sorgen ses som ett tomrum. Denna metafor delar antingen 
antaganden med SORG ÄR EN BEHÅLLARE i det att SORG ÄR EN TOM BEHÅLLARE, ett 
vakuum (1.2), eller med SORG ÄR ETT INNEHÅLL I DEN BEHÅLLARE SOM UTGÖRS AV 
MÄNNISKAN i det att sorgen konceptualiseras som att den behållare som utgörs av människan är tom 
(2.3). 
1.2) Känns som man lever i ett vacuum. (Familjeliv 6) 

2.3) Men det kan också vara så… att det känns tomt och ledset inombords. (Farm 2012:63) 
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5.1.2.3 SORG ÄR KROPPSLIG 

SORG ÄR KROPPSLIG innebär en metonymi, där olika aspekter av sorgens fysiska reaktioner står 
för sorgens helhet. För denna metafor finns två separata tolkningsmöjligheter. Dessa båda presenteras 
här (för diskussion, se 6.1.4). 

1. I den första konkretiseras sorgen genom att knytas till den mänskliga kroppen och ses som en 
del av denna. Upplevelsen av sorg struktureras metonymiskt i form av de fysiska uttryck som 
den kan ta; utmattning (3a) och trötthet och tyngd (3b). 

2. I en alternativ tolkning ses sorgen istället som en uttröttande kraft som sliter på den sörjande 
och således framkallas vissa fysiska reaktioner; utmattning (3a) eller trötthet och tyngd i 
kroppen (3b), som sorgen sedan metonymiskt benämns via.  

3a) …och sorgen var så fysiskt utmattande. (Borg 2007:27)  

3b) …du blir trött, tung i kroppen… (Farm 2012:53) 

Dessa parallella tolkningsmöjligheter av sorgen som antingen en del av den sörjande, eller som en 
riktad kraft återfinns även hos de tre undergrupperna för SORG ÄR KROPPSLIG; SORG ÄR 
TÅRAR, SORG ÄR SJUKDOM/SÅR/SKADA/SMÄRTA och SORG ÄR SKADA/SMÄRTA I 
HJÄRTAT. 

5.1.2.3.1 SORG ÄR TÅRAR 

SORG ÄR TÅRAR är en undergrupp till SORG ÄR KROPPSLIG.  

1. Den första tolkningen av denna metafor innebär att sorgen ses som det fysiska uttryck sorgen 
kan ta i form av just tårar. Att gråta ses som ett sätt att sörja (3.1b) och bearbeta sorgen (3.1a). 

2. Den andra tolkningen innebär att den sörjandes tårar ses som den fysiska reaktion som den 
emotionella kraften sorg pressar fram. Att gråta är därför människan som övertas av den 
emotionella kraften och förlorar kontroll. 

3.1a) …om det stannar upp utan att tårarna har fått komma ut brukar man säga att sorgen har frusit.  
(Lundgren 2006:72) 

3.1b) Och tycker vi att det är konstigt att sörja ett djur kan vi kanske hålla det för oss själva den dag vi möter 
någon som gråter över sin hund. (Borg 2007:175) 

5.1.2.3.2 SORG ÄR SJUKDOM/SÅR/SKADA/SMÄRTA 

SORG ÄR SJUKDOM/SÅR/SKADA/SMÄRTA innebär en förlängning av SORG ÄR KROPPSLIG. 

1. Sorgen ses i enlighet med den första tolkningsmöjligheten som en del av den sörjandes kropp 
och den emotionella smärta som sorgen utgör har konkretiserats som en fysisk sådan; ett sår 
(3.2a), en smärta (3.2b) eller en sjukdom i form av antonymen till frisk (3.2c). 

2. Den andra tolkningsmöjligheten innebär att sorgen ses som en kraft som framkallar ett 
emotionellt svar hos den sörjande i form av en smärta (3.2b), vilken kan konkretiseras som ett 
sår (3.2a) eller en sjukdom (3.2c). 

3.2a) Du måste få läka dina sår. (Farm 2012:34) 

3.2b) …att de hittar vägar och möjligheter till liv trots denna djupa smärta. (Borg 2007:142) 

3.2c) …att det alltid är viktigt att arbeta sig igenom för att bli frisk diskuteras på ett mera ifrågasättande vis. 
(Lundgren 2006:168) 

5.1.2.3.2.1 SORG ÄR SMÄRTA I HJÄRTAT  
SORG ÄR SMÄRTA I HJÄRTAT utgör en undergrupp till SORG ÄR 
SJUKDOM/SÅR/SKADA/SMÄRTA, med fokus på smärtan. För denna metafor innebär samma två 
tolkningsmöjligheter som för SORG ÄR SJUKDOM/SÅR/SKADA/SMÄRTA, med specificeringen 
av hjärtat som behållare för mänskliga känslor som enda skillnad (3.21). 
3.21) På fredag är det Dylans ettårs dag och det värker i hjärtat redan. (Familjeliv 7) 
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5.1.2.4 SORG ÄR EN PRODUKT  

SORG ÄR EN PRODUKT - i metaforen ses sorgen som en produkt som skapas av en viss händelse 
eller minnet av den (4). 
4) Men abort kan skapa sorg i en människas liv. (Borg 2007:171) 

5.1.2.4.1 SORG ÄR ETT KONSTVERK 

SORG ÄR ETT KONSTVERK är en undergrupp till SORG ÄR EN PRODUKT. I denna metafor ses 
sorgen som en specifik typ av produkt, ett konstverk. Metaforen förekom i form av sorgeuttryck (4.1). 
4.1) Anita är den som i sitt uttryckande av sorgen, sorgens gestaltning, dess peformativitet, tydligt visat sig och 
sina känslor. (Lundgren 2006:73). 

5.1.2.5 SORG ÄR EN ÄGODEL  

SORG ÄR EN ÄGODEL i denna metafor ses sorgen som en fysisk tillhörighet hos den sörjande. Den 
sörjande kan således ha sorg (5a), som antingen kan delas, eller vara den sörjandes alldeles egna (5b). 
5a) Precis som vuxna kan barn som har sorg reagera på många olika sätt. (Vårdguiden 2018) 

5b) Dina känslor och din sorg blir inte bara dina egna. (Farm 2012:32) 

5.1.2.6 SORG ÄR JORD  

SORG ÄR JORD innebär att sorgen ses som en näringsrik jord, mylla (6a), varur något kan växa (6b). 
6a) Människor kan tro att jag förtränger sorgen, men den blir snarare till mylla… (Lundgren 2006:150)  

6b) Ur sorgen kan växa kraft och styrka. (Vårdguiden 2018) 

5.1.2.7 SORG ÄR ETT TRASIGT FÖREMÅL 

SORG ÄR ETT TRASIGT FÖREMÅL innebär att sorgen konceptualiseras som att den sörjandes liv 
gått i bitar, vilka måste pusslas samman för att det sedan ska kunna fortsätta (7a och 7b). 
7a) Jag ville få ordning på livet på en gång, samla ihop bitarna och försöka. (Lundgren 2006:48) 

7b) …att man knappt får tid att sörja och plocka ihop bitarna av ens liv. (26 Familjeliv) 

5.1.2.8 PERSONIFIERING 

PERSONIFIERING utgör en väldigt övergripande metaforisk process. Den innebär att sorgen ses som 
en person, med personlighetsdrag (vilket i 0 metaforiskt omtalas som ansikten). 
0) Sorgen har många ansikten. (Lundgren 2006:132) 

5.1.2.8.1 SORG ÄR EN AGENT  

SORG ÄR EN AGENT innebär en övergripande undergrupp till PERSONIFIERING där den 
personifierade sorgen även ges agentiva drag. Den ses som en kraft i rörelse mot den sörjande vilket 
utlöser känslan av sorg hos denna (7a och 7b) och sorgen kan komma (8a) och följa (8b). Att den 
sörjande möter sorgen tillåter således denna att känna den. 
8a) Att du låter sorgen komma… (Farm 2012:20) 

8b) Döden och sörjandet följer människor i alla tider och platser. (Lundgren 2006:9) 

5.1.2.8.1.1 SORG ÄR EN MOTSTÅNDARE  
SORG ÄR EN MOTSTÅNDARE är en undergrupp till SORG ÄR EN AGENT, där sorgen innebär en 
viss typ av agent; en angripare av den sörjande. Den sörjande kan således befinna sig i en typ av strid 
om kontroll över det egna känslolivet med sorgen (8.1). I denna metafor är känslan, till skillnad från i 
SORG ÄR EN AGENT redan utlöst. 

8.1) Inte nog med att ni måste brottas med sorg över att ha förlorat ert barn… (Familjeliv 8) 
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5.1.2.8.2 SORG ÄR ETT KEDJAT DJUR 

SORG ÄR ETT KEDJAT DJUR – i denna metafor ses sorgen som en farlig kraft, för tillfället under 
kontroll, men som kan släppas loss och då potentiellt utgöra en fara folk i närheten (9a) eller den 
sörjande själv (9b). 
9a) Kanske gjorde de så för att hennes sorg var mindre "farlig" för dem? (Familjeliv 9) 

9b) Om vi skulle släppa loss alla dessa mörka krafter i vårt inre på en gång skulle nog inte alla ha kraften att 
kämpa vidare. (Familjeliv 10) 

5.1.3 Spatiala metaforer 
Här presenteras den spatiala metafor som upptäcktes i materialet. Denna innebär att sorgen 
struktureras i enlighet med människans spatiala upplevelser av upp/ned (för närmare beskrivning se 
avsnitt 2.2.1.1). 

5.1.3.1 SORG ÄR NEDÅT  

SORG ÄR NEDÅT innebär att sorg konceptualiseras som att befinna sig nedåt. Denna metafor 
samspelar med SORG ÄR EN BEHÅLLARE FÖR MÄNNISKAN i det att den sörjande ses som 
befinnande sig i sorgen, på dess botten eller djupt nere (1a, 1b, 1c och 1d). Att sluta sörja innebär 
därför att ta sig upp (1b och 1c). 
1a) Just nu är jag nere i ett svart, svart hål och vet inte hur jag ska lyckas att ta mig härifrån! (Familjeliv 4) 

1b) Botten nådde vi när vi skulle hem efter förlossningen och livet skulle gå vidare utan vår lilla flicka. Men efter 
det kunde vi också börja ta oss uppåt. (Familjeliv 11) 

1c) …när man långsamt och med möda drar sig upp. (Borg 2007:74) 

1d) Mitt i den djupa sorgen kan det kännas skönt att bli av med allt ansvar för ägodelarna. (Vårdguiden 2018) 

5.2  Frågeställning 2 
- Hur förhåller sig dessa metaforer till etablerade metaforer inom känslodomänen? 

Mer generellt kan det sägas att materialet innehåller många instanser av ontologiska metaforer – vilket 
anknyter till både Lakoff & Johnsons 2003:50 [1980]) och Kövecses (2000:64) konstaterande att 
denna metafortyp innehar en viktig plats i figurativt känslospråk. Mer specifikt förekommer båda de 
av Lakoff & Johnsons (1999:170-234) metaforer för känslor som undersökts av Kövecses (2000:52-
60); METAFOREN FÖR HÄNDELSESTRUKTUR och den KRAFTMETAFOR som Kövecses 
menar är en, på många vis, övergripande känslometafor. I materialet förekommer även Sweetsers 
(1990) PSYKET SOM KROPP-METAFOR. Däremot finns det för SORG ÄR KROPPSLIG två 
parallella tolkningsmöjligheter, som även betyder två olika relateringsmöjligheter till tidigare 
forskning. Möjlighet ett ger en analys där metaforen relaterar till PSYKET SOM KROPP-
METAFOREN. I den andra tolkningen av metaforen delar denna istället drag med 
KRAFTMETAFOREN. Båda dessa analyser presenteras härunder, under varsin rubrik och lyfts sedan 
i resultatdiskussionen tillsammans med en genomgång av klassificeringsförfarandet och dess 
förutsättningar (sektion 6.1.4). 

De tre metaforerna; PSYKET SOM KROPP-METAFOR, METAFOREN FÖR 
HÄNDELSESTRUKTUR och KRAFTMETAFOREN behandlas här i samma ordning som i 
bakgrunden. För närmare beskrivning och exemplifiering av de olika metaforerna, se 2.3 och 5.1. 

5.2.1 PSYKET SOM KROPP-METAFOREN 
Ett flertal av metaforerna knöt an till just den mänskliga kroppen och dess upplevelser. Dessa redogörs 
för i följande sektion och relateras till PSYKET SOM KROPP-METAFOREN. 
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SORG ÄR KROPPSLIG innebär två undergrupper; SORG ÄR SMÄRTA/SÅR/SKADA och SORG 
ÄR TÅRAR. Den övergripande nivån använder de olika kroppsliga reaktionerna som sorg kan utlösa 
för att beskriva den metonymiskt. SORG ÄR TÅRAR använder de fysiska uttrycket som i många fall 
förknippas med sorg för att referera till sorgen; gråtandet och tårar. SORG ÄR 
SMÄRTA/SÅR/SKADA och dess undergrupp SORG ÄR SMÄRTA I HJÄRTAT konkretiseras den 
emotionella smärtan som sorg utgör som en fysisk smärta, skada eller sjukdom. 

MÄNNISKAN ÄR EN BEHÅLLARE FÖR SORG och dess undergrupp HJÄRTAT/SINNET ÄR EN 
BEHÅLLARE FÖR SORG innebär att sorgen ses som något som rent konkret befinner sig inuti 
människan och som denna därför kan ha en fysisk upplevelse av. 

SORG ÄR MÖRKER följer människans upplevelser av solljus som glädjebringare; sorgen som utgör 
glädjens motsats, innebär därför även mörker, ljusets motsats. 

SORG ÄR NEDÅT anknyter till människans kroppsliga upplevelser av vad som är upp och ned, där 
sorg anknyts till att vara fysiskt sänkt. 

5.2.2 METAFOREN FÖR HÄNDELSESTRUKTUR 
SORG ÄR EN BEHÅLLARE och dess undergrupper SORG ÄR EN BEHÅLLARE FÖR 
MÄNNISKAN, SORG ÄR EN TUNNEL och SORG ÄR EN TOM BEHÅLLARE följer Kövecses 
(2000:52-60) forskning kring överlappningar mellan Lakoff & Johnsons (1999:188-190) undergrupp 
till METAFOREN FÖR HÄNDELSESTRUKTUR; TILLSTÅND ÄR BEHÅLLARE och 
känslometaforer genom konceptualisering av känslor som just tillstånd i KÄNSLOR ÄR 
TILLSTÅND. 

SORG ÄR FÖRHINDRANDE AV RÖRELSE med två av dess undergrupper SORG ÄR EN BÖRDA 
och SORG ÄR EN MOTKRAFT knyter an till Kövecses (2000:62-60) tidigare forskning kring Lakoff 
& Johnssons (1999:188-190) undergrupper till METAFOREN FÖR HÄNDELSESTRUKTUR för just 
negativa känslor. Kövecses (2000:52) listar dock tre ytterligare metaforer för FÖRHINDRANDE AV 
RÖRELSE vilka överhuvudtaget inte förekommer i materialet; SVÅRIGHETER ÄR HINDER, 
SVÅRIGHETER ÄR DÅLIG TERRÄNG och SVÅRIGHETER ÄR AVSAKNAD AV 
ENERGIKÄLLA. SORG FÖRLAMAR DEN SÖRJANDE förekommer även i materialet och utgör en 
undergrupp till SORG ÄR FÖRHINDRANDE AV RÖRELSE, vilken överhuvudtaget inte redogörs 
för av Kövecses (2000). 

SORG ÄR EN RESA fokuserar istället på sorgens dynamiska, processliknande aspekter – där sorgen 
ses som en rörelse framåt. Den process och de faser som sorgen i övergruppen SORG ÄR EN 
PROCESS antas innebära struktureras som en resa, eller färd, vilken den sörjande måste utföra. Detta 
knyter an till den del av Lakoff & Johnssons (1999:193-194) del av METAFOREN FÖR 
HÄNDELSESTRUKTUR som berör hur TIDSOMFATTANDE, MÅLINRIKTADE AKTIVITETER 
ÄR RESOR, där genomgången av sorgens olika processer ses som en sådan aktivitet. I studier av 
Kövecses (2000:54) noteras dock att TIDSOMFATTANDE, MÅLINRIKTADE AKTIVITETER ÄR 
RESOR överlag spelar en mindre roll som känslometafor och i stort sett inte förekommer i figurativt 
känslospråk. 

5.2.3 KRAFTMETAFOREN 
Kövecses (2000:61-86) skriver att KRAFTMETAFOREN utgör en dominerande metafor för känslor, 
till vilken majoriteten av känslometaforerna går att anknyta. I materialet fanns ett stort antal 
källdomäner som kan placeras in under KRAFTMETAFOREN, men även ett stort antal metaforer vars 
källdomäner inte delar antaganden med denna metafor. Av de förekomster som upptäcktes knöt 
majoriteten an till kraftmetaforens andra del, men ett fåtal förekomster noterades även för den första 
och den tredje delen. De olika instanserna av KRAFTMETAFOREN listas här nedan, med en kort 
förklaring kring hur de anknyter till metaforen. 
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5.2.3.1 Del 1 av metaforen: sorgen som påverkad av kraften, orsak  sorg 

Denna del innefattar de metaforer som rör kauseringen av sorg som känsla, där den händelse som 
utlöst sorgen ses som en kraft vilken utlöser känslan. 

SORG ÄR EN PRODUKT tillsammans med dess undergrupp SORG ÄR ETT KONSTVERK innebär 
att sorgen konceptualiseras som en produkt, skapad av den omständighet som föreligger sorgen. 
Denna är därmed formad av den kauserande kraft som föregår känslan av sorg hos den sörjande. 

SORG ÄR EN AGENT innebär att sorgen ses som den kraft som utlöser känslan hos den sörjande. 
Den agentiva kraft som sorgen konceptualiseras som utlöser därför den kännande personens sorg, 
genom att den gör en rörelse mot denna. I detta fall ses sorgen alltså som den kauserande orsak som 
utlöser sig själv hos den kännande människan. 

5.2.3.2 Del 2 av metaforen: sorgen som kraft, sorg  människa 

Denna del utgörs istället av de metaforer anknutna till sorgen som orsak till en potentiell reaktion hos 
den sörjande, där sorgen utgör kraften som påverkar den sörjande (eller också som i SORG ÄR EN 
EKONOMISK MARKNAD samhället i större) och därmed riskerar att ta kontrollen över denna och 
eventuellt även utlösa en emotionell reaktion. 

SORG ÄR EN EKONOMISK MARKNAD innebär att sorgen struktureras i termer av en ekonomisk 
kraft som måste regleras och hållas under kontroll. Den sörjande (eller samhället) befinner sig i och 
med denna reglering i en kamp om kontroll med sorgen. Detta är den enda av metaforerna där någon 
annan än den sörjande människan ses som i kamp om kontroll med sorgen och Lundgren (2006:140) 
skriver att Tony Walter argumenterar för att samhället reglerar sorgen…, där just samhället utför 
regleringen för att minimera sorgens skada/fara (för diskussion se 6.1.2.3). 

SORG ÄR EN NATURKRAFT – sorgen utgörs av en naturkraft, vilken människan inte kan försvara 
sig emot. Denna naturkraft riskerar därmed att ta kontroll över den sörjande. 

SORG ÄR FÖRHINDRANDE AV RÖRELSE och två av dess undergrupper SORG FÖRLAMAR 
DEN SÖRJANDE och SORG ÄR EN MOTKRAFT innebär att sorgen struktureras som en kraft som 
utlöser en reaktion där människan förhindras från att fungera normalt. Endast BÖRDEMETAFOREN 
(som tillhör del 3 av metaforen, se 5.2.3.3) redogörs explicit för av Kövecses (2000:64,82), men dessa 
ytterligare två går även att knyta till KRAFTMETAFOREN. SORG FÖRLAMAR DEN SÖRJANDE 
innebär att sorgen ses som en förlamande kraft, vilken utlöser en reaktion i och med att den sörjande 
inte kan fungera normalt då denna förlamas. I SORG ÄR EN MOTKRAFT är känslan istället en kraft 
som rör sig i motsatt riktning mot den sörjande, vilket förhindrar denna från att ta sig framåt och 
fungera normalt. 

SORG ÄR ETT TRYCK I DEN BEHÅLLARE SOM UTGÖRS AV MÄNNISKAN knyter an till 
Kövecses (2000:65) SORG ÄR TRYCK I EN BEHÅLLARE, med den specificeringen att 
MÄNNISKAN ÄR EN BEHÅLLARE FÖR SORG. Sorgen utgör i metaforen, en kraft i form av ett 
stigande tryck i den behållare som utgörs av människan. Detta tryck riskerar att spränga, eller spränger 
behållaren och utlöser på så sätt en emotionell reaktion hos den sörjande. 

SORG ÄR KROPPSLIG och dess undergrupper SORG ÄR TÅRAR och SORG ÄR 
SJUKDOM/SÅR/SKADA/SMÄRTA (med SORG ÄR SJUKDOM/SÅR/SKADA/SMÄRTA I 
HJÄRTAT) innebär enligt KRAFTMETAFOREN ett antagande av sorgen som en kraft som utlöser 
fysiska reaktioner hos den sörjande, vilka sedan metonymiskt omtalar hela sorgen. För SORG ÄR 
SJUKDOM/SÅR/SKADA/SMÄRTA utövar sorgen en kraft som skapar smärta hos den sörjande. I 
SORG ÄR TÅRAR skapas en emotionell reaktion i form av tårar. 

SORG ÄR EN MOTSTÅNDARE (undergrupp till SORG ÄR EN AGENT) innebär att sorgen ses som 
en kraft som sedan konkretiserats i form av en motståndare som aktivt möter eller angriper den 
sörjande i en kamp om kontrollen över denna. 
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SORG ÄR ETT KEDJAT DJUR innefattar en syn på sorgen som en för tillfället vilande kraft, som 
potentiellt kan utgöra en fara för människor i den sörjandes närhet eller den sörjande själv om denna 
släpps fri. 

5.2.3.3 Del 3 av metaforen: sorgen som påverkad och som kraft, orsak  sorg  människa 

SORG ÄR EN BÖRDA innebär en undergrupp till SORG ÄR FÖRHINDRANDE AV RÖRELSE. I 
SORG ÄR EN BÖRDA ses den nedtyngande kraften, sorgen, som en börda, som tynger ned den 
sörjande och i sin tur utlöser en reaktion som hindrar den sörjandes rörelser. 

5.3  Frågeställning 3 
- Finns det motsägelser inom en och samma metafor? 

Ingen motsägelse upptäcktes inom en och samma metafor i materialet. 
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6 Diskussion 
I denna sektion diskuteras först de resultat som studien gav, därefter den metod som tillämpades och 
slutligen ges en diskussion av studiens etiska aspekter och förslag på vidare forskningsmöjligheter. 

6.1  Resultatdiskussion 
I detta avsnitt diskuteras de huvudsakliga resultaten som studien gav. Varje frågeställning tas upp och 
diskuteras för sig, i samma ordning som i resultatdelen. Generellt sett korresponderade upptäckterna 
med tidigare studier och innebar få oförväntade resultat. De fall där detta inte inträffade lyfts fram och 
diskuteras, jämte andra iakttagelser. I sektionens sista del behandlas klassificeringen av metaforer och 
dess förutsättningar, som styrt förutsättningarna för hur materialet och resultatet har kunnat 
struktureras och analyseras. 

6.1.1 Frågeställning 1 
- Vilka källdomäner används för att konkretisera måldomänen sorg? 

De faktiska resultaten för frågeställning 1 överensstämde på många vis med förväntade resultat och ett 
flertal källdomäner, både med och utan undergrupper identifierades. Källdomänerna var varierade i 
konkretion, från väldigt konkreta så som JORD eller ETT FARLIGT DJUR till mer abstrakta som 
ATT DÖ eller NÄRHET TILL DEN DÖDA och kunde delas in under såväl strukturella som 
ontologiska och spatiala. Merparten av källdomänerna tillhörde antingen den strukturella eller den 
ontologiska gruppen och den spatiala hade endast en förekomst; SORG ÄR NEDÅT. Lakoff & 
Johnson (2003:14 [1980]) skriver att en och samma källdomän, för de spatiala metaforerna, används 
för att strukturera ett flertal koncept eller fenomen. Dessa källdomäner är därför färre och ofta 
grundade i människans spatiala upplevelser, vilket gäller för SORG ÄR NEDÅT. 

Metaforerna täckte tillsammans ett stort antal källdomäner och fångade och framhävde väldigt olika 
aspekter av sorgen, varav några kan lyftas fram för att exemplifiera och diskutera diversiteten i både 
källdomäner och aspekter. Till exempel förekom personifierade och agentiva drag hos sorgen i SORG 
ÄR EN AGENT och SORG ÄR EN MOTSTÅNDARE, där sorgen ses som något aktivt som drabbar 
människan. De olika typerna av BEHÅLLARMETAFOREN framhäver istället sorgens tillståndslika 
drag, där den sörjande befinner sig i ett stillastående tillstånd. Även metaforer som istället framhävde 
sorgens dynamiska och processliknande aspekter upptäcktes; SORG ÄR ETT ARBETE och SORG 
ÄR EN PROCESS. Under metaforgrupperingen PERSONIFIERING och framförallt SORG ÄR EN 
MOTSTÅNDARE och SORG ÄR ETT FARLIGT DJUR lyfts sorgens oförutsägbara aspekter fram, 
medan SORG ÄR ETT SKÅDESPEL SOM DEN SÖRJANDE DELTAR I istället syftar på dess 
förutsägbarhet i och med de manusliknande föreskrifter som den sörjande anses följa. 

Främst fanns en spridning av metaforer i materialet och majoriteten av förekommande metaforer, 
exempelvis SORG ÄR MÖRKER och SORG ÄR NEDÅT upptäcktes i alla källor. Under 
insamlingens gång dök dock två okonventionella metaforer upp. Dessa metaforer utmärktes av en 
snedfördelning i materialet, där respektive förekom i en enda källa, mer eller mindre frekvent. SORG 
ÄR EN EKONOMISK MARKNAD påträffades endast i Lundgrens material (2006) och var 
begränsade till endast några få förekomster. SORG ÄR EN FILM uppträdde däremot endast i Farms 
(2012) Sorgbok. Cameron & Maslen (2010:6) understryker metaforens dynamiska funktion och hur en 
metafor kan växa fram under diskursens gång för att utveckla och stadfästa ett visst perspektiv, driva 
en tes eller bygga en beskrivning. Detta liknar Lakoff och Johnsons (2003:173 [1980]) konstaterande 
att okonventionella metaforer uppstår i och med talarens önskan att framhäva en viss aspekt hos ett 
koncept. Dessa okonventionella metaforer kan därför tänka sig ha uppstått ur de olika förhållanden de 
hade till ämnet sorg. I Lundgrens fall drivs den tes hon etablerat av sorgen som något kulturellt och 
mänskligt fabricerat fram genom MARKNADSMETAFOREN, där sorgen tillåts regleras, på samma 
sätt som marknaden, men även delar det drag av att endast verkliggöras i sin kontext. Farms 
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FILMMETAFOR kan tänkas ha uppstått av en önskan att på ett pedagogiskt vis beskriva sorgen för 
den läsargrupp som utgörs av barn och ungdomar. 

6.1.2 Frågeställning 2:  
- Hur förhåller sig dessa metaforer till etablerade metaforer inom känslodomänen? 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att förekomster av alla tre för emotionsfältet viktiga metaforer 
noterades; PSYKET SOM KROPP-METAFOREN, METAFOREN FÖR HÄNDELSESTRUKTUR 
och KRAFTMETAFOREN vilket följde förväntningarna, då dessa av tidigare studier och 
bakgrundslitteratur framhävts som viktiga och frekventa. 

Lakoff & Johnson (2003:50 [1980]) och Kövecses (2000:64) konstaterar att den ontologiska 
metafortypen är viktig när det kommer till att konceptualisera känslor som konkreta objekt, men även 
som vätskor inuti människan. I materialet förekom ett stort antal sådana, bland annat SORG ÄR ETT 
INNEHÅLL I DEN BEHÅLLARE SOM UTGÖRS AV MÄNNISKAN och SORG ÄR EN 
ÄGODEL. 

Utöver de metaforer vilka anknöt till PSYKET SOM KROPP-METAFOREN, METAFOREN FÖR 
HÄNDELSESTRUKTUR eller KRAFTMETAFOREN förekom dock även ett flertal metaforer som 
inte tillhörde någon av dessa tre övergrupper, bland annat SORG ÄR ETT SKÅDESPEL SOM DEN 
SÖRJANDE DELTAR I och SORG ÄR ETT ARBETE. Detta innebär en avvikelse från de studier av 
Kövecses (2000:60-86) som visar att KRAFTMETAFOREN ska kunna utgöra en övermetafor för 
majoriteten av alla känslometaforer och innebar ett oförväntat resultat. 

6.1.2.1 PSYKET SOM KROPP-METAFOREN 

Denna metaforövergrupp uppvisade relativt många förekomster. I SORG ÄR KROPPSLIG och dess 
undergrupper; SORG ÄR SMÄRTA/SÅR/SKADA med SORG ÄR SMÄRTA I HJÄRTAT och 
SORG ÄR TÅRAR anknyts sorgen till människans inre upplevelser i form av de kroppsliga reaktioner 
som sorgen kan ta i form av smärta. I SORG ÄR SMÄRTA I HJÄRTAT görs även den koppling 
mellan starka känslor och hjärtats slagrytm, vilket har som följd att hjärtat ses som förknippat med 
känslor, som Sweetser (1990:28) behandlar. SORG ÄR NEDÅT innebär den sammankoppling som 
Lakoff & Johnsson (2003: [1980]) nämner, mellan en hopsjunken hållning och sorg. Dock 
sammanspelade denna metafor till stora delar med SORG ÄR EN BEHÅLLARE FÖR MÄNNISKAN 
i och med att den sörjande ansågs befinna sig nere, på botten, av den behållare som sorgen utgör. I 
SORG ÄR MÖRKER anknyter metaforerna istället till människans yttre upplevelser av mörkrets 
påverkan på psyket och innebär motsatsen till Sweetsers (1990:29) notering av en sammankoppling 
mellan ljus och lycka. 

6.1.2.2 METAFOREN FÖR HÄNDELSESTRUKTUR 

För SORG ÄR FÖRHINDRAN AV RÖRELSE gällde det att inte alla fem undergrupper förekom, 
utan endast två av dessa; SVÅRIGHETER ÄR BÖRDOR och SVÅRIGHETER ÄR MOTKRAFTER. 
Varken SVÅRIGHETER ÄR HINDER, SVÅRIGHETER ÄR DÅLIG TERRÄNG eller 
SVÅRIGHETER ÄR AVSAKNAD AV ENERGIKÄLLA hittades i materialet. Därtill noterades en 
ytterligare undergrupp till och SORG ÄR FÖRHINDRAN AV RÖRELSE; SORG FÖRLAMAR DEN 
SÖRJANDE – en metafor som inte behandlas av vare sig Lakoff & Johnson (1999) eller Kövecses 
(2000). Detta kan framförallt antas bero på att den forskning som ligger som grund för den här studien 
rör sig inom engelskan. Svenskan visar i detta fall en stor överlappning med engelskan, men inte total. 
En ytterligare orsak kan utgöras av den att MOTGÅNGAR ÄR FÖRHINDRAN AV RÖRELSE är 
applicerbar på alla typer av motgångar, varav sorg endast innebär en av dessa. Möjligheten finns 
därför att denna metafor skulle kunna vara specifik för sorgedomänen, men inte gälla för andra typer 
av svårigheter. 

TIDSOMFATTANDE, MÅLINRIKTADE AKTIVITETER ÄR RESOR förekom i materialet i form 
av SORG ÄR EN RESA. Kövecses (2000:54) studier av överlappning mellan känslometaforer och 
METAFOREN FÖR HÄNDELSESTRUKTUR visade att denna metafor inte hade en nämnvärd 
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skärningspunkt med känslospråk. Att denna metafor trots detta, spelar en större roll som sorgemetafor 
beror antagligen på det faktum att sorgen och framförallt sörjandet, är en mycket mer målinriktad 
process än andra känslor, exempelvis glädje eller ilska. Som Hockey, Katz & Small (2001:5) skriver, 
utgör sorgen ett sätt för människan att hantera livet efter en förlust och sorgen får således ett viktigt 
mål i bearbetningen av händelser, den blir målinriktad i och med att den ska möjliggöra att den 
sörjande går vidare. Sorgen och sörjandet ses därför som en nödvändig aktivitet, något som saknas för 
många andra känslor och kan möjligtvis därför bättre överlappa med TIDSOMFATTANDE, 
MÅLINRIKTADE AKTIVITETER ÄR RESOR.  

6.1.2.3 KRAFTMETAFOREN  

Ett flertal instanser av sorgemetaforer som kunde anknytas och ställas under KÄNSLOR ÄR 
KRAFTER förekom, men KRAFTMETAFOREN är trots detta inte en metafor som kan stå som 
övergrupp till alla metaforer, eller ens till majoriteten av dessa. I många metaforer konceptualiseras 
sorgen som något stillastående, exempelvis SORG ÄR JORD, SORG ÄR EN ÄGODEL och SORG 
ÄR NÄRHET TILL DEN DÖDA istället för den kraft eller den framkallade kraft som 
KRAFTMETAFOREN förutsätter.  

Att KRAFTMETAFOREN inte utgjorde en dominerande metafor kan ha flera olika anledningar som 
grund. En anledning kan vara det att majoriteten av de studier som gjorts kring metaforen och dess 
användning i figurativt känslospråk har skett utifrån engelska. Dock har de tillämpningar och nedslag 
som gjorts i andra språk visat sig bekräfta antagandet att metaforen gäller även för andra språk (bla. 
Kövesves 2000:139-163 för ungerska och Retová 2008 för slovakiska). Kövecses teori om en 
övergripande känslometafor är främst menad att tillämpas på prototypiska känslor, det vill säga de 
känslor som i en viss kultur och ett visst språk ses som allra mest centrala, framträdande och typiska 
(Kövecses 2000:3-4). Huruvida sorg utgör en sådan prototypisk känsla i svenska är ännu inte 
utforskat. Studier av bland annat Wierzbicka, för engelska menar dock att grief inte är en prototypisk 
känsla för det engelska språket, men menar att sadness däremot utgör en sådan. Hur svenskans sorg 
och ledsenhet korresponderar med sadness, grief och känsloprototypteori är ett till stora delar 
outforskat område, men möjligheten finns att sorg utgör just en icke-prototypisk känsla och därför inte 
helt kan täckas av KRAFTMETAFOREN. I materialet är sorgen många gånger likställd med 
sörjandet, men även med förlusten i det att den användes för att beskriva både det materiella tillståndet 
(förlusten) och den kulturellt färgade processen (sörjandet), vilket korresponderar med Hockey, Katz 
& Smalls (2001:6) tes att den enskilda individens sorg ofta svårligen separeras från främst kulturens 
sorgeuttryck, sörjandet. Även det medvetna val som gjordes kring att inte försöka åtskilja metaforer 
för sorg från de för det snarlika sörjandet, kan ha spelat in i detta. Tillsammans kan dessa faktorer ha 
inneburit att sorgen som definierad i denna uppsats delvis befann sig utanför den prototypiska 
känslodomänen och därmed även utanför de prototypiska känslometaforerna, dominerade av 
KRAFTMETAFOREN. 

För de instanser av kraftmetaforen som förekommer är dock del två av metaforen mycket frekventare 
än del ett och tre. Del ett förekom i och med två övergripande metaforer SORG ÄR EN PRODUKT 
(med undergrupp SORG ÄR ETT KONSTVERK) och den ensamma SORG ÄR EN AGENT, medan 
del tre endast förekom i from av SORG ÄR EN BÖRDA. Vad denna snedfördelning beror på är inte 
givet. Möjligtvis kan detta resultat bero på det faktum att en stor del av den undersökta 
sorgelitteraturen främst behandlar sorgeprocessen och de anhörigas reaktioner efter det att sorgen 
redan inträtt och därför främst beskriver sorgens påverkan på den sörjande, vilket överensstämmer 
med del två. Sorgens initiering och den händelse som föreligger känslan; förlusten av den anhöriga, 
vilket prototypiskt skulle ses som den kraft som utlöser den emotionella reaktionen hos den sörjande, 
ligger i många fall utanför källitteraturens räckvidd och behandlas inte i lika stor utsträckning som 
sorgens bearbetning och uttryck.  

SORG ÄR EN EKONOMISK MARKNAD innebar en tolkning där den påverkade och kraftutsatta 
utgjordes av samhället som helhet, vilket var den enda instans av att någon annan än den sörjande sågs 
som utsatt för den emotionella kraften i del två av metaforen. Samhället som den kraftutsatta frångår 
Kövecses (2000:62-76) beskrivning och definition av del två av metaforen, där den kännande personen 
som utsatt för den kraft som känslan utgör. Möjligtvis skulle detta resultat kunna vara en produkt av en 
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oklar distinktion mellan sorgen och sörjandet som kulturellt fenomen, vilket följer Hockey, Katz & 
Smalls (2001:6) teorier om att den enskilda personens reaktion på en förlust, sorgen, inte alltid kan 
separeras från kulturens förväntningar och idéer, sörjandet. I ett sådant perspektiv innebär sorgen inte 
endast en ensak för den sörjande utan ses som hela kulturens, eller samhällets, angelägenhet och därav 
utsätts inte endast den sörjande, utan kulturen som stort av sorgens kraft. 

6.1.3 Frågeställning 3:  
- Finns det motsägelser inom en och samma metafor? 

I materialet upptäcktes ingen motsägelse inom en och samma metafor. Lakoff & Johnsson 
(2003:41,77) skriver att metaforiska system i de flesta fall uppvisar en inneboende koherens och 
regelbundenhet, då de bygger på ett sammanhängande sätt att strukturera en upplevelse i termer av en 
annan. De tillägger därtill att de instanser av vad som först upplevs vara motsägelser inte alltid innebär 
det. Det negativa resultat som noterades, kan därför antas vara inte alltför avvikande utan snarare bero 
på att de olika sorgemetaforerna innebär systematiska och enhetliga struktureringar inom de olika 
källdomänerna. 

En intressant aspekt av sorgekonceptualisering uppstod dock i och med de två, parallella sätten att 
använda den ontologiska källdomänen BEHÅLLARE för att konkretisera sorgen. I SORG ÄR EN 
BEHÅLLARE FÖR DEN SÖRJANDE och dess undergrupp SORG ÄR EN TUNNEL ses den 
sörjande som att denna befinner sig inuti sorgen. Sorgen utgör därmed en behållare eller en plats vari 
människan kan vistas. I SORG ÄR ETT INNEHÅLL I DEN BEHÅLLARE SOM UTGÖRS AV 
MÄNNISKAN och SORG ÄR ETT INNEHÅLL I DEN BEHÅLLARE SOM UTGÖRS AV 
HJÄRTAT/SINNET gäller däremot det motsatta och sorgen befinner sig istället inuti människan, som 
utgör behållaren för sorgen. Eftersom dessa utgör två separata metaforer med olika källdomäner 
innebär de inte en motsägelse, utan två olika aspekter av sorgen (och den sörjande), där olika 
egenskaper identifieras och framhävs. 

6.1.4 Klassificeringen av metaforer 
I ett flertal fall innebar tolkningen, klassificeringen och grupptilldelningen av metaforerna i materialet 
vissa otydligheter, som allra tydligast i de två olika tolkningsmöjligheterna för SORG ÄR 
KROPPSLIG (se 5.1.2.3), vilket bemöts nedan efter att mer generella och övergripande svårigheter 
som uppstod under klassificeringens gång behandlats. 

Deignan (2010:54-55) lyfter i en diskussion kring metaforklassificering fram, vad hon menar, är det 
inneboende problemet med det konceptuella förhållningssättet till metaforer; det faktum att tanken 
prioriteras över språket. Undersökning av konceptuella metaforer i tal (och skrift) innebär att språkliga 
data ska understödja och utgöra evidens för kognitiva mappningar inom utbyggda metaforiska system 
hos talaren. Dessa mappningar kan dock inte undersökas på annat sätt än genom språket, vilket 
innebär att en klar bild av deras utbyggnad inte alltid kan fås och viss ospecificitet och oklarhet ofta 
föreligger. För att illustrera med exempel ur materialet kan analysen och klassificeringen av de två 
metaforerna SORG ÄR EN EKONOMISK MARKNAD (se 5.1.1.4) och SORG ÄR EN TUNNEL (se 
5.1.2.1.1.1) användas, som innebar två separata svårigheter för kategoriseringen. Antagandet kring 
källdomänen ekonomisk marknad för SORG ÄR EN EKONOMISK MARKNAD baserades på 
uttrycket reglera och självreglering, aktiviteter som ofta sker på börsen. Dock kan reglering, eller 
självreglering, ske även i andra kontexter och inom andra fält, exempelvis inom näringslivet eller i en 
individs tankeverksamhet. En association till en ekonomisk marknad är därför inte nödvändigtvis 
given på förhand utifrån den evidens som finns och en annan bedömare, eller mer material skulle 
kunna ge en annan analys. En svårighet uppstod därför i flera fall, kring identifiering av vilka 
källdomäner metaforerna utgjordes av. På ett liknande sätt antogs SORG ÄR EN TUNNEL utgöra en 
metafor främst på grund av uttryck som gå igenom en sorg och på andra sidan av sorgen, något som 
inte per automatik behöver förutsätta en tunnel, även om exempel 1.11c) [j]ust nu känns det som jag 
går igenom en tunnel (Familjeliv 3), antyder det. Dock kan det inte uteslutas att tunnel skulle kunna 
vara en många saker som sorgen konkretiseras som något den sörjande går igenom. Metaforen skulle 
därför kunna befinna sig på en högre abstraktionsnivå SORG ÄR NÅGOT DEN SÖRJANDE GÅR 
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IGENOM, och tunnel utgöra en undergrupp till denna (eventuellt även jämte andra så som skog, eller 
fas). Detta problem med gränsdragning mellan domän och avgörande kring hur specifikt en domän bör 
avgränsas utgjorde därför ytterligare en svårighet under kategoriseringsprocessen och osäkerhet kring 
huruvida nya underkategorier borde skapas eller inte uppstod. 

6.1.4.1 De två tolkningsmöjligheterna för sorg är kroppslig 

Slutligen innebar SORG ÄR KROPPSLIG en metonymi där sorgen omtalas genom de kroppsliga 
uttryck som den kan ta. Metaforen kunde anknytas till antingen PSYKET SOM KROPP-
METAFOREN eller till KRAFTMETAFOREN, beroende på vad som tolkas som den övergripande 
metaforen; sorg som olika fysiska reaktioner eller sorgen som en kraft som framkallar dessa. Det 
innebar en svårighet i analysen då ingen tolkning nödvändigtvis innebar en bättre analysmöjlighet. 
Tidigare forskning kring metaforer av bl.a. Kövecses (2000) och Lakoff & Johnson (2003 [1980]) har 
främst utgått från introspektion, där mer material alltid är tillgängligt under analysen, men även där 
exempel som är så tydliga som möjligt alltid kan genereras av författaren själv. Vid analys av material 
insamlat från verkliga kontexter finns dock detta inte tillgängligt och det material som samlats in är det 
som måste ligga till grund för analysen. Detta innebar att de fall där metaforerna inte var tydliga nog 
och där den underliggande strukturen inte var klar nog inte kunde generera en säker analys. 

6.2  Metoddiskussion 
Studiens metod och materialurval innebar till viss del tidsmotiverade val vilka möjligtvis kan ha gett 
implikationer på studiens resultat. Dessa implikationer behandlas nedan, först för studien som helhet 
och sedan mer specifikt för korpussökningen med Korp. 

6.2.1 Fokus och begränsningar 
Frågeställningarna behandlar metaforer i modern svenska, men i stort sett endast det skrivna mediet 
undersöktes, bortsett från en del bitar av transkriberat tal i Lundgrens (2006) etnologiska studie av 
sorg. De resultat som studien gav speglar troligtvis detta val av begränsning och möjligtvis skulle 
andra metaforer kunna tänkas vara vanligare i talat språk, eller i en informellare diskurs, vilka inte 
kom att undersökas. Detta kan ha haft implikationer på både tillförlitligheten och fastheten, då 
resultatet främst visar de metaforer som används i skriven svenska och inte kan uttala sig om desamma 
resultaten gäller även för talad. En studie av även talat material kan eventuellt tänkas ge ett resultat 
med ytterligare metaforer. En lösning på detta hade varit att inkorporera även talat material, 
exempelvis från podcasts och radioprogram med sorgetema. 

För att trots detta bortfall av talat material i undersökningen få ett så diverst och representativt material 
som möjligt, extraherades metaforer från ett flertal olika källor och genrer. Dock kunde endast ett 
ganska begränsat urval av material undersökas, i och med metaforextraheringen skedde manuellt och 
därför blev tidskrävande. Att ett relativt litet källmaterial användes kan i sin tur ha inneburit att de 
olika författarnas personliga val av metaforer gavs för stor vikt. Några få metaforer förekom i mindre 
utsträckning och ibland hos endast en enda av författarna, vilket tyder på att dessa metaforer kanske 
inte används produktivt, eller frekvent i det svenska språket. Detta kan även ha fått påverkan på 
studiens fasthet, då ett material med andra författare skulle kunna ha inneburit att andra metaforer 
upptäckts och vissa, i studien upptäckta metaforer, istället uteblivit. För att undvika detta kunde ett 
krav ha satts upp att endast de metaforer som förekom i två, eller fler av källmaterialen fått redovisas i 
resultatet. Detta problem var dock avgränsat till ett väldigt litet antal metaforer. 

Eftersom studien innebar en textanalys där metaforer manuellt extraherades och sedan analyserades 
och tolkades, delvis med hjälp av tidigare studier kan total opartiskhet och överförbarhet inte 
garanteras. En tolkning innebär alltid en viss del av subjektivitet och en och samma metafor kan 
innebära olika tolkningar och grupperingar beroende på bedömarens associationer och i de fall när 
tvetydiga språkliga data analyserades gavs bedömarens egna associationer och tolkningar möjligtvis 
en större plats än önskat (se vidare 6.1.4). Detta faktum kan antas ha gett implikationer på studiens 
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överförbarhet, då en annan bedömare eventuellt skulle ha gjort andra läsningar av datan. Dock innebar 
ämnet ingen personlig anknytning eller bias. 

6.2.2 Korpussökningen 
Den sök- och extraheringsmetod som användes vid korpussökningen innebar att nya metaforer inte 
kunde hittas. Materialinsamlingen skedde på basis av de metaforer som upptäckts under 
genomläsningen av böckerna och hemsidorna och sökningen styrdes av dessa. En friare sökning kunde 
eventuellt ha betytt att fler nya metaforer, mer specifika för Familjelivs informella och vardagliga 
miljö, hade kunnat upptäckas. Även eftersom syftet med uppsatsen inte innefattade en jämförelse av 
metafortyper olika texter emellan sågs detta som ett relativt litet problem. Hade mer tid funnits hade 
urvalet dock bättre kunna styras genom att flertalet trådar genomgåtts mer systematiskt och metaforer 
inte aktivt sökts upp. 

6.3  Etikdiskussion 
I och med att studien inte involverade experiment med försökspersoner uppstod inga större etiska 
dilemman. De böcker och hemsidor som användes var i det stora hela skapat för en större publik, med 
syftet att kunna läsas och brukas av vem som helst. De metaforer med omgivande kontext som 
extraherades från anhörigberättelser i Familjelivs Änglarum, var dock av annan karaktär än resten av 
materialet. Dessa berättelser har inte tillkommit i ett syfte att läsas av allmänheten, utan riktar sig 
främst till andra användare av forumet, med liknande erfarenheter av förslut och sorg. Berättelserna är 
därför ofta av väldigt privat karaktär. Dock finns materialet tillgängligt på Korp för allmänheten, men 
det är inte en självklarhet att de användare som delat sina upplevelser och berättelser är bekväma med 
att dessa delas, även om Korp äger rättigheter till att vidaredistribuera dem. I insamlingen skedde dock 
allt anonymt och endast korta bitar av inläggen kopierades och användes och analysmaterialet innehöll 
därför inga hela anhörigberättelser. 

6.4  Vidare forskningsmöjligheter 
I och med att denna uppsats främst fokuserade på metaforer för sorg i skriven svenska, är en given 
möjlighet att istället undersöka det talade. Därtill har endast de förekomster av metaforer som fanns 
behandlats och ingen ansats till att jämföra frekvens för de olika metaforerna mellan genrer och 
texttyper. En intressant infallsvinkel skulle även kunna utgöras av en mer kvantitativ studie med 
jämförelser mellan metaforanvändning inom olika genrer kring ämnet sorg just eftersom Lakoff & 
Johnsson (2003:173 [1980]) och Cameron & Maslen (2010:6) behandlar hur olika metaforer tillämpas 
för att framhäva en viss aspekt av måldomänen. 
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7 Slutsats 
Syftet var att undersöka de metaforer för sorg som används i svenskan och sedan anknyta dessa till 
tidigare forskning för känslometaforer, men även att undersöka huruvida inneboende motsägelser 
fanns inom en och samma metafor. 

Frågeställning 1: Vilka källdomäner används för att konkretisera måldomänen sorg? 

21 olika källdomäner, med 14 undergrupper av varierande specificeringsnivå upptäcktes. Metaforerna 
rörde sig mellan ett flertal olika källdomäner, varav MÖRKER, AGENT, FÖRHINDRAN AV 
RÖRELSE och BEHÅLLARE utgjorde några utvalda. 

Frågeställning 2: Hur förhåller sig dessa metaforer till etablerade metaforer inom känslodomänen? 

Alla de tre, för känslospråk, viktiga metaforer PSYKET SOM KROPP-METAFOREN, 
METAFOREN FÖR HÄNDELSESTRUKTUR och KRAFTMETAFOREN upptäcktes i materialet. 
Dock visade sig KRAFTMETAFOREN inte vara en metafor som kunde stå som övergripande för 
majoriteten av de mer specifika metaforerna. Detta beror sannolikt på delvis olika konceptualisering 
av sorg i engelska och svenska, och hur besläktade begrepp har undersökt i litteraturen men också på 
huruvida sorg kan sägas vara en prototypisk känsla eller avhängig kulturellt betingade konventioner 
för sörjande och förlust. 

Frågeställning 3: Finns det motsägelser inom en och samma metafor? 

Inga motsägelser inom en och samma metafor upptäcktes. Dock användes BEHÅLLARE som 
källdomän för att konkretisera både sorgen och den sörjande, vilket innebar att sorgen kan 
konceptualiseras som både inom och runt den sörjande. 
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