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Carl-Erik Lundbladh, för positivt bemötande och inspirerande samtal 
vid mina besök där. 

Min chef på Språknämnden Olle Josephson har varit mycket till
mötesgående med avhandlingsledigheter, liksom företrädaren Margareta 
Westman, som tyvärr aldrig hann ta del av resultatet. Ekonomiskt har 
jag fått stöd från Lydia och Emil Kinanders fond, Birger Callemans 
fond. Svenska Akademien samt Kungliga Vitterhets Historie och 
Antikvitetsakademien. 
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1. Inledning och bakgrund 

1.1. Metaforens konventioner 

Vad händer egentligen när metaforer blir starkt konventionella? Hur 
fungerar de i språksystemet; hur förmedlar de betydelse? Ska de alls 
betraktas som metaforer längre? De vanligaste sätten att besvara sådana 
frågor representerar två tämligen extrema hållningar till konventionali-
serade metaforer. 

• Den ena gör gällande att alla konventionella metaforer numera är 
- eller oundvikligen är på väg att förvandlas till - döda metaforer. 
Med nödvändighet förbleknar metaforer med tiden och förmedlar så 
småningom betydelse på exakt samma sätt som bokstavliga uttryck. 
De blir i själva verket bokstavliga och bör inte kallas metaforer 
längre. De är metaforer enbart i etymologisk bemärkelse. Mottot kan 
formuleras: "Alla konventionella metaforer förgås." 

• Den andra framhåller tvärtom att våra konventionella vardags
metaforer fortfar att leva i kraft av att de ingår i analogiska och meta
foriska begreppsmönster som strukturerar både språket och vårt 
tänkande, utan att vi för den skull är medvetna om detta. De grund
läggande metaforiska tankemönstren förändras knappast med tiden. 
Starkt konventionella metaforer är därför lika goda exempel på meta
foriskt tänkande som medvetet nyskapade metaforer. Mottot är: 
"(Nästan) alla konventionella metaforer består". 

Den första hållningen förekommer i olika grader; en tydlig exponent för 
en ytterlighetsvariant är Keller (1995), medan den mest kända före
språkaren för den senare hållningen är Lakoff ( 1993). 

Av skäl som kommer att framgå utgår den här avhandlingen från att 
båda dessa extremhållningar är missledande. Det finns starka skäl att 
anta att många konventionella metaforer behåller sin dubbelhet, dvs. de 
fortfar att aktivera föreställningar från två olika betydelsesfârer, mer 
eller mindre starkt. Den konventionella men relativt nya beteckningen 
växthuseffekten får oss t.ex. att alltjämt associera till både klimat
fenomen och trädgårdsodling. Å andra sidan är det uppenbart att många 
metaforer inte behåller sin dubbla associationskraft lika starkt för evigt. 
Inte särskilt mycket av våra föreställningar om vågar och vägning akti
veras t.ex. när vi hör väderleksrapporten tala om övervägande molnigt 



väder. Olika metaforer har olika förmåga att väcka associationer från 
den bokstavliga betydelsesfâren - vare sig nu detta beror på själva 
konventionaliseringen eller på andra faktorer. Det är just (variationer i) 
denna förmåga som studeras i den här avhandlingen. Flertalet konven
tionella metaforer är varken helt döda eller helt levande; de befinner sig 
snarare i en stor gråzon med varierande bildlighet. Frågan är hur vi ska 
handskas med dem i språkbeskrivningen och hur vi ska bedöma deras 
metaforiska potential. På det mest övergripande planet är syftet med 
avhandlingen därför att diskutera vad som egentligen utmärker metafo
risk konventionalitet och vad konventionaliseringen innebär. 

1.2. Konventionens metaforer 

Många menar att vårt allmänna tänkande i hög grad präglas av metafo
rik. Även de vetenskapliga ambitionerna att analysera språk och språklig 
konventionalitet kännetecknas av metaforiska tankemodeller, och meta-
foriken verkar lika ofrånkomlig när vi ska analysera just metaforers 
konventionalitet. (Den här avhandlingen lär knappast utgöra något 
undantag därvidlag.) Som redan antytts brukar konventionaliteten tradi
tionellt beskrivas i termer som i sig är påtagligt metaforiska. Många 
utgår ifrån att konventionaliseringen leder till minskad bildlighet, och 
konventionaliserade metaforer benämns t.ex. döda, bleka, förblekta, för
bleknade. Mer nyskapade metaforer etiketteras på motsvarande vis som 
levande, livaktiga osv. Beteckningen bild - i exempelvis bildspråk och 
bildlighet - är också i sig en metafor och ganska missvisande, eftersom 
metaforer och annat bildspråk inte alls behöver utgå från synintryck. 
Frasen en tung sorg väcker inte främst visuella föreställningar av vare 
sig tyngd eller ledsnad. 

Även många andra aspekter av språklig konventionalitet beskrivs 
påfallande metaforiskt, inte minst olika betydelseaspekter. En viktig 
konventionaliseringsprocess är lexikalisering, och semantiken hos 
lexikaliserade uttryck modelleras ofta med matematiska metaforer. 
Exempelvis sägs ofta betydelsen hos en lexikaliserad sammansättning 
vara något annat än summan av sammansättningsledens betydelser. 
Sammansättningar med föregivet regelbunden betydelse betecknas ofta 
som genomskinliga medan lexikaliserade sammansättningar är 
ogenomskinliga etc. Vilka egenskaper som tillskrivs de konventionella 
uttrycken med hjälp av alla dessa metaforer är många gånger oklart. En 
utredning av metaforers konventionalitet kan därför inte undgå att 



kommentera de "metametaforer" som används för att karakterisera bl.a. 
metaforisk konventionalitet. Dessa metametaforer utgör konventionens 
metaforer. 

Det går förmodligen inte att komma undan metametaforema, men det 
går att göra sig medveten om deras makt och pröva alternativa metafo
riska konceptualiseringar för det man vill analysera. Jag har i möjligaste 
mån försökt undvika de i mina ögon mest störande metametaforema, 
samtidigt som andra närmast har terminologiserats inom avhandlingens 
ram. Metametaforiska aspekter aktualiseras främst i avsnitten 2.1.2, 
2.1.4, 2.2.4, 2.3,2.7 samt 2.9.3 

1.3. Syfte och uppläggning 

Det mest övergripande syftet med avhandlingen är att diskutera vad som 
utmärker metaforers konventionalitet. Mer specifikt koncentreras intres
set till konventionalitetens semantiska aspekter och vilka associationer 
som konventionella och lexikaliserade metaforer förmår att väcka. Det 
primära specifika syftet är att studera metaforernas bildlighetsgrad, 
vilket tills vidare kan beskrivas som hur mycket av den ursprungliga 
konkreta betydelsen som aktiveras när vi använder konventionella meta
forer. (Begreppet bildlighet specificeras nedan i avsnitten 2.1 och 3.3.) 
Metaforers varierande bildlighetsgrad analyseras i avhandlingen både 
från teoretiska och empiriska utgångspunkter. Först belyses olika teore
tiska perspektiv, där tidigare framförda tankar om metaforers konven-
tionalisering och bildlighet diskuteras. Därefter undersöks graden av 
bildlighet empiriskt för en semantiskt sammanhållen grupp av konven
tionella metaforer som bygger på vikt- och tyngdbegrepp. Metaforemas 
användningskontexter analyseras i korpusar över autentiska belägg. 
Framför allt studeras kollokationsmönstren. Utgångspunkten är att bild-
lighetsgraden speglas i metaforemas konventionella närkontextmönster. 

I avhandlingen studeras däremot inte konventionaliseringen som 
process; den jämför inte dagens mer eller mindre förblekta metafor
användningar med motsvarande metaforers lyskraft när de var ny
bildade. Det som analyseras är snarare till viss del resultatet av proces
sen. Skälen till detta perspektivval är flera. Ett rör valet av metoder och 
de materialbegränsningar som följer därav - det saknas alltjämt 
maskinläsbara historiska korpusar som är tillräckligt stora och tillräck
ligt systematiska. Ett annat skäl är att det ligger ett värde i att först 



utreda vad bildlighet egentligen innebär på ett synkront plan innan man 
ger sig till att tolka bildlighetens diakrona förändringar. 

Att själva konventionaliseringen likväl är en process löper ändå 
oundvikligen som en röd tråd genom avhandlingen. Som redan nämnts 
utgår många ifrån att denna process ohjälpligt också medför semantiska 
förändringar, och traditionellt har man förutsatt att konventionalisering 
och minskad bildlighet går hand i hand. Detta förutsätts inte här. Jag 
utgår ifrån att konventionaliseringen kan påverka bildligheten men antar 
inte att det ligger någon automatik i detta. Avhandlingen sätter således 
inte likhetstecken mellan hög grad av konventionalitet och blekhet, dvs. 
svag bildlighet. (Blekhet och bildlighet används här som konverser - ju 
mer blekhet, desto mindre bildlighet och vice versa.) Graden av 
bildlighet påverkas av mer än konventionaliseringen. Ett delsyfte är 
därför att genom de olika bruksanalyserna försöka dra slutsatser om 
vilka faktorer som samverkar med och påverkar bildligheten. 

1.4, Problematiska nyckelbegrepp 

Att undersöka metaforers konventionalitet och bildlighet är inte helt 
enkelt. Ett problem är att det saknas konsensus om flera av nyckel
begreppen: vetenskapen är inte överens om vad som kännetecknar vare 
sig metaforer, konventionalitet eller vad som ingår i det mentala lexiko
net. Därför kommer en studie av det här slaget med nödvändighet att 
bidra till diskussionen om dessa begrepp, samtidigt som analysen delvis 
blir beroende av inställningen till dessa nyckelbegrepp. 

Vad är en metafor? Den mycket vidlyftiga metaforlitteraturen visar 
en påfallande oenighet om vad som konstituerar själva studieobjektet. 
Det finns heller ingen vedertagen definition av begreppet. Bakom 
oenigheten och svårigheterna att ringa in metaforens väsen skymtar en 
mängd olika faktorer. En är att metaforsynen är intimt förbunden med 
allmänna språkteoretiska preferenser. En annan är att olika forskare har 
tenderat att koncentrera sig på olika typer av metaforer. Om metaforisk 
konventionalitet ses som ett gradfenomen, vilket är rimligast, kommer 
man lätt till skilda slutsatser om man behandlar de mest etablerade var-
dagsmetaforema jämfört med om man enbart studerar de mest innova-
tiva och kanske litterära nyskapelserna. 

Som en indikation på vad som i den här avhandlingen betraktas som 
det centrala i metaforbegreppet anförs följande beskrivning av Lena 
Ekberg: 



Metaforisk överföring innebär att vi använder oss av en semantisk struktur 
som hör till en viss, specifik erfarenhetsdomän for att uttrycka en betydelse 
som hör hemma i en annan erfarenhetsdomän. Inom den kognitiva semantiken 
benämner man de båda domäner som är involverade i en metaforisk överföring 
for käll- respektive måldomänen. Den "bokstavliga" betydelsen hos ett 
metaforiskt uttryck är alltså den betydelse som uttrycket har i källdomänen, 
medan den "överförda" betydelsen är den betydelse som uttrycket har i 
måldomänen. (Ekberg 1993:107) 

Vad är en (språklig) konvention? Alltsedan Saussure har det språk
liga tecknets status som på en gång arbiträrt och konventionellt varit 
tämligen allmänt accepterad inom det språkvetenskapliga samfundet. 
Konventionalitetens väsen är dock inte så självklar vid närmare betrak
tande, och arbitrariteten har förmodligen överdrivits. Konventions-
begreppets innehåll är delvis avhängigt vad det kontrasteras mot. Några 
möjliga motsatser till det konventionella är det individuella, det med
födda respektive det tillfälliga. Om det konventionella kontrasteras mot 
det individuellt särpräglade fokuseras framfor allt ett kollektivt socialt 
perspektiv gentemot ett individuellt psykologiskt. Om det konventio
nella i stället ses i relief mot det medfödda eller biologiskt betingade 
framhävs karaktären av det kulturellt styrda gentemot det genetiskt 
betingade. Om motsatsen däremot utgörs av det tillfälliga eller det inno-
vativa poängteras de delar av språkumgänget som är etablerade och 
stabila gentemot mer perifert eller hittills inte alls nyttjade uttrycks
möjligheter. Det sistnämnda perspektivet kanske är tydligast i den här 
avhandlingen, som främst diskuterar väletablerade språkliga mönster, 
men dessa sätts också i relation till innovationspotentialen. De etable
rade språkmönstren är sociala och kollektiva till sin karaktär, men de 
förutsätter också vissa psykologiska mekanismer, eftersom konventio
nen måste befastas hos varje språkbrukande individ för att fungera. 

Vad innehåller (det mentala) lexikonet? Ord - eller snarare lexikala 
enheter - utgör en speciell typ av konventionella språkliga enheter. En 
grundläggande skiljelinje ansågs åtminstone tidigare allmänt gå mellan 
språkliga konventioner som är grammatiska och regelstyrda (som t.ex. 
syntaktiska regler) respektive sådana som inte är det (som t.ex. lexikala 
enheter), vilket medförde att lexikonet betraktades som en statisk och 
ostrukturerad lista. Numera ser många lexikonet som ett strukturerat 
inventarium av uttrycksmöjligheter; jfr diskussionen i Enger (1997). 
Den här avhandlingen delar, liksom Enger, många av den kognitiva 
lingvistikens utgångspunkter, vilket bl.a. innebär att här inte görs någon 
skarp åtskillnad mellan grammatik och lexikon. Skillnaden ligger 



snarast i hur schematiska de etablerade språkliga enheterna är - vilket i 
sin tur är en gradfråga. Alla språkteorier torde utgå ifrån att de språk
brukande individerna har ett minne för ord och ordliknande enheter, 
men vilken information som ryms i detta mentala lexikon råder det inte 
samma enighet om. Dessa frågor kommer upp i avsnitten 2.9-2.11. 

1.5. Avhandlingens disposition 

I det följande mer teoretiskt inriktade kapitlet behandlas - utifrån olika 
perspektiv - några vanliga sätt att se på konventionaliseringen och dess 
presumtiva följder för bildligheten. Först presenteras den konceptuella 
ram som används i avhandlingen för att beskriva metaforik: domän-
mappningsteorin (avsnitt 2.1). Därefter redogör jag för några av de 
egenskaper hos konventionaliserade och bleka metaforer som brukar 
anföras i litteraturen (avsnitt 2.2-2.4) samt några inte fullt lika allmänna 
konventionaliseringsperspektiv (avsnitt 2.5-2.8). Den viktigaste egen
skap som tillmäts konventionella metaforer är att de betraktas som lexi-
kaliserade, dvs. de anses ingå som egna enheter i (det mentala) lexiko
net. Här finns flera paralleller till andra lexikaliseringsprocesser. Först 
diskuteras därför själva lexikaliseringsbegreppet, främst utifrån 
sammansättningars lexikaliseringsgrad (avsnitt 2.9). Därefter behandlas 
olika aspekter av metaforers lexikalisering (avsnitt 2.10). Till sist dis
kuteras relationen mellan de lexikaliserade metaforerna och de över
gripande konceptuella mönstren (avsnitt 2.11). 

Metoden i de empiriska avsnitten presenteras i kapitel 3, där även 
källmaterialet introduceras. Den empiriska redovisningen är av principi
ella skäl disponerad strikt efter de lexikala enheterna; se avsnitt 2.11 
som utmynnar i slutsatsen att det är viktigt att undersöka de lexikala 
konventionerna i viss detalj. Först undersöks därför de båda substantiven 
vikt och tyngd (kapitel 4) - som fått stå som epitet för källdomänen 
VIKT-TYNGD - varefter följer verbet väga (kapitel 5), adjektiven tung, 
lätt och svår (kapitel 6) samt verben lätta och tynga (kapitel 7). Därefter 
följer ett mer tematiskt kapitel om vikt- och tyngdordens koppling till 
förflyttning (kapitel 8) innan den empiriska delen avslutas med en ana
lys av begreppet balans och orden balans, balansera och balanserad 
(kapitel 9). Inom respektive kapitel behandlas i stor utsträckning också 
sammansättningar med domänens kärnord samt i förekommande fall 
participanvändningar. Hela avhandlingen avslutas så med en samman
fattande diskussion om slutsatserna (kapitel 10). 



2. Teoretiska utgångspunkter 

2.1. Metaforens dubbelhet som domänmappning 

Dubbelheten i metaforen kan närmast ses som ett definierande drag, även 
om forskarna aldrig lyckats enas om en gemensam definition. Denna 
dubbelhet beskrivs därför på en mängd olika sätt. Klassisk är I.A. Richards 
redogörelse för metaforen som en dubbel enhet bestående av två idéer. För 
metaforens båda delar myntade han termerna tenor (det som utsagan 
handlar om) och vehicle (beskrivningen av det som utsagan handlar om).' 
(Andra har sedan tillfört ground för det föregivet gemensamma mellan 
dessa båda enheter.) Richards snuddar också vid konventionaliserings-
problemet och hur en konventionell metafor som strong nu kan uppfattas 
som död. I hans exempel modifierar strong ett metaforiskt använt light, och 
i resonemanget låtsas Richards höra en presumtiv invändning från en 
kritisk läsare: 

No! Strong is no longer a figurative word as applied to light. It is as literally 
descriptive of light as it is of a man or a horse. It carries not two ideas but only 
one. It has become 'adequated', or is dead, and is no longer a metaphor. (Richards 
1936:101) 

Richards svarar emellertid att hur döda sådana metaforer än kan verka, så 
kan vi lätt återuppväcka dem. (Återuppväckningskriteriet diskuteras i 
avsnitt 2.2.1.) Han konkluderar: 

This favourite old distinction between dead and living metaphors (itself a two
fold metaphor) is, indeed, a device which is very often a hindrance to the play of 
sagacity and discernment throughout the subject. For serious pu oses it needs a 
drastic re-examination, (ib. s. 102) 

Motsättningen mellan döda och levande metaforer är en av de populäraste 
bilderna för metaforens väsen, framför allt för dess konventionalitetsgrad. 
(Denna bild, som ofta byggs ut till en livscykelmetafor, behandlas utförli
gare i avsnitt 2.4.) Redan Richards vände sig emot att vi slentrianmässigt 
etiketterar konventionella metaforer som döda, vilket skulle diskvalificera 
dem från metaforstatus. Richards plädering för en omvärdering av distink
tionen död vs levande har inte klingat ohörd. I dag har pendeln svängt och 
några av de mest livaktiga skolbildningarna i metaforforskningen 
negligerar nu i gengäld nästan helt de förändringar som ibland faktiskt kan 
följa av metaforers konventionalisering. Det gäller inte minst den 
konceptuella metaforteorin, som är den teoribildning som mest konsekvent 

' Vanliga svenska termer är bildled respektive sakled. 



uppmärksammat ymnigheten och systematiken i våra vardagliga metaforer. 
Metaforforskningen har påverkats radikalt av George Lakoffs arbeten. Till
sammans med flera olika medarbetare har han utvecklat teorin om 
konceptuella metaforer, som först lanserades i Lakoff & Johnson (1980). 
En mer utvecklad version av teorin återfinns i Lakoff (1993), och en av de 
senaste och mest genomarbetade varianterna har presenterats av Grady 
(1997). De konceptuella metaforteoretikerna tar gärna påtagligt 
konventionella metaforiska uttryck till intäkt för omfattande kognitiva 
metaforsystem, medan andra forskare skulle betrakta dessa som döda och 
numera bokstavliga. 

2.1.1. Konceptuella metaforer 

Den konceptuella metaforteorin är en del av den kognitiva semantiken. I 
likhet med den moderna analogiforskningen beskriver teorin metaforers 
och analogiers dubbelhet som projiceringar, eller mappningar, av koncep
tuella element och termer från en erfarenhetsdomän till en annan. En upp
sättning projiceringar mellan två domäner kallas ofta kollektivt för en 
domänmappning {cross-domain mapping).^ Synsättet vidgas därmed från 
en snäv sammanlänkning av två avgränsade företeelser (som när kran far 
stå för 'näsa') till en vidare korrespondens mellan hela erfarenhetsområden, 
som när ett kärleksförhållande ses som en resa. Det vidgade perspektivet 
gör det lättare att få syn på systematiken i våra vardagliga metaforer, hur en 
mängd metaforiska uttryck för måldomänen KÄRLEK hämtas, dvs. 
projiceras, från en och samma källdomän RESANDE, t.ex. i fraser som vi 
står vid ett vägskäl i vår relation, vi måste välja väg om vi ska komma 
vidare osv. Metaforiken ses härigenom principiellt som konceptuell snarare 
än språklig. Den metaforiska domänmappningen förutsätts därmed också 
ha någon form av mental motsvarighet. 

Trots den skepsis gentemot den Lakoffska metaforsynen som uttrycktes i 
inledningen ansluter sig föreliggande avhandling i stor utsträckning till 
grundsynen och terminologin inom den kognitiva semantiken och den kon
ceptuella metaforteorin. Domänmappningsperspektivet har genererat några 
av de mest explicita metaforbeskrivningama, vilket har lett till många goda 
insikter i metaforikens väsen. Samtidigt kommer teorins analysmodeller 
och metoder också att problematiseras framöver, liksom en del av de slut
satser som teorin har lanserat. I avhandlingen används således termen 
domänmappning för en konceptuell sammanlänkning av två begrepps
områden. Andra beskrivningar av metaforens dubbelhet låter sig som regel 
utan besvär transponeras till domänmappningsperspektivet, som genererat 

' På engelska brukar projection och mapping och motsvarande verb användas i stort sett 
synonymt i de här sammanhangen, men endast mapping används också kollektivt. 



några av de. Utifrån detta domänmappningsperspektiv kan avhandlingens 
centrala begrepp bildlighet preciseras till en beteckning för metaforiska 
uttrycks konventionella förmåga att aktivera föreställningar från käll-
domänen. (Ytterligare preciseringar görs i avsnitt 3.3.) 

Lakoff och hans medarbetare betonar att metaforen är ett begreppsligt 
fenomen, "a cross-domain mapping in the conceptual system". Lakoff 
(1993) reserverar termen metaphor för en sådan överordnad relation mellan 
två domäner, exemplifierad av den metafor som förkortat skrivs LOVE IS A 
JOURNEY, medan termen metaphorical expression används för att beteckna 
ett specifikt språkligt uttryck som utgör en realisering av mappningen.' I 
avhandlingen framöver tillämpas i stället de ofta brukade benämningarna 
konceptuell metafor för övergripande konceptuella projiceringar, dvs. för 
själva domänmappningen, respektive (språklig/lexikal) metafor för speci
fika språkliga uttryck. 

En konceptuell metafor utgörs av en uppsättning korrespondenser 
mellan två domäner, såsom exemplifieras i figur 1, som har transponerats 
från Lakoff (1993): 

Källdomän: RESANDE Måldomän: KÄRLEK 
de resande => de älskande 
fortskaffningsmedlet => kärleksförhållandet 
destinationen de älskandes gemensamma mål 
hinder för resandet => svårigheter i relationen 

Figur 1. Konceptuella korrespondenser i den konceptuella metaforen 
KÄRLEK ÄR RESANDE. 

Projiceringen möjliggör en mängd konventionella uttryck, som metaforiska 
användningar av vägskäl, skiljeväg, återvändsgränd·, uttryckssätt som vi 
kommer ingenvart längre, vi står och stampar på samma fläck, vi har 
kommit en bit på väg, vi har kommit till vägs ände, vi måste välja väg, vi 
har kört fast etc.^ Även inferensmönster överförs. Det öppnar för möjlig
heten att resonera metaforiskt, vilket är en av poängerna med konceptuella 
metaforer. Om man möter hinder på vägen så avstannar resandet och det 
finns risk att målet inte nås. Man kan då undanröja hindret eller försöka en 
annan väg etc. (Mer om denna konceptuella metafor i avsnitten 2.5 och 
2.11.) 

' Den terminologiska linjen följs emellertid inte konsekvent ens av Lakoff själv. Flera 
gånger refererar han exempelvis till novel metaphors för vad som måste tolkas som nya 
metaforiska uttryck, dvs. för vad som borde kallats novel metaphorical expressions. 
^ Flera av uttrycken kan även användas i projiceringar till andra måldomäner än 
KARLEK, vilket ibland kan bli problematiskt för analysen, se vidare 2.11.3.1. 



Metaforer sägs i Lakoff & Tumer (1989) variera längs flera parametrar: 
1) konceptuell vs språklig, 2) konventionaliseringsgrad, 3) graden av 
begreppslig oumbärlighet. Den första parametern ses som binär, de två 
senare ses som graduella. Konventionaliseringsgraden gäller både den 
konceptuella och den språkliga nivån: 

At the conceptual level, a metaphor is conventional to the extent that it is 
automatic, effortless, and generally established as a mode of thought among 
members of a linguistic community. (Lakoff & Tumer 1989:55) 

Som exempel ges DEATH IS DEPARTURE, som antas vara gångbar i hela det 
engelskspråkiga samhället, medan å andra sidan LIFE IS BONDAGE 
förmodligen bara är konventionaliserad för kristna engelsktalare, men för 
dem desto djupare. 

Conventionalization also applies to the connection between the conceptual and 
linguistic levels. When, in this book, we speak of the degree to which a concep
tual metaphor is conventionalized in the language, we mean the extent to which it 
underlies a range of everyday linguistic expressions. (Lakoff & Tumer 1989:55) 

Ett tydligt drag i teorin är således att de lexikala metaforerna är bereonde 
av de konceptuella konventionerna. Ett nästan generativt tänkande anas här 
bakom termen underlies, och de lexikala metaforernas beroende av de 
konceptuella poängteras ofta. 

And they [= basic metaphors] are widely conventionalized in language, that is, 
there are a great number of words and idiomatic expressions in our language 
whose inte retations depend upon those conceptual metaphors. (Lakoff & Tumer 
1989:51) 

En del problem med den konceptuella metaforteorin diskuteras vidare i 
avsnittet 2.11. 

2.1.2. Blendteorin 

En teoribildning som delvis kan ses som en vidareutveckling av domän-
mappningstanken är blendteorin, som ibland också benämns teorin om 
konceptuell integrering. Teorin går tillbaka på Fauconniers analysbegrepp 
mentala rymder (Fauconnier 1994) som främst är tänkt att fånga hur vi 
löpande konstruerar betydelser under diskursens lopp. Blendmodellen är en 
påbyggnad som senare utvecklats av Fauconnier och Turner och finns 
beskriven i bl.a. Fauconnier & Tumer (1994), Turner (1996) och Faucon
nier (1997). Fauconnier ger följande snabbkarakteristik: "Informally, it 
consists in integrating partial structures from two separate domains into a 
single structure with emergent properties within a third domain." (Faucon
nier 1997:22). Detta ses av författarna som en mycket generell kognitiv 
mekanism som antas involverad i många typer av konceptuell integrering; 
metaforiska projiceringar utgör bara ett exempel. Det centrala i modellen, 



jämfört med den Lakoffska domänmappningen, är en utbyggnad av antalet 
inblandade domäner, eller mentala rymder, som är det primära analys
begreppet.' Metaforisk överföring - liksom andra former av begreppsproji
cering - ses inte enbart som en koppling mellan en källdomän och en mål
domän. I en sådan projicering induceras dessutom en generisk rymd, som 
innehåller den abstrakta struktur som möjliggör mappningen mellan 
domänerna (dvs. ungefär vad andra skulle benämna ground). Men den 
konceptuella integreringen sker i en Çârde rymd som kallas blend. Denna 
kan byggas ut och bli mycket specifik och detaljerad. 

Figur 2. Blendmodellen. Från Fauconnier (1997:151). 

' Fauconnier och Tumer växlar i senare verk ofta mellan benämningarna domain och 
(mental) space. I Fauconnier & Turner 1994 (not 2) ges följande karakteristik av 
distinktionen: "We return throughout the paper ... to the important difference between 
general conceptual domains and particular mental spaces set up on the basis of such 
domains, and used for analogical, metaphorical, and other conceptual projection pu o-
ses." Längre fram (ib s. 26) sägs att begreppsdomäner och mer lokala rymder byggda på 
sådana domäner är olika till sin natur. Särskilt kan en rymd aktiveras utan att mot
svarande begreppsdomän medvetet behöver fokuseras. Domäner ska således principiellt 
ses som mer stadigvarande kunskapsrepresentationer medan rymder byggs upp mer 
lokalt inom en viss diskurs. Blendrymden och den generiska rymden kan emellertid 
konventionaliseras, vilket måste innebära en mer stadigvarande representation i lång
tidsminnet. Det gör också distinktionen mellan rymd och domän mindre skarp. 

Generic Space 

Input I 
Input Ig 

Blend 



Blenden innehåller element från både källdomän och måldomän och ibland 
dessutom ytterligare element som inte ingår i någon av dessa. Blendteorin 
inbegriper således en mer komplex rymdkonfiguration än enbart blend-
rymden, men här används som brukligt benämningen blendteori för att 
referera till modellen i sin helhet. En generell illustration av modellen ges i 
figur 2. I en metaforisk projicering utgörs den grundläggande domän-
mappningen av att element i källdomänen (Input Ii) ges konceptuella mot
svarigheter i måldomänen (Input I2). Men det är i blenden de olika ele
menten ges utrymme att samspela med varandra. 

Ett exempel på en metaforisk blend som Fauconnier analyserat är 
uttrycket "to dig one's own grave" (Fauconnier 1997:168 f), med den 
svenska ekvivalenten "att gräva sin egen grav". I Nationalencyklopedins 
ordbok förklaras innebörden som 'själv orsaka sin olycka'. Med det ord-
språksartade uttrycket anges att någon - utan att vara medveten om konse
kvenserna - utför handlingar med fatala följder för den handlande själv. 
Men gravgrävandet (källdomänen) är inte direkt och utan vidare projicerat 
till självförvållade personliga misslyckanden (måldomänen). I stället inte
greras vissa element från domänerna i en blend, som också uppvisar emer
gent struktur, dvs. drag som inte kommer från någondera av domänerna. 
Framfor allt uppstår en ny logik i den konceptuella blandningen; 

• Den kausala strukturen är inverterad: i källdomänen dör man inte 
om man gräver en grav, men i blenden gör man det; grävandet ses där 
som den handling som orsakar den katastrofala följden. 

• Den intentionella strukturen överförs inte: grävandet förutsätts i 
blenden omedvetet medan det i källdomänen görs med avsikt. 

• De semantiska rollerna bevaras inte intakta: grävaren och den döde 
har smält samman i blenden, vilket inte är normalfallet i källdomänen, 
där någon vanligen gräver en grav för någon annan. Även 
händelseordningen är omkastad: i källdomänen grävs inte graven förrän 
någon är död. 

• Den interna händelsestrukturen stämmer inte: gravens djup är i 
källdomänen inte korrelerad till risken att dö, vilket den är i blenden. 

En central poäng i teorin är att den här typen av inferenser uppstår i 
blenden, men de kan sedan föras tillbaka till båda de grundläggande 
rymderna, källdomänen respektive måldomänen. Detta gör det möjligt att 
dra slutsatser om vilka handlingar som bör utföras i måldomänen, som ju 
ingår i talarens aktuella verklighet. 

Tumer beskriver språkliga reflexer av blendintegrering på en mycket kon
kret nivå. I en diskussion av ett avsnitt i Shakespeares "King Lear" menar 
Tumer att själva verbet pour i "pour down thy weather" är projicerat från 



källdomänen VÄDER, medan imperativformen är projicerad från mål
domänen, dvs. kungens värld, där en intentioneli agent kan kommendera 
andra agenter att utföra handlingar. I en enda ordform blandas alltså struk
tur från båda rymderna. De flesta av Tumers exempel på ytspråkliga mani
festationer av blender rör dock fraser som kombinerar var sitt ord från 
respektive domän. Ett exempel är intellectual progress, och Turners 
resonemang kring denna fras återges i avsnitt 2.2.4.2. Ett annat exempel är 
fire station (Turner 1996:97) som behandlas som en instantiering av en 
icke-metaforisk blend, dvs. en integrering av två mer närliggande begrepp. 
Exemplet indikerar att sammansättningar generellt kan analyseras i blend-
termer. 

Fördelen med blendteorin är att den försöker handskas med det intrikata 
samspel mellan domänerna som präglar konventionaliserade domän-
mappningar. Lakoff och hans olika medarbetare framställer alltför ensidigt 
måldomänsanvändningarna av begrepp och termer som en ren reflex av 
källdomänsanvändningarna. Blendteorin ser i stället de inblandade 
domänerna som involverade i en komplex interaktion, vilket också är i 
samklang med Max Blacks tes om metaforisk interaktionism, som dock 
förblev vag och oprecis (Black 1979). Blendteorin kan i vissa avseenden 
ses som en mer preciserad modell av interaktionstanken. 

I avhandlingen kommer blendbegreppet att användas när en rättfram 
domänmappningsbeskrivning skulle bli alltför förenklad. Uttrycket 
(emergenta) blendfenomen refererar då till semantiska drag som i viss 
mening uppstår i blenden, dvs. drag som inte kan ses som renodlade proji
ceringar från källdomänen, drag som inbegriper en integrering av käll- och 
målelement och kanske även element från mer allmänna erfarenhets
strukturer. 

Både blendteorin och den konceptuella metaforteorin innehåller 
uppenbara metametaforiska inslag. Hit hör givetvis den spatiala metaforik 
som domän- och rymdbegreppen speglar. Det verkar svårt att undgå ett 
rumsligt tänkande i analyser av betydelser och betydelserelationer - jfr 
även mer allmänna metaforer som begreppsomrai/e«, samhaWssfärer och 
det strukturalistiska begreppet semantiska fält. Se också kommentarerna 
om avståndsmetaforer i avsnitt 2.1.4. 

2.1.3. Domänrelationens förändring 

Den metaforiska dubbelheten beskrivs inom den konceptuella metafor
teorin och blendteorin som en projicering eller mappning mellan (element 
i) två domäner. Andra vanliga - och mer eller mindre metaforiska - uttryck 
för relationen mellan metaforens båda delar är koppling, förknippning, 
korrespondens, förbindelse, länk, band. Utanför den konceptuella 



metaforteorin har man ofta antagit att konventionaliseringsprocessen med 
nödvändighet medför "förblekande" förändringar i denna relation, som här 
benämns domänrelationen. Helt klart förekommer det att den fortskridande 
konventionaliseringen far återverkningar på domänrelationen, och det kan 
ske på två principiellt motsatta sätt, som båda rör likheten mellan domä
nerna och de ingående elementen. Antingen blir de sammankopplade 
begreppen och domänerna med fortsatt konventionalisering alltmer olika 
eller alltmer lika varandra: 

1) Domänerna blir alltmer olika. Sammanlänkningen av element i 
de båda domänerna förutsätts (gradvis) upphöra. Det beskrivs ofta som 
att länken, förbindelsen etc. försvagas eller bryts.^ Det leder till att de 
uttryck som projicerats till måldomänen blir alltmer självständiga och 
oberoende av källdomänens betydelser, vilket kan beskrivas som en 
utveckling från starkt motiverad polysemi i riktning mot arbiträr homo-
nymi. Ett exempel är adjektivet viktig, som i dag knappast alls kopplas 
ihop med fysisk vikt. I det här scenariot minskar likheterna mellan 
ordets olika betydelsenyanser - i fallet viktig har t.o.m den konkreta 
användningen fallit ur bruk. Därmed minskar även de konventionellt 
uppfattade likheterna mellan viktdomänen och de abstrakta domäner där 
viktig används. Domänmappningen kan till sist upphöra helt. I 
blendteorins termer kan detta beskrivas som att både den generiska 
rymden och den direkta domänmappningen kraftigt minskar i relevans. 
Processen kallas i den här avhandlingen autonomisering. 

2) Domänerna blir alltmer iilia. I detta scenario integreras de 
sammankopplade begreppen och domänerna tvärtom alltmer, vilket 
leder till att de uppfattas som alltmer lika för att till ses som två lik
värdiga exempel på "samma sak". Möjligen är olika typer av fysiska 
vågor ett exempel - radiovågor, ljudvågor och elektromagnetiska våg
rörelser är förmodligen lika äkta vågfenomen som vattenvågor. (Där
emot uppfattas troligen mer abstrakta vågor - som den franska film
vågen - fortfarande som klart annorlunda och därmed metaforiska.) De 
aktuella begreppen inordnas under en generell, överordnad kategori som 
får både källdomänen och måldomänen som sidoordnade medlemmar. I 
blendtermer kan detta uttryckas så att den generiska rymden ökar i rele
vans på bekostnad av den direkta domänmappningen. Processen kallas i 
avhandlingen generalisering. 

De båda scenarierna diskuteras vidare nedan i avsnitten 2.5 respektive 2.7. 
I båda fallen minskar källdomänens roll, dvs. den metaforiska moti
veringen bakom den sekundära betydelsen försvagas, och därmed minskar 

' Eftersom detta normalt anses ske gradvis är det problematiskt - men inte ovanligt - att 
metaforiskt beskriva resultatet som en plötsligt inträdande förändring, vilket i sig 
implicerar ett antingen eller: antingen existerar relationen fullt ut eller också inte alls. 



också bildligheten. (Motiveringsbegreppet beskrivs i 2.9.3.) I båda fallen 
antas konventionaliseringen påverka uppfattningen av de projicerade ele
mentens likhet respektive olikhet - men åt olika håll. Både för mycket och 
för lite likhet förutsätts alltså skada bildligheten. Likhetsbegreppet har 
spelat stor roll för metafordiskussioner i alla tider, trots att det är synner
ligen svårhanterligt. 

2.1.4. Likhet och olikhet 

Ofta betonas likheten mellan elementen i de sammankopplade domänerna, 
och denna likhet utmålas många gånger som nödvändig för att metaforen 
ska komma till stånd. Att ringa in begreppet likhet är emellertid mycket 
vanskligt. Det är vanligt, men problematiskt, att beskriva likheten närmast 
som en partiell identitet, dvs. det förutsätts att vissa egenskaper hos 
källdomänsbegreppet och måldomänsbegreppet är identiska. Ofta anförs att 
källdomänsbegreppen och måldomänsbegreppen delar vissa drag, vilket 
ses som grunden till metaforiken. Men likheten ligger alltid på ett mycket 
abstraherat plan, vilket påpekats av bl.a. Tourangeau & Stemberg (1981, 
1982) och Cacciari & Glucksberg (1994). De senare uttrycker det sålunda; 
"quite often the common category or feature shared by topic and vehicle 
can be shared only metaphorically" (1994:455). Verbet share - liksom det 
svenska dela - används alltså närmast metaforiskt i utsagor om föregivet 
delade drag hos källdomäns- respektive måldomänsbegreppet. Ett exempel 
med anknytning till avhandlingens empiriska del kan förtydliga 
resonemanget. 

(1) Det är lika påfrestande att bära en tung skattebörda som att 
bära en tung ryggsäck. 

Adjektivet tung används här metaforiskt om skattebördan. (Även verbet 
bära och efterleden -börda är här metaforiskt använda.) Det gemensamma 
för de båda tyngdupplevelserna är påfrestningen, en plågsam möda. Men 
även om påfrestningen i upplevelsen förutsätts gemensam för det konkreta 
förflyttandet (ryggsäcken) och det metaforiska (skattebördan) är det 
uppenbart att det knappast är samma sorts påfrestning i att bära en 
ryggsäck som i att betala hög skatt. De kroppsliga effekterna av 
påfrestningen är t.ex. inte gemensamma. Bl.a. torde inte skattebördan göra 
att bäraren blir svettig och riskerar ryggont. "Likheten" ligger på ett 
mycket abstrakt plan, där det gemensamma snarast är att återverkningarna 
upplevs negativt. Jfr följande, där likheterna är mer faktiska: 

(2) Det är lika påfrestande att bära en tung ryggsäck som att bära 
en tung väska. 

Konkret och metaforisk förflyttning diskuteras vidare i kapitel 8. 



Det krävs ingen på förhand existerande objektiv likhet mellan metafo
rens delar. (I så fall skulle det bara finnas en begränsad uppsättning likheter 
i verkligheten, och ett begränsat antal metaforer för oss att upptäcka.) Det 
krävs heller inte någon upplevd perceptuell likhet; funktionella och relatio
nella likheter är ofta viktigare (som i foten av ett berg eller en sidyb/) eller 
till och med ännu mer abstrakta analogiska likheter. Det finns de som 
ifrågasätter att metaforer alls förutsätter någon likhet. Kognitiva semantiker 
har beskrivit en mängd konceptuella metaforer som snarare bygger på 
korrelationer i verkligheten. Lakoff & Johnsons (1980) klassiska MORE IS 
UP är ett exempel, som i min inkomst steg i fjol. Den bygger på att för
ändringar i kvantitet ofta korrelerar med förändringar i vertikalitet (som när 
man häller upp vin i ett glas och nivån stiger ju mer vin som fylls på). Man 
skulle därför kunna se MORE IS UP som en i grunden metonymisk relation, 
men när mönstret förs vidare till abstrakta domäner blir det metaforiskt -
som i arbetslösheten stiger.^ Grady (1997) för en utförlig diskussion om 
skillnaden mellan korrelationsmetaforer och likhetsmetaforer. 

Allt tal om likhet inom metaforforskningen tenderar att skymma 
olikhetens betydelse. Olikheterna mellan domänerna är förmodligen lika 
väsentliga som likheterna. Genom att olikheterna ofta förbisetts har många 
mindre klargörande påståenden om metaforens natur fått vid spridning, 
t.ex. att en metafor innebär en liknelse eller en jämförelse mellan två 
företeelser. Det bristande förklaringsvärdet i sådana påståenden har med 
kraft påtalats av t.ex. Ortony (1993b). Vi gör jämförelser i en mängd olika 
sammanhang och liknar företeelser vid varandra på många olika sätt, varav 
långtifrån alla är metaforiska. Det ligger uppenbara skillnader i att jämföra 
- ett äpple med andra äpplen 
- ett äpple med en apelsin 
- ett äpple med mänskliga kroppsdelar 
- ett äpple med en stad 
- ett (ruttet) äpple med ett samhälle 

Metaforiska jämförelser skiljer sig från andra jämförelser. Skillnaden 
ligger bl.a. i att den metaforiska jämförelsen involverar mer påtagliga olik
heter mellan de sammankopplade domänerna. Metaforer förutsätter också 
en direktionalitet; mitt huvud är (som) ett äpple uttrycker inte detsamma 
som det här äpplet är (som) ett huvud. (För alla jämförelser gäller för 
övrigt att man måste inse jämförelsedimensionen för att kunna tolka jäm
förelsen. Jfr vilka möjliga jämförelsedimensioner som kan finnas för äpp
len är som apelsiner.) 

' En bidragande faktor bakom det abstrakta vertikalitetstänkandet är sannolikt också 
grafiska konventioner för att illustrera kvantitet, som kurvor i diagram etc. Å andra 
sidan bygger säkert även dessa konventioner ursprungligen på grundläggande 
korrelationer i verkligheten. 



Likheter och olikheter framställs ofta i strukturella termer. Exempelvis 
framhåller Gärdenfors (1992:105) att metaforen är en kombination av 
uttryck från "olika domäner som egentligen inte kan ställas samman". Att 
vi ändå förstår metaforen beror enligt Gärdenfors på att att det finns en 
gemensam struktur hos domänerna. Som exempel tar han ett antal rumsliga 
uttryck som används för att tala om tid: barndomen ligger bakom oss, vi ser 
fram mot att möta någon osv. Att detta fungerar beror, enligt Gärdenfors, 
på att vi uppfattar att tidsdimensionen har samma struktur som en 
horisontal rumsdimension. Vi tänker på tiden som en "resa" längs en väg, 
dvs. som en rumslig linje. 

De strukturella aspekterna har framhållits även när det gäller frågan om 
metaforiskt liv. Gärdenfors säger i ett annat sammanhang: "Metaphors die 
when the structure carried over by them to a comparatively novel dimen
sion become an established part of the standard structure of that dimen
sion." (Gärdenfors 1996). På ett likartat sätt talar Kittay om metaforens 
"double semantic import". Hon beskriver relationen utifrån ett struktu-
ralistiskt perspektiv i termer av semantiska fält: 

In other words, a metaphor remains a live (and lively) metaphor as long as the 
two fields employed in the metaphor are structured differently in some significant 
manner ... (Kittay 1987:286) 

Hos både Gärdenfors och Kittay kan metaforen uppenbarligen dö genom 
att domänernas struktur blir alltför likartad, vilket anknyter till det ovan 
beskrivna generaliseringsscenariot (se vidare avsnitt 2.5). Domänerna 
måste alltså hållas isär för att metaforerna ska behålla sin status som 
metaforer. Någon form av olikhet synes alltså minst lika nödvändig som 
likheten. Vi bör därför också vänta oss både likheter och olikheter mellan 
ett uttrycks användning i den konkreta källdomänen och dess metaforiska 
användning i den ofta mer abstrakta måldomänen. Dessa likheter och 
olikheter bör också avspeglas i användningskontexterna. Mer om detta 
nedan i 2.12 samt 3.4. 

Graden av olikhet mellan domänerna uttrycks standardmässigt med 
avståndsmetaforer - ju mer olika domänerna är, desto längre ifrån varandra 
sägs de befinna sig. Avståndet och olikheterna mellan domänerna brukar 
ses som definierande för metaforen visavi metonymen. Den senare 
uppfattas ofta som ett namnbyte inom en viss domän - som när upp
hovsmannen används för verken han gett upphov till {det är stimulerande 
att läsa Strindberg), när behållaren står för det behållna {jag drack en hel 
flaska) etc. Metaforetiketten kräver i gengäld ett visst avstånd mellan 
domänerna - saknas detta klassas uttrycket i stället som metonym. 
Bedömningen av hur stort avstånd som krävs kan emellertid variera, varför 
olika forskare och språkbrukare kan uppfatta samma uttryckssätt på olika 
sätt. Detta är ett av många skäl till att gränsen mellan metafor och icke
metafor är vag och delvis beroende av den som drar den. I själva verket är 



frågan än mer komplicerad, eftersom avståndsmetaforen givetvis förenklar 
verkligheten. Avstånd varierar längs en enda linjär dimension, medan lik
heter och olikheter kan variera längs en mängd dimensioner, vilket gör 
bedömningen av likhetens omfattning än mer intrikat. Människor kan 
exempelvis vara lika på vissa sätt (t.ex. hårfärg och temperament) men 
olika på andra (t.ex. hårlängd och musikalitet). Hur olika dimensioner ska 
sammanvägas för att vi ska kunna utröna likhetens omfattning är inte 
självklart. 

Metafor eller icke-metafor blir härigenom också en gradfråga - vilket 
påpekas av exempelvis Grady, Oakley & Coulson (1999) som använder 
beteckningen metaforicitet (metaphoricity) för den aspekt som rör domä
nemas grad av likhet. Metaforiciteten rör således i vilken utsträckning en 
given relation är av metaforisk typ (och inte exempelvis metonymisk). 
Metaforiciteten samverkar med bildligheten, men de två gradaspektema är 
inte identiska. Lite förenklat kan sägas att metaforiciteten (i ovannämnda 
bemärkelse) handlar om vilken typ av relation vi har att göra med, medan 
bildlighetsgraden (i avhandlingens bemärkelse) handlar om styrkan i en 
relation som redan förutsätts metaforisk, åtminstone ursprungligen. 
Relationen mellan metaforer och metonymer blir inte mer lätthanterlig av 
att metaforiska och metonymiska betydelseglidningar ofta samspelar; se 
vidare diskussionerna i 8.6.2 och 8.8.1. 

Avståndsmetaforiken har också använts för att skilja ut metaforiska 
analogier från andra analogier (Holyoak & Thagard 1996:220). En analogi 
mellan behandlingen av en magtumör, å ena sidan, och en generals 
stormning av ett fort, å den andra sidan, klassas därmed som metaforisk på 
grund av avståndet mellan domänerna, medan däremot en analogi mellan 
behandlingen av magtumörer respektive hjärntumörer uppfattas som icke
metaforisk. (I Gick & Holyoak 1983 antyds att graden av likhet snarare 
hänger på avståndet till ett gemensamt överordnat begrepp eller till ett 
gemensamt schema som induceras genom analogin.) 

Även för analogier är det oklart vilka avstånd som krävs för att en 
analogi ska bli metaforisk. Jfr det autentiska yttrandet "Ritola var Finlands 
Arne Andersson".' Yttrandet karakteriserar en mycket framstående löpare 
som delvis hamnat i skuggan av en ännu mer framstående kollega från 
samma land; i svenske Arne Anderssons fall var det Gunder Hägg, i 
Ritolas fall Paavo Nurmi. Ingenting hindrar en vidareföring av analogin, 
vilket skulle kunna generera yttranden som "NN är språkvetenskapens 
Arne Andersson". Många skulle betrakta enbart den senare varianten som 
metaforisk i kraft av det domänöverskridande draget, medan den förra 
autentiska är mer allmänt analogisk. Vad som ska räknas som domän- eller 
kategoriöverskridande hänger dock bl.a. på hur snävt man föreställer sig de 

' Yttrandet fällt av Staffan Hellberg (1999) i en kaffepauskonversation. 



sammankopplade domänerna och hur högt upp i begreppshierarkieraa man 
vill gå - dvs. hur abstrakt man vill uppfatta likheten. Man kunde t.ex. 
hävda att så länge analogin håller sig till människor är den övergripande 
domänen konstant och gemensam; först när man lämnar det mänskliga blir 
analogin definitivt gränsöverskridande och därmed metaforisk - som i 
"Macintosh är datorvärldens Arne Andersson". 

I den här avhandlingen betraktas metaforer som en speciell typ av 
analogier över skilda domäner. Gränsen mellan metaforer och allmänna 
analogier förutsätts dock oskarp, liksom gränsen mellan metonymer och 
metaforer. 

2.2. Indikationer på konventionalisering och bristande 
bildlighet 

Nedan behandlas några vanliga sätt att beskriva hur metaforers konventio
nalisering yttrar sig. Fokus ligger på bildligheten och andra semantiska 
aspekter av konventionaliteten. Ju mer konventionella metaforerna är, 
desto mindre bildlighet antas de normalt besitta och desto fler drag av för
blekning förväntas de uppvisa. Detta grundantagande utgör en implicit 
utgångspunkt för många framställningar - trots att det är problematiskt att 
förutsätta en sådan automatisk koppling mellan konventionalitet och svag 
bildlighet. 

2.2.1. Minskad produktivitet 

Ett ofta framhållet drag hos s.k. levande metaforer - dvs. metaforer med 
någorlunda stark bildlighet - är deras förmåga att generera nya följdmeta-
forer som är koherenta med ursprungsmetaforen. 

Vardagsspråket är rikt på metaforer. De flesta är "döda" i den bemärkelsen att de 
är så välkända att vi inte tänker på dem som metaforer längre, t ex "flaskhals", 
"flodmynning", "en lysande idé". Andra är nyskapade och "levande" i den 
meningen att de fortfarande ger upphov till nya associationer. En sådan ny meta
for är "datorvirus" som är en bildlig beskrivning av ett program [...] Det bildas 
fortfarande nya begrepp med liknelsen "virus" som utgångspunkt. Man talar till 
exempel om "vaccinationsprogram" mot datorvirus och om "elakartade" och 
"godartade" virus. (Gärdenfors 1992:104 f) 

Omvänt brukar sägas att ingen metafor är riktigt "död" - hur konventionell 
den än må vara - så länge det fortfarande går att anspela på den ursprung
liga bildligheten, i regel genom att alludera till andra element och uttryck 
från metaforens källdomän. Så länge ett uttryck ännu förmår att väcka 
metaforiska (bi)associationer är domänmappningen fortfarande i funktion -
eller "vid liv" som det brukar heta. På svenska säger vi ofta att vi åter



uppväcker eller återupplivar metaforen. Tanken är mycket vanlig och 
figurerar t.ex, hos Richards (1936), Cruse (1986) m.fl. En representativ 
formulering finns hos Kittay: 

Out of this consideration comes the fact that, no matter how 'dead', or 
conventionalized, metaphors are metaphors none the less. Consider the ease with 
which their metaphorical origins may be called forth. (Kittay 1987:89) 

Kittay berättar så hur engelska viktorianer täckte horåsbenen - som hon 
betecknar som en ovanligt utsliten metafor - för att undgå omoraliska 
associationer. Ett svenskt exempel kan hämtas från Mall Stålhammar. 

Döda metaforer, altemativt stelnade, fossiliserade, petrifierade, konventionalise-
rade, fixerade, frusna metaforer, liksom vissa klichéer och klyschor, är sådana, ur
sprungligen metaforiska uttryck, som har funnits så länge i språket att deras ur
sprungliga betydelse inte längre noteras. Många lexikaliseras, får en egen, själv
ständig betydelse, uppfattas som ett icke-metaforiskt uttryck och upptages i 
lexikon som enda betydelse, t.ex. stolsben och lampfot. Dödförklaringar av ord är 
emellertid svårdefmierade: stolen kan börja halta, eller få ett tillfälligt förband, 
kanske spjälas stolsbenet - sådana användningar av den ursprungliga metaforen 
kan återuppväcka den. Likaså återupplivas den ofta vid översättning, då dess ur
sprungliga beståndsdelar återfår sin bokstavliga betydelse och uttrycket därmed 
återupptar sitt metaforiska liv ... (Stålhammar 1997:14) 

Det har också antytts att möjligheten till återupplivning kan utnyttjas i 
regelrätta test av metaforers livaktighet. 

However, very often the link with the original 'live' metaphor, and hence with the 
literal meanings of the parts, is not wholly lost. Dead metaphors for which this is 
true can be 'revived' by substituting for one or more of their constituent parts 
elements which (in their literal uses) are near-synonyms, or paraphrases. (Cruse 
1986:42) 

Ett av Cruses exempel är att sweeten the pill kan bytas mot sugar the 
medicine^ där det första sägs vara exempel på en död metafor. Det är dock 
svårt att utarbeta generella kriterier för sådana test och för utvärderingen av 
resultaten. Vilka typer av element ska substitueras med vad, och hur bedö
mer man effekten av substitutionen? Det finns många faktorer som inver
kar på metaforers tolkbarhet - både de innovativa och de konventionella. 
Test av detta slag tenderar därför att bli mycket kontextkänsliga. (Jfr Kron-
feld 1980 och Geeraerts 1993; den senare diskuterar svårigheterna med lik
nande test som ska fastställa vilka ord som har generell betydelse respek
tive vilka som är fiertydiga.) 

Återupplivningskriteriet fångar ett väsentligt fenomen och kan verka 
bestickande men är i praktiken ganska svårhanterligt. Visserligen tyder 
allusioner till andra domäner på att talaren i talögonblicket gjort en viss 
sammankoppling av domänerna, men grunden för associationen är inte 
självklar. Den behöver t.ex. inte vara metaforisk. Det händer ofta att ett ord 
används för att parallellt väcka föreställningar från flera domäner utan att 



detta indikerar en metaforisk relation. Vitsar och ordlekar fungerar på det 
sättet, och rubrikmakare i tidningar använder ofta sådana tekniker. Ett 
vanligt exempel på svenska är ordet sex som parallellt far alludera både till 
siffran och till erotik, som i följande skivrecension. 

(3) [NY CD} Fem glamouröst rosa prickar - med tanke på 
utstrålningen borde det förstås vara sex! - betyder att 
skådespelerskan/ sångerskan Midler överraskar med en kanon-
cd lika rotad i hennes eget 70-tal som den är gångbar här och 
nu, 1998. (Press 98) 

Ordlekar av sådant slag avslöjar inte att skribenten besitter en halvdöd 
metaforisk länk mellan en bildlig och en bokstavlig betydelse. Skribenten 
uttrycker inte en intuition om vare sig den diakrona härledningen av ett 
uttryck eller den synkrona länken mellan relaterade betydelser i det 
mentala lexikonet. Formuleringar av det här slaget bygger på lekar med 
betydelser som inte behöver vara besläktade, bara formen är likartad. 
Ordlekar kan alltså lika gärna bygga på homonyma ord som på polysema. 

Ibland kan associationerna dessutom vara av mycket tillfällig karaktär. 
Stilfigurer som zeugma bygger på liknande grepp. Cassisers stillära ger 
exemplet "Hon tog pojken i handen och spårvagnen till stan" (Cassirer 
1979:95). Associativa ordlekar ger ofta en humoristisk effekt som meta
foren ensam inte ger. När sådana stileffekter uppstår vid metaforuppliv-
ningar är det således snarare en indikation på långt gången förblekning än 
på livaktighet. 

Även i de fall där anspelningen verkligen förmedlar en intuition om den 
diakrona härledningen behöver den inte vara korrekt, vilket olika slag av 
folketymologier visar. Kronfeld (1980:18) talar om "the guessing game of 
popular etymology" och menar att det är svårt att ha säkra intuitioner om 
metaforiciteten i diakrona processer. Hon illustrerar med ett exempel på 
vad hon anser är felaktig etymologisering, hämtat från Alston (1964) som 
just diskuterar döda metaforer. Alston utgår från att engelskans fork använt 
om 'vägförgrening' kommer av en metaforisk utvidgning av fork i 
betydelsen 'gaffel', vilket enligt Kronfeld är inkorrekt. Hon hävdar i stället 
att båda är utvecklingar av en mer generell betydelse. Det är säkerligen 
sant att vi alla, språkvetare som lekmän, går omkring med en rad felaktiga 
antaganden om metaforiska ursprung till nutida uttryckssätt. Det väcker 
frågan om huruvida det väsentliga i metaforbegreppet är den diakrona 
utvecklingen eller den synkrona uppfattningen. Vill man beskriva 
bildligheten i dagens metaforer måste rimligen den synkrona situationen 
vara styrande. Om folketymologier far vid spridning leder det å andra sidan 
till det något motsägelsefulla scenariot att en halvdöd metafor aldrig 
behöver ha varit riktigt levande, eller - om man så vill - att metaforen 
blivit levande först på gamla dar. I sådana fall kan man knappast tala om 
å/erupplivning. 



Förmodligen är intuitioner om den diakrona härledningen väsentliga för 
vårt synkrona nätverk av betydelser. Vi antar uppenbarligen ofta att 
metaforik ligger till grund för uttryckssätt även när så inte är fallet 
historiskt sett. Att vi är så snara att göra metaforiska kopplingar indikerar 
att det finns något mycket grundläggande i det metaforiska tänkandet. Det 
upplevs inte som något konstigt eller ovanligt, tvärtom närmast som ett 
grundantagande när vi försöker bringa sammanhang i det språkliga 
systemets uppbyggnad. 

Att verkliga återupplivningar av metaforer förekommer i autentiskt 
språkbruk är också ovedersägligt. Ibland vill talaren markera en metaforisk 
koppling som kan beläggas som giltig både synkront och diakront för ett 
visst språksamfund. Inte heller detta är emellertid oproblematiskt. Sofia 
Broström använder ett av sina egna textpartier som exempel i en diskussion 
av metaforiskt liv. I textpartiet anspelar hon på livscykelmetaforen (se 2.4) 
med uttryck som born och postpartum. 

These expressions were coined as a direct consequence of reviving the inter-
categorial link between dead2, as in "dead metaphor", and dead}, as in "dead 
person". Note, however, that according to my intuitions this link was, precisely, 
"revived", not alive all along, and the higher-order link connecting the two 
domains seems to have been created on the spot. (Broström 1994:81) 

Problemet är således om återupplivningen verkligen indikerar en stadig
varande länk eller om den skapar något (på) nytt. I det senare fallet blir 
skillnaden mellan en helt nyskapad och en återupplivad metafor hårfin. 
Möjligheten att tolka innovativa metaforer brukar av Lakoff och hans 
medarbetare ses som evidens för domänmappningar, vilket diskuteras i 
avsnitt 2.11.3.2. 

Sammanfattningsvis: Domänöverskridande allusioner utgör ingen oavvislig 
evidens för metaforiska domänmappningar eftersom 1) de behöver inte 
vara metaforiska; 2) de behöver inte överensstämma med ett faktiskt 
diakront förlopp; 3) de behöver inte bygga på synkront stadigvarande 
strukturer. Av dessa skäl är det olämpligt att fästa alltför stort avseende vid 
tillfälligt uttryckta associationer i metaforiserande riktning. Däremot är 
återkommande allusioner till källdomänen tydliga tecken på vilka 
associationer uttryckssätten normalt väcker. I sådana fall kan de 
metaforiska associationerna närmast betraktas som delar av uttryckens 
konventionella betydelser. Det är således mer väsentligt vilka associationer 
ett uttryck brukar kopplas ihop med än vilka det tillfälligtvis kan kopplas 
ihop med. Återkommande associationer som uttrycks verbalt kan till stor 
del studeras i korpusar, och sådana data kommer också att redovisas i de 
empiriska avsnitten framöver. 



2.2.2. Katakres 

I det föregående avsnittet diskuterades att innovativa metaforer som är 
koherenta med konventionella domänmappningar förutsätts indikera 
metaforisk livaktighet, dvs. en viss bildlighet. Det som i svensk litteratur 
brukar benämnas katakres kan ses som raka motsatsen till metaforisk 
koherens. Katakres betyder på svenska 'sammanblandning av oförenliga 
bildliga uttryck' (Bonniers svenska ordbok). Katakres indikerar därför brist 
på metaforiskt liv.' De exempel som brukar åberopas har ofta en komisk 
karaktär där skribenten (eller talaren) avslöjas som tanklös: Hoppet om 
samexistens grusades av blodsvågen (Wellander 1973:244). Bakgrunden 
till sådana bildkrockar antas vara att ursprunget till någon eller samtliga 
inblandade metaforer förbleknat så pass mycket att oförenligheten inte 
observeras av skribenten. Den som sätter katakresetiketten har dock 
uppenbarligen upplevt och igenkänt det metaforiska i uttryckssätten och 
reagerat på den bristande samstämmigheten. Därigenom kan katakresen 
samtidigt sägas indikera ett visst mått av bildlighet. Förekomsten av 
katakreser säger oss framfor allt att vissa uttryckssätt väcker olika (starka) 
associationer hos olika människor; för somliga har metaforen 
uppenbarligen förbleknat medan den för andra har behållit de metaforiska 
kopplingarna. En svårighet ligger i att avgöra om de kolliderande 
metaforerna förbleknat lika mycket. 

Återkommande katakreser är en tydlig indikation på blekhet, samtidigt 
som de visar att metaforen knappast är helt utan bildlighet, eftersom ingen i 
så fall skulle komma på att etikettera den som katakres. Det är emellertid 
knappast någon framkomlig väg att medvetet leta efter katakreser i auten
tiska textmaterial. Alla texter vimlar av presumtiva katakreser och vid en 
explicit katakresjakt är risken stor att man överdriver sina katakres-
upplevelser. (På motsvarande sätt finns en tendens att övertolka systema
tiken i domänmappningar, se vidare avsnitt 2.11.) Därför faster jag heller 
inte stort avseende vid katakreser i de empiriska analyserna. 

2.2.3. Minskad konflikt med kontexten 

Katakresen är en typ av konflikt mellan oförenliga metaforer, och denna 
brist på metaforisk samstämmighet, eller koherens, avslöjar ett visst mått 
av blekhet. Många utgår dock ifrån att metaforisk tolkning generellt 
förutsätter bristande koherens på andra språkliga plan, dvs. att metaforen 
utgör ett brott mot syntaktiska, semantiska eller pragmatiska regler och 

' I bl.a. engelsk språkvetenskaplig litteratur står catachresis för fyllandet av en lexikal 
lucka med hjälp av en metafor; evkivalentuttryck till den svenska termen är i stället 
mixed metaphors. 



principer. Utan sådan brist på koherens förutsätts metaforisk tolkning inte 
möjlig, eftersom en konflikt antas nödvändig för att den metaforiska 
tolkningen ska utlösas. 

The metaphorical strategy of inte retation is most likely to be triggered off by a 
perception of incongruity or inappropriateness in the sentence when inte reted 
literally. (Cruse 1986:42) 

Av detta följer rimligen att en metafor måste betraktas som fullständigt 
konventionaliserad - och vorden bokstavlig - när någon konflikt med 
kontexten inte längre registreras. Tanken på en utlösande trigger bygger 
dock på några viktiga grundantaganden om hur metaforisk kommunikation 
fungerar, och dessa har visat sig svåra att försvara. Framför allt förutsätts 
tolkningen ske seriellt, stegvis, med den bokstavliga tolkningen som första 
steg. 

1) Tolkaren aktiverar först den bokstavliga betydelsen av meningen. 
2) Tolkaren upptäcker att något inte stämmer; en bristande koherens 

mellan de ingående uttrycken fungerar som trigger. 
3) Tolkaren söker efter en ny indirekt tolkning, t.ex. efter en metaforisk 

strategi. 

Den stegvisa tolkningshypotesen har vederlagts som generell modell för 
metafortolkning i en rad psykolingvistiska experiment. Se t.ex. Gibbs 
(1994b) och Glucksberg & Keysar (1993) och där anförd litteratur. 
Eftersom modellen inbegriper ett första steg av bokstavlig tolkning innan 
det metaforiska steget utlöses förutsäger den att metafortolkning tar längre 
tid än bokstavlig tolkning. Så är inte generellt fallet. Ibland går den 
metaforiska tolkningen rent av snabbare. Det avgörande är hur tydligt 
kontexten och situationen styr mot en speciell tolkning. 

Cacciari & Glucksberg (1994) framhåller att inkoherenssynen också 
implicit utgår från tre mer allmänna språkpsykologiska antaganden: 

a) Bokstavligt språk har ovillkorlig prioritet. 
b) Metaforisk betydelse kräver speciell kontext för att aktiveras. 
c) Metaforiska tolkningar behöver mer kontextuellt stöd än bokstavliga 

tolkningar. 

Inkoherenssynen förutsätter att metafortolkning skiljer sig kvalitativt från 
mer "normal" språklig tolkning, som i vanliga fall föredras framför andra 
typer av tolkningar. Vi startar alltid, enligt den synen, med antagandet att 
betydelsen är bokstavlig. Först om det fmns starka skäl frångår vi detta 
grundantagande. När metaforemas allomfattande närvaro i vardagsspråket 
nu har lyfts fram av bl.a. Lakoff och Johnson kan man redan av frekvens
skäl ifrågasätta att metaforiska tolkningsstrategier skulle vara "onormala". 
Det har också påpekats att inkoherensmodellen inte anger hur vi fastnar för 
just en metaforisk tolkning i stället för något annat alternativ. "Sekundära" 



strategier skulle behövas även för t.ex. indirekta språkhandlingar, ironi, 
metonymi, litotes, hyperbol samt andra icke-metaforiska 
betydelseglidningar (se t.ex. Glucksberg & Keysar 1993). Cacciari & 
Glucksberg (1994) anför ett antal experiment vars resultat avvisar alla tre 
antagandena ovan. Bl.a. visar det sig att metaforiska tolkningar ofta aktua
liseras även när en bokstavlig tolkning är fullt acceptabel (och tillräcklig) i 
kontexten. Deras slutsats är att metaforiska och bokstavliga betydelser 
genereras parallellt - ingen har särskild prioritet. 

Någon inkoherens eller konflikt på meningsnivå är inte nödvändig och 
saknas de facto ofta. Den presumtiva bokstavliga tolkningen behöver alltså 
inte vara "defekt" för att en metaforisk tolkning ska genereras. Jfr följande 
mening, som kan tolkas både bokstavligt och metaforiskt: 

(4) Tidningen har ökat i vikt med den nya bilagan. 

Det finns ingenting syntaktiskt eller semantiskt avvikande med meningen. I 
själva verket är det omöjligt - utan ett vidare sammanhang - att avgöra om 
har ökat i vikt här ska tolkas bokstavligt ('ger större utslag på vågen') eller 
metaforiskt ('har ökat i betydelse').' Meningskontexten ger ingen 
indikation åt endera hållet. Metaforer behöver alltså varken bryta mot 
normala syntaktiska mönster eller mot selektionsrestriktioner. (Tidningar är 
fysiska föremål som kan tillskrivas fysisk vikt.) De som insisterar på att 
metaforen bygger på en semantisk eller syntaktisk konflikt upphöjer ett 
tämligen vanligt drag till ett nödvändigt villkor, påpekar Johnson (1981a). 

Eftersom inkoherens på meningsnivå ofta saknas har en del forskare menat 
att den presumtivt nödvändiga inkoherensen gäller högre språkliga nivåer, 
oftast pragmatiska. Ibland framförs kriterier som bygger på sannings
villkor: verkliga metaforer förutsätts alltid bokstavligt falska. Detta stäm
mer dock inte - oavsett det problematiska i själva sanningsvillkors-
begreppet. En del metaforiska meningar är tvärtom banalt sanna, såsom 
vissa negerade påståenden: No man is an island.^ Eftersom många 
meningar kan tolkas både bokstavligt och metaforiskt finns det ingenting 
som hindrar att de är bokstavligt sanna samtidigt som de är tänkta att tolkas 
metaforiskt. (Tidningsexemplet (4) visar just detta.) Det finns fler problem 
med sanningsvillkoren. Flera forskare har påpekat att många etablerade 
metaforer faktiskt bygger på falska föreställningar om källdomänen, t.ex. 
när vi tillmäter djur olika egenskaper som metaforiskt överflyttas till 
människor, som i uttryck som vara arg som ett bi, ha en räv bakom örat. 

' Meningen är konstruerad utifrån autentiska tvetydiga exempel i Press 87. Där beskrivs 
primärt att morgontidningen blivit allt tjockare och tyngre. Märk att de båda 
tolkningarna även förutsätter olika metonymiskt relaterade betydelser av tidningen. 
^ Exemplet hämtat från Cacciari & Glucksberg (1994). 



vara ett riktigt svin etc. Det väsentliga för metaforbegreppet är knappast 
vad som är sant eller falskt. Det väsentliga är överflyttandet av ord och 
tankemönster från ett område till ett annat och att den sekundära betydelsen 
i något avseende är beroende av den primära. 

Till detta kan läggas att själva konventionaliseringsprocessen också blir 
problematisk med detta synsätt, som måste förutsätta en ska  skiljelinje 
mellan starkt konventionella metaforer (som förknippas med bokstavliga 
sanningsvillkor och tolkas semantiskt) och icke-konventionella metaforer 
(som bryter mot sanningsvillkoren och tolkas pragmatiskt). Men hur 
handskas vi med alla halvbleka och halvkonventionella metaforer, och hur 
går det till när metaforer förpassas över bokstavlighetsgränsen? 

Många menar att inkoherensen främst består i brott mot diskursregler av 
något slag och vill se metaforer som renodlat pragmatiska fenomen, t.ex. 
som medvetna brott mot Grices konversationsmaximer. Den metaforiska 
tolkningen förutsätts då utlösas sedan lyssnaren upptäckt att talaren inte 
verkar följa konversationsmaximerna. I stället tvingas lyssnaren göra en 
inferens om den avsedda betydelsen. Det pragmatiska perspektivet, vars 
främsta förespråkare är Searie (1979), har kritiserats hårt av bl.a. Cooper 
(1986), Taylor (1989), Lakoff (1993), Cacciari & Glucksberg (1994). Den 
pragmatiska synen bygger på samma grundantaganden som kritiserats och 
avvisats tidigare i det här avsnittet. Eftersom Grices filosofi också bygger 
på sanningsvillkor faller en del av invändningarna mot dessa även på 
Griceansk pragmatik. En annan kritik som riktats mot pragmatikema är att 
de konsekvent negligerar de vittomfattande systemen av konventionella 
metaforer som vi möter till vardags (se t.ex. Lakoff 1993). 

Enligt Giora (1997) måste dock någon form av brott mot diskursregler 
utlösa den metaforiska tolkningen i innovativa metaforer, men inte i 
konventionella. Det skulle således finnas en kvalitativ skillnad - nyskapade 
metaforer processas seriellt medan konventionella metaforer kan inbegripa 
parallella processer, dvs. bokstavliga och bildliga betydelser genereras 
samtidigt. Vilka diskursreglerna är preciseras inte av Giora, men i något 
fall hänvisas till Grices konversationsmaximer. Hon ifrågasätter också en 
del av de studier som motsäger den seriella tolkningsstrategin. Enligt 
hennes omtolkning av dessa studier är det alltid den mest prominenta 
betydelsen som processas först, oavsett om den är metaforisk eller 
bokstavlig. Prominensen (eng. salience) sägs vara en funktion av flera 
faktorer: konventionalitet, bekanthet, frekvens och aktualitetsstatus. 
Prominensen påverkas också exempelvis av om betydelsen är allmän, 
förutsägbar eller sannolik. Även kontexten kan spela en roll. Det förefaller 
helt rimligt att alla dessa faktorer påverkar vilken tolkningsstrategi vi utgår 
ifrån, men med så många faktorer att ta hänsyn till blir det å andra sidan 
inte alldeles lätt att bedöma vilken presumtiv betydelse som ska anses mest 
prominent (t.ex. när konventionalitetsgraden pekar åt ett håll medan 



aktualitetsgraden och kontexten pekar åt andra). Även för Giora blir det 
svårt att förklara hur tolkningen av halvkonventionella metaforer går till. 

2.2.3.1. Konventionaliseringen och språkmönstrens dynamik 

Ett allmänt problem är förstås hur man ska definiera de regler eller mönster 
som metaforer enligt inkoherenssynen antas bryta mot på olika nivåer. Vad 
ska betraktas som (bristande) koherens? Vilka mönster är så avvikande och 
oregelbundna att de anses vara i konflikt med föregivet normala mönster? 
Problemet blir inte mindre av att man måste ta hänsyn till språkets ständiga 
dynamik. De evigt pågående konventionaliseringsprocesserna förändrar 
kontinuerligt uppsättningen av etablerade - och därmed normala - mönster. 
Lexikaliseringen av en metafor gör att det bildas nya lexikala enheter och 
nya lexikala mönster, som till viss del avviker från de tidigare rådande. De 
nya lexikala enheterna far t.ex. med nödvändighet andra kombinatoriska 
egenskaper än de primära bokstavliga enheter som nyheterna bygger på 
och motiveras av. Sålunda har exempelvis den metaforiska användningen 
av verbet bota andra typer av direkta objekt än sjukdomar och levande 
varelser, som den bokstavliga användningen är begränsad till. Likaså ingår 
det metaforiska substantivet våg ofta i mönstret "en våg av NP", t.ex. en 
våg av bombattentat, vilket det bokstavliga (vatten)våg aldrig gör, eftersom 
det är givet vad en vattenvåg består av. De metaforiska orden förknippas 
alltså med egna kombinatoriska preferenser, oavsett i vilka termer man vill 
beskriva dessa - som selektionsrestriktioner, valens, subkategorisering, 
fraseologi, kollokationsmönster etc. Detta är en automatisk del av 
lexikaliseringen. När sedan den metaforiska lexikonenheten används i 
enlighet med dessa kombinationsmönster, har lyssnaren knappast 
anledning att registrera någon språklig konflikt. När en metafor väl 
lexikaliserats är det lite poänglöst att det metaforiska bruket bryter mot den 
bokstavliga betydelsens selektionsrestriktioner. Varje nyans av ett 
polysemt ord torde bryta mot några av de andra betydelsernas 
kombinationsmönster, oavsett vilka typer av semantiska relationer som 
råder mellan de olika betydelserna. Detta ligger i själva etableringen och i 
lexikonstatusen. 

Hur och hur mycket de kombinatoriska preferenserna skiljer sig åt 
mellan den primära bokstavliga och den sekundära metaforiska betydelsen 
är däremot en intressant fråga, bl.a. för den metaforiska betydelsens auto
nomi, och därmed för dess bildlighetsgrad. Sådana data kommer därför att 
redovisas i de empiriska studierna framöver. En allmän utgångspunkt är att 
metaforers kombinatoriska egenskaper avslöjar mycket om de semantiska 
associationer som de konventionellt uppväcker. Kombinatoriken är en 
viktig del av den språkliga konventionen, och våra undermedvetna kunska
per om kombinatoriken kan antas spela en stor roll i tolkningsprocessen. 



både för den primära betydelsen och för den sekundära metaforiska. De 
skilda kombinatoriska mönstren hjälper till att disambiguera potentiellt 
flertydiga ord. Härvidlag finns dock ingen principiell skillnad mellan hur 
bokstavliga och metaforiska betydelser disambigueras. 

2.2.3.2. Metaforiska tolkningsstrategier och andra normala strategier 

Inkoherenssynen måste avvisas, eftersom några brott mot språkliga regler 
och principer inte är nödvändiga för den metaforiska tolkningen. Vi lurar 
oss dessutom om vi utgår från en motsättning mellan normal (bokstavlig) 
tolkning och onormal (bl.a. metaforisk) tolkning. I stället har vi en stor 
repertoar av normala tolkningsstrategier, där den metaforiska är en. Det 
finns en rad skäl till att vi i ett visst sammanhang föredrar en viss strategi, 
t.ex. att tolka ett yttrande metaforiskt, metonymiskt, hyperboliskt, 
litotetiskt, ironiskt, epistemiskt, deontiskt, generiskt, hypotetiskt etc. Vårt 
val av en viss typ av tolkning är resultatet av ett komplicerat samspel 
mellan språkligt strukturella ledtrådar, vår omvärldskunskap och vad som 
aktualiserats i diskursen. Några strikt språkliga ledtrådar är inte nödvändiga 
om diskursinnehållet och kunskaperna om hur världen ser ut tydligt leder 
oss mot en viss tolkningsmodell. 

Den metaforiska tolkningsstrategin rymmer dessutom en mängd olika 
möjligheter: hur tolkningen ser ut är inte givet bara för att vi bestämt oss 
för en metaforisk strategi. Detsamma gäller den föregivet bokstavliga 
strategin, som också rymmer en mängd val. Vi måste t.ex. ta ställning till 
om en viss nominalfras ska tolkas dividuellt eller individuellt, generiskt 
eller specifikt, referentiellt eller predicerande; eller om en semantisk roll 
ska tolkas som agentiv, kausativ, instrumenteli, patientisk osv. Vi måste 
alltså utgå ifrån att vi har en mängd tolkningsstrategier som alla är 
normala, och där de metaforiska hör till de flitigast utnyttjade. 

2.2.4. Minskad metaforupplevelse 

Metaforen ses normalt inte som en teoretisk konstruktion. Flertalet 
metaforforskare utgår (åtminstone implicit) ifrån att metaforbegreppet har 
ett psykologiskt korrelat. Ibland förutsätts t.ex. att metaforer processas på 
ett speciellt sätt, vilket just diskuterats, men framför allt menar man att de 
upplevs annorlunda. När metaforen konventionaliseras leder det - enligt ett 
vanligt betraktelsesätt - till att den metaforiska upplevelsen förändras på ett 
sätt som gör att uttryckets metaforiska status ifrågasätts. Sådana 
tankegångar anförs av ett brett spektrum forskare med i övrigt skiftande 
teoretiska prefenser. Den förändrade upplevelsen beskrivs i svepande 
förnimmelsetermer - vi erfar, känner, upplever, uppfattar inte längre 
uttrycken som metaforer, har ingen känsla för deras metaforiska karaktär. 



"they are no longer felt to be analogical or metaphorical" (Fauconnier 
1997), vi tänker inte på dem som metaforer längre och vi förutsätts inte 
(längre) medvetna om det metaforiska, som vi kanske glömt. 

And the "fixed truths" of our culture are nothing but metaphorical understandings 
that have become conventionalized to the point where their metaphoricity is 
forgotten. (Johnson 1981a:15 i ett referat av Nietsches metaforsyn) 

Exemplen kunde mångfaldigas, både från svensk och internationell 
litteratur. 

2.2.4.1. Minskad spänning, förlorad perceptuerbarhet 

Vad upplevelserna och förnimmelserna egentligen består i utvecklas sällan. 
Det gäller både den ursprungliga och den av konventionen förändrade 
upplevelsen. En del forskare talar om hur överrumplingseffekten försvinner 
med tiden: McReynolds (1990) menar att ordet skyscrapers ursprungliga 
chockvärde nu gått förlorat; Cruse (1986) hävdar att konventionella 
metaforer slutat överraska (se citatet i 2.10.1). Det är annars vanligt att 
framställa upplevelsen som en spänning som försvinner i och med 
konventionaliseringen. Hallberg anser t.ex. att vi inte längre är medvetna 
om att beteckningar som foten av ett berg är överförda, utom vid närmare 
begrundan. 

Vi använder dem som egentliga, normala. I sådana fall brukar man säga att vi har 
att göra med bleknande eller döda metaforer. Vi har då ingen känsla av spänning 
mellan sakled och bildled - villkoret för att vi skall uppleva en formulering som 
bildspråk. (Hallberg 1993:8) 

Liknande beskrivningar återfinns på många håll. De utgår implicit från att 
elaborerade retoriska eller litterära metaforskapelser representerar de 
normala metaforupplevelserna, vilket åtminstone rent kvantitativt torde 
vara missvisande. Möjligen utgör dessa de tydligaste exemplen på meta
forik. De allra flesta metaforer vi möter till vardags är dock mer eller 
mindre konventionella, och det är oerhört sällan vi då blir överraskade eller 
försatta i ett spänningstillstånd, oavsett hur stark bildlighet de konventio
nella metaforerna besitter. 

Ofta antyds att metaforernas perceptuella kvaliteter gått förlorade i 
konventionaliseringen, deras signalvärde har försvunnit: de noteras inte, vi 
reagerar inte längre på dem, känner inte igen dem, de har blivit icke 
uppenbara, "least likely to be noticed" (Turner 1996), "less noticeable" 
(Fauconnier 1997), "their metaphorical connotations go unrecognized" 
(Averill 1990). Särskilt visuellt bildspråk är vanligt i dessa beskrivningar; 
konventionella metaforer sägs mer osynliga, invisible. Med mer 
okonventionell metaforik sägs det däremot "easier to see the projection and 
to recognize the generic space" (Turner 1996). (Här finns klara paralleller 



till lexikaliserade sammansättningar som ofta beskrivs som ogenomskinliga 
eller transparenta', se avsnitt 2.9.3.) 

2.2.4.2. Minskad medvetenhet 

De reaktioner som genuina metaforer förutsätts framkalla framställs gärna 
som medvetna upplevelser. 

Med denna reservation för flytande gränser kan man pä en verklig metafor eller 
liknelse ställa kravet att den alltjämt skall erfaras som sådan. Vi skall alltså vara 
medvetna om både sakled och bildled, som en spänning mellan polerna i bilden. 
(Hallberg 1993:10) 

Särskilt talaren förutsätts medveten om vad han gör. Talarens metaforiska 
avsikt har också använts som kriterium för att klassificera en överföring 
som metaforisk (eller mer allmänt bildligt) i kontrast till mer glidande typer 
av betydelseförskjutningar, t.ex. av Wellander (1917), som bygger på 
Wundt, och Stem (1931). En från början medveten metaforisk skapelse kan 
dock glida vidare: "När någon medveten avsikt icke längre uppfattas, kan 
man anse att betydelseförskjutningen ägt rum." (Belfrage 1918). 

Inom kognitiv semantik vänder man sig med emfas mot uppfattningen 
att de mest levande metaforerna är de som vi är mest medvetna om. Detta 
betonades redan av Lakoff & Johnson (1980), som ingalunda betraktar 
konventionella metaforer som döda. Samma syn uttrycks av psyko-
lingvisten Raymond Gibbs. 

This position fails to distinguish between conventional metaphors, which are part 
of our live conceptual system (e.g., LOVE IS A NUTRIENT), and historical metaphors 
that have long since died out. The mistake derives from an assumption that things 
in our cognition that are most alive and most active are those that are conscious. 
(Gibbs 1993:60) 

De flesta konceptuella metaforer förutsätts i stället fungera på ett automati
serat och omedvetet plan, utan ansträngning för språkbrukama. Liknande 
tankar framförs ibland även utanför den kognitiva semantiken, som i 
följande passage om vetenskapliga metaforer inom psykologin. 

Many metaphors of emotion have become so deeply embedded in our ordinary 
language that their metaphorical connotations often go unrecognized. Yet, as I 
will argue later, those connotations have exerted, and continue to exert, conside
rable influence on the way we think about the emotions. (Averill 1990:107) 

Det intressanta är emellertid att kognitiva semantiker, precis som mer 
traditionella teoretiker, förutsätter att metaforupplevelsen förändras med 
konventionaliseringen - det normala utgångsläget i metaforens livscykel 
antas även här vara en medveten upplevelse. Konventionaliseringen leder 
så småningom till minskad medvetenhet, utan att det behöver innebära 
minskad livaktighet. 



When a specific linguistic usage, based on such a metaphorical structure, 
becomes no longer consciously metaphorical (as in "You see what I mean?"), 
then we can say that the linguistic form has acquired a metaphorically motivated 
secondary sense. (Sweetser 1990:8) 

Turner hör till dem som använder de gängse perceptionsmetaforema för att 
beskriva den föregivna medvetenheten och dess förändring i och med 
konventionaliseringen. Han utgår bl.a. från det i kognitiv semantik viktiga 
begreppet befästning {entrenchment), som refererar till förstärkning av 
minnesspår.' 

When a deeply entrenched projection is expressed in deeply entrenched 
vocabulary, especially vocabulary so entrenced as to seem to be the natural way 
to discuss the target, then we do not notice the projection consciously and have no 
need to notice the generic space or the blended space. (Turner 1996:88) 

Turner ger exemplet intellectual progress som bygger på den konceptuella 
metaforen THE MIND IS A BODY MOVING IN SPACE. Substantivet hämtas från 
källdomänen medan adjektivet kommer från måldomänen och hela frasen 
frammanar en blend. 

... the phrase "intellectual progress" is a conventional phrase for the target 
conceived in this fashion. It is accordingly difficult in this case even to notice the 
generic space, (ib) 

Turner kontrasterar detta med uttrycket mental journey som anges bygga 
på samma domänmappning och är parallellt konstruerat: samma domäner 
är involverade, adjektivet hämtas även här från måldomänen och substan
tivet från källdomänen. Skillnaden anses ligga i att mental journey inte är 
konventionellt på det språkliga uttrycksplanet; däremot är det konceptuellt 
lika konventionellt. Ett motsvarande icke-konventionellt exempel som 
Turner tar upp är etnisk rensning (eng. ethnic cleansing). Visserligen 
används renhet och rengöring högst konventionellt i en mängd metaforiska 
sammanhang (vilket gjort att vokabulären nu forknippas med den generiska 
rymden), men den specifika projiceringen till dödandet av oönskade 
etniska grupper är ännu inte konventionell och vokabulären uppfattas inte 
som det naturliga sättet att referera till måldomänen. "It follows that we are 
more likely in the case of "ethnic cleansing" to notice the projection and 
the generic space, and may even recognize the blended space." (ib s. 89). 
Turner fortsätter (apropå ett annat exempel): "Often, the blended space is 
forced into view." Han sammanfattar: 

In general, generic and blended spaces become more noticeable as the projection 
is less conventional, the expression is less conventional, or the projection and the 

' Langacker (2000:93) sätter entrenchment i relation till vad andra har kallat 
routinization, automatization eller habit formation och ser det som ett grundläggande 
psykologiskt begrepp. "The occurence of psychological events leaves some kind of 
trace that facilitates their re-occurence." 



expression combine noticeably what are still regarded as incompatible specifics, 
(ib s. 89) 

Dessa omständigheter hänger nära samman. När projiceringen blir 
konventionell blir även vokabulären det. 

Even when the projection and its expression are most deeply entrenched and least 
likely to be noticed, generic and blended spaces are still available. Habit has 
simply made us take them for granted, rendering them invisible. (Turner 1996:89) 

(Diskussionen ovan anknyter också till relationen mellan konceptuell och 
språklig metaforik, som diskuteras vidare i avsnitt 2.11.) Som synes flödar 
citaten av perceptionsmetaforer som beskriver den förändrade upplevelse 
och medvetenhetsstatus som anses följa av konventionaliseringen. (Jfr 
också citaten från Fauconnier i avsnitt 2.8.) Det förefaller svårt att disku
tera konventionalisering och förblekning utan att appellera till en forlust av 
upplevelser som vi antas reagera medvetet på när det gäller innovativa 
metaforer men inte när det gäller konventionella. Traditionalister och kog
nitivister är således i stort ense om att konventionaliseringen förändrar 
metaforiken från medveten till omedveten, men de är oense om vad detta 
medför beträffande livaktigheten. Skiljaktighetema hänger delvis samman 
med att man betonar olika egenskaper hos metaforer och därmed också 
tillämpar livscykelmetaforen {döda vs levande metaforer) på två skilda sätt. 
Det är heller inte ovanligt med glidningar i samma kontext. En illustration 
ges av Gulz (1991) som ansluter sig till Lakoff och hans medarbetare och 
strikt skiljer mellan kognitiva (dvs. konceptuella) metaforer och deras mer 
konkreta språkliga yttringar. 

En språklig metafor kan följaktligen vara lingvistiskt 'död' (dvs man reagerar inte 
for den som kreativ, ny, tankeväckande osv) men ändå ha kognitivt liv genom att 
den relaterar till en kognitiv metafor som är involverad i förståelse 
(varseblivning, tolkning, förutsägelser, förklaringar osv) av såväl språklig som 
icke-språklig information. (Gulz 1991:5) 

Här appliceras två skilda metaforiska betydelser av dikotomin LEVANDE VS 
DÖD. Den aktiva polen av dikotomin kan antingen parafraseras som 
"stilistiskt och estetiskt uppiggande" eller som "i funktion, bruksfähig". 
Den förstnämnda är den egenskap som traditionalister brukar framhäva 
med epitetet levande, den senare ligger närmare kognitivisternas 
perspektiv. Samma typ av tvetydighet finns när vi talar om ett uttryckssätt 
vilket som helst såsom levande - vilket kan betyda antingen 'som förmår 
engagera och åskådliggöra' eller 'som fortfarande används'. Den här 
glidningen mellan estetiska upplevelser respektive bruklighet och kognitiv 
funktionalitet är inte ovanlig. Jämför citatet från Malmgren sist i avsnitt 
2.10.2, där metaforens status som lexikaliserad förutsätter att den inte är 
helt död, vilket i sin tur sägs hänga på att den primära kämbetydelsen 
fortfarande är levande. Även här används dikotomin LEVANDE VS DÖD i två 



olika betydelser. Livs(cykel)metaforen och andra metaforer för 
konventionellt bildspråk behandlas vidare i avsnitt 2.3. 

En allmän oklarhet rör vems upplevelser och vems medvetande som 
avses. Flera av citaten ovan antyder att språkbrukama explicit kategoriserar 
yttranden som metaforiska när upplevelsen infinner sig. Faktum är dock att 
flertalet språkbrukare endast har diffusa föreställningar om meta
forbegreppet - eller inga alls.' Därför reagerar en genomsnittlig språk
brukare knappast med mentala utrop som: "Aha, en metafor!" De flesta 
beskrivningarna ovan speglar inte ens en idealiserad språkbrukares upp
levelser av metaforisk medvetenhet. Perspektivet är i praktiken den språk
vetenskaplige analytikerns, vilket gör utsagorna närmast introspektiva. Det 
förekommer också att språkvetare explicit gör den egna upplevelsen till 
kriterium för metaforers livaktighet: "De metaforer som är så döda att de 
inte upptäckts vid excerperingen kan nog knappast räknas som levande 
bilder." (Cederberg 1993:119). Jfr även Sandra & Rice (1995) som kritiskt 
diskuterar introspektiva analyser av prepositioners betydelser och i titeln 
ställer frågan "Mirroring whose mind-the linguist's or the language 
user's?". Beskrivningar som förutsätter att språkbrukarna fungerar lika 
analytiskt som språkvetare ger en vilseledande bild av vad konventionalise-
ringen egentligen förändrar. 

Liknande problem vidlåder historiska ordböcker, som ska ge en diakron 
beskrivning av ordförrådets förändring - eller åtminstone av vilka ord och 
betydelser som existerat vid olika tidpunkter.' Klassningen av betydelser 
som bildliga måste dock göras utifrån ett nutida upplevelseperspektiv. Det 
finns inga informanter och i regel inga bevarade skriftliga vittnesmål som 
kan bekräfta upplevelserna. Låt vara att en skicklig ordboksredaktör kan 
utveckla en stor känslighet för vad som varit levande betydelser och 
associationer vid olika tidsskeden - han eller hon kan ändå inte helt 
återskapa språkkänslan hos svunna tiders språkbrukare. 

Man kan alltså knappast förutsätta att vanliga språkbrukare normalt är 
medvetna om att de just producerat eller tolkat en metafor (än mindre en 
blend eller en generisk rymd). Då inställer sig frågan vad det är vi som 
språkbrukare egentligen förutsätts medvetna om. Ett rimligt svar är att vi 
som språkbrukare kan ha en vag medvetenhet om att vi ibland tillämpar 
tankelekar där vi kombinerar företeelser av principiellt olika slag - som när 
vi för resonemang av typen "Hade jag varit 20 år yngre skulle du inte ha en 
chans i brottning". Vi är sannolikt medvetna om att vi här kombinerar 
information från två olika tidsskikt på ett selektivt sätt. På samma sätt kan 

' Detta bekräftas ofta när man som forskare ska förklara för lekmän vad man forskar om 
och därmed vad en metafor är för något. 
' Cederberg talar just om svårigheten att avgöra "bildspråkets fräschör" i ett historiskt 
material. 



vi vara vagt medvetna om att vi kombinerar element från två olika domäner 
när vi applicerar grävandet av gravar på något betydligt mer abstrakt när vi 
tolkar formuleringar som denna: 

(5) Om Bertil Jonsson hade försökt försvara regeringens förslag 
mot sina upprörda medlemmar hade han grävt sin egen grav. 
(Press 96) 

Däremot varken brukar eller förmår vi normalt att analysera exakt hur 
projiceringarna och logiken ser ut, och än mindre är vi medvetna om det. 

Poängen för kognitiva semantiker är varken upplevelsen eller medveten
heten, utan att levande metaforer alltjämt har en kognitiv funktion. Och 
denna förutsätts alltså oberoende av vår medvetenhet och vår upplevelse. 
Blendteoretikerna beskriver det som att de konventionella projiceringarna 
blivit "osynliga", men de är fortfarande "tillgängliga". En intressant fråga 
är givetvis vad som gör dem osynliga och hur det går till, men eftersom det 
är oklart vad som är synligt/medvetet från början är det följaktligen också 
oklart hur detta förvandlas till något osynligt/omedvetet. Fauconnier och 
Tumer säger att det är vanan som får oss att ta blenden och den generiska 
rymden för givna, men det räcker knappast som förklaring till att med
vetenheten upphör. Vi kan t.ex. med viljan normalt tvinga oss att åter se det 
invanda, men metaforer som en gång fallit under medvetenhetsnivå kan vi 
som regel inte välja att uppmärksamma. 

Såväl upplevelsens som medvetenhetens natur är sålunda en smula 
svårfångad. Utgångspunkten i den här avhandlingen är att vår förmåga att 
använda och tolka metaforer inte förutsätter någon förmåga att 
medvetandegöra själva produktions- eller tolkningsstrategin. Vi behöver 
alltså inte vara medvetna om att vi processar metaforer, och är det normalt 
inte heller. Medvetenhet är inte någon förutsättning för bildlighet. Däremot 
kan metaforer i olika hög utsträckning aktivera begrepp och föreställningar 
från källdomänen. När vi använder metaforer med mycket stark bildlighet 
ökar sannolikheten för att aktiveringen når över medvetenhetströskeln och 
vi kan då bli medvetna om att vi associerar till vissa begrepp från 
källdomänen. Detta sker rimligen när vi bygger ut konventionella 
metaforer med mer tillfälliga elaborationer som kanske inbegriper element 
som normalt inte ingår i domänmappningen (som ifall en fråga av stor vikt 
sägs vara vägd på en våg). (Metaforiska innovationer och elaborationer 
diskuteras vidare i 2.11.3.2.) 

2.3. Förblekning, död och andra konventionsmetaforer 

Metaforers konventionalitetsgrad har traditionellt - även inom den språk
vetenskapliga diskursen - beskrivits med epitet som i sig är påfallande 



metaforiska.' På ett övergripande plan kan dessa metaforer sägas spegla en 
motsättning mellan aktiva och passiva livsformer (Goatly 1997 talar om 
active respektive inactive metaphors). Den mest extrema dikotomin - och 
den mest använda - blir då den mellan liv och död. De vanligaste svenska 
epiteten för en riktigt konventionell metafor är död och blek/förbleknad-, 
motsvarande termer finns exempelvis även på engelska. Lite mer ovanlig 
är livlös. Termerna kan kopplas samman genom en inferens som ibland 
görs explicit: mänsklig blekhet kan vara ett tecken på ohälsa, som i sin tur 
kan leda till döden. Motsatsen beskrivs som levande, har liv, frisk, fräsch, 
återupplivad osv. På engelska används exempelvis live, lively, living, alive, 
revived gentemot dead. Nedan följer en kortfattad inventering av några av 
de språkvetenskapligt mest använda metaforiska beteckningarna för 
konventionella metaforer. Normalt förses inte uttrycken med några 
definierande kriterier. Däremot anger en del författare förblekningsskalor 
(eller livlighetsskalor) med ett antal steg, exempelvis Goatly (1997). Vad 
som skiljer de olika stegen från varandra specificeras ofta inte närmare (jfr 
Newmark 1988, som i samma bok anger flera olika forblekningsskalor med 
olika antal steg). 

Före döden kan ett stadium av kraftlöshet inträda - svaga metaforer 
ställs ibland mot starka', jfr powerless metaphors vs strong, active meta
phors. Kittay (1987) talar om the potency of metaphor. 

Ett specifikt inaktivt livstillstånd är sömnen: metaforer kan vara av
somnade (vilket normalt står som eufemism för 'döda'), eng. dormant -
men de kan också återuppväckas, rent av väckas till liv. 

Besläktade är förstelningsbeteckningarna, som beskriver metaforer 
som stelnade, frusna, fossiliserade, fixerade; eng. petrified, frozen, fossi
lized, fixed, reified, stock, entrenched. Alia appellerar kanske inte till 
mänskliga livsformer, men några väcker associationer till djur och växtlig
het - eller militär forskansning. Även här är motsatsen normalt beskriven i 
termer av livaktighet - eller kreativitet. 

Bakom många traditionella beskrivningar av vardagliga metaforer ligger 
i botten estetiska värderingar. Konventionella metaforer anses ha förlorat 
sin estetiska fräschör. Det gör dem mindre spännande, eftersom någon 
form av oväntad spänning anses nödvändig för den litterära och stilistiska 
kvaliteten. Goda skönlitterära författare bör undvika konventionella 
metaforer och andra klyschor. Det anses föga kreativt att återanvända 
gamla stilistiska ornament - ett levande språk synes förutsätta levande 
metaforer snarare än döda. Denna värdering skiner ofta igenom när epite
ten blek och död används. En typ av beteckningar tar mer explicit fasta på 
kreativitetsaspekten, och icke-konventionella metaforer kan benämnas 
djärva, fräscha, intressanta, kreativa, fantasifulla, originella - eng. origi-

' Samtliga kursiverade ord i detta avsnitt är belagda från sprâkvetenskaplig litteratur. 



nal, fresh, recently created, imaginative, creative, innovative. Motsatsen 
beskrivs då med epitet som har att göra med konventionalitet eller ålder: 
vanliga, lexikaliserade, standardiserade, konventionella, konventionalise-
rade; eng. earlier, older, canonic, standard, stock, cliché, conventiona
lized, conventional, literalized, lexicalized, idiomatic, literal. Dessa epitet 
kan i sin tur negeras: ovanliga, tillfälliga, nya; eng. un-conventional, non-
conventional, non-lexicalized, non-idiomatic, recent, novel. 

I avhandlingen ställs innovativa metaforer mot konventionella när kon-
ventionalitetsgraden beaktas. När i stället den semantiska associations
potentialen behandlas talar jag främst om olika grader av bildlighet eller 
ibland om grader av blekhet och förblekning. 

2.4. Frekvens och ålder 

På svenska är epitet som blek och förbleknad lika vanliga som död, men på 
engelska är bleached betydligt ovanligare i metaforsammanhang; däremot 
talar man om fading metaphors eller adequated metaphors. Något oftare 
förekommer semantic bleaching i grammatikaliseringsforskningen (se 
avsnitt 2.5). Blekheten kan som vi sett å ena sidan kopplas samman med 
ohälsa och risk för död (den metaforiska blekheten anses ofta vara ett 
förstadium till döden) och å andra sidan med slitage och ålder. I båda fallen 
impliceras ett livscykelfenomen - metaforer, liksom människor och 
bruksföremål, föds/skapas, lever/brukas, åldras/slits och dör, dvs. slutar att 
fungera. 

Traditionellt har utvecklingen mot förblekning och död setts som natur
liga och ofrånkomliga processer kopplade till tidens gång och ymnig 
användning, vilket ju också var en av de hållningar till konventionella 
metaforers status som presenterades i avhandlingens inledning. Enligt 
denna hållning slits och nöts metaforer med åren, för att så småningom 
slipas ned. Slitaget gör dem allt blekare tills de till slut blir oigenkännliga 
och slutar fungera. (Jfr metaforerna som antyder förlorad perceptuerbarhet 
i 2.2.4.1.) 

Even highly original contextual poetic metaphors may become worn out, 
lexicalized and institutionalized and eventually dead metaphors. (Lipka 1996:66) 

Nelson Goodman (1968) diskuterar huruvida uttryck som cold color och 
high note är bokstavliga eller metaforiska. 

The usual (and metaphorical) answer is that a term like "cold color" or "high 
note" is a frozen metaphor-though it differs from a fresh one in age rather than 
temperature. A frozen metaphor has lost the vigor of youth, but remains a 
metaphor. Strangely, though, with progressive loss of its virility as a figure of 
speech, a metaphor becomes not less but more like literal truth. What vanishes is 



not its veracity but its vivacity. Metaphors, like new styles of representation, 
become more literal as their novelty wanes. (Goodman 1968, citerad i Johnson 
1981b) 

Liknande påståenden citeras på andra ställen i det här kapitlet och 
tankegången är ingalunda ny. 

Med metaforernas bleknande menas en fortskridande försvagning av vissa 
element i dessas betydelse, främst de element som göra metaforen till metafor. 
Om försvagningen, som är en följd av metaforens användning, fortgår tillräckligt 
länge, övergår metaforen till att bli ett icke-metaforiskt uttryck. I detta bleknade 
skick kan metaforen användas som andra ordinära "färglösa" uttryck, men ofta 
avgår den helt ur språkbruket... (Björkman 1925:20) 

Frekvens och ålder framställs som de självklara bakomliggande faktorerna 
till förbleknandet, och tanken befästs av den vanliga livscykelmetaforiken. 
Möjligen kan man också ana implikationen att hög ålder ökar risken att dö. 
Det är oklart om tid och frekvens här tänks som oberoende faktorer. Om 
den väsentliga faktorn är det sammanlagda antalet möten med metaforen, 
så bidrar tiden bara med ackumulering av frekvensen. Den ackumulerade 
frekvensen är då beroende av 1) antalet möten per tidsenhet (dvs. 
"vanligheten"); 2) hur lång tid av metaformöten som förflutit. Förblek
ningsläget forusätts i så fall vara parallellt för en metafor vi mött 10 gånger 
om året i 10 år respektive en metafor vi mött 100 gånger under ett enda år. 
Alternativt kan tidrymden ses som en fristående faktor, som när sorgen 
efter något man förlorat avklingar med tiden, dvs. med tidsavståndet till 
förlusten.' Ses metaforen som en emotionellt färgad spänning ter sig 
avklingningstanken särskilt naturlig. 

Problemet med livscykel- och nötningsscenarierna ligger främst i den 
underförstådda automatiken. Redan Stern (1931) vände sig emot föreställ
ningen att upprepning i sig leder till förblekning. Stern pekade just på 
metaforer som inte bleknat trots habituellt bruk - särskilt religiösa metafo
rer. Dessutom kan metaforer blekna utan upprepning, vilket uppenbart talar 
emot nötning som generell förklaring. Som exempel hänvisade Stem till att 
förskjutningar i den litterära smaken kan leda till förblekning utan upprep
ning (ib s. 392). Om nu tid och nötning inte är allenarådande måste man 
söka andra faktorer som påverkar förbleknandet och bildlighetsgraden. Ett 
försök görs av Kittay (1987) som menar att vanebruk visserligen kan 
minska kraften i metaforen, men utan att för den skull nödvändigtvis 
äventyra dess metaforstatus (jfr avsnitt 2.1.4). 

The liveliness of the metaphor is more likely to be a function of the degree of the 
sustained difference between two fields [...] than a function of the time of its 
initial utterance. (Kittay 1987:286) 

' Analogin är hämtad från Björkman (1925). Det engelska uttrycket fading metaphors 
väcker tydliga associationer i samma riktning. 



2.5. Metaforisering och generalisering 

De konventionsbeskrivande metaforer som behandlats ovan antyder alla 
någon form av förlust. Konventionaliteten anses medföra att något i 
grunden positivt försvinner eller minskar, vilket resulterar i ett mer negativt 
tillstånd - aktivitet ger vika för passivitet, lyster för blekhet osv. Många av 
metaforerna har använts om språklig konventionalitet mer allmänt (jfr t.ex. 
stelnade fraser och SAOB:s korsmärkning t av betydelser som inte längre 
är i bruk, dvs. inte längre levande). Förblekningsmetaforer har använts 
allmänt om semantiska förändringar. Grammatikaliseringsprocesser har 
t.ex. beskrivits i termer av semantisk förblekning (eng. bleaching), 
försvagning (eng. weakening), eng. erosion etc. Se t.ex. Heine, Claudi & 
Hünnemeyer (1991) och där anförd litteratur. 

Semantisk förblekning ses ofta som en sorts generalisering, vilket i sin 
tur brukar betraktas som en av de grundläggande typerna av betydelse
förändring. Redan den gemensamma förblekningsmetaforiken antyder att 
det finns en relation mellan metaforisering och generalisering - frågan är 
bara hur den relationen ska uppfattas. Ovan (avsnitt 2.1.3) hävdades också 
att konventionella metaforer kan förblekas genom en generaliserings
process. Relationen mellan generalisering och metaforisering är intrikat 
och svårutredd, och frågan inbegriper en mängd komplexa och relaterade 
begrepp, såsom schematisering, abstrahering, kategorisering, induktion etc. 
Här har generalisering valts som övergripande utgångsbegrepp, och nedan 
refereras i korthet några av de ståndpunkter som hävdats angående 
generalisering i allmänhet och dess relation till metaforik i synnerhet. 

Generalisering brukar beskrivas utifrån två sammankopplade perspektiv, 
ett extensionellt och ett intensioneilt. Det extensionella innebär en utsträck
ning av ett uttryckssätts användning på ett eller annat sätt - till fler refe
renter, fler språkliga kontexter, fler användningssituationer, fler användar
grupper etc. Det extensionella perspektivet förknippas därmed med ökad 
frekvens. I det intensionella perspektivet beskrivs generalisering ofta som 
förlust av betydelsekomponenter. Särskilt i taxonomiska begrepps
hierarkier innebär förlust av komponenter automatiskt ett steg upp till en 
högre och mer generell nivå, liksom tillägg av komponenter innebär ett 
steg ner till en mer specifik nivå. Tar man t.ex. bort egenskaper som 'föder 
levande ungar' går man från nivån däggdjur till den överordnade nivån 
djur. Se t.ex. Hopper & Traugott (1993), Bybee, Perkins & Pagliuca 
(1994), Heine, Claudi & Hünnemeyer (1991). De båda perspektiven 
interagerar givetvis. Sett ur denna synvinkel blir generaliseringsprocessen 
en form av abstrahering och schematisering. 

Med ett så allmänt generaliseringsbegrepp blir metaforisering defmi-
tionsmässigt en form av generalisering. Metaforisk projicering av ett 
uttryck (t.ex. virus om vissa datorprogram) innebär alltid en utsträckning 



av uttryckets extension; det innebär också alltid en förlust av betydelse
komponenter, eftersom alla betydelseelement inte projiceras vidare till 
måldomänen (exempelvis projiceras inte de rent biologiska aspektema av 
virus vidare, och människor kan inte bli sjuka av datorvirus). Observera att 
generalisering i den här bemärkelsen inte är avhängig 
konventionaliseringsgraden - redan tillfälliga metaforiska användningar 
utgör en sorts generaliseringar.' 

Det är emellertid uppenbart att inte alla typer av generalisering kan ses 
som metaforiska. När vissa varumärken utsträcks till att bli generiska 
beteckningar för själva varutypen - som vespa, rollerblades, jacuzzi, 
melitta - är det t.ex. knappast utslag av metaforik. Bybee, Perkins & 
Pagliuca (1994) vill reservera sig för huruvida generalisering verkligen är 
en speciell process; generalisering kanske snarare bör ses som en effekt av 
andra processer, t.ex. bl.a. just metaforisering. Är det därför rimligt att se 
metaforik som en speciell sorts generalisering? Många kognitiva 
semantiker ställer sig mycket skeptiska till att över huvud taget tolka meta
forik i termer av generalisering och abstrahering, oavsett konventionali
seringsgraden. Lakoff & Johnson (1980) avvisar analyser i termer av 
abstrahering som alternativ till de metaforanalyser som de själva presente
rar. De menar att sådana analyser skulle vara inadekvata på ett antal 
punkter. Enligt författarna förutsätter t.ex. en abstraheringsanalys av LOVE 
IS A JOURNEY att det finns en övergripande neutral beteckning som omfattar 
båda domänerna LOVE respektive JOURNEY. En sådan analys tar inte hänsyn 
till metaforernas riktningsverkan och skulle därför likställa LOVE IS A 
JOURNEY med JOURNEYS ARE LOVE, vilket emellertid är en metafor som inte 
existerar på engelska. 

Lakoff & Johnson diskuterar som synes abstraherings- och generali
seringsfrågan främst på övergripande domänmappningsnivå. Om man i 
stället formulerar den på lexikal nivå blir den liktydig med det mer 
allmänna problemet att skilja ambiguitet från generalitet (eller vaghet som 
ibland har brukats som benämning i dessa sammanhang) - en fråga som 
diskuterats flitigt (se t.ex. Geeraerts 1993, Tuggy 1993 och 1999, Zlatev 
1997, Croft 1998). Har t.ex. ordet våg (med pluralen vågor) numera i 
grunden en enda generell betydelse snarare än en bokstavlig och en 
metaforisk - eller möjligen flera bokstavliga och flera metaforiska? Är det 
samma grundläggande och abstraherade vågbegrepp som figurerar i 
sammansättningarna vattenvåg, ljudvåg och stöldvåg? (Exemplet våg 
behandlas bl.a. av Holyoak & Thagard 1996; se vidare nedan.) Problemet 

' Det har gjorts en del försök i liknande anda att beskriva metaforik med klassisk 
komponentanalys. Erik Andersson (1972) analyserar exempelvis förändringen av åsna 
från den konkreta betydelsen [-mänsklig] till den metaforiska [±mänsklig]; ett specifikt 
drag ändras alltså till ett mindre specifikt. 



rör alltså skillnaden mellan monosemi (ett ord som har en enda generell 
betydelse som sedan kan moduleras på olika sätt i olika kontexter) vs 
polysemi (ett ord som förknippas med ett nätverk av avgränsade men 
relaterade betydelser). Nästa steg på denna skala är homonymi (en ordform 
som kopplas till flera orelaterade betydelser). Det har i praktiken visat sig 
mycket svårt att dra några skarpa gränslinjer mellan dessa typer av 
betydelserelationer. Olika slags semantiska test har exempelvis visat sig 
otillförlitliga (se den ovan refererade litteraturen). 

Sweetser (1988, 1990) föredrar, liksom Lakoff & Johnson, genom
gående metaforiska analyser framför generaliseringsanalyser, även vad 
gäller grammatikaliseringsfenomen. Men vari ligger den grundläggande 
skillnaden? Vad motiverar att vissa betydelseförändringar ses som utslag 
av metaforisering snarare än generalisering? Sweetser menar att den för 
grammatikalisering så karakteristiska unidirektionaliteten, enkelriktningen, 
bäst förklaras av metaforiska analyser; metaforer har ju också en direktio-
nalitet (se 2.1.4). Många återkommande typer av grammatikaliseringar 
innebär projiceringar från en konkret domän till en mer abstrakt, medan 
utvecklingar i den motsatta riktningen inte förekommer. Grammatiska 
strukturer som ursprungligen uttrycker något rumsligt kan t.ex. övergå till 
att (också) användas om något tidsligt, medan förändringar i motsatt 
riktning inte förekommer. Sweetser förutsätter således en motsättning 
mellan generalisering och unidirektionalitet i samma anda som Lakoff & 
Johnson. Hon menar dessutom att metaforiska betydelser kan projiceras till 
domäner som är påtagligt avlägsna från källdomänen, varför det blir svårt 
att hävda att både käll- och måldomänerna omfattas av någon gemensam 
överordnad kategori. 

Skiljelinjen mellan metaforiska och abstraherade/schematiserade 
betydelser kompliceras av att man inom kognitiv metaforteori betonar att 
det i stor utsträckning är de mest schematiska dragen som projiceras vidare 
från källdomänsbetydelserna till måldomänen, se nedan om invarians
hypotesen, som utgår från att källdomänens s.k. bildschematiska struktur 
bevaras i metaforiska projiceringar (avsnitt 2.6). 

2.5.1. Kategoriutvidgning 

Generaliseringstanken förutsätter att metaforen bidrar till någon form av 
kategoriutvidgning. En specifik teori som bygger på kategoriserings-
dynamik är den s.k. klassinklusionsteorin (eng. dass inclusion)·, presente
rad bl.a. av Glucksberg & Keysar (1993). Enligt denna uttrycker ett meta
foriskt yttrande en speciell typ av kategorisering. Yttranden som cigaretter 
är tidsinställda bomber placerar cigaretter i en speciell kategori företeelser 
där även tidsinställda bomber ingår. Utmärkande för medlemmarna i denna 
kategori är att de någon gång i framtiden plötsligt kan orsaka stora skador 



på människor. Denna tämligen abstrakta kategori har ingen konventionell 
beteckning (kategorin är i sig knappast konventionell) och därför benämns 
den med hjälp av dess mest typiska medlem, nämligen tidsinställda 
bomber. Sådana mer eller mindre tillfälligt skapade kategorier kallas ibland 
ad hoc-kategorier (Barsalou 1983, Shen 1992). Metaforen kan alltså ses 
som en instruktion till lyssnaren att föreställa sig en kategori som omfattar 
både cigaretter och tidsinställda bomber. Vid användningen av innovativa 
metaforer skapas därför också nya kategorier. 

Även Lakoff & Johnson (1980:83 f) tar upp kategorisering och erkänner 
att det ibland är svårt att skilja metaforik från vanlig kategoriunderordning 
(eng. subcategorization) vad gäller konventionella kategorier. Relationer 
av typen A ÄR B är inte alltid metaforiska, de kan också uttrycka att A hör 
till B-kategorin, att B är en överordnad kategori till A. Avgörande är om de 
båda företeelserna betraktas som samma typ av fenomen eller som vitt 
skilda typer. Här finns ett kontinuum. Således, menar författarna, är 
ARGUMENT IS CONVERSATION ett tydligt exempel på vanlig underordning, 
ARGUMENT IS WAR är en metafor medan ARGUMENT IS FIGHT ligger nånstans 
däremellan, beroende på vad man upplever som inkluderat i begreppet 
FIGHT. Lakoff & Johnson diskuterar däremot inte diakrona 
kategoriutvidgningar och förskjutningar av kategoristrukturer över tid. 

Besläktad med kategoriutvidgning är möjligheten att se generaliseringen 
som en form av mental induktion som resulterar i en mer abstraherad och 
schematisk mental representation. Flera forskare har noterat att all sorts 
metaforisering - innovativ såväl som konventionell - medför åtminstone 
en potential för språkbrukarna att inducera ett abstrakt övergripande 
schema som omfattar både källdomänsbegreppen och deras motsvarigheter 
i måldomänen. Detta kan då också resultera i formeringen av mer abstrakta 
begrepp. Holyoak & Thagard ( 1996) menar att så exempelvis skett med det 
analogiskt utvidgade vågbegreppet, som utsträckts från vattenvågor till 
ljudvågor och ljusvågor. Att våg redan överförts till domänerna LJUD och 
LJUS antas ha genererat ett övergripande schema som i sin tur sedan gjort 
det lättare att projicera våg vidare till helt abstrakta måldomäner, som FILM 
{den franska filmvågen), BROTT {en stöldvåg) etc. Holyoak & Thagard 
säger också att ett ofta använt abstrakt schema så småningom kan bli 
bokstavligt, men de utvecklar inte hur det sker eller vad det medför (ib s. 
222).' 

' Analogiforskama Gick & Holyoak (1983) har undersökt vad som utgör det mest 
effektiva sättet att resonera analogiskt och dra nya inferenser - utifrån ett övergripande 
schema eller från en specifik domänmappning från en källdomän till en måldomän. Den 
säkraste slutsatsen var att användandet av flera analoger (dvs. analogier från flera käll-
domäner till samma måldomän) underlättade både schemainduktionen och inferens-
genereringen. Det forefaller svårare att inducera ett schema från bara en analog, dvs. en 
specifik källdomän. Experimenten rörde problemlösning och har inte direkt relevans for 



Blendteorins generiska rymd är också en form av inducerat abstrakt 
schema. Sådana kan vara psykologiskt befästa i olika utsträckning, vilket 
sammanhänger med konventionaliseringsgraden. Inom blendteorin betonas 
att konventionella kategoristrukturer kan förändras över tid, bl.a. genom 
inverkan av metaforer och analogier; se referatet av Fauconniers modell 
över konceptuel! utveckling i avsnitt 2.8. Det innebär att 
betydelseförändringar som från början är metaforiskt motiverade med tiden 
kan utvecklas i generaliserande riktning. Det är t.ex. inte för all framtid 
givet att kategorin LIV bara innehåller biologiskt liv; även artificiellt liv 
skapat av datorer kan framöver komma att ses som "riktigt" liv (jfr 
artificiell intelligens). Denna process analyseras inom blendteorin främst 
som förändringar i den generiska rymdens innehåll och status. Ju mer 
befäst den blir, desto mer kan man tala om en verklig kategoriutvidgning. 

Detta kan ses som en pendang till den viktiga roll som schemabegreppet 
allmänt tillmäts inom kognitiv lingvistik, inte minst hos Langacker (1987, 
1991, 2000). Dessa övergripande scheman (som motsvarar "regler" i 
många andra grammatiska teorier) och deras specifika instantieringar kan 
vara befästa i olika utsträckning. Ett starkt befäst överordnat schema med 
svagt befasta instantieringar ger intryck av generalitet, medan en starkt 
befäst specifik instantiering av ett svagt befäst schema inte gör det (jfr 
Langacker 2000, Tuggy 1993, Clausner & Croft 1997). 

Nyckelfrågan för skiljelinjen mellan metaforik och allmän generalisering 
bör just vara vilken relativ betydelse som tillmäts det generella schemat, å 
ena sidan, och den ursprungliga källdomänen, å den andra. Spelar käll-
domänen fortfarande en huvudroll i projiceringar till de nya mål
domänerna? Förblir t.ex. vattenvågen fortfarande den prototypiska vågen 
som lånar ut drag till alla andra typer av vågor? Eller utgör vidare-
föringarna av vågbegreppet bara nya appliceringar av ett generellt och 
abstrakt begrepp, som blivit så schematiskt att det redan täcker in även de 
nya användningarna? 

Så bör förmodligen frågorna ställas, men hur bär man sig åt för att 
besvara dem? Kan vi t.ex. förvänta oss att skillnaden mellan generella och 
metaforiska betydelser speglas i uttryckens användningskontexter på något 
sätt? Det vore rimligt om så vore fallet. En generaliserad betydelse borde 
medföra att vi gör mindre principiell åtskillnad mellan de olika använd-
ningsvariantema än vi gör mellan två polysema betydelsenyanser där den 
ena är metaforisk. Detta borde kunna visa sig i kollokationsmönstren. 

den här avhandlingen. Däremot verkar det rimligt att anta att något liknande kan gälla 
det omvända förhållandet - en källdomän som konventionellt projicerar metaforiska 
uttryck till flera typer av måldomäner borde på motsvarande sätt underlätta 
induceringen av ett generellt schema, jämfört med metaforer som bara används inom en 
enda begränsad måldomän. Detta måste antas leda till att det övergripande schemat får 
ökad betydelse medan källdomänens relevans minskar i motsvarande grad. 



vilket är vad som studeras i de empiriska kapitlen framöver. Det finns skäl 
att anta att de centrala kollokationerna är mer gemensamma för generali
serade betydelser än för olika polysema nyanser. Vid polysemi bör några 
av de väsentliga kollokationerna användas både i källdomän och måldomän 
och tydligt ha sitt ursprung i den förra, medan andra kollokationer bara 
förekommer i antingen käll- eller måldomänen. När betydelsen däremot är 
generaliserad bör samma centrala kollokationer användas i flertalet 
användningsdomäner. Här bör vi således finna mindre uppdelning av 
kollokationerna. 

2.6. Vilka drag behålls? Invarianshypotesen 

Gemensamt för metaforisering och generalisering är som vi sett att vissa 
betydelsedrag försvinner. Den metaforiska överföringen är alltid partiell -
alla drag från källdomänsbetydelsen projiceras inte vidare till 
måldomänsbetydelsen. Frågan är vilka typer av drag som försvinner och 
vilka som projiceras vidare. Går det att säga något om vad som brukar 
föras över till måldomänsanvändningarna respektive vad som brukar 
försvinna? 

Ett förslag till allmängiltigt svar på frågan utgör den av Lakoff lanserade 
invarianshypotesen. Hypotesen bygger på begreppet bildschema {image 
schema) som fått stort genomslag inom kognitiv semantik. En grund
läggande presentation av begreppet görs i Mark Johnsons bok "The Body 
in the Mind" (Johnson 1987). Nyckelordet i boken är förkroppsligande 
{embodiment), och Johnsons grundtes är att det är våra grundläggande 
kroppsliga erfarenheter som skapar mening i tillvaron, i tänkandet och i 
språket. De kroppsliga erfarenheterna avspeglar sig i begreppssystemet och 
styr därmed även det abstrakta tänkandet. Ett bildschema är en sorts mental 
representation av sådana erfarenheter. Begreppet är besläktat med schema
begreppet inom kognitiv psykologi - där det står för en strukturerad men 
schematisk representation av återkommande erfarenheter - t.ex. av "hus", 
"restaurangbesök" etc. Bildscheman utgör mer speciella typer av erfaren
heter, eller snarare mer grundläggande och generella. De rör hur vi kropps
ligt interagerar med den fysiska omgivningen. Särskilt centrala är upplevel
serna av rumsliga relationer. Bildscheman sägs vara styrande för vårt sätt 
att tänka genom att de ofta metaforiskt projiceras till abstrakta domäner. 
Exempel på bildscheman är VÄG (eller UTGÅNGSPUNKT-VÄG-MAL), 
BEHÅLLARE, CENTRUM-PERIFERI, LÄNKAR, CYKLER, SKALOR, BALANS. Just 
balans får särskild betydelse i boken, eftersom Johnson använder det som 
kardinalexempel på hur metaforiska projiceringar från bildscheman funge
rar. Johnsons balansanalys diskuteras utförligt i kapitel 9. 



Bildscheman är just schematiseringar av återkommande erfarenheter, 
inte minnen av specifika upplevelser. Johnson citerar Kant: "The schema 
of the triangle can exist nowhere but in thought." (Johnson 1987:24) 
Förleden bild- är en smula missledande, på samma sätt som den är det i 
termen bildspråk. Bildscheman rör ingalunda enbart visuella intryck. 
Johnson ser bildscheman som gestaltstrukturer, dvs. strukturerade helheter 
där helheten är mer primär än delarna. 

Lakoff använder begreppet bildschema för att formulera sin 
invarianshypotes om vilka betydelsedrag som generellt bevaras i 
metaforiska projiceringar: "Metaphorical mappings preserve the cognitive 
topology (that is, the image-schema structure) of the source domain." 
(Lakoff 1990:54). Lakoff menar att framför allt de inferensmönster som 
hänger samman med den bildschematiska strukturen i källdomänen 
projiceras vidare. Ett exempel är att kategorier ofta metaforiskt förstås som 
behållare, och den rumsliga logik som gäller för behållare överförs även på 
kategorier: något är antingen i behållaren eller utanför, man kan plocka 
företeelser ut ur och in i behållaren osv. Abstrakta inferenser är, enligt 
Lakoff, i själva verket metaforiska versioner av spatiala inferenser som är 
inherenta i bildschemastrukturen. 

Hypotesen får enligt Lakoff starka följder för abstrakt tänkande i stort. 
När vi resonerar abstrakt använder vi begrepp som tid, tillstånd, 
förändringar, handlingar, orsaker, syften, medel, kvantitetsskalor och 
kategorier. Lakoff menar att inferenser som inbegriper dessa begrepp 
uppstår genom att olika bildschemans "topologiska" struktur projiceras 
över till dem. Ett exempel är att vägschemat (UTGÅNGSPUNKT-VÄG-MÅL) 
figurerar ymnigt i ett stort övergripande metaforkomplex som brukar kallas 
händelsestrukturmetaforen. Denna används bl.a. när vi metaforiskt talar om 
händelser och handlingar i termer av rumslighet, rörelser och krafter. 
Denna mycket generella metafor antas omfatta en mängd underordnade 
metaforer i ett hierarkiskt system, där två av de underordnade är ACTIONS 
ARE SELF-PROPELLED MOVEMENTS OCh PURPOSES ARE DESTINATIONS, där 
den senare i sin tur instantieras av metaforer som STARTING AN ACTION IS 
STARTING OUT ON A PATH (fVe have taken the first step) och LACK OF 
PURPOSE IS LACK OF DIRECTION {He is just floating around). (Exemplen från 
Lakoff 1990.) Om invarianshypotesen är riktig betyder det, enligt Lakoff, 
att allt tänkande i praktiken är metaforiskt: "Abstract reasoning is a special 
case of image-based reasoning." (ib s. 65) 

Invarianshypotesen rymmer en hel del problem, vilket bl.a. påpekats av 
Brugman (1990). En uppenbar vaghet gäller hur vi definierar vad som är 
bildschematisk och topologisk struktur. Vad ingår (inte)? Relationen 
mellan källdomänens och måldomänens egenskaper är också oklar - vilken 
uppsättning är det som bevaras? Turner (1990) vänder sig mot att 
konceptuella metaforer skulle bevara den bildschematiska strukturen i 



källdomånen. Skälet är främst att många av källdomänens bildschematiska 
element normalt inte är inblandade i domänmappningarna. Alla 
bildschematiska aspekter av element som är involverade projiceras heller 
inte vidare till källdomänen. Exempelvis projiceras inte alla aspekter av 
bildschemat UTGÅNGSPUNKT-VÄG-MÅL ens i de fall där bildschemat 
faktiskt ingår i en domänmappning. Det ingår en föreställning om en väg i 
den konceptuella metaforen LIFE IS A JOURNEY. I källdomänen är vägen 
oberoende av om vi beträder den eller inte; i måldomänen LIVET kan ett 
vägval ofta leda till att en väg som stod öppen före valet inte längre 
existerar efteråt. Liknande resultat redovisas i den här avhandlingen i 
kapitlet om förflyttning, kapitel 8. 

Turner har därför närmast vänt på Lakoffs ursprungliga formulering av 
hypotesen: "In metaphor, we are constrained not to violate the image-
schematic structure of the target; this entails that we are constrained not to 
violate whatever image-schematic structure may be possessed by non-
image components of the target." (Turner 1990:252) I fall där vi saknar en 
klar uppfattning om måldomänen kan emellertid källdomänens 
bildschematiska struktur komma att bestämma motsvarande struktur i 
måldomänen.' 

Zlatev (1997) kritiserar det starkt reduktionistiska tänkande som är 
kopplat till bildschemabegreppet, viljan att härleda all språklig betydelse 
till sådana strukturer. Han markerar också en skillnad mellan vad som 
motiverar vårt sätt att tala om en viss företeelse och hur vi förstår denna 
företeelse - apropå uttrycket to balance your bank account: "It is one thing 
to say that a certain usage is (metaphorically) motivated by X and a totally 
different thing to say that it is "understood in terms of X", and cognitive 
semanticists pass very lightly from one to the other." (Zlatev 1997:43) 

Invarianshypotesens förespråkare brukar inte diskutera hur diakrona 
konventionaliseringsprocesser över tid kan påverka vad som projiceras.^ 
Förblekning kan ju sägas handla om att vissa projiceringsmönster för
svinner eller försvagas med tiden. Redan det schematiska i dessa strukturer 
skulle kunna ses som ett tecken på blekhet, och schematiseringen innebär 
definitionsmässigt att en viss detaljrikedom går förlorad. Men om vår 
uppfattning om måldomänen präglas av en rumslig logik som är hämtad 

' Diskussionen med Turner resulterade i att Lakoff i en senare formulering (Lakoff 
1993:215) lade till frasen "in a way consistent with the inherent structure of the target 
domain" till en i definition som i övrigt är identisk med den ovan citerade versionen av 
invarianshypotesen från Lakoff (1990:54). 
^ Brugman, som inte är någon hängiven invariansförespråkare, berör kort döda 
metaforer i en diskussion av invarianshypotesen. Hon vill skilja döda metaforer från 
befästa metaforer: "It is evident, then, that entrenchment does not entail loss of 
metaphorical status, though that is certainly a precondition for the development of dead 
metaphor." (Brugman 1990:264) 



från källdomänen är det ett tydligt tecken på metaforiskt tänkande, menar 
Lakoff och hans medarbetare, som skulle förneka att schematicitet är 
detsamma som blekhet. 

2.7. Metaforisering och autonomisering 

Metaforisering innebär att ett uttryck börjat användas i nya, metaforiska 
betydelsenyanser. Uttryckets sekundära betydelser blir delvis beroende av 
den primära betydelsen, dvs. de lånar drag från den primära användnings
domänen, källdomänen, vilket är vad metaforik ytterst handlar om. Men 
graden av källdomänsberoende är inte statisk, den kan förändras med tiden. 
Ett metaforiskt ord som konventionaliseras blir därmed också lexikaliserat, 
dvs. den metaforiska betydelsen kommer att utgöra en av ordets 
standardbetydelser och ingå som en egen enhet i lexikonet, se avsnitt 
2.10.2. Lexikalisering innebär i sig därför alltid ett visst mått av autonomi
sering; den metaforiska betydelsen utgör nu en egen etablerad betydelse
nyans. Med tiden kan denna bli alltmer självständig gentemot den primära 
källdomänsbetydelsen, som från början motiverat den metaforiska 
betydelsen. 

Olika sekundära betydelsenyanser kan generellt ligga på olika "avstånd" 
från de primära betydelser som motiverat dem. Detta återspeglas också i 
ordböcker, som ofta markerar det semantiska avståndet mellan betydelser 
genom hierarkiska arrangemang med olika nivåer av numreringar och 
underbetydelser till huvudbetydelser osv. När autonomiseringen går 
mycket långt förvandlas polysemin närmast till homonymi, och 
ordböckerna tar då upp de olika användningarna under separata artiklar. 
(Avståndsmetametaforiken speglas kanske mest i närhetsmetaforer; vi talar 
gärna om närliggande betydelser etc.) 

Lexikalisering är en nyckelingrediens i konvetionaliseringen av 
metaforer och behandlas därför utförligt i senare delen av detta kapitel. 
Lexikaliserade metaforer uppvisar dock inte endast drag från källdomänen; 
de får stora delar av sin betydelse från måldomänen, och de utgör därmed 
exempel på verklig konceptuell integrering i blendteorins bemärkelse. Med 
tiden kan källdomänsdragen minska i styrka, samtidigt som olika 
måldomänsdrag alltmer fixeras och standardiseras. Eftersom metaforer ofta 
inbegriper överföring till abstrakta domäner är dessa källdomänsdrag ofta 
av ganska abstrakt natur. Det är rimligt att fortsatt autonomisering leder till 
allt svagare källdomänsanknytning och allt fler och starkare 
måldomänsdrag. 



2.8. Fauconniers modell för konceptuell utveckling 

Fauconnier har inom ramen för blendteorin beskrivit utvecklingen av kon-
ceptuella system under inverkan av bl.a. analogi och metaforik (Fauconnier 
1997:18 f). I hans modell ryms ett antal aspekter av metaforikens konven-
tionaliseringsprocesser, även om Fauconnier själv här inte talar om 
konventionalisering. Med begreppet datorvirus och dess följdmetaforer 
som exempel anger han en modell för hur en begreppsprojicering kan ut
vecklas. Modellen inbegriper sex stadier. De tre första är seriellt ordnade; 
efter det tredje stadiet kan utvecklingen förgrenas på något av de övriga tre. 

(1) Analogy and schema induction. Första stadiet är en schemati-
serings- och generaliseringsprocess, där biologiska virus fortfarande ses 
som de arketypiska virusen. Vissa mer abstrakta egenskaper hos virus 
induceras här fram, egenskaper som inte har direkt med deras biologiska 
natur att göra: att virus är närvarande men oönskade, kommer in från 
utsidan, kommer in där de inte hör hemma, kan dupliceras, är skadliga för 
systemet etc. 

(2) Categorization and new conceptual structure. Här utvecklas 
analogin till en sorts kategorisering av måldomänen. Man kunde invända 
att även (1) medför en sorts metaforisk kategorisering, men förmodligen 
menar Fauconnier att virus först här blir en konventionell benämning för 
vissa typer av dato rogram. Han framhåller också att projiceringen är ett 
sätt att tänka om och handla visavi måldomänen; det är inte en direkt reflex 
av objektivt existerande strukturer i måldomänen. I fall som datorvirus blir 
det extra tydligt att vi inte bara konceptualiserar en redan given domän på 
ett nytt sätt - virusmetaforen har stor del i den begreppsliga uppbyggnaden 
av måldomänen. Språkligt reflekteras den analogiska kategoriseringen 
genom att vi tillämpar källdomänstermer direkt på måldomänen. Vi säger 
inte att ett farligt program är som ett virus, vi benämner det helt enkelt 
virus. 

I de första två stadierna gäller enligt Fauconnier följande om de språk
liga uttrycken: "the vocabulary transfer is subjectively felt to be 'metapho
rical': programs are not really viruses; a machine is not really healthy or 
contaminated". 

(3) Naming and projected structure. Det tredje stadiet är kanske mest 
intressant i detta sammanhang - här kommer Fauconnier bl.a. in på pro
blemen med "döda" metaforer. "Expressions like virus, protection, and 
disinfectant can be viewed as applying directly to the new conceptual cate
gories of the target domain." Detta skadar dock inte länken mellan käll-
domän och måldomän, och det minskar inte källdomänens betydelse som 
arketyp för de abstrakta egenskaper som även måldomänen uppvisar - men 
det modifierar vår synkrona uppfattning om själva vokabulären. Vi talar nu 
inte längre om vissa program "som om" de vore virus. Den aspekten 



missförstås ofta, enligt Fauconnier, och många drar den felaktiga slutsatsen 
att metaforen nu är död, när det rakt motsatta i själva verket är fallet. 

The analogical mapping is not only alive, it is now entrenched in the conceptual 
and grammatical system. What the entrenchment does is make the mapping less 
noticeable at a conscious level, but at another level, it is more available than ever 
for reasoning, inference transfers, and conceptual elaborations. 
(Fauconnier 1997:22) 

Det konceptuella nätverket har nu vidgats och vokabulären förbinds här 
samtidigt med korresponderande element i båda domänerna. Detta gör det 
möjligt för oss att tänka direkt på datorvirus utan att medvetet aktivera den 
biologiska källdomänen och ändå använda de relevanta konceptuella egen
skaperna därifrån, eftersom dessa nu är inherent projicerade till mål
domänen och länkade till det mer abstrakta generiska induktionsschemat 
som motiverade analogin från början. 

At the same time, virus, when used in the computer domain, is now endowed with 
additional more specific attributes not in the source or in the induction schema. In 
that sense, we do have an evolution of meaning: as we construct and understand 
our target domain in finer detail, the term virus in that domain will come to be 
associated with many features that were not present at the outset in any of the 
inputs (source, target, induced schema). And such features will usually be absent 
from the source and specific to the target, (ib) 

De följande scenarierna ska förmodligen uppfattas så att de ömsesidigt 
utesluter varandra. 

(4) Blending and conceptual integration. Detta stadium medför for
meringen av nya kategorier som betecknas utan obligatoriska bestämningar 
eller förleder och motsvarar det jag har benämnt generaliseringsscenariot. 
(Se 2.1.3 och 2.5.) 

In the extended domain that we build, the term virus covers a category containing 
both the biological organisms and the harmful programs. They are now conceived 
to be "the same kind of thing", not just counterparts in an analogy or domain-
specific instances of an abstract schema. In the blend, then, there is a virus 
category, of which the biological viruses and the computer viruses are two 
subcategories, (ib) 

Den nya kategorin är inte begränsad till medlemmarna i de båda input-
domänerna. Blenden möjliggör även exempelvis sociala eller mentala 
virus. 

(5) Motivated polysemy. I stället för att smälta samman kan de två 
domänerna hållas isär och t.o.m. utvecklas mot allt större åtskillnad, men 
utan att förlora de analogiska och språkliga länkarna. 

In the virus example, this happens when terms like virus and disinfectant are 
applied so automatically to the target domain that they are no longer felt to be 
analogical or metaphorical. At one level of use, a feeling of polysemy is 
produced. The word virus means two different things: the microbe and the sneaky 
program. At a less conscious level, however, the biological and computational 



networks of meaning remain linked. The source domain of health and bio! y 
remains "in the wings" and can be used at any time to provide further vocabulary 
and, more important, new ideas for dealing with the target, (ib s. 24) 

Detta stadium kan ses som en svagare form av vad jag ovan kallat 
autonomisering (jfr 2.1.3 och 2.7). 

(6) Divergence and extinction. Detta händer när vokabulären finns 
kvar men de konceptuella länkarna försvinner, eller när källdomänens 
vokabulär ändras samtidigt som måldomänen behåller original vokabulären. 
Det finns också en möjlighet, om än ovanlig, att vår uppfattning av käll-
domänen förändras - vi kanske upptäcker att virus är något annat än vi trott 
- medan vår uppfattning om måldomänen förblir intakt. Stadiet kan ses 
som slutpunkten i den process som jag kallat autonomisering (jfr 2.1.3 och 
2.7). 

Fauconnier betonar att länkarna utvecklas över tid och befästs i olika grad, 
varför de projiceringar vi rutinmässigt använder i vårt dagliga tänkande och 
språkande befinner sig i olika stadier av konceptuell integrering. Deras 
kognitiva vikt minskas dock inte av det faktum att vi slutar att vara 
medvetna om dem. 

Modellen som helhet tecknar ett realistiskt scenario av en fortlöpande 
metaforkonventionalisering. Det torde dock framgå av citaten att det 
många gånger är svårt att se tydliga skillnader mellan stadierna. Beskriv
ningarna av dem är förvillande lika och beteckningarna är inte särskilt 
tydliga. Fauconnier anger varken språkliga eller handfasta kognitiva 
kriterier för att separera stadierna, och frågan är vad som primärt ligger till 
grund för indelningen. Uppenbarligen faster Fauconnier - liksom många 
andra - stort avseende vid den subjektiva metaforupplevelsen; uttryck som 
"is subjectively felt to be 'metaphorical'" , "are no longer felt to be analo
gical or metaphorical", "a feeling of polysemy" kontrasteras mot vad som 
förutsätts vara omedvetet, men ändå automatiskt tillgängligt för kognitiva 
processer. 

Det är värt att lägga märke till hur stort avseende Fauconnier fäster vid 
själva vokabulären, de ytspråkliga uttrycken för projiceringarna. Det är 
svårt att föreställa sig hur projiceringarna skulle kunna komma till stånd 
utan motsvarande etableringar av de lexikala uttrycken. Det förefaller där
för mer naturligt hos Fauconnier än hos Lakoff att se utvecklingen hos den 
konceptuella projiceringen som intimt knuten till utvecklingen av de 
språkliga uttrycken. Det är också en ståndpunkt som fungerar som 
utgångspunkt för den här avhandlingen. 



2.9. Konventionalisering som lexikalisering 

2.9.1. Olika aspekter av lexikalisering 

Konventionalisering av metaforer är starlet kopplat till begreppet 
lexikalisering, och konventionella metaforer beskrivs mycket ofta just som 
lexikaliserade, en term som i många sammanhang blir mer eller mindre 
synonym med konventionell. 

... the metaphorical transition may even be said to be lexicalized (in the sense of 
being conventional)... (Geeraerts 1995). 

Vilka egenskaper som därmed tillmäts det metaforiska uttrycket förblir 
många gånger diffust, men ofta antyds ett nära samband mellan lexikalise
ring och förblekning. 

Lexikaliserade metaforer uppfattas ofta som mindre typiska, bleknade metaforer. 
För att vara riktigt levande ska en metafor vara nyskapad. (Viberg 1992a:48) 

Lexikalisering är emellertid ett mycket allmänt språkligt fenomen och har 
särskilt ofta diskuterats visavi avledningar och sammansättningar. 
Lexikaliseringsbegreppet har använts ganska vitt, och det har fatt stå for en 
mängd olika aspekter av lexikala konventionaliseringsprocesser - och 
resultaten därav.' Eftersom samma beteckning, lexikalisering, normalt 
används fbr alla de olika aspekterna blandas dessa lätt samman och få 
forskare har försökt göra reda for hur de är kopplade till varandra. Detta 
gäller både lexikalisering i allmänhet och lexikalisering av metaforer mer 
specifikt. För avhandlingens vidkommande är det väsentligast att urskilja 
åtminstone följande tre betydelser och aspekter av lexikalisering som ofta 
aktualiserats i litteraturen (jfr genomgången i Bakken 1998): 

(1) Begreppsbenämning. Ett begrepp uttrycks med eget lexem (i ett 
visst språk). Ett exempel är att begreppet dygn är lexikaliserat i svenska 
(ordet dygn) men inte i engelska - jfr day and night.^ 

(2) Etablering. Ett uttryck blir fast knutet till det betecknade. 
Etableringen gäller fastheten i den konventionella förbindelsen mellan 
uttryck och innehåll. Ord sägs vara lexikaliserade om de övergår från 
tillfälliga beteckningar för en företeelse till uttryck som genom den 
språkliga konventionen är fast knutna till företeelsen i fråga. Andra 
benämningar är konventionalisering (jfr Bakken 1998), institutionalisering 

' Liksom många andra -(«^/«g-avledningar kan lexikalisering denotera både en process 
och resultatet av processen. 
^ Exemplet från Bakken (1995), som i sin tur hänvisar till Simonsen, H G, Endresen, R 
T & Hovdhaugen, Ε (1988): Språkvitenskap. En elementær innføring. Oslo: 
Universitetsforlaget. 



(jfr Bauer 1983) eller standardisering. Etableringsgraden rymmer två 
riktningar: 

• Givet ett visst uttryck - hur självklart är det vad det står för, hur fast 
bestämt är innehållet? Dvs. hur etablerad är betydelsen! 

• Givet ett bestämt innehåll - hur självklart är det ord vi betecknar 
innehållet med? Dvs. hur etablerad är beteckningen! 

Det första perspektivet kallas ibland semasiologiskt, det andra onomasio-
logiskt. De båda perspektiven behöver inte utvecklas parallellt; den 
semasiologiska etableringen kan mycket väl vara starkare än den onoma-
siologiska eller tvärtom. Etablering utesluter inte alternativa uttryck. 

(3) Anomalisering. Ett (flermorfemigt) uttryck får en annan betydelse 
än vad som anses framgå av de ingående morfemen. En sammansättning 
kan få en betydelse som avviker från vad man kunde förvänta utifrån de 
ingående delarna. Ofta har betydelsen drag som inte förknippas med något 
av de ingående morfemen i sig (t.ex. att daghem är till för barn). 
Avvikelsen framställs därför gärna som en specialisering; betydelsen är 
snävare än förväntat. Den här aspekten benämns ibland idiosynkratisering 
(jfr Bakken 1998, Bauer 1983). Jag använder benämningen anomalisering 
eftersom uttryckets lexikaliserade betydelse brukar beskrivas som en 
avvikelse från en förväntad betydelse. 

Benämningarna ovan är ingalunda gängse, eftersom det sällan ansetts 
nödvändigt att skilja ut olika aspekter av lexikalisering. Där det nedan talas 
om etablering eller anomalisering skulle flertalet forskare rätt och slätt 
använda termen lexikalisering utan närmare precisering. 

Lexikalisering har ofta diskuterats i relation till flermorfemiga uttryck, 
t.ex. sammansättningar. Det finns också flera paralleller mellan hur kon
ventionella metaforer och lexikaliserade sammansättningar brukar beskri
vas. I båda fallen anses lexikaliseringen inbegripa både en etablerings-
process, å ena sidan, och (som en följd av detta) successiva semantiska 
förändringar, där sammansättningars föregivna anomalisering motsvaras av 
metaforernas föregivna förblekning. Grunderna i lexikaliseringsbegreppet 
bör givetvis också vara gemensamma när vi talar om metaforers och 
sammansättningars konventionalisering. Det vore märkligt om lexikali
sering fick stå för en sak beträffande sammansättningar och en helt annan 
beträffande metaforer. (Vilket givetvis inte hindrar att det kan finnas skill
nader mellan de respektive lexikaliseringsprocessema och deras följder.) 

Av ovanstående skäl diskuteras lexikaliseringsbegreppet här först i ett 
allmänt perspektiv utifrån lexikaliseringen av sammansättningar som 
exempel (avsnitten 2.9.2-2.9.4). Detta parti fungerar också som en redo
görelse för den lexikonsyn som avhandlingen utgår ifrån. Alla lexikalise-
ringsaspektema ovan berör vad som finns i lexikonet; oavsett om detta ses 



som det mentala lexikonet (det individpsykologiska perspektivet) eller som 
ett visst språksamfunds konventionella ordförråd (det kollektiva och 
sociala perspektivet). Betoningen ligger i den här framställningen på det 
mentala lexikonet. Det kollektiva lexikonet synes också förutsätta indivi
dernas mentala lexikon - om ett ords betydelse inte finns i individemas 
medvetande finns det heller knappast i det kollektiva medvetandet. 

Att lexikalisering har fått 'anomalisering' som en av sina betydelser är 
en smula olyckligt och hänger samman med en (åtminstone tidigare) 
mycket utbredd syn på lexikonet som begränsat till "a list of basic irregula
rities", en formulering som stammar från Bloomfield. (Se diskussionen i 
Enger 1997.) Den bakomliggande tanken är att alla regelbundenheter i 
språket genereras av generella regler, t.ex. av grammatiken, medan allt som 
inte är regelbundet måste listas, t.ex. i lexikonet. Numera menar många 
forskare att det mentala lexikonet måste inbegripa alla lexikala enheter som 
nått en viss etableringsgrad, och detta förutsätts också i den här 
avhandlingen, bl.a. av rent principiella skäl (se vidare avsnitt 2.9.5). 

Diskussionen om sammansättningars lexikalisering ger oss också tillfälle 
att betrakta några av de grundläggande metaforer som använts inom den 
vetenskapliga diskursen för att beskriva lexikala konventionsaspekter. 
Dessa metametaforer är en del av konventionens metaforer. Hela detta 
lexikaliseringsavsnitt är en sammanfattning av Svanlund (2001), som inne
håller en utförligare kritisk genomgång av lexikaliseringsbegreppet. 

Efter det allmänna lexikaliseringsavsnittet följer en diskussion av vad 
lexikaliseringen av metaforer mer specifikt ska anses innebära (avsnitt 
2.10). Sist i detta kapitel följer så en diskussion om relationen mellan de 
konceptuella och de lexikala nivåemas konventionalitet (avsnitt 2.11). 

2.9.2. Lexikaliseringsskalan 

Diskussionen nedan tar avstamp i en modell för sammansättningars lexika
lisering som presenterats av Bakken (1998) - se figur 3. Modellen är 
ovanligt pregnant och explicitgör många tankegångar som annars bara 
fungerar som implicita utgångspunkter. På så sätt tydliggör Bakken mycket 
av det traditionella lexikaliseringsbegreppet. Det är samtidigt en av de 
senaste utredningarna av lexikalisering och Bakken försöker, liksom denna 
avhandling, inko orera gmndtankama från den kognitiva lingvistiken. 
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Figur 3. Bakkens modell av lexikaliseringsprocessen. Överfört från Bakken 
(1998:120). 

Bakken menar, liksom många andra, att lexikalisering är ett gradfenomen 
och att graderna är relaterade till en diakron process. För att kunna beskriva 
lexikalisering som språkförändring delar hon in tidsskalan, den vågräta 
pilen i figuren, i tre avgränsade faser, vilket är en schematisk idealisering 
av ett kontinuum. Liknande fasindelningar anges av andra författare, 
exempelvis Bauer (1983). Bakkens tre faser innebär följande: 

1) Konventionalisering motsvarar vad jag ovan kallat etablering. 
Konventionella sammansättningar förutsätts ha kompositioneli betydelse. 
De skiljer sig från spontanbildningar, som skapas mer tillfälligt i konkreta 
språkbrukssammanhang. Först när en viss ordbildning börjar återupprepas 
startar konventionaliseringsfasen. 

2) Betydelsesammansmältning. Betydelsen är nu icke-kompositionell. 
Definitionen av den här fasen finns återgiven nedan i exempel (7); helheten 
sägs betyda något annat än summan av delarna. Men helheten motiveras 
fortfarande av delarna, som fortfarande är relevanta för helheten. 

3) Demotivering innebär att processen drivits ytterligare ett steg och 
minst en av lederna saknar ett motiveringsförhållande till helheten. (Se 
2.9.3 om motiveringsbegreppet inom kognitiv semantik.) Här krävs ofta 
etymologiska kunskaper för att avgöra vilka leder som egentligen ingår i 
sammansättningen, som i bastu (badstuga) och onsdag (Odens dag). 

Huvudtemat i Bakkens framställning är sammansättningars utveckling mot 
en allt större anomalisering (utan att den termen används). Anomali-
seringen motsvaras främst av faserna 2 och 3, medan fas 1 alltså motsvarar 
etableringen. Bakken menar att sammansättningar som lexikaliseras 
normalt går igenom alla tre faserna i denna bestämda ordning. Hur långt till 
höger på skalan de hamnar är inte förutbestämt, men de som finns längst 



till höger har gått igenom de tidigare faserna (med några speciella undantag 
- bl.a. lånord som lånas in i sin helhet med främmande ordelement inklu
derade, t.ex. husgeråd.) 

Bakkens modell speglar i många stycken en traditionell syn på lexikalise-
ring av sammansättningar. Här finns varken anledning eller utrymme att gå 
djupare in på modellen som helhet. (För en mer ingående diskussion se 
Svanlund 2001.) Här koncentrerar vi oss på de punkter som är mest 
parallella med traditionella uppfattningar om metaforers lexikalisering. Hit 
hör framför allt att själva processtanken; även lexikalisering av metaforer 
förutsätts medföra successiva betydelseförändringar i form av förblekning. 

Till den traditionella lexikaliseringssynens grundförutsättningar hör att 
normala och spontanbildade sammansättningar antas ha en regelbunden 
och förutsägbar betydelse - det är just därför vi antas kunna förstå även 
nyskapade sammansättningar. På liknande sätt brukar den konceptuella 
metaforteorin hävda att nyskapade metaforer är tolkningsbara därför att de 
grundas på redan etablerade systematiska domänmappningar. De innova-
tiva metaforerna antas därför också regelbundna i någon mening. För
utsägbarhetstanken rymmer många problem, både beträffande icke-lexika-
liserade sammansättningar och icke-lexikaliserade metaforer. Den senare 
frågan diskuteras i 2.11.3.2. Den förra frågan ska här bara kort beröras 
apropå de metametaforer som används språkvetenskapligt för att koncep-
tualisera tanken. 

2.9.3. Metaforer för (bristande) förutsägbarhet 

Det vanligaste sättet att framställa sammansättningars regelbundenhet och 
betydelsemässiga förutsägbarhet är genom matematiska metaforer. Av de 
fyra räknesätten är addition mest använt (ibland kompletterat med sub
traktion). Förväntade betydelser sägs motsvara en regelrätt summering av 
de ingående ledens betydelser, medan lexikaliserade betydelser framställs 
som avvikelser från den förväntade summan: 

(6) Därefter jämförs den (tänkta) betydelse som blir resultatet av 
en enkel addition av simplexverbets och partikelns betydelser 
med partikelverbets verkliga betydelse. På så sätt kan 
oregelbundenheter eller grader av lexikalisering preciseras i 
fråga om varje partikelverbs betydelse. (Norén 1996:34) 

(7) Definisjon: 

En konvensjonalisert sammensetning har gjennomgått betydnings-
sammensmelting når betydningen av helheten ikke lenger tilsvarer 
summen av betydningene til de to ledda som inngår. (Bakken 1998:83) 



(8) Ett språk som svenskan har mycket lätt att bilda sammansatta 
ord. Ett sådant ord kan för en svensk ha genomskinlig 
betydelse, dvs. betydelsen hos helheten är i stort sett lika med 
summan av delamas av betydelser. (Svensén 1987:30) 

Som synes används additionsmetaforen bekymmerslöst även i vetenskap
liga definitioner. Den grundläggande metaforiska tanken är att om man vet 
vad de ingående lederna betyder kan man räkna ut helhetens betydelse i en 
normalt bildad sammansättning men inte i en anomaliserad sammansätt
ning. En förutsättning är att vi på förhand kan lista samtliga betydelse
komponenter som ingår i respektive sammansättningsled. När väl detta är 
gjort är det enkelt att lägga samman dem till en gemensam betydelse för 
hela sammansättningen. Detta är nu uppenbart oriktigt, vilket alla egentli
gen tillstår. Ordningen mellan lederna skulle t.ex. inte spela någon roll om 
det enda intressanta är den totala listan av betydelseelement: 4+5 ger 
samma summa som 5+4, dvs. glasbord och bordsglas borde betyda samma 
sak. Additionsmetaforen speglar inte det elementära faktum att 
sammansättningar i svenskan normalt är determinativa; efterleden beteck
nar vilken sorts fenomen sammansättningen beskriver, medan forleden ofta 
innehåller en bestämmande precisering. Additionstanken bygger också på 
att ordens betydelseelement är helt kontextoberoende och invarianta -
oavsett vilken typ av sammansättning lederna ingår i (och vilka kontexter 
sammansättningen används i) förutsätts de alltid bära med sig samma upp
sättning betydelsekomponenter. 

En annan vanlig metafor för regelbundenhet och förutsägbarhet är 
genomskinlighetsmetaforen, som bygger på visuell transparens. I denna 
metaforik beskrivs normala sammansättningar som genomskinliga (se 
exempel (8) ovan). Genomskinlighetsmetaforen bygger på det allmänna 
förtingligande av språkliga yttranden som utförligt behandlats och 
kritiserats av bl.a. Michael Reddy (1979) under beteckningen "The conduit 
metaphor". Denna grundläggande metaforik genomsyrar vårt sätt att tala 
om språklig kommunikation i allmänhet. Det språkliga tecknet (t.ex. ordet) 
behandlas som en behållare som inrymmer betydelsen. Behållaren skickas 
till en mottagare som plockar ut innehållet. 1 regelbundna sammansätt
ningar är ordbehållamas hölje genomskinligt, vilket underlättar betydelse-
extraktionen. Lexikaliserade sammansättningar har däremot på något sätt 
fördunklats, de är nu ogenomskinliga. Detta är parallellt med metaforiken 
för medvetenheten om metaforiska projiceringar som diskuterades ovan. 
Även här framställs konventionaliseringen medföra sämre visuell tillgäng
lighet. Det är svårare att fa syn på innehållet i en lexikaliserad sammansätt
ning, på samma sätt som det är svårare att fa syn på det metaforiska i en 
konventionell metafor (jfr ovan avsnitt 2.2.4). 



Förutsägbarheten bygger nu till stor del på en illusion. Det är i själva verket 
mycket vanskligt att på förhand, kontextfritt och enbart med hjälp av pro
duktiva regler avgöra vad en viss kombination av ord normalt "ska" 
betyda. Illusionen av förutsägbarhet uppstår genom att vi automatiskt 
använder det vi vet om omvärlden, om situationen och om den aktuella 
diskursen när vi gör våra tolkningar. Vad skulle exempelvis samman
sättningen guldtorsk (kunna) betyda? För att kunna tolka en ny ordkombi
nation måste vi lista ut vilken aspekt av efterledsbegreppet som förleden 
specificerar; vi måste veta vad hos torsken som guld här betecknar. Är det 
vad fisken består av, vad den äter, miljön den lever i, det ekonomiska 
värdet, fårgen på skinnet, färgen på tungan, på fenorna eller på rommen? 
Är något av leden rent av metaforiskt använt? En del av förslagen utesluter 
vi genom vår omvärldskunskap; de dyker inte ens upp som seriösa tolk
ningsförslag. Några ter sig antagligen orimliga i en specifik tolkningssitua
tion medan andra tvärtom gjorts mer lättaktiverade genom den tidigare dis
kursen eller den språkliga närkontext där vi mött uttrycket.' 

Att vi använder kunskaper om världen, situationen, diskursen och 
kontexten gör att vi upplever många ordbetydelser som mer självklara än 
de egentligen är från ett sammanhangslöst och strikt kompositionelit 
perspektiv. Vad lexikaliseringen gör - dvs. vad konventionaliseringen 
åstadkommer - är att till viss del fixera och precisera betydelsepotentialen. 
I och med etableringen sorteras en stor uppsättning potentiella betydelser 
bort och standardtolkningarna inskränks, oavsett om sammansättningen 
inbegriper betydelseelement som inte kan härledas till de ingående leden, 
dvs. oavsett om betydelsen är anomaliserad eller inte. Inskränkningen 
ligger således i själva konventionaliseringens natur. Alla etablerade 
sammansättningar är specialiserade jämfört med vad de kunde betyda men 
konventionellt inte brukar betyda. 

En etablerad sammansättning kan lättare flyttas över till nya situationer 
och kontexter. Det innebär inte att de ursprungliga kontexterna och situa
tionerna marginaliseras eller "försvinner" i och med etableringen. Tvärtom 
- det som tidigare enbart kunde induceras via situation och kontext blir i 
och med etableringen en del av det konventionella innehållet i uttrycken. 
De ursprungliga sammanhangen kan sägas inkorporeras i den etablerade 
betydelsen; etableringen medför t.ex. befästningen av en mängd länkar till 
andra ord (jfr avsnitt 2.10.2). Närkontextema fixeras därmed också, t.ex. i 
form av fastare kollokationsmönster. Något liknande kan sägas om lexika
liseringen av metaforer, som också medför en standardisering och 
inskränkning utifrån en mycket vid potential av källdomänsassociationer. 

' Jag har hittat guldtorsk använt i följande betydelser: 'rik stamkund till prostituerad', 
'torsk med guldfärgat skinn', 'maträtt som belönats i tävling', 'pris till företag som ofta 
lurats av skojare'. 



Lexikalisering och anomalisering kan av ovanstående skäl inte ses som en 
avvikelse från en mekaniskt bestämd kompositioneli betydelse. Samman
sättningars betydelse är inte förutsägbar, däremot motiveras de till stor del 
av (någon av) de betydelser som de ingående lederna konventionellt har. 
Inom kognitiv semantik betonas just begreppet motivering (eng. motiva
tion) på bekostnad av förutsägbarhet (jfr Lakoff 1987:438 och Langacker 
1987:453 f, Grady 1997). Även Bakken (1998) använder sig av motiver
ingsbegreppet, se beskrivningen av fas 3 ovan. Motivering kan ses som en 
övergångszon mellan polerna förutsägbar vs godtycklig. Att en sekundär 
betydelse är motiverad av en primär innebär bl.a. att det finns en beskrivbar 
relation mellan betydelserna. Man kan peka på hur olika uttryckssätt och 
betydelser hänger samman; men normalt är detta bara möjligt i efterhand 
när den nya språkliga strukturen är ett etablerat faktum. Anomalisering kan 
med detta synsätt sägas stå för minskad grad av motivering, dvs. 
sammansättningen väcker delvis andra associationer än sammansättnings-
lederna typiskt gör som simplex. 

2.9.4. Lexikalisering som process 

Lexikaliseringens processprägel är mycket explicit i Bakkens modell ovan. 
Den försöker fanga två fenomen som de facto är fundamentala: 1) anoma
lisering - oavsett vilken definition man väljer - är ett gradfenomen; 2) 
anomaliseringsgraden kan förändras över tid. Det stora problemet är att 
dessa fenomen sammanflätas och modelleras gemensamt i den vågräta 
pilen i figur 3. Bakken (liksom många andra, implicit eller explicit) sätter 
likhetstecken mellan grad och fas, dvs. gradfenomenet blir isomorft med 
tidsaspekten. Rent av förutsätts ett direkt kausalt samband: lång tid av 
lexikalisering ger upphov till hög grad av lexikalisering i bemärkelsen 
anomalisering. 

Sammanflätningen leder därigenom till en förenklad bild av sambandet 
mellan de olika lexikaliseringsaspektema - både etablering och anomalise
ring behandlas som faser i en diakron process, där etableringen alltid före
går anomaliseringen. Lexikaliseringen ses alltså som en 
betydelseutveckling hos en redan etablerad sammansättning som successivt 
förändrar betydelse från regelbunden till oregelbunden. Haken är att detta 
inte är någon allmängiltig beskrivning av lexikaliseringens verkningar. Om 
själva processen ska anses som ett nödvändigt villkor för anomaliseringen 
måste numera anomaliserade sammansättningar ju en gång ha haft 
regelbunden betydelse. Detta förefaller emellertid mindre rimligt for en rad 
av de standardexempel på lexikaliserade sammansättningar som anges i 
den språkvetenskapliga litteraturen: blåmärke, blåbär, rödvin, fingerborg, 
blekansikte, rödskinn, runda ord, slamkrypare. De sista två exemplen visar 



dessutom att den nya betydelsen inte behöver uppstå gradvis. Båda fick 
sina anomaliserade betydelser i ett enda slag genom enskilda TV-program, 
dvs. (nästan bokstavligen) över en natt. Den successiva processen är inte en 
så självklar förutsättning för den semantiska anomaliseringen som 
modellen förutsätter. Anomalisering kan också uppstå utan någon betydel
seutveckling hos själva sammansättningen: om en av lederna ändrar bety
delse som simplex kan sammansättningens betydelse framstå som anoma-
liserad, trots att sammansättningen betyder detsamma som när den bilda
des. Det torde t.ex. gälla fingerborg ovan, där borg betyder 'skydd' i mer 
allmän bemärkelse. Effekten blir densamma som om utvecklingen skett hos 
sammansättningen - helhetens betydelse motiveras inte längre fullt ut av 
delamas levande betydelser. 

De olika lexikaliseringsaspektema blandas som nämnt ofta samman i 
den språkvetenskapliga diskussionen. Det händer exempelvis när olika på
verkande faktorer antyds giltiga för lexikaliseringsprocessen som helhet, 
trots att de i själva verket enbart kan relateras till en viss aspekt. Även i 
Bakkens framställning finns sådana glidningar. När hon presenterar 
faktorer som betingar lexikaliseringsprocessen ges enbart exempel som rör 
etableringen (dvs. konventionaliseringen enligt Bakkens egen terminologi), 
trots att hennes modell främst fokuserar den semantiska utvecklingen mot 
anomalisering (Bakken 1998:63 f). De betingande faktorerna sägs främst 
vara av pragmatisk natur: frekvens, social status hos talare, skriftfastning 
etc. Detta är uppenbart faktorer som betingar etableringen, men de kan inte 
automatiskt också förklara anomaliseringen, dvs. betydelseutvecklingen. 
Även några förklaringar till fas 3, demotiveringen, skissas av Bakken: för
ändringar i världen, förändringar i föreställningarna om världen, föränd
ringar i ledens "status" i språket i övrigt etc. Däremot ges inga förklaringar 
till mellanfasen, betydelsesammansmältningen. Det är säkert ingen slump 
att just inledningen till själva anomaliseringen lämnas oförklarad. Den 
traditionella uppfattningen tenderar att uppmåla sådana förändringar som 
idiosynkratiska och nästan principiellt omöjliga att förklara, annat än som 
att tid och nötning slipar av både formen och betydelsen, precis som gamla 
bruksföremål sällan är sig lika efter en tids flitig användning. På 
motsvarande sätt har ju förblekning av metaforer brukat uppfattas, som vi 
redan har sett. 

I verkligheten kan varken etableringsgrad eller anomaliseringsgrad ses 
som en enkel funktion av tidens gång, lika lite som förblekning av meta
forer kan det. I själva verket är Bakkens modell också en smula oklar på 
den här punkten. Inom de båda senare faserna, som är helt semantiskt 
karakteriserade, går vi entydigt mot en allt högre grad av betydelse
sammansmältning respektive demotivering ju längre åt höger på tidsskalan 
vi kommer, dvs. en allt högre grad av semantisk anomalisering. Men hur 
ska motsvarande högerförflyttning inom etableringsfasen tolkas (eller kon-



ventionaliseringsfasen, som Bakken benämner den)? Den fasen är inte 
primärt semantiskt karakteriserad.' Vad innebär högre grad av etablering i 
modellen? Är även den relaterad till en begynnande semantisk förändring, 
och i så fall vilken? Eller implicerar modellen här faktorer som att använd
ningsfrekvensen ökar och uttryckets sociala status befästs under hela eta
bleringsfasen?^ Vad implicerar modellen i så fall om frekvensen under 
resten av lexikaliseringsprocessen? Att göra anomaliseringen beroende av 
frekvensen skulle vara lika missvisande som som att göra förblekning av 
metaforer till en enkel funktion av frekvent upprepning. 

Tidspilen är av naturliga skäl enkelriktad, men utvecklingen av de olika 
lexikaliseringsaspekterna är de facto inte enkelriktad. Etableringsgradens 
utveckling är t.ex. inte förutbestämd. Ingenting hindrar att den minskar 
med tiden, vilket ofta sker. Annars vore orddöd omöjligt. Detta behöver 
emellertid ingalunda motverka anomaliseringen. I själva verket torde 
många betydelseförändringar äga rum just för att användningsfrekvensen är 
alltför låg och den konventionella statusen alltför svag för att upprätthålla 
den primärt etablerade betydelsen, som därför omtolkas av senare 
generationer. De betydelseförskjutningar som då sker kan gå både mot 
större och mindre anomalisering. 

Både etableringsgrad och anomaliseringsgrad kan förändras över tid, 
men ingen av förändringarna är betingade av tidens gång. Ingenting hind
rar att anomaliseringsgraden ökar utan att etableringsgraden någonsin ökar, 
eller omvänt. Båda förändringarna kan ske utan utdragna processer. Den 
modell som Bakken tecknat visar en utvecklingsgång som förvisso inte är 
ovanlig, men det är farligt att förvandla vanligt förekommande 
utvecklingar till nödvändiga ingredienser i konventionaliseringen som 
sådan. Graden av anomalisering beror ytterst på i vilka sammanhang ett 
visst uttryck kommer att användas, och vilka föreställningar och 
associationer det därmed kommer att knytas till. Om ett uttryck används 
frekvent under en lång tidrymd ökar förvisso sannolikheten för att det tas i 
bruk i en mängd olika sammanhang, vilket kan leda till diverse 
betydelseutvecklingar. Men samma sak kan mycket väl ske redan under en 
kort tidrymd. 

2.9.5. Besläktade dikotomier 

Distinktionen mellan lexikaliserade (dvs. anomaliserade) och regelbundet 
bildade sammansättningar har paralleller i en mängd andra dikotomier som 

' Bakken definierar konventionaliseringen som att det har uppstått en social enighet om 
förbindelsen mellan uttryck och innehåll. 
^ 1 så fall modelleras inte mindre än tre ting parallellt i den högerriktade pilen; tidens 
gång, graden av semantisk förändring samt användningsfrekvens. 



alla är kopplade till den grundläggande föreställningen att vissa språkliga 
strukturer produceras/tolkas via "kalkyleringsprocesser" som styrs av 
generella regler, medan andra strukturer finns lagrade som helheter och 
hämtas direkt fi'ån långtidsminnet. (Betydelser som avviker från det 
regelbundna måste rimligen hämtas från långtidsminnet, eftersom de inte 
antas genererade från regler.) Liknande dikotomier har antytts även för 
metafortolkning, som vi strax ska se i avsnitt 2.10.1. David Tuggy 
diskuterar ett antal sådana dikotomier, t.ex. den grundläggande distinktion 
som ofta görs mellan grammatik och lexikon (Tuggy 1997). Tuggy 
sammanfattar dikotomiema under beteckningen Predictability Distinction: 

grammar lexicon 
things that are regular things that are irregular 

= systematic = idiosyncratic 
= predictable = arbitrary 
= produced by rule = computed = learned = stored 

Tuggy vänder sig emot det dikotomiska i uppdelningen och formulerar fem 
maximer som bryter upp dikotomiema. Tuggy menar att maximerna direkt 
följer av grunderna i Langackers kognitiva grammatik (Langacker 1987, 
1991). 

• Computation or storage of some members of a category does not guarantee 
computation or storage of all its members. 

• Computation or storage of a form by some speakers does not guarantee its 
computation or storage by all speakers. 

• A form which has been exclusively calculated or accessed from storage may 
begin to be processesed in the other way as well. 

• Computation or access from storage of a form by a speaker on one occasion 
does not gurantee computation or access from storage of that form by the same 
speaker on another occasion. 

• A single speaker can both calculate a form and access it from storage, or 
calculate it in more than one way, sequentially or perhaps even simultaneously, 
on the same occasion. 

Till Tuggys slutsatser hör således att en bestämd individ kan nå en viss 
språklig struktur både via kalkylering och via det i minnet lagrade. Den 
slutsatsen synes ofrånkomlig även utifrån diskussionen ovan, givet att alla 
lexikaliseringsaspekter ses som gradfenomen. Alternativet skulle vara en 
punktvis övergång från regelgenererad till lagrad struktur: de 10 första 
gångerna vi hör sammansättningen X+Y skulle vi tolka den genom att 
analysera delarna och deras relation, men från den 11 :e gången hämtar vi 
betydelsen direkt från det mentala lexikonet. Av erfarenhet vet vi 



emellertid att minnet inte är en fråga om antingen eller - vissa saker minns 
vi bättre, andra sämre, kanske bara vagt. Det verkar därför rimligast att 
anta att vi får allt lättare att minnas betydelsen för varje gång vi hör 
sammansättningen. Det förutsätter å andra sidan att minneslagringen 
påbörjas omedelbart och stärks gradvis.' Presuppositionen att ett visst 
uttryck måste skapas och tolkas på ena eller andra sättet är snarast en följd 
av abstrakta vetenskapsteoretiska ideal; såsom att en vetenskaplig 
beskrivning bör kännetecknas av ekonomi, enkelhet, redundansfrihet etc. 
Presuppositionen bygger inte på psykologisk realism. 

2.10. Lexikalisering av metaforer 

2.10.1. Från indirekt till direkt förmedling av betydelsen 

Precis som för sammansättningar brukar lexikalisering av metaforer anses 
inbegripa såväl en etableringsprocess som resulterande betydelseföränd
ringar - här i form av förblekning. En tydlig parallell anknyter till de just 
diskuterade dikotomierna och till lexikonmetaforen för det mentala ord
förrådet. Betydelsen av en lexikaliserad metafor behöver inte "kalkyleras" 
fram, brukar det anses, den slår man upp i det mentala lexikonet: 

If, however, a metaphor is used sufficiently frequently with a particular meaning, 
it loses its characteristic flavour, or piquancy, its capacity to surprise, and hearers 
encode the metaphorical meaning as one of the standard senses of the expression. 
Interpreting it then no longer requires the activation of the metaphorical strategy, 
working through the literal meaning, but merely requires the looking up, as it 
were, of a dictionary entry, in much the same way, presumably, that idioms are 
interpreted. (Cruse 1986:42) 

Cruse, och många med honom, tänker sig således att den bokstaA ^ga 
betydelsen inte längre aktiveras för starkt konventionella metaforer. Den 
lexikaliserade metaforen erbjuder en mer direkt väg att nå en viss betydelse 
medan icke-konventionella metaforer förutsätter en indirekt väg. Grund
tanken är gammal, jfr exempelvis Wellander (1915), Björkman (1925), 
Searle (1979). En representativ formulering finns hos Lehrer (1985:287); 
"since the transferred meaning is conventional, the hearer does not need to 
compute the meaning". Samma poäng formuleras ibland från ett inlär
ningsperspektiv. 

This third stage is illustrated by the dead metaphor: "tail", used in connection 
with automobile lights, now owes nothing to animal tails, and its meaning can be 

' Bakken skriver: "Det er ikke før man tar i bruk en term som man har hørt før, at 
leksikaliseringsprosessen kan sies å ha startet." (Bakken 1995:72). Det förutsätter just 
att sammansättningen redan finns i minnet, annars skulle tidigare möten med ordet vara 
betydelselösa, i fler bemärkelser. 



learned by someone who never heard that animals had tails. (Beardsley 1962, 
citerad i Johnson 1981b) 

Det intressanta är emellertid inte vad som är logiskt eller teoretiskt möjligt. 
Poängen är inte om vi kan nå en betydelse direkt eller behöver gå 
"omvägen" via den primära betydelsen utan i vilken utsträckning vi faktiskt 
gör det. Det är alltid teoretiskt möjligt att tillägna sig sekundära 
ordbetydelser utan kunskaper om de primära - ungefär på samma sätt som 
vi kan lära oss främmande ord utan att behöva genomskåda den morfolo
giska strukturen (som t.ex. mahogny). Vi kan t.ex. tillägna oss dator
betydelsen av virus helt utan att gå den indirekta vägen över den biologiska 
betydelsen, men det är osannolikt att vi gör så. Det avgörande för om vi 
använder den metaforiska länken eller ej vid inlärningen är enligt Broström 
( 1994) den kognitiva kostnaden - om det är enkelt att aktivera länken och 
svårt att nå fram till målbetydelsen på annat sätt torde vi använda den bok
stavliga betydelsen vid inlärningen av den sekundära betydelsen. 
Teoretiska analyser av vad som är logiskt möjligt i ett specifikt fall ger 
ingen evidens för hur vi faktiskt går till väga. För detta krävs någon form 
av empiriska studier. 

Det är inte alldeles självklart vad vare sig den direkta eller den indirekta 
vägen egentligen innebär, vilket de följande två avsnitten diskuterar. 

2.10.1.1. Vad innebär den indirekta tolkningsvägen? 

Ofta framställs den indirekta tolkningsprocessen ungefar som en algorit
misk kalkylering som tar källdomänen och dess betydelser som utgångs
punkt {input) och via olika uträkningar når fram till en metaforisk mål-
domänsbetydelse {output). Lakoff (1993) tar avstånd från tanken att någon 
kalkylering av detta slag skulle vara inblandad i tolkningen av konventio
nella metaforer. Kalkyleringstanken motsägs också av diverse tidmätnings
studier - den indirekta vägen tar inte generellt längre tid än den direkta 
vägen; bokstavliga synonymer går t.ex. inte generellt fortare att tolka än 
deras metaforiska motsvarigheter (se Gibbs 1994b och där anförd littera
tur). Lakoff ser i stället domänmappningar som fixerade och stadigvarande 
strukturer i långtidsminnet (jfr citatet i avsnitt 2.11.1). Han synes därmed 
mena att källdomänen aktiveras vid tolkningen utan att vi för den skull 
utför någon kalkylering i realtid. 

Inom bl.a. kognitiv semantik betonas just den dubbla aktivering som en 
konventionell metaforisk projicering medför - mentala representationer av 
både källdomänen och måldomänen aktiveras vid ett metaforiskt yttrande, 
eftersom de är sammanlänkade i långtidsminnet. När vi hör virus om 
datorprogram aktiveras både datordomänen och den biologiska smitto
domänen. Det behöver inte innebära att hela domänmappningen aktiveras 
varje gång en viss individ möter ordet virus. Men det innebär att individen 



har en sådan domänrelation och kan använda den (Gulz 1991). Langacker 
(1987) tar upp den dubbla aktiveringen apropå överförda betydelser av go 
som i: 

It takes only five seconds to go through the alphabet. 
This milk is about to go sour. 

Let us assume, then, that some instances of spatial metaphor pivot on a perceived 
similarity between the standard A (a spatial notion) and the target B, where B is 
an independent conception that is not spatial in the narrowest sense of the term. 
The coactivation of A and B as the literal and figurative senses of the expression 
constitutes the recognition of its metaphorical nature.'^ However, once B is 
established as a conventional value of the expression, it may sometimes be 
activated in this role without the coactivation of A: metaphors gradually fade and 
eventually lose their metaphorical character. (Langacker 1987:169) 

Langackers fotnot nr 15 lyder; 

We can further speculate that in some instances, to some degree, A and B are 
capable of merging into a single, internally coherent conceptualization. The 
"hybrid" notion that results amounts to a "spatialized" construal of B along the 
lines described above. 

Även enligt Langackers scenario kan således konventionaliseringen med
föra en förändring av metaforens funktionssätt: den dubbla aktiveringen 
kan successivt ersättas av enkel aktivering av enbart måldomänsbetydel-
sema. (Se även om Langackers förblekningssyn i fotnoten s. 100.) 

2.10.1.2. Vad innebär den direkta tolkningsvägen? 

Bakom uppfattningen om lexikalisering (av såväl metaforer som samman
sättningar) som en övergång från indirekt kalkylering till direkthämtning 
från lexikonet döljer sig ofta en starkt idealiserad uppfattning om hur lexi
konet fungerar. Lexikoninformationen förutsätts bidra till tolkningen på ett 
tämligen mekaniskt sätt, och de statiska lexikala enheterna ses som färdig-
stöpta byggklossar med givet innehåll. 

I många traditionella psykolingvistiska modeller för ordförståelse -
särskilt för tolkning av flertydiga ord - har man utgått från att tolkaren 
väljer, selekterar, bland de etablerade polysema betydelsenyanser som är 
listade i lexikonet. Clark & Gerrig (1983) benämner denna process sense 
selection. Selektering räcker dock inte för att förklara hur vi normalt 
använder informationen i lexikonet, vilket har visats av en mängd psyko
lingvistiska experiment. Frågan diskuteras t.ex. av Gibbs (1994a:431) i 
samband med metonymiska uttryck, som ofta är starkt kontextberoende. 
Vissa former av metonymi är mer att betrakta som allmänna pragmatiska 
principer - de är inte knutna till särskilda lexikonenheter. De möjliggör att 
hela klasser av referenter metonymiskt kan stå för andra klasser av refe
renter, såsom producent för det producerade, behållaren för innehållet, 



platsen/lokalen för människor på platsen/lokalen etc. (jfr avsnitt 2.1.4). De 
potentiella metonymiska betydelserna kan inte väljas från en lista av 
färdiga betydelser i lexikonet eftersom den här typen av flertydighet är 
principiellt obegränsad. "Listeners must instead create a new meaning for a 
word that already has a conventional inte retation." (Gibbs 1994a:431) 

Selektering måste således kompletteras med en mer konstruktiv process 
för att förklara hur vi tolkar, en process som med nödvändighet inbegriper 
vår omvärldskunskap. Denna process har kallats sense creation - jfr Clark 
& Gerrig (1983), Gibbs (1994a), Cacciari & Glucksberg (1994). Jfr också 
Fauconnier (1994) om pragmatiska funktioner. 

Selektering vs kreering ska inte uppfattas som ett binärt val av tolk
ningsstrategi. Det normala är troligen att selektering och kreering interage-
rar - tolkningen av en viss selekterad lexikonenhet kan alltid moduleras av 
kontext, situation och vidare sammanhang, enligt exempelvis Clark & 
Gerrig (1983), och liknande distinktioner och antaganden görs av semanti
kern Cruse (1986). Detta medför att det är principiellt svårt att avgränsa 
vad i den förmedlade betydelsen som kommer från en viss lexikonenhet 
och vad kontexten bidrar med, särskilt om man ser lexikoninformationen 
som en abstrahering utifrån återkommande användningskontexter. (Jfr 
diskussionen i Zlatev 1997.) 

2.10.1.3.Indirekt och direkt tolkning 

Det finns en naturlig koppling mellan selektering och direkt tolkning 
respektive mellan kreering och indirekt tolkning. Den direkta vägen 
förutsätter att det finns en etablerad lexikal betydelse som kan selekteras 
vid tolkningen. I båda distinktionerna sätts lagrade betydelsestrukturer mot 
tolkningsprocesser som innefattar en mer komplex betydelsegenerering 
utifrån flera informationskällor. 

Som vi sett tänker sig forskare med olika teoretisk hemvist att konven-
tionaliseringen åtminstone kan medföra en övergång från indirekta tolk
ningsprocesser till direkta - eller från aktivering av båda domänerna till 
aktivering av enbart måldomänsbetydelsen. Att källdomänsaktiveringen 
successivt kan upphöra förefaller vara en ofrånkomlig slutsats. Exempelvis 
aktiverar adjektivet svår i dag ingenting från den ursprungliga källdomänen 
VIKT-TYNGD. (Se vidare kapitel 6.) De båda tolkningsalternativen står 
emellertid inte i något egentligt motsatsförhållande till varandra. Det kan 
principiellt inte vara fråga om antingen eller. (Jfr diskussionen ovan i 
2.9.5.) Vi måste åtminstone temporärt nyttja båda möjligheterna parallellt. 
Annars blir vi åter tvungna att förutsätta en ska  övergång: de 10 första 
gångerna vi hör talas om virus i datorer aktiverar vi den biologiska käll
domänen, men från och med den 11 :e gången hämtar vi betydelsen direkt 
från lexikonet och lämnar biologin därhän. I ett sådant scenario skulle vi 



totalt sakna minnesspår av den aktuella betydelsen de 10 första gångerna 
medan minnesspåren skulle vara fullt utvecklade den 11 ;e. Ett sådant sce
nario ter sig foga övertygande. Etableringsfasen måste medföra en succes
siv befästning av den metaforiska betydelsen, samtidigt som detta möjlig
gör en gradvis minskning av källdomänsaktiveringen. Dessa båda grad
fenomen är inte mekaniskt kopplade till varandra - etableringen medför 
inte automatiskt att aktiveringen av källdomänen avtar. 

Vi bör inte betrakta lexikalisering av metaforer som en renodlad 
övergång från indirekt till direkt tolkning eller från kreering till selektering. 
Däremot innebär lexikaliseringen sannolikt en relativ förskjutning, där 
redan lagrade minnesstrukturer spelar en allt större roll för tolkningen på 
bekostnad av förståelse som induceras av situation och kontext och 
kunskaper om källdomänen. 

Hur den resulterande tolkningen ser ut brukar alltför sällan problemati-
seras. Ett vanligt implicit antagande är att språkbrukaren kommer fram till 
samma tolkning och förståelse oavsett om den direkta eller indirekta vägen 
utnyttjas. Den konventionella ordbetydelse som lagras i lexikonet förutsätts 
vara identisk med den som till en början kalkylerades fram med den 
indirekta metoden. Oavsett om källdomänen aktiveras eller inte skulle det 
metaforiska uttrycket betyda exakt samma sak. Detta är knappast självklart 
- särskilt inte om konventionaliseringen medför en förblekningsprocess, 
vilket ju defmitionsmässigt innebär en semantisk förändring. 

Ett annat vanligt implicit antagande är att den resulterande betydelsen (i 
båda fallen) refererar till hur måldomänen objektivt är beskaffad; en 
föreställning som är nära knuten till den s.k. substitutionsteorin, som 
hävdar att metaforiska betydelser generellt är omskrivningar för synonyma 
(bokstavliga) uttryck. Metaforiska yttranden förutsätts då betyda detsamma 
som motsvarande bokstavliga yttranden. 

Substitutionsteorin är nu inte särskilt övertygande, eftersom varje meta
for framhäver vissa drag hos det aktuella måldomänsbegreppet och 
undertrycker andra. Det är således inte likgiltigt om vi väljer beteckningen 
virus för 'destruktiva datorprogram' eller någon annan metaforisk beteck
ning (t.ex. datorlämlar eller datortornador) eller hittar på ett helt nytt ord 
(t.ex. spaluni). 

Då är blendteorins interaktionstanke lättare att godta - att vissa drag från 
metaforens källdomän interagerar med vår kunskap om måldomänen i 
formandet av de överförda betydelserna. I det ljuset verkar det också 
naturligt om en konventionaliserad metafor färgats mer av måldomänen än 
en icke-konventionell metafor - samtidigt som den konventionella metafo
ren också kan ha färgat vår uppfattning om måldomänen. I alla händelser är 
förtrogenheten med måldomänen en relevant faktor - ju mindre kunskap vi 
har om den aktuella måldomänen, desto mer sannolikt är det att vi tvingas 



aktivera kunskaper om källdomänen for att tolka metaforiska yttranden. 
Det gäller i princip oavsett hur konventionell metaforen är. Å andra sidan 
går den lexikala etableringen många gånger hand i hand med ökad 
förtrogenhet med måldomänen, och det kan vara svårt att skilja dessa 
faktorers verkan från varandra. Ju oftare vi hör ordet virus om dator
program, desto oftare hör vi också utsagor om datoremas värld och lär oss 
mer om denna. Med starkare etablering av metaforen följer då också ökad 
förtrogenhet - åtminstone med måldomäner som själva är under etablering. 
Men ju mindre kontakt en viss människa har med praktiskt dator-
handhavande, desto större roll kommer det biologiska virusbegreppet 
sannolikt att försätta spela for dennas uppfattning om datorvärlden. Meta
foren medverkar på så sätt till att etablera vår föreställning om hur mål
domänen är beskaffad. 

2.10.2. Etablering, befästning och lexikal styrka 

Direktvägen och selekteringsprocessen förutsätter att det metaforiska 
uttrycket är etablerat, vilket är en aspekt av lexikaliseringen. Etablering är 
en gradfråga och kan ses i både ett individuellt-psykologiskt och ett 
kollektivt-socialt perspektiv, som hänger intimt samman med varandra. 
Beträffande såväl sammansättningar som metaforer innebär konventionali-
seringen att en ursprungligen tillfälligt skapad konstruktion blir ett alltmer 
standardiserat uttryckssätt. Ett försök att hantera etableringsgraden är 
Bybees begrepp lexikal styrka. Med hänvisning till detta lanserar hon två 
viktiga teser om etablering; 

The first is that every time a speaker / hearer processes a word, it affects the lexi
con by strengthening the representation of a lexical item (Mac-Whinney 1978). 
Second, every item entered in the lexicon has a large number of diverse types of 
relations or connections to other lexical items. Thus rather than asking about a 
word "is it in the lexicon?", I propose that we ask at least two other questions: the 
first is "what is its lexical strength?" and the second is "what are its lexical 
connections?" (Bybee 1985:116) 

Bybee talar om det mentala lexikonet och utgår mycket tydligt från indivi
dens perspektiv. Begreppet lexikal styrka är nära besläktat med befästning 
(eng. entrenchment) inom kognitiv lingvistik, vilket också är det begrepp 
som främst används i de empiriska kapitlen framöver. Befästning innebär 
en successiv förstärkning av minnet för språkliga enheter (jfr fotnot 1 s. 
37). Bybee tänker sig att sådana processer fungerar ungefar på följande 
sätt. 

If we metaphorically suppose that a word can be written into the lexicon, then 
each time a word in processing is mapped onto its lexical representation it is as 
though the representation was traced over again, etching it with deeper and darker 
lines each time. Each time a word is heard and produced it leaves a slight trace on 



the lexicon, it increases in lexical strength. The notion of lexical strength allows 
us to account for the various effects that frequency has on the behavior of words. 
(Bybee 1985:117) 

Det som avgör hur många gånger en individ utsätts för ett ord är emellertid 
hur pass etablerat ordet är i språksamfundet. Ett ord som används ofta av 
språkbrukarkollektivet kommer också att befästas i individemas respektive 
mentala lexikon. Och vice versa - om ordet inte är särskilt befäst i 
individemas mentala lexikon saknas förutsättningar för att det ska få hög 
användningsfrekvens inom kollektivet. Bybee nyttjar som regel text- och 
korpusfrekvenser som indikationer för lexikal styrka, trots att sådana data 
snarare speglar etableringen i det kollektiva perspektivet än i det indi
viduella. 

Bybee är främst morfolog och hennes styrkebegrepp rör lexikonenheter 
generellt. Det kan också appliceras på styrkan i metaforiska lexikala 
konventioner. Ett uttryck som bara någon enstaka gång bmkas metaforiskt 
har givetvis låg etableringsgrad och låg lexikal styrka (för den metaforiska 
betydelsen) medan ett uttryck som ofta brukas metaforiskt är starkt 
konventionaliserat och har hög lexikal styrka. Hög frekvens bmkar också i 
sig ses som en direkt orsak till att metaforer slits och förbleknar. 

Lexikal frekvens kan ses ur olika perspektiv, och det är inte självklart 
vilka typer av frekvenser som spelar störst roll för etableringsgraden och 
den lexikala styrkan. Är det antalet möten med ordet som är viktigast? Är 
det i så fall hur ofta vi möter ordet som spelar roll (dvs. antalet möten per 
tidsenhet) eller hur många gånger vi sammanlagt mött ordet genom åren 
(dvs. ackumulerad frekvens)? Är frekvensen i vissa typer av situationer 
eller kontexter viktigare? Är det kanske tvärtom hur ofta vi producerar 
ordet själva som är väsentligt? Svaren på frågoma är inte givna. Det mest 
praktiskt hanterbara sättet att mäta frekvenser är i korpusar över talad eller 
skriven text, och den här avhandlingen kommer i hög utsträckning att 
referera till korpusfrekvenser. 

Absolut frekvens (oavsett hur den mäts) säger inte allt om konventio
nens styrka. Ofta avslöjar olika typer av relativ frekvens mer om bildlig-
hetspotentialen. Nedan behandlas kortfattat två typer av frekvensrelationer: 
andelen metaforiska användningar av ett ord respektive frekvensen för 
olika synonyma uttryckssätt. 

Andelen metaforiska användningar sätter de metaforiska användning-
ama i relation till antalet konkreta användningar av samma ord. Hur ofta 
nyttjas t.ex. substantivt vikt om konkret fysiska egenskaper hos människor 
och ting respektive hur ofta bmkas det metaforiskt om abstrakta företeelser 
- som i en fråga av stor vikt! I de empiriska undersökningama framöver 
anges ibland abstraktionsandelen, vilket indikerar andelen metaforiska 
användningar i procent av det totala antalet användningar av ordet. 
Abstraktionsandelen kan antas påverka den semantiska relationen mellan 



de båda betydelserna. Ett ord som till 99 procent används i abstrakta sam
manhang uppvisar sannolikt lägre bildlighetspotential än ett ord med jäm
nare fördelning mellan betydelserna. Om den konkreta betydelsen dess
utom i absolut frekvens är påtagligt ovanlig är den förmodligen på väg att 
bli obsolet, och den motiverande länken till den överförda betydelsen är 
sannolikt inte längre särskilt stark. 

Det finns ett samspel mellan absolut frekvens och abstraktions andel, 
och den absoluta frekvensen spelar en viss roll för hur stort avseende man 
kan fasta vid abstraktionsandelen. Bybee (1985:88 f) diskuterar fenomen 
där böjda och avledda former utvecklar allt större autonomi. En faktor som 
verkar för detta är hög frekvens för den deriverade formen, eftersom detta 
ökar sannolikheten för att ordet dyker upp i många typer av kontexter, 
inklusive sådana där grundordet inte används. Man kan föra ett likartat 
resonemang om konventionella metaforer. Sannolikt har uttryck med rela
tivt hög frekvens och en abstraktionsandel runt 50 procent störst chans att 
bibehålla sin bildlighet och undgå förblekning. Däremot riskerar de 
metaforiska länkarna att försvagas vid mycket hög abstraktionsandel. 
Mycket låg abstraktionsandel indikerar snarast att den metaforiska 
användningen inte är särskilt etablerad, om inte den absoluta frekvensen 
samtidigt är hög. I sådana fall måste även den metaforiska användningen 
betraktas som etablerad och bildligheten är sannolikt stark. 
Abstraktionsandel och absolut frekvens låter sig relativt enkelt studeras i 
korpusmaterial, vilket utnyttjas i avhandlingens empiriska undersökningar. 

Abstraktionsandelen är en relation mellan olika betydelser av samma 
ord. En annan intressant frekvensrelation rör hur vanlig den metaforiska 
användningen är i jämförelse med hur vanliga olika synonymer är - finns 
det över huvud taget icke-metaforiska synonymer? Detta rör således den 
onomasiologiska etableringsgraden. Att kran i betydelsen 'näsa' fortfa
rande uppfattas som en tydlig metafor hänger delvis samman med att det 
icke-metaforiska näsa används mycket oftare. Dessutom används det i fler 
kontexter och fler situationer - kran brukas bara i mycket vardagliga och 
informella sammanhang. Ordet näsa är normalordet, det som kan användas 
i ett brett spektrum av sammanhang och det mest neutrala av de två. Om 
det metaforiska ordet däremot är det normala för en viss företeelse finns 
förutsättningar för en försvagad bildlighet. 

Många gånger saknas icke-metaforiska synonymer; de enda alternativ 
som erbjuds är andra metaforer. Den metaforiska betydelsen av område har 
framför allt liknande spatiala synonymer; sektor, fält, sfär, bana, domän, 
nisch osv. Dessa kan i sin tur vara mer eller mindre bleka. Att bokstavliga 
synonymer ofta saknas talar för övrigt emot tesen att en metafor ersätter ett 
bokstavligt uttryck, den s.k. substitutionssynen. 

Om det helt saknas lexikaliserade alternativ till det metaforiska uttrycket 
ökar förblekningsrisken ytterligare. Metaforen blir då det enda naturliga 



sättet att uttrycka den aktuella betydelsen. Synonymlöshet framförs ibland 
också som kriterium för döda metaforer, t.ex. i Kittay (1987) och Kronfeld 
(1980). 

Metaforens status som normaluttryck och förekomsten av synonyma 
uttryck är sålunda väsentliga faktorer för både etableringsgrad och bildlig-
hetsgrad. Möjligheterna till altemativuttryck behöver emellertid inte ses så 
snävt lexikalt som jag valt att göra här; frågan kan ses i ett mer koncep-
tuellt perspektiv. Langacker tar upp huruvida vi allmänt har en oberoende 
konceptualisering {independent conception) av en viss måldomän (se 
citatet i avsnitt 2.10.1.1). Förmodligen är dock tillgången till lexikaliserade 
alternativ mest central. Det finns också de som anlägger en mer universell 
syn på alternativa konceptualiseringar; 

Men hur kan man veta att uttryck som "en lång tid" och "sommaren som ligger 
framfor oss" verkligen är metaforer och inte bara visar att ord som "lång" och 
"framför" också har en tidslig betydelse? Metaforerna är som sagt döda och 
upplevs inte som bildspråk längre. Men deras ursprung kan belysas genom att vi 
jämför med motsvarande uttryck i andra kulturer där man har en annorlunda 
tidsuppfattning. (Gärdenfors 1992:106) 

Som exempel redogör Gärdenfors för de antika grekernas tidsbegrepp. 
Tiden ses där som en flod som rinner förbi oss, där vi står i floden med 
ryggen mot framtiden. Händelserna flyter förbi och försvinner allt längre 
bort, i glömska. Men det som kommer att hända ser vi inte, det ligger 
bakom oss, i framtiden. Det gammalgrekiska ordet för 'bakom' betyder 
också 'framtid'. Med dessa exempel vill Gärdenfors visa att de metaforer 
som finns dolda i språket kan avslöja våra föreställningar om världen. Det 
är förvisso sant, men om man vill blottlägga nutidens föreställningar, och 
inte bara reliktiska rester av äldre tiders uttryckssätt, så måste man först 
visa att uttrycken alltjämt verkligen fiingerar metaforiskt. Att andra språk 
har andra metaforer säger ingenting om hur bildliga de svenska uttrycken 
är. (Den enda möjligheten för sådana metaforer att förlora sin bildlighet 
skulle i så fall vara att alla andra språk ändrar sin metaforiska konceptuali
sering i svensk riktning.) När vi lär oss främmande språk tenderar vi att se 
metaforiken som mer levande än infödda språkbrukare gör (Stålhammar 
1997:47). 

Frågan om den onomasiologiska etableringsstatusen är intressant, men 
den har bara kunnat ges begränsat utrymme i avhandlingens empiriska 
analyser. Det är svårt att söka på alternativa uttryckssätt i semantiskt 
otaggade korpusar. Många av de studerade orden har också mycket 
allmänna metaforiska användningar, där de naturliga synonymerna växlar 
från konstruktion till konstruktion och från kontext till kontext: i 
konstruktionen fästa vikt vid något kan vikt enkelt bytas mot avseende, men 
knappast i frågans stora vikt. Ibland kommenteras emellertid synonymi på 
mer intuitiva grunder i de empiriska analyserna. 



En följd av att en metaforisk användning blir etablerad är att ordböcker så 
småningom kodifierar den nya betydelsen, vilket ibland utnyttjas som 
operationellt kriterium på etableringen; jfr Searle (1979) och Cederberg 
(1993). Hur vet då ordboksredaktionerna vilka betydelser som är 
etablerade? Sven-Göran Malmgren diskuterar kriterierna för att ta med 
metaforiska användningar i Lexikalisk databas (som utgjort grunden för 
bl.a. Svensk ordbok och Nationalencyklopedins ordbok) på följande sätt: 

What does it mean to say that a metaphoric sense—or, for that matter, any kind 
of transferred sense—is treated as a subsense in the database? First, it must be 
lexicalized to some extent; thus a metaphor must not be too novel, e.g. recently 
invented by a poet. On the other hand, the metaphor must not be completely dead. 
This means, first of all, that the original (kernel) sense is still alive, and, secondly, 
that the average language user can intuit a connection. (Malmgren 1988:181) 

2.10.3. Anomalisering och demotivering 

Sammansättningar är resultatet av rena ordbildningsprocesser och ibland 
ses även metaforiseringen som en ordbildningsprocess, eftersom den bidrar 
till att skapa nya lexikonenheter. Både sammansättningar och metaforer 
antas kunna gå mot allt större demotivering av betydelsen; de språkliga 
strukturer som ursprungligen motiverat betydelsen minskar i relevans. I 
sammansättningsfallet innebär det att helhetsbetydelsen Qärmar sig från 
delamas betydelse; i metaforfallet förbleknar kopplingen till den konkreta 
primärbetydelsen, dvs. till källdomänen, och den metaforiska betydelsen 
blir mer självständig. Detta öde ses ofta som predestinerat för metaforer 
medan motsvarande utveckling för sammansättningars del oftare beskrivs 
som undantag - om än vanligt förekommande. Båda processerna kan ses 
som exempel på autonomisering (jfr avsnitten 2.1.3 och 2.7). I båda fallen 
kan processen till slut beröva uttrycket dess ursprungliga status som 
sammansättning respektive metafor. 

Till skillnad från skapandet av nya sammansättningar brukar metafor-
skapandet normalt inte ses som en regelstyrd eller ens regelbunden process. 
Anomalisering i bemärkelsen avvikelser från normala mönster brukar där
för mer sällan förknippas med konventionaliseringen av metaforer. Metafo
riska betydelsenyanser har snarare nästan definitionsmässigt ansetts 
idiosynkratiska och anomaliserade redan när de bildas. Det kan emellertid 
diskuteras hur pass generella - och därmed förutsägbara - de metaforiska 
mönstren egentligen är. Det finns de som menar att både metaforiska och 
metonymiska betydelseutvecklingar är i hög grad regelbundna. Lehrer 
menar, i polemik med bl.a. Stern, att "semantically related words are more 
likely to undergo parallel semantic changes than semantically unrelated 
ones precisely because of their semantic relationships." (Lehrer 1985:286). 



Detta borde i så fall leda till mycket regelbundna polysemimönster i lexi
konet som helhet. Lehrer har också försökt fastställa hur pass regelbunden 
polysemin är (Lehrer 1990). Hennes övergripande slutsats är att även om 
det ibland finns mycket starka tendenser för semantiskt besläktade ord att 
ingå i likartade polysemimönster, så är regelbundenheten inte så stark att 
den håller för handfasta förutsägelser. Hon menar också att en faktor som 
begränsar polysemins regelbundenhet är själva konventionaliteten: när det 
redan finns konventionella ord för en viss betydelse drar vi oss för att låta 
andra ord betyda samma sak, även om det skulle vara i enlighet med gene
rella polysemimönster. 

Tankar om förutsägbar metaforik kan också anas inom den konceptuella 
metaforteorin. En av dess grundteser är att vi bildar och tolkar innovativa 
lexikala metaforer mot bakgrund av redan etablerade konceptuella domän-
mappningar. De lexikala uttrycken må vara nya, men de konceptuella 
metaforiska mönstren förutsätts normalt redan etablerade. Dessa mönster 
synes härigenom kunna förutsäga vilka lexikala metaforer som kan bildas. 
Det starkt produktiva inslaget i konceptuella metaforer ger dem ibland en 
smak av generativa regler som förutsäger en viss regelbundenhet (se vidare 
diskussionen om innovativa metaforer i 2.11.3.2 nedan). Om en lexikal 
metafor genom betydelseutveckling bleks och tappar den motiverande 
länken till domänmappningen skulle detta kunna ses som en anomalisering; 
den kommer då att avvika från den regelbundna konceptuella 
domänmappningen (givet att denna förblir intakt). Sådana resonemang 
brukar dock inte föras, och den konceptuella metaforteorin har aldrig 
intresserat sig för denna typ av förblekningsprocesser. 

2.11. Lexikal vs konceptuell konventionalitet 

2.11.1. Domänmappningar är inte lexikala algoritmer 

Resten av det här kapitlet ägnas åt relationen mellan domänmappningar 
och deras lexikala uttryck. Konceptuell metaforteori gör defmitionsmässigt 
en åtskillnad mellan den konceptuella metaforen (dvs. domänmappningen) 
å ena sidan och dess lexikala yttringar å den andra. De konceptuella 
korrespondenserna mellan element i två olika domäner ses som det 
primära. Dessa korrespondenser får i sin tur återverkningar på dels 
vokabulären, dels inferensmönstren, som båda projiceras från källdomänen 
till måldomänen i kraft av domänmappningen.' Inom kognitiv semantik har 
man mest ägnat sig åt att karakterisera den konceptuella nivån. De lexikala 

' Det som här genomgående kallas inferensmönster benämns på en rad besläktade sätt i 
litteraturen om konceptuell metaforteori - inferences, entailments, implications, logic, 
knowledge representation etc. 



konventionerna ses mer eller mindre som reflexer av de konceptuella 
korrespondenserna, vilket framkommer i följande passage som utgår från 
den konceptuella metaforen LOVE IS A JOURNEY. 

The language is secondary. The mapping is primary, in that it sanctions the use of 
source domain language and inference patterns for target domain concepts. The 
mapping is conventional, that is, it is a fixed part of our conceptual system, one of 
our conventional ways of conceptualizing love relationships. (Lakoff 1993:208) 

De lexikala metaforerna genereras dock inte helt automatiskt av de kon
ceptuella korrespondenserna. Domänmappningen inbegriper heller inte 
hela källdomänen - det finns alltid begrepp och element som inte 
konventionellt projiceras till måldomänen. Redan Lakoff & Johnson (1980) 
poängterade det partiella i konceptuella metaforer. Senare har Lakoff 
(1993) tydligt klargjort att en konventionell domänmappning inte medför 
att samtliga lexikala element från källdomänen automatiskt har 
konventionella betydelser i måldomänen. 

Mappings should not be thought of as processes, or as algorithms that 
mechanically take source domain inputs and produce target domain outputs. Each 
mapping should be seen instead as a fixed pattern of ontologicai correspondences 
across domains that may, or may not, be applied to a source domain lexical item. 
Thus, lexical items that are conventional in the source domain are not always 
conventional in the target domain. Instead, each source domain lexical item may 
or may not make use of the static mapping pattern. If it does, it has an extended 
lexicalized sense in the target domain, where that sense is characterized by the 
mapping. If not, the source domain lexical item will not have a conventional 
sense in the target domain, but may still be actively mapped in the case of novel 
metaphor. Thus, the words freeway and fast lane are not conventionally used of 
love, but the knowledge structures associated with them are mapped by the LOVE 
IS A JOURNEY metaphor in the case of "We're driving in the fast lane on the 
freeway of love." (Lakoff 1993:210) 

Citatet tangerar flera problem angående relationen mellan de konceptuella 
och lexikala nivåerna i konceptuell metaforteori. Lakoff och hans med
arbetare tenderar att genomgående underskatta de lexikala konventionemas 
betydelse, vilket behandlas mer ingående i de följande avsnitten. Många 
oklarheter i teorin hänger samman med hur man belägger och beskriver en 
domänmappning. 

2.11.2. Att precisera en domänmappning 

En konventionell domänmappning medför således inte automatiskt att 
samtliga lexikala uttryck från källdomänen även har konventionella 
betydelser i måldomänen. Konventionaliteten för domänmappningen kan 
därför separeras från konventionaliteten för dess lexikala uttryck -
åtminstone teoretiskt. Denna åtskillnad görs ibland explicit (se citatet från 
Gulz i avsnitt 2.2.4.2). Lakoff & Turner (1989:129 f) tar upp dels metaforer 



som nu förutsätts döda på både språklig och begreppslig nivå, dels 
metaforer där den språkliga metaforen är död medan den konceptuella 
lever. Som exempel på det senare nämns mentala betydelser av 
comprehend, som ursprungligen instantierade den konceptuella metaforen 
UNDERSTANDING IS GRASPING.' 

Det omvända är svårare att tänka sig - en metafor kan knappast vara 
konceptuellt död men lexikalt levande (annat än i bemärkelsen att ordet 
fortfarande används). Om en lexikal metafor ska ses som levande krävs 
någon form av konceptuellt liv, dvs. den måste väcka någon form av 
associationer till en källdomän. Att även konceptuella metaforer kan 
upphöra att fungera som metaforer är uppenbart, men hur detta sker 
diskuteras inte inom konceptuell metaforteori. 

Att vi kan betrakta de båda nivåerna separat innebär inte att de fungerar 
oberoende av varandra. Lakoffcitaten ovan gör gällande att den lexikala 
nivån är beroende av den konceptuella. Man kan dock vända på 
perspektivet och fråga i vilken utsträckning konceptuella metaforer kan 
fungera oberoende av sina lexikala instantieringar. Är det, för det första, 
möjligt att konventionella konceptuella metaforer kan existera helt utan 
konventionella lexikala uttryck?^ Är det, för det andra, tänkbart att 
konceptuella metaforers konventionalitetsgrad är helt oberoende av de 
lexikala uttryckens konventionalitetsgrad? Bevisbördan torde vila på dem 
som obetingat vill ge ett jakande svar på dessa frågor. 

Oavsett hur kategoriskt vi vill besvara de båda frågorna så spelar de 
lexikaliserade metaforerna i alla händelser normalt en central roll för 
domänmappningens konventionalitetsgrad. Det gör det viktigt att studera 
de lexikala mönstren i viss detalj. Givet att en konceptuell metafor inte 
automatiskt genererar lexikala metaforer behöver exempelvis domän
mappningens "täckningsgrad" preciseras - hur många och vilka lexikala 
uttryck omfattas konventionellt av domänmappningen och hur etablerade 
är de? Svaret ska också ställas i relation till vilka uttryck som inte omfattas, 
men som kunde ha gjort det i kraft av sin roll i källdomänen. Flera har 
noterat att många av de konceptuella metaforer som lanserats inte samman
fattar språkliga data på ett adekvat sätt - de är alltför generellt eller alltför 
specifikt formulerade. (Se t.ex. Broström 1994.) Olika botemedel för detta 
har föreslagits. 

' Författama erkänner att här finns vissa svårigheter. "Determining whether a given 
metaphor is dead or just unconsciously conventional is not always an easy matter." (ib 
s. 130) Sådana svårigheter kommenteras dock nästan aldrig i de metaforanalyser som 
publicerats inom konceptuell metaforteori. 
^ Konceptuella metaforer behöver i och för sig inte instantieras språkligt. Det finns 
exempelvis en del forskning kring metaforer i bildmedier, bl.a. i reklamsammanhang 
(Forceville 1996). Resonemanget kan därför breddas, men grundfrågan kvarstår: Kan en 
konventionell konceptuell metafor existera helt utan konventionella semiotiska tecken? 



Frågan diskuteras utförligt av Clausner & Croft (1997). De bygger sin 
analys på en explicit analogi till morfologin och utgår från begrepp och 
modeller hämtade dels från Langacker, dels från Bybee. Konceptuella 
metaforer jämställs på så sätt med morfologisk derivering.' Författarna 
skiljer därigenom mellan konceptuella metaforers schematicitet respektive 
produktivitet. Schematiciteten beskriver den uppsättning begrepp eller 
element som ingår i domänmappningen, som ses som ett övergripande 
abstraherat schema i Langackers bemärkelse. Produktiviteten beskriver den 
proportion av schemat som instantieras lexikalt. Distinktionen bygger 
således a priori på en åtskillnad mellan vad som är lexikalt respektive 
begreppsligt - schematiciteten omfattar den begreppsliga räckvidden av 
domänmappningen medan produktiviteten omfattar den lexikala räck
vidden, dvs. grovt sett hur många synonymer som fungerar som mani
festationer av domänmappningen. Det hela kompliceras en smula av att 
produktiviteten också görs beroende av schemats grad av befästning 
{entrenchment) relativt instantieringamas befästning.^ 

Eftersom produktiviteten definitionsmässigt är direkt relaterad till 
schematiciteten är det enligt Clausner & Croft viktigt att specificera 
schemat (dvs. domänmappningen) på rätt nivå. Detta visar sig i deras fall 
vara liktydigt med att hitta lagom specifika domänetiketter. Domänerna fär 
varken beskrivas alltför generellt eller alltför specifikt; det gäller att hitta 
formuleringar som täcker just de element som faktiskt konventionellt 
projiceras till måldomänen. Författarna diskuterar utifrån detta perspektiv 
några olika konceptuella metaforer som behandlats i litteraturen och 
föreslår alternativa formuleringar som bättre antas sammanfatta de faktiska 
förhållandena, formuleringar som varken missar element eller förutsäger 
icke-existerande metaforer. Bl.a. kritiseras Lakoff & Johnsons (1980) 
metafor THEORIES AND ARGUMENTS ARE BUILDINGS för att BUILDINGS utgör 
en alltför vid källdomän (alla aspekter av byggnader används inte 
metaforiskt om teorier etc.), och författarna föreslår omformuleringen THE 
CONVINCINGNESS OF AN ARGUMENT IS THE STRUCTURAL INTEGRITY OF A 
BUILDING. 

' Derivering får här tolkas i vid mening - de flesta av författarnas morfologiska 
analogier rör böjningsmorfologi. 
^ En viss cirkularitet ligger hotande nära i Clausner & Crofts nyckeldistinktioner. I 
praktiken är det mycket svårt att avgränsa vad som är begreppsligt konventionellt (dvs. 
schematiciteten) utan att snegla på vilka lexikala metaforer som är konventionella (dvs. 
produktiviteten). Distinktionen torde bara gå att upprätthålla i idealiserade falt. Förfat-
tama behandlar här främst synonymi, men en lika intressant fråga är hur relationer som 
antonymi och hyponymi ska bedömas. I vilken utsträckning är de begreppsliga respek
tive lexikala? Huruvida antonymer och hyponymirelationer instantieras lexikalt eller ej i 
måldomänen borde i alla händelser vara intressanta data när man fastställer domän-
mappningens täckningsgrad. 



Grady (1997) har en annan typ av botemedel mot inadekvat formulerade 
domänmappningar. Han vill bryta ner de övergripande och i hans tycke 
alltför rika domänmappningarna. De förutsäger ofta projiceringar som de 
facto inte existerar. I stället vill han se de data som de grundar sig på som 
resultatet av kombinationer av flera mer begränsade men samtidigt mer 
grundläggande projiceringar. Dessa primära metaforer bygger på s.k. 
primära scener, dvs. mycket allmänna och grundläggande erfarenheter. 
Gradys förslag är att THEORIES ARE BUILDINGS bryts ned till en kombination 
av ORGANIZATION IS PHYSICAL STRUCTURE OCh VIABILITY IS ERECTNESS. 
Dessa primära metaforer är mer begränsade (de inbegriper en mindre 
uppsättning projiceringar) men är samtidigt mer generella (de kan 
appliceras inom en mängd abstrakta domäner). 

Det är förvisso inte svårt att hitta tvivelaktigheter bland de konceptuella 
metaforer som lanserats i litteraturen. De formuleras ibland väl vidlyftigt 
och restriktionslöst som ett sätt att sammanfatta en tämligen begränsad 
uppsättning språkliga exempel (vilket också påpekats av bl.a. Jackendoff & 
Aaron 1991). Problemet kan exemplifieras med några metaforer som är 
aktuella i de empiriska delarna av den här avhandlingen; se kapitel 8. 
Meningen "Caring for an elderly relative places a heavy burden on a 
family" ges av Grady (1997) som exempel på metaforen DIFFICULTIES ARE 
BURDENS. På ett annat ställe i hans avhandling anges en metafor som 
benämns OBLIGATIONS ARE BURDENS. Skulle inte exempelmeningen passa 
lika bra som instantiering av denna? Dessutom anges ytterligare en metafor 
med benämningen DIFFICULTY IS HEAVINESS. Vad skiljer den från 
DIFFICULTIES ARE BURDENS? 

Ett skäl till svårigheterna att avgränsa de konceptuella metaforerna är 
förstås att beskrivningarna bygger på vanliga allmänspråkliga ord som ska 
fungera som etiketter för erfarenhetsdomäner. Dessa ord visar sig ofta 
polysema eller vaga i betydelsen. En varningens lampa borde lysa varje 
gång en beteckning måste begränsas med attribut som fysisk eller abstrakt 
-jfr Gradys förslag ORGANIZATION IS PHYSICAL STRUCTURE. Om begreppet 
struktur måste bestämmas med fysisk för att korrekt ringa in den adekvata 
källdomänen, finns en överhängande risk att vi i själva verket har att göra 
med ett generellt begrepp snarare än ett metaforiskt, dvs. att distinktionen 
mellan fysisk och abstrakt struktur är mer eller mindre utsuddad i vårt 
begreppssystem. Vi har då snarare att göra med två co-hyponyma begrepp 
(fysisk respektive abstrakt struktur) än metaforiska projiceringar från en 
källdomän till en måldomän. I alla händelser är det inte givet att det 
konkreta strukturbegreppet är mer primärt än det abstrakta.' I Gradys 

' Åtminstone på svenska refererar konkreta användningar av struktur främst till 
kvaliteter hos ytor: "han kände på stenens struktur" (ΝΕΟ). Annars är struktur snarast 



förslag är det närmast underförstått att måldomänen ORGANIZATION 
däremot ska uppfattas abstrakt. Det är sannolikt just för att undvika 
intrycket av ett enda vagt strukturbegrepp som Grady har valt olika 
huvudord för de respektive domänerna. Annars låg det nära till hands med 
beskrivningen ABSTRACT STRUCTURE IS PHYSICAL STRUCTURE, eftersom 
struktur konventionellt kan användas om både fysiska och abstraka 
förhållanden. Om vi ändå, som Grady, föredrar att välja olika huvudord för 
de båda domänerna kunde vi lika gärna kasta om beskrivningen till 
ABSTRACT STRUCTURE IS PHYSICAL ORGANIZATION, eftersom både 
organisation och struktur är påtagligt vaga begrepp, vilket också bäddar 
för den optimala förenklingen ABSTRACT IS PHYSICAL.' Det senare är 
onekligen en formel som sammanfattar en mängd metaforiska uttryck, men 
den förutsäger tyvärr också många presumtiva metaforer som inte är 
konventionella och knappast någonsin kommer att instantieras (som tankar 
är häftstift). 

Ett annat problem rör domänemas psykologiska status. De beskrivs ofta 
som erfarenhetsåomöxiQT. Om domänmappningar ska förväntas ha en 
kognitiv funktion bör de föreslagna källdomänema besitta någon associativ 
kraft, de måste kunna aktivera våra erfarenheter. Detta torde t.ex. vara en 
förutsättning för att inferensmönster ska kunna projiceras. Många av de 
föreslagna källdomänema är emellertid höggradigt abstraherade och ger 
mest intryck av teoretiska konstruktioner för ett visst analysändamål. 
Frågan är t.ex. vad vi förväntas associera till i den mycket schematiska 
källdomänen FYSISK STRUKTUR och om de begrepp som kan tänkas ingå där 
verkligen har så mycket gemensamt att de kan utlösa likartade inferenser. 

Diskussionen ovan har visat att det inte är oväsentligt hur konceptuella 
metaforer formuleras. Att ensidigt koncentrera analysmödorna till över
gripande formler av typen MÅLDOMÄN ÄR KÄLLDOMÄN är emellertid att 
skjuta över målet. Lakoff understryker att formlerna bara är ett mnemo
tekniskt påfund för att antyda domänmappningen, medan essensen i de 
konceptuella metaforerna är uppsättningarna av konceptuella korrespon
denser, dvs. projiceringarna av vissa källdomänselement till motsvarande 
element i måldomänerna (Lakoff 1993:207). Det är därför viktigare att 
precisera vilka källdomänselement som ingår i projiceringen och vilka 
deras motsvarigheter i måldomänen är än att hitta träffande övergripande 

en abstrakt egenskap som även kan vidlåda fysiska ting - jfr atomens struktur med 
språkets struktur. 
' Skillnaden mellan svenskans ord organisation och struktur, i de betydelser som är 
aktuella här, är knappast abstraktionsgraden utan intentionaliteten - organisation 
implicerar en organisatör, vilket struktur inte gör. I Ord for ord ges också mycket riktigt 
struktur som synonym till denna betydelse av organisation. 



domänetiketter. Det är emellertid knappast lättare. Snarare innebär det att 
preciseringsproblemet mångdubblas. 

De konventionella metaforer som analyseras i de empiriska delarna i 
avhandlingen påminner snarast om primära metaforer i Gradys mening. 
Många av dem motiveras av mycket grundläggande mänskliga erfarenheter 
och har mycket breda metaforiska användningsområden; de kan oftast 
projiceras till en mängd abstrakta domäner. Därför försöker jag sällan 
generalisera metaforiken till abstrakta formler av det slag som är vanligt 
inom den konceptuella metaforteorin. I stället redogörs mer allmänt för 
vilka typer av måldomäner som de olika källdomänselementen 
konventionellt kan projiceras till och vilka måldomänselement som då 
utgör deras motsvarigheter. 

Det här avsnittet har diskuterat hur man ska beskriva konceptuella metafo
rer på ett sätt som någorlunda precist täcker en samling konventionella 
uttryckssätt. Omvänt används förekomsten av lexikaliserade metaforiska 
uttryck som evidens för existensen av de föreslagna domänmappningama. 
Lakoff (1993) anger flera typer av evidens för domänmappningar, där de 
viktigaste, förutom just den språkliga systematiken (dvs. koherenta poly-
semimönster), är dels möjligheten att förstå innovativa utvidgningar av 
domänmappningama, dels möjligheten till metaforiska inferenser. Dessa 
tre evidenstyper kommenteras i tur och ordning i följande tre avsnitt.' 

2.11.3. Evidens för domänmappning 

2.11.3.1. Lexikal systematik 

Den språkliga systematiken brukar demonstreras med samlingar av mer 
eller mindre konventionella språkliga uttryck som anses bygga på samma 
metaforiska konceptualisering. Uttrycken förutsätts med andra ord ha 
samma källdomän och samma måldomän. Två frågor som dock sällan dis
kuteras är dels hur starkt de lexikala metaforerna verkligen associeras med 
den föregivna källdomänen, dels hur pass konventionella de är. Käll-
domänsanknytningen diskuteras i detta avsnitt medan konventionali-
seringsgraden behandlas i nästa. 

För att man ska kunna fastställa en domänmappning är det centralt att de 
språkliga uttryck som ska belägga denna verkligen förknippas med den 
föreslagna källdomänen. Här ställs i praktiken mycket låga krav i de 
empiriska analyserna inom den konceptuella metaforteorin. Påfallande 

' Lakoff nämner också mer i förbifarten evidens från generaliseringar över semantiska 
förändringar samt psykolingvistiska experiment. Andra typer av evidens berörs också 
av Grady (1997). Se vidare 2.11.3.2. 



diffusa och lösa anknytningar till en viss källdomän tycks vara nog för att 
uttrycken ska räknas som evidens för systematik och koherens i 
domänmappningen. Många gånger är det i verkligheten minst sagt osäkert 
om de föreslagna exemplen typiskt förknippas med någon konkret domän 
över huvud taget, och i så fall vilken. För THEORIES AND ARGUMENTS ARE 
BUILDINGS har uttryck som strength, durability, support, solid, weak, 
construct, stand, fall använts som evidens för systematiken i den 
konceptuella metaforen, med exempelmeningar som the theory will stand 
or fall on the strength of that argument (Lakoff & Johnson 1980:46). Det 
är dock föga sannolikt att dessa begrepp normalt förknippas med just 
byggnader, vilket också är en av poängerna i Gradys (1997) kritik mot den 
traditionella formuleringen av denna konceptuella metafor. Många av 
uttrycken är betydligt mer generella och används konventionellt inom 
diverse fysiska domäner - plus en hel del abstrakta. Det gäller exempelvis 
svenskans styrka. I Bring (1930) - som bygger på Rogets Thesaurus -
förtecknas t.ex. ordet/begreppet styrka i hela 11 begreppsklasser: betyden
het, förmåga, styrka, kraftmedel, inflytande, seghet, uttrycksfullhet, 
viktighet, hälsa, skydd samt frihet. Själva begreppsklassen styrka inleds 
med en mängd uttryck som har med muskelstyrka och uthållighet att göra. 
Det skulle alltså vara teoretiskt möjligt, och minst lika övertygande, att 
anföra ordet styrka som belägg för projiceringar från en rad andra domäner 
än just från BYGGNADER, t.ex. TEORIER ÄR HÄLSA (jämför sund 
argumentering) eller ARGUMENTS FÖRMÅGA ATT ÖVERTYGA ÄR KROPPSLIG 
UTHÅLLIGHET etC. 

Att avgöra hur starkt ett visst ord associeras med en viss källdomän är ett 
problem som ökar i takt med förblekningen av metaforer. Svårigheter att 
avgöra metaforens källdomän kan i sig anföras som ett tecken på svag 
bildlighet. För att med säkerhet belägga associationsstyrkan behöver man 
undersöka vilka associationer de lexikala uttrycken normalt brukar utlösa 
(eller vilka de utlöser i specifika metaforiska kontexter). Detta kan 
exempelvis göras med psykolingvistiska metoder eller med analyser av 
korpusmaterial (jfr Gradys resonemang i 2.11.3.2 nedan). Om de upp
räknade orden brukar förknippas med byggnader borde detta ibland visa sig 
i de kontexter där de används. Det är just sådana kontextuellt uttryckta 
associationer som primärt studeras i den här avhandlingen, som syftar till 
att undersöka vilka associationer som lexikaliserade metaforer regelbundet 
förmår att väcka. Konceptuella metaforteoretiker tenderar att överskatta 
evidensen från enskilda exempelmeningar. För att få grepp om de standar
diserade konceptuella korrespondenserna måste de konventionella lexikala 
mönstren studeras mer grundligt. Annars är risken stor att man intalar sig 
att ha funnit en systematik som inte existerar i verkligheten. 



Systematiska polysemimönster blir mer övertygande om normala lexikala 
relationer förblir oförändrade vid den metaforiska projiceringen - dvs. om 
synonymer förblir synonymer även i de överförda användningarna, liksom 
antonymer förblir antonymer, hyponymer fortfar att vara hyponymer etc. 
Sådan lexikal systematik skulle tala för att vi har med en övergripande 
domänmappning att göra. Oftast kommenteras dock endast i vilken 
utsträckning synonymer behandlas metaforiskt lika. I avhandlingens empi
riska studier blir det däremot av särskilt intresse att analysera hur pass 
parallellt de lexikalt besläktade källdomänsorden uppträder i metaforiska 
sammanhang. I första hand analyseras här uttryck från domänen VIKT-
TYNGD. En av undersökningsfrågorna är just hur stora likheter och skill
nader de olika orden inom denna domän och närliggande domäner uppvisar 
när de används abstrakt. Härvidlag är det exempelvis tacksamt att jämföra 
synonymer som vikt-tyngd, jämvikt-balans, tyngdkraft-gravitation, liksom 
antonymer som tung-lätt, tynga-lätta, balans-obalans osv., vilket också 
görs i de empiriska avsnitten. 

2.11.3.2. Innovativa utvidgningar 

Tolkbarhet 

De systematiska polysemimönster som följer av domänmappningen är 
således en viktig typ av evidens för dessas existens som Lakoff och hans 
medarbetare lyfter fram. Frågan är hur pass konventionella de metaforiska 
uttrycken måste vara för att utgöra evidens för en sådan lexikal systematik. 
Frågeställningen har inte rönt något särskilt intresse inom den konceptuella 
metaforteorin, vilket hänger samman med att även innovativa metaforer i 
många fall anses instantiera systematiska domänmappningar. Därigenom 
blir gränsdragningen mellan konventionella och innovativa metaforer inte 
särskilt akut. 

Just möjligheten att tolka innovativa metaforer mot bakgrund av kon
ventionella domänmappningar gör konceptuell metaforteori en stor poäng 
av, och det tas upp som en av de centrala typerna av evidens för domän
mappningar, t.ex. av Lakoff (1993:210). Ofta formuleras denna poäng 
mycket starkt och det förutsätts nästan att den enda möjligheten att förstå 
innovativa metaforer är just genom kopplingar till redan etablerade 
domänmappningar. 

Poets may compose or elaborate or express them [= basic metaphors] in new 
ways, but they still use the same basic conceptual resources available to us all. If 
they did not, we would not understand them. (Lakoff & Turner 1989:26) 

Tillsammans med olika medarbetare behandlar Lakoff också specifika 
typer av metaforiskt nyskapande och hur dessa är knutna till redan 
etablerade domänmappningar. (Se vidare avsnitt 2.11.3.2.) I avhandlingen 



används termen elaborationer för mer eller mindre tillfalliga och 
innovativa utvidgningar av den konventionella metaforiken. 

Några exempel på innovationer som evidens för domänmappning ges av 
Grady. 

For instance, if I said that someone's personal warmth had to be measured in 
degrees Kelvin, rather than Fahrenheit, someone familiar with the Kelvin 
temperature scale would understand that I was speaking of a person I regarded as 
extremely unresponsive or unsympathetic. (This is the scale which is used for 
measuring temperatures close to absolute zero—the hypothetical point at which 
all motion ceases.) The mapping of a temperature scale onto interpersonal 
responsiveness is not limited to conventional usages which happened to become 
popular at some point in the history of the language, but is understood as a 
general principle, allowing us to extend the range of lexical items which 
instantiate the metaphor. (Grady 1997:8) 

Här sägs att mappningen inte är begränsad till konventionella använd
ningar - men frågan är fortfarande om den inte är avhängig existensen av 
sådana lexikala konventioner. Grady fortsätter: 

In the same way, a sentence like You 'd need an electron microscope to find the 
point of this essay is easily interpreted as meaning that the essay has very little 
content, even though we may never have heard electron microscope used in this 
way. The inte retability of novel usages like these is strong evidence for the 
claim that metaphor is not merely a verbal phenomenon, but a conceptual one. 
(ib) 

Citaten illustrerar rätt tydligt att innovativa elaborationer som regel måste 
underbyggas med explicita allusioner till konventionella metaforer (här 
genom uttrycken personal warmth och point) och knappast skulle förstås 
utan att motsvarande begrepp aktualiseras av situation eller kontext. (Det är 
för övrigt tveksamt om electron microscope här används metaforiskt, det är 
naturligare att tolka uttrycket helt konkret. Snarare är det essäns innehåll 
som elaboreras metaforiskt som vore det något visualiserbart.) 

Evidensvärdet hos innovativa respektive konventionella uttryckssätt 
aktualiseras också av numera föråldrade användningar som inte längre är 
konventionella. Grady ger diakrona belägg på uttryckssätt som visar en 
vidare användning av swallow i betydelsen 'acceptera' än den i dag 
brukliga, med belägg som People will take you with all your faults, if you 
are rich; but they won't swallow your family into the bargain (1853). 
Gradys konklusion är denna: 

Such usages are no longer current, but it is still easy to understand what is meant 
in each case, and this is as reliable a test for the availability of a mapping as 
lexical conventionality is. (Grady 1997:83) 

För en nutida språkbrukare är problemet att tolka sådana obsoleta formule
ringar parallellt med att tolka innovativa metaforer. Skillnaden mot de tidi
gare anförda exemplen är att det innovativa här inte utgörs av nya lexikala 



metaforer, utan av okonventionella användningar av en redan konventio
nell metafor, swallow. 

Grady resonerar också på samma sätt här som när det gäller sant 
nyskapade metaforer. Han hävdar att det är tolkbarheten som utgör eviden
sen för en domänmappning, själva det faktum att uttryckssättet är möjligt 
att förstå. Den underliggande premissen är således även här att endast 
stadigvarande domänmappningar kan göra metaforer tolkbara - innovativa 
såväl som etablerade. Resonemanget är i hög grad parallellt med tanken att 
sammansättningar normalt måste vara semantiskt regelbundna och kompo
sitionella - hur skulle vi annars kunna förstå dem? Resonemangen håller 
dock knappast i någotdera fallet. Det finns andra sätt att förklara både hur 
vi förstår nyskapade metaforer och nyskapade sammansättningar. Förmod
ligen använder vi oss av samma grundläggande principer i båda fallen, 
vilket är den slutsats som exempelvis psykolingvisterna Cacciari & 
Glucksberg (1994) kommer fram till. (Jfr resonemangen ovan om samman
sättningar, 2.9.3, samt sense creation, 2.10.1.2.) Om vi inte kunde tolka 
metaforer utan hjälp av etablerade domänmappningar skulle vi aldrig 
kunna utveckla några nya domänmappningar. Vi vore i så fall för evigt 
fastlåsta i redan givna metaforiska tankemönster. Detta är en ohållbar 
ståndpunkt. Tolkbarheten kan inte i sig utgöra evidens för att här föreligger 
en etablerad begreppsstruktur. 

Att förstå är en sak - hur förståelsen ser ut är en annan. Den konceptuella 
metaforteorin överdriver automatiken i tolkningen av innovativa metaforer, 
vilket bl.a. illustreras av det tidigare anförda Lakoffcitatet om LOVE IS A 
JOURNEY (avsnitt 2.11.1). Visst kan lexikala uttryck som freeway och fast 
lane metaforiseras genom anspelning på redan existerande metaforer - men 
vad de då betyder specificeras inte automatiskt av domänmappningen. De 
element som orden står för projiceras konventionellt inte till måldomänen 
och har därför inga konventionella metaforiska betydelser. De båda 
uttrycken kan därför ges en mängd metaforiska tolkningar, och Lakoffs 
exempelmening We 're driving in the fast lane on the freeway of love kan 
potentiellt signalera ett obegränsat antal betydelser: att förhållandet är 
spännande eller farligt, att det riskerar att krascha, att det går "som smort", 
som "på räls" (dvs. utan sinkande hinder eller missöden), att det utvecklas 
snabbt (vilket i sin tur kan ha positiva eller negativa implikationer) etc. Allt 
beroende på vilka aspekter av begreppen som projiceras och till vad i 
måldomänen som de projiceras. Men eftersom ingenting av detta ingår i 
den konventionella domänmappningen vet vi inte på förhand hur uttrycken 
ska tolkas i en kontextlös exempelmening som Lakoffs. Endast 
konventionella metaforiska uttryck har någorlunda standardiserade bety
delser, vilket är en följd av deras konventionalitet. Detta är en grund
läggande skillnad mellan konventionella metaforer och tillfälliga 



metaforiska elaborationer, en skillnad som alltför ofta förbises genom att 
blotta möjligheten att tolka innovationerna ses som det väsentliga, inte hur 
de tolkas. 

Gradys diakrona jwa/Zow-exempel blir också intressant i detta samman
hang. Själva avvikelsen från det konventionella är här mycket bestickande. 
Uttryckssätt som tydligt avviker från det konventionella kan självklart inte 
utgöra evidens för hur de konventionella användningarna ser ut. Det är 
heller inte det som är poängen för Lakoff, Grady med flera. Argumentet är 
snarare att tolkbarheten antas utgöra evidens för existensen av en domän-
mappning, men inte för detaljkarakteriseringen av denna. Detta är 
emellertid problematiskt. Gradys diakrona exeinpel visar ju att mål
domänens motsvarighet till det svalda inte var densamma för 150 år sedan 
som i dag. Det diakrona exemplet utgör därför snarast evidens för en annan 
domänmappning än dagens. 

Elaborationer eller ordlekar? 

Konceptuella metaforer antas normalt omedvetna och automatiserade. 
Sannolikt förutsätter emellertid skapandet av innovativa metaforer en högre 
grad av medvetenhet. Att bygga ut domänmappningar med okonventionella 
inslag är en mer intentionell handling än aktiveringen av befintliga projice
ringsmönster. Evidensvärdet i mer elaborerade associationer är dock svår
bedömt, eftersom dessa ofta har karaktären av ordlekar och spel med bety
delser. De skapas med lätthet i stunden och behöver ingalunda indikera 
några stadigvarande länkar i långtidsminnet. (Jfr exempel (3) och 
Broströms återupplivningsresonemang i avsnitt 2.2.1.) Ett intressant exem
pel ges av Grady i ett annat sammanhang. Han menar att metaforiska färg-
betydelser - som blue för nedstämdhet - inte utgör delar av konceptuella 
metaforsystem, eftersom det inte existerar några systematiska projiceringar 
från intilliggande färger i fargspektrumet till liknande metaforiska betydel
ser i den själsliga domänen. Olika nyanser av blått, som "teal, sapphire, 
cobalt, navy, aqua, turquoise, and violet are not readily interprétable as 
expressions of sadness, or as predictable variants of metaphorical 
'blueness' ". Grady sätter ett frågetecken för tolkbarheten i exemplet When 
she left me I felt cobalt/teal for months och drar följande slutsats. 

These words could come to have such meanings, of course, but such 
developments would clearly be by plays on the word blue rather than principled 
extensions of the color concept itself. (Grady 1997; 145) 

Sådana ordlekar är dock alltid möjliga. Problemen att principiellt skilja 
denna typ av allusionslekar från "riktiga" elaborationer av systematiska 
domänmappningar torde vara mycket svårhanterliga. Grady gör dock ett 
försök och fortsätter: 



The musical title "Mood Indigo" (by Duke Ellington) is a clever and effective 
allusion to blueness, but does not have a predictable referent in the emotional 
domain based on the frequency of indigo light as compared with blue light, for 
instance. If "SAD IS BLUE" were a primary metaphor then other colors in the 
spectrum closest to blue should be conventionally related to target concepts in the 
emotional domain as well, and these relationships should be predictable based on 
some properties of blueness vs. "sapphireness," "naviness," etc. But no such 
ordered mapping exists, (ib) 

Som framgått ovan är måldomänsreferentema dock principiellt inte auto
matiskt förutsägbara vid innovativa elaborationer, vilket visas av att sådana 
oftast inte kan förstås utan explicita allusioner till de konventionella meta
forer de bygger på. (Bristen på kontext och sammanhang torde därför vara 
det största problemet med Gradys eget exempel.) Citatet visar också på en 
diskutabel sida i den konceptuella metaforteorins konventionsbegrepp: om 
de metaforiska betydelserna vore förutsägbara på rent fysiska eller fysiolo
giska grunder (som ljusets våglängder) är det tveksamt om man borde kalla 
dem konventionella. 

Den viktigaste slutsatsen måste bli att endast konventionella användningar 
säger något väsentligt om konventionen. Tolkbarheten i tillfälliga elabora
tioner kan inte tas till intäkt för validiteten i föreslagna domänmappningar; 
de utgör inga ovedersägliga bevis för metaforisk systematik. För att en viss 
metaforik ska kunna räknas som evidens för en stadigvarande 
domänmappning krävs tydliga tecken på konventionalitet. Och för det 
krävs i sin tur återkommande användningar av en viss frekvens. Frekven
sen behöver i och för sig inte nödvändigtvis vara kopplad till enskilda lexi-
kala uttryck, den kan också vara relaterad till specifika begrepp inom käll-
domänen, utan att bruksfrekvensema för enskilda ord behöver bli särskilt 
höga - men då måste olika sätt att uttrycka dessa begrepp ändå samman
taget komma upp i en viss bruksmängd. Det skulle exempelvis vara fallet 
om metaforisk värme regelbundet beskrevs med en mängd olika gradtal -
godtyckligt vilket, bara det är högt. Återkommande inslag i metaforiken 
kan däremot inte sägas utgöra innovationer och elaborationer. De ingår 
snarare som delar av den konventionella domänmappningen. 

Om elaborationer förekommer flitigt kan det dock säga något väsentligt 
om bildligheten för en viss metafor. Om en etablerad lexikal metafor ofta 
kombineras med innovativa elaborationer är det onekligen ett tecken på 
stark bildlighet hos det lexikala uttrycket. Det visar att uttrycket fortfar att 
aktivera en mängd föreställningar från källdomänen, parallellt med att 
måldomänsbetydelsen förmedlas på ett konventionellt sätt. 

Det är en smula paradoxalt att konceptuella metaforteoretiker, som verkli
gen visat på kraften i människans metaforiska konceptualiseringsbenägen-
het, samtidigt synes underskatta vår förmåga att skapa och tolka metafo



riskt och analogiskt. Vi har en beredskap till metaforiskt tolkande (utifrån 
bl.a. situation och kontext) som inte stannar vid redan etablerade domän-
mappningar, på samma sätt som vi lätt kan tolka nybildade samman
sättningar (utifrån bl.a. situation och kontext) på ett sätt som går utöver 
betydelserna hos respektive led. Nästan vilket uttryck som helst kan tolkas 
metaforiskt i ett givet sammanhang. I detta tolkningsarbete används alla 
lexikala och konceptuella strukturer som står till buds, inklusive analogier 
till redan etablerade metaforer, som dock bara är ett hjälpmedel av många. 

Gränsen mellan det innovativa och det konventionella 

I Lakoff & Johnson (1980:53 f) och Lakoff & Turner (1989:67 f) diskute
ras olika typer av metaforiska nyskapelser och hur dessa är relaterade till 
redan etablerade konceptuella metaforer. Det rör sig t.ex. om specifice-
ringar av element som konventionellt projiceras, om utvidgningar till ele
ment som konventionellt inte projiceras, om kombinationer av konventio
nella metaforer samt om helt nya konceptuella metaforer, dvs. nya sätt att 
tänka (vilket av Lakoff & Tumer 1989 ses som ett sätt att ifrågasätta kon
ventionella metaforer och ge alternativ till dessa). 

När vi ska avgöra vad som är innovativt respektive konventionellt 
närmar vi oss åter svårigheten att precisera hur snävt eller vitt domän-
mappningen ska beskrivas. Vilka element som ingår i den konventionella 
domänmappningen är uppenbart en gradfråga, som delvis hänger samman 
med frekvens. Grady (1997) säger följande i en direkt kommentar till 
Lakoff & Johnson (1980), som talar om utvidgningar till de oanvända 
delarna av den konceptuella metaforen: "It would seem, then, that 
"unused" meant unconventional in a statistical sense only—i.e. less 
conventional, less well-entrenched." Grady för en intressant diskussion om 
hur vi kan söka evidens för konventionaliteten och anger delvis andra typer 
av metoder än Lakoff. Åter används THEORIES ARE BUILDINGS som 
exempel: 

Until now we have been assuming that the bounds of the conventional metaphor 
(or compound) — i.e., the dividing Hne between the conventional examples and 
correspondences and those which should be considered extensions of the 
metaphor — are clearly drawn. For instance, buttress falls within the set of 
words/concepts forming part of the conventional system while window does not. 
(Grady 1997:60 f) 

Det finns enligt Grady flera typer av evidens som kan hjälpa oss etablera 
distinktionen mellan det konventionella och det innovativa. 

One point to keep in mind is that we cannot rely on a simple statistical word count 
to determine conventionality. If a word such as pillar refers to (a specification of) 
a concept which is included in the conventional mapping —e.g., 'support' — then 
it should be considered part of the data for the conventional metaphor, even 



though its occurrence is rare—metaphors are ultimately based on concepts, not 
words, (ib) 

Det kan diskuteras om det tämligen abstrakta ordet/begreppet support 
förknippas särskilt starkt med just byggnadsdomänen, men låt oss för 
diskussionens skull anta att så är fallet. Huvudinvändningen är i stället att 
en enstaka förekomst av ordet pillar i betydelsen 'stöd' inte kan åberopas 
för att visa att begreppet support konventionellt projiceras till teoribyggen. 
Evidensvärdet hos pillar är beroende av att 5w/?/?or/-begreppets status i 
domänmappningen har kunnat fastställas på annat sätt (t.ex. genom 
konventionaliteten i metaforiska användningar av ord som foundation och 
cornerstone). Den grundläggande evidensen för vad som konventionellt 
ingår i domänmappningen utgörs av de etablerade uttrycken, inte av 
tillfälliga variationer av dessa. Vad innovativa varianter kan visa är att de 
etablerade uttrycken inte är helt förblekta, utan att de faktiskt fortfar att 
väcka associationer till källdomänen. Grady fortsätter: 

Nonetheless, statistical counts based on representative corpora should provide a 
good starting point for finding a core set of source domain terms which occur in 
references to theories. The intuition of native speakers should also provide 
valuable, if inconclusive, evidence for the core of the conventional metaphor, 
since virtually ail educated speakers are likely to agree, for example, that the 
foundation of the theory is a more central instance of the metaphor in question 
than is peeping through the windows of a theory. Additionally, there is the 
possibility of conducting experiments using the techniques of psychological 
testing, to determine which elements of the domain of buildings are (most 
strongly) associated with theories and other logical structures." (ib) 

Det är lätt att instämma i Gradys principiella resonemang. I konceptuella 
metaforanalyser redovisas emellertid ofta ingen annan evidens än 
forskarens egen intuition. Inte heller Grady redovisar någon annan evidens 
för sina analyser. I föreliggande avhandling anförs däremot i hög 
utsträckning ko usevidens av delvis statistisk natur. 

Allt det ovan sagda indikerar att det är viktigt att hålla rätt på vilka 
lexikala mönster som är etablerade. Avhandlingen uppehåller sig först och 
främst just vid konventionella drag i metaforbruket, dvs. återkommande 
mönster. Sådana iakttagelser har med nödvändighet alltid en kvantitativ 
dimension. Därför lämpar sig olika typer av statistiska data mycket väl som 
basredskap för att ringa in konventionaliteten, se vidare avsnitt 3.4. Det är 
emellertid också av visst intresse att titta närmare på de mer tillfälliga 
elaborationer som förekommer i en viss typ av metaforik och analysera vad 
dessa säger om den potentiella bildligheten i de metaforiska uttrycken. 
Sådana iakttagelser görs också i de empiriska analyserna. 



2.11.3.3. Metaforiska inferenser 

Den tredje huvudtypen av evidens för domänmappning som Lakoff (1993) 
för fram (vid sidan av systematiska polysemimönster och tolkbarheten i 
innovativa elaborationer) är möjligheten att metaforiskt använda 
inferensmönster från källdomänen även i måldomänen. Följande korta 
exempel på ett metaforiskt resonemang ges i Lakoff & Tumer (1989:64), 
apropå metaforen LIFE IS A JOURNEY (som är besläktad med LOVE IS A 
JOURNEY som diskuterats ovan): "if you hit a dead end, you cannot go on in 
the same direction and have to find another route. If you hit a metaphorical 
dead end in life, you must find another course of action". 

Distinktionen mellan lexikala och inferentiella projiceringar är 
emellertid till stor del idealiserad. Inferensprojiceringar är i praktiken i hög 
grad lexikalt bundna. Vi skulle knappast betrakta inferenser som överförda 
till måldomänen om det inte vore för att de konventionellt uttrycks med 
lexikalt material från källdomänen (jfr källdomänsorden dead end, 
direction, route och course i exemplet ovan). 

En rent begreppslig projicering av inferensmönster, utan användning av 
källdomänstermer, är ofta rent av svår att föreställa sig. Ta den vanliga 
transitivitetsrelationen som exempel. Om vi far reda på att A är tyngre än B 
och att B är tyngre än C, så vet vi också att A är tyngre än C. Samma logik 
behålls i abstrakta sammanhang: Vi kan tala om att det det första 
argumentet väger tyngre än det andra som i sin tur väger tyngre än det 
tredje - och därigenom också dra slutsatsen att det första väger tyngre än 
det tredje. Vi kan delvis spåra inferensen till källdomänen genom att den 
uttrycks med lexikalt material därifrån. Men samma typ av transitivitets-
logik gäller exempelvis längd - om A är längre än B och B är längre än C, 
så vet vi också att A är längre än C. Relations- och inferensmönstren är 
alltså på ett abstrakt plan parallella mellan tyngd och längd. Men vi skulle 
aldrig komma på tanken att se längdinferensen som en projicering från 
viktinferensen (eller vice versa). Än mindre skulle vi vara benägna att se 
argumentinferensen som en projicering från längddomänen! Det är med 
lexikala medel vi aktiverar inferensmönster från källdomänen. 

Inferensemas lexikala bundenhet erkänns också delvis av Lakoff, apropå 
en metafor han kallat LINEAR SCALES ARE PATHS: 

Looking at the inferential structure alone, one might suggest a non-metaphorical 
alternative in which both linear scales and paths are instances of a more general 
abstract schema. But when both the inferential and lexical data are considered, it 
becomes clear that a metaphorical solution is required. (Lakoff 1993:214) 

I praktiken innebär detta att inferensmönsters värde som evidens för 
konceptuella metaforer till stor del är kopplad till lexikal evidens. Även här 
visar det sig alltså att de lexikala konventionerna är mer centrala än den 
konceptuella metaforteorin brukar vidgå. 



Också blendteorin framhäver de metaforiska inferensemas roll. Till skill
nad från traditionella konceptuella metaforteoretiker, med Lakoff i spetsen, 
betonar blendteoretikerna Fauconnier och Turner att alla de väsentliga 
metaforiska inferensema inte projiceras från källdomänen. I stället produ
ceras många av de centrala inferensema direkt i blenden. Ett av de främsta 
skälen till att introducera blendbegreppet var just insikten att integreringen 
av element från de inblandade domänerna är mer långtgående än en enkel 
domänmappning indikerar. Blenden sägs t.ex. inbegripa emergent struktur, 
som inte hämtas från de sammankopplade domänerna. Blenden har alltså 
sin egen logik. De inferenser som produceras i blenden kan sedan föras 
tillbaka till någon av de inblandade domänerna, för att exempelvis använ
das som utgångspunkt för verkliga handlingar i måldomänen. 

Hur uppstår då inferensema i blenden? Här ges ganska diffusa svar. I 
Fauconniers och Tumers olika analyser är det många gånger osäkert om 
inferensema verkligen kan sägas "uppstå" i blenden. Snarare hämtas de 
från olika tillgängliga håll (källdomän, måldomän, mer generella scheman 
etc.) och kombineras sedan på ett intrikat sätt som ger intryck av 
begreppslig sammansmältning. 

Inferensmönster låter sig inte alldeles enkelt undersökas med den typ av 
ko usanalyser som används i den här avhandlingen (jfr avsnitt 3.4.3). 
Några viktiga inferenser diskuteras ändå i de empiriska avsnitten, särskilt i 
den mån de är lexikalt relaterade. 

2.12. Konklusion 

Diskussionerna ovan leder fram till slutsatsen att domänmappningama inte 
kan frikopplas från de lexikala konventionerna. De konceptuella mönstren 
är sammanflätade med lexikaliseringsmönstren, och när vi ska avgöra vilka 
element som konventionellt ingår i domänmappningama måste vi studera 
de lexikala konventionerna. Om vi inte gör det riskerar vi att göra alltför 
vidlyftiga generaliseringar, och metaforikens koherens och systematik 
tenderar då att överdrivas. 

Vilka element, relationer och inferenser som de metaforiska orden regel
bundet förknippas med standardiseras först i och med konventionali-
seringen, som i grunden är en social process. Den styrs delvis av språk
brukarnas sociala relationer och deras kommunikationsbehov. Den är 
således inte en automatisk följd av en kognitiv sammankoppling av två 
domäner. Man kan inte enbart genom att etikettera källdomänen respektive 
måldomänen förklara eller förutsäga ordens metaforiska egenskaper -
"naming the two domains which are linked by metaphor is often not 



enough to predict the nature of the mapping between them" (Grady 
1997:8). 

Alia metaforiska ord aktiverar inte källdomänen och domänmappningens 
korrespondenser lika starkt. Inte heller är bildligheten statisk - den kan 
förändras över tid, vilket är vad förblekning handlar om. I de kommande 
empiriska kapitlen studeras just bildligheten för konventionella lexikala 
metaforer från domänen VIKT-TYNGD. Den väsentliga frågan är emellertid 
inte vilka källdomänsföreställningar dessa metaforer teoretiskt skulle kunna 
aktivera utan vilka föreställningar de regelbundet och konventionellt 
faktiskt väcker. Därför måste deras autentiska användning studeras, och 
särskilt sådana mönster som ständigt upprepas - enstaka exempel ger bara 
svagt stöd för hypoteser om metaforikens styrka och bildlighet. Att 
analysera hur starkt befasta mönstren är blir därför väsentligt for att avgöra 
den kognitiva potentialen i konventionella metaforer. 

För detta ändamål har ett stort antal autentiska belägg excerperats, och 
de lexikala metaforernas brukskontexter har analyserats med viss 
systematik och noggrannhet, särskilt kollokationsmönstren; se vidare 
avsnitt 3.4. Metaforernas användningskontexter kommer på detta sätt att 
stå i centrum för avhandlingens intresse. Man måste förutsätta att 
konventionaliseringen i sig innebär vissa förändringar i metaforens 
förhållande till kontexter och brukssammanhang. Konventionaliseringen 
medför både att betydelsen stabiliseras och att de språkliga närkontextema 
standardiseras: kollokationer och fraseologiska mönster fixeras alltmer. Det 
semantiskt konventionella ligger inte enbart i att semantisk information 
abstraheras och lagras i lexikonet. Det ligger lika mycket i den fastare 
anknytningen till vissa brukssammanhang, och särskilt i befästningen av 
lexikala länkar i nätverk av kollokationer, fras- och konstruktionsmönster. 
Dessa länkar och nätverk bidrar till att stadga semantiska preferenser, men 
är delvis också en följd av sådana preferenser på ett dialektiskt sätt. 

En rimlig hypotes är att exempelvis kollokationsmönstren är mest lika 
källdomänens mönster i början av metaforens levnadsbana. Om metaforen 
sedan autonomiseras utvecklas allt fler kollokationsmönster som saknar 
förebild i källdomänen. Till stor del kommer dessa att anknytas till mönster 
från måldomänen. I vilket fall bör skillnader i betydelser speglas i skillna
der i kollokationsmönster. Tankarna bakom de empiriska kollokations-
studiema utvecklas ytterligare i följande kapitel. 



3. Metoder och material 

3.1. Metaforer från domänen VIKT-TYNGD 

I de empiriska kapitlen framöver studeras hur uttryck från domänen VIKT-
TYNGD och närhggande domäner används metaforiskt. Fysiker skiljer noga 
mellan vikt och tyngd. Vikt är ett mått på en kropps massa. Vikten är 
densamma oavsett var kroppen befinner sig. Tyngd däremot är en effekt av 
gravitationen i kombination med kroppens massa. Tyngden varierar därför 
beroende på var kroppen finns. På månen har en människa bara en sjättedel 
av sin tyngd på jorden - men vikten är densamma. Numera mäts tyngd i 
enheten newton, tidigare användes samma måttenheter som för vikt. 

Vardagsspråket gör förstås inte samma strikta uppdelning som fack
språket, men det finns klara skillnader mellan exempelvis de båda substan
tivens användning, samtidigt som det också finns likheter och berörings
punkter. (När vi mäter kroppens vikt med en balansvåg utnyttjar vi t.ex. 
tyngdkraften - jordens gravitation - och dess inverkan på kroppen.) Därför 
har här båda orden använts i beteckningen för den studerade begrepps
domänen. 

Skälen till valet av just VIKT-TYNGD är flera. 
• De centrala orden inom domänen är relativt frekventa: vikt, tyngd, 

lätt, tung, väga, tynga, lätta. Detta gör domänen intressant i sig, men en 
viss frekvens krävs också för att det ska gå att påvisa vilka drag som är 
konventionella. Det är dessutom rent statistiskt nödvändigt för vissa av 
kollokationsanalysema. 

• Inom domänen finns uttryckssätt med klart olika grad av bildlighet: 
jämför detta är en fråga av stor vikt med Gud tillät att det på 
människornas axlar lades tyngre bördor än de mäktade bära. 

• Dessa metaforer är inte primärt visuella; annars har mycket av den 
sentida forskningen koncentrerats på visuellt och rumsligt baserade 
metaforer. I VIKT-TYNGD finns trots bristen på visualitet också en 
påtaglig rumslighet, beroende på tyngdkraftens centrala roll för vår 
rumsuppfattning. Den vertikala rumsliga dimensionen - UPP-NED - är 
till stor del en följd av tyngdkraften. Därför finns ett starkt inslag av 
vertikalitet inom domänen. 

Någon strikt avgränsning av begreppsdomäner torde av principiella skäl 
inte vara möjlig (jfr avsnitt 2.11.2). Man kan diskutera om VIKT-TYNGD 
utgör en eller flera domäner. Det står i alla händelser klart att de fenomen 
som inryms här och behandlas i avhandlingen är nära relaterade till 
varandra. De är dessutom nära kopplade till vissa andra fenomen, som har 



fatt epiteten förflyttning respektive balans och behandlas i var sitt kapitel i 
slutet av den empiriska delen (kapitlen 8 respektive 9). 

3.2. Konkret vs abstrakt betydelse 

Den centrala semantiska motsättningen i undersökningen gäller de primära 
och konkret fysiska användningarna, å ena sidan, och de sekundära bildliga 
användningarna, å den andra. De övergripande termer som valts för 
respektive betydelsetyp är konkret respektive abstrakt använd
ning/betydelse.' De konkreta användningarna rör den fysiska källdomänen 
VIKT-TYNGD och besläktade domäner. De bildliga användningarna är ofta 
överförda till påtagligt abstrakta domäner, vilket är ett skäl till valet av 
termen abstrakt. Gränserna för vad som är metaforiska respektive icke
metaforiska användningar är emellertid flytande och olika forskare har ofta 
vitt skilda uppfattningar. De flesta brukar dock bli ense om metaforstatusen 
när gränsen mellan konkret och abstrakt definitivt passeras: en tung vas är 
tydligt konkret medan en tung sorg, ett tungt argument och en fråga av stor 
vikt är typiskt abstrakta och därmed bildliga användningar av tung respek
tive vikt. I avhandlingen jämförs därför i första hand tydligt konkreta 
användningar med tydligt abstrakta. 

Inte heller abstraktion är emellertid något lätthanterligt begrepp. Grady 
(1997) diskuterar abstraktion apropå metaforisk överföring. En vanlig 
betydelse av abstrakt är 'schematisk'. Jag har i möjligaste mån försökt 
undvika den betydelsen, för vilken i stället just schematisk har brukats.^ En 

' Det florerar en hel del beteckningar för de båda polerna, exempelvis egentlig, bokstav
lig, ordagrann vs oegentlig, överförd, bildlig, figurlig betydelse. Valet av termparet 
konkret vs abstrakt har styrts av en strävan att undvika antydningar om att den icke
metaforiska betydelsen skulle vara mer normal, objektiv eller sann. Någon gång 
används här ändå bokstavlig i samma bemärkelse som konkret, men utan någon av de 
just nämnda implikationerna. Beteckningen överförd används framöver synonymt med 
projicerad, vilket i avhandlingens sammanhang är detsamma som metaforisk. 
Beteckningen sekundär indikerar ett konceptuellt beroende: sekundära användningar 
förutsätts motiverade utifrån primära användningar. (Någon gång används även tertiär 
för betydelser som främst motiveras av de sekundära betydelserna.) Normalt förutsätter 
det konceptuella beroendet också ett visst diakront förlopp. Däremot behöver sekundära 
betydelser inte (längre) vara kognitivt mindre centrala än de primära; de kan vara mer 
frekventa och måste ibland antas vara de betydelser som lärs in först. Jag gör ingen 
teoretiskt väsentlig distinktion mellan betydelse och användning, som här ofta brukas 
mer eller mindre synonymt. 
^ Abstraktion och schematicitet går ofta hand i hand, men de flesta av oss undviker att 
tala om påtagligt konkreta företeelser som havande abstrakt betydelse. De flesta värjer 
sig emot att säga att träd är mer abstrakt än ek\ däremot går det bra att säga att svårighet 
har en mer abstrakt betydelse än sorg. När vi passerat gränsen för det sensoriska använ-



annan vanlig betydelse som däremot nyttjats här rör det abstraktas 
bristande anknytning till sinnesintryck. De konkreta icke-metaforiska bety
delser som avhandlas framöver är i första hand sensoriska, medan de 
abstrakta metaforiska användningarna oftast är icke-sensoriska. Oppositio
nen konkret vs abstrakt rör därmed huruvida det beskrivna är direkt relate
rat till fysiskt förnimbara och mätbara vikt- och tyngdegenskaper. De mest 
övergripande operationella kriterierna för gränsdragningen är om den 
beskrivna företeelsen eller egenskapen teoretiskt skulle kunna mätas i kilo 
med en våg eller i newton (enheten för tyngd) eller på annat sätt är en 
direkt effekt av gravitationen. Om så är fallet betraktas användningen som 
konkret, annars som abstrakt. Konkreta betydelser är alltså icke-metafo
riska; abstrakta betydelser förutsätts normalt överförda och metaforiska, 
även om andra typer av bildspråk (och någon gång även andra typer av 
semantiska förändringsprocesser) ibland också kan vara inblandade. 

Motsättningen mellan konkret och abstrakt blir i det här sammanhanget i 
princip binär, vilket naturligtvis är en idealisering. Abstraktion är en grad
fråga - oavsett i vilken betydelse ordet används. Det existerar följaktligen 
ett diffust gränsland mellan det sensoriska och det icke-sensoriska. I detta 
gränsland finns t.ex. betydelser som relaterar till visuella upplevelser i 
stället för känselupplevelser och där synintrycket ofta korrelerar med 
faktisk fysisk tyngd, t.ex. tunga byggnader och tunga moln. Här är det 
visuella intryck av massan som utgör grunden för betydelsen, även om den 
faktiska vikten kan vara av underordnad relevans. Dessa betydelser är 
uppenbart fysiska och sensoriskt underbyggda, men de säger bara indirekt 
något om massan. Exempelvis har alla kyrkor stor massa, men det är bara 
vissa typer av arkitektur som brukar framkalla epitetet tung. Sådana 
användningar har varken klassificerats som konkreta eller abstrakta i de 
empiriska studierna. 

En annan typ av sensoriska upplevelser ligger bakom synestetiska 
uttryck som en tung basgång, ett lätt vin, en balanserad smak etc. Även om 
sensoriska upplevelser motiverar även sådana användningar är det inte 
tyngdkraften eller massans storlek som orsakar förnimmelserna. Syneste-
sier brukar räknas som en särskild typ av metaforer. Så har skett även här 
och synestesibetydelser har klassats som abstrakta. De synestetiska beläg
gen exemplifierar att betydelser som här klassats som abstrakta inte alltid 
är osinnliga. 

Även liknelser har räknats som metaforiska om de ovannämnda kriteri
erna har uppfyllts. När de studerade orden ingår i liknelser och mer utförda 
bilder har - liksom i övrigt - det avgörande för abstraktionsklassningen 
varit vad som faktiskt beskrivs, dvs. om uttryckets verkliga referens är 

der vi gärna (mer) abstrakt även i bemärkelsen '(mer) schematisk' eller '(mer) 
generell'. 



konkret eller abstrakt. Det har sålunda inte varit avgörande ifall uttrycket 
inom ramen för bilden eller liknelsen ger ett konkret eller realistiskt 
intryck. Följande belägg har därför klassats som konkreta, eftersom det 
som faktiskt tynger är en fysisk kropp respektive en fysisk väska. 

(9) På denna höga bädd, tyngande ner den liksom ett fort sätter 
sig på den mark där det är byggt, låg Shardiks kropp. (b77) 

(10) Väskan hängde runt halsen och ned på rumpan där den tyngde 
som en fallskärm. (b77) 

Följande belägg har i gengäld klassats som abstrakta. 

(11) För mig är drömmarna en del av den verklighet jag lever i ~ 
en del som lyfter mig [...] -- men även en del som tynger mig 
liksom en sten, drar mig nedåt i kylan. (b81) 

(12) Det är som om kroppen hade hänförts av [...] febern som av en 
sorts ande, och som om den närmade sig själen, som i sin tur är 
nertyngd och liksom materialiserad av smärtan. (b77) 

(13) Och en önskan väger ofta lika tungt som en sten. (b77) 

När det som tillmäts vikt eller tyngd är klart abstrakta företeelser har 
beläggen utan vidare klassats som abstrakta, liksom när det som utsätts för 
det tyngande är klart abstrakt. Det är emellertid inte alltid helt enkelt att 
avgöra vad som utgör den faktiska referenten, och ibland är kontexten för 
liten. Säkert har några belägg klassats som konkreta därför att de inom 
beläggskontextens ram förefaller helt konkreta, medan de i själva verket 
kanske ingår i en större genomförd bild. 

Det förekommer även andra typer av gränsfall än de som relaterats ovan 
och några av dem kommenteras i de empiriska avsnitten. De nyss gjorda 
nyanseringarna till trots kvarstår att de väsentliga jämförelserna här görs 
mellan tydligt konkreta respektive tydligt abstrakta användningar. Gräns
fallen har normalt varken betecknats som konkreta eller abstrakta. Om ett 
ord uppvisar många gränsfall och många svårbedömda belägg har jag 
avstått från att försöka kvantifiera abstraktionsandelen, vilket i sig också 
säger något väsentligt om bildligheten, och bakgrunden till abstraktions-
svävningarna kommenteras i de empiriska avsnitten. 

3.3. Bildlighet 

Det finns ingen direkt koppling mellan abstraktionsgrad och bildlighets-
grad. Hög abstraktionsgrad (dvs. låg sinnlighet) är inte detsamma som stark 
bildlighet. Många av de konventionella abstrakta användningarna har 
mycket hög abstraktionsgrad samtidigt som deras bildlighet är svag, dvs. 
de ger få och svaga associationer till källdomänen. Att en användning 



klassificerats som abstrakt innebär främst att den inte kan räknas till någon 
av de primära fysiska betydelserna; däremot förutsätter epitetet alltså inte 
stark bildlighet. Ordet betalningsbalans har t.ex. hög abstraktionsgrad men 
svag bildlighet. De metaforiska användningarna av balansgång (som i "gå 
en svår balansgång mellan olika intressen") uppvisar däremot en stark bild
lighet i kombination med hög abstraktionsgrad. Bildligheten visar sig bl.a. i 
det kollokerande verbet gå. Båda balansorden har alltså överförda använd
ningar som klassificerats som abstrakta. 

Begreppet bildlighet används här om ett uttrycks konventionella för
måga att aktivera föreställningar från källdomänen - balansgång aktiverar 
t.ex. fler föreställningar från konkret balansering än betalningsbalans gör 
(se vidare kapitel 9). Med aktivera impliceras inte någon medvetenhet om 
aktiverandet från vare sig skribent eller läsare. Med konventionell menas 
att de aktuella källdomänsföreställningarna återkommande associeras med 
uttrycket; det innebär däremot inte att varje formulering där uttrycket ingår 
förutsätts aktivera samtliga källföreställningar som konventionellt kan för
knippas med uttrycket. Ordet föreställning är ett medvetet vagt val - häri 
inbegrips olika typer av semantiska element: entiteter, attribut förknippade 
med dessa entiteter, relationer mellan entiteterna, inferensmönster etc. 
Graden av bildlighet ses här som i första hand kopplad till de språkliga 
uttrycken, inte till de övergripande domänmappningama. 

Motsatsen till (stark) bildlighet betecknas här blekhet, vilket innebär 
bristande förmåga att aktivera källdomänsföreställningar. Bildlighet och 
blekhet fungerar alltså som konversa antonymer: stark bildlighet är det
samma som svag blekhet och vice versa. Blekheten kan - men behöver 
ingalunda - vara resultatet av en förblekningsprocess. Om användningarna 
av uttrycket X är blekare än användningarna av uttrycket Y behöver det 
inte innebära att X gått igenom en mer radikal förblekning än Y. Den ur
sprungliga bildligheten behöver inte ha varit lika stark. Avhandlingen 
studerar hur bildligheten visar sig i metaforemas användningskontexter och 
vilka faktorer som samverkar med och påverkar bildligheten. 

Bildligheten rymmer flera dimensioner som det ibland kan vara lämpligt 
att särskilja. Fortfarande med det lexikala perspektivet i förgrunden kan vi 
urskilja (åtminstone) följande dimensioner som påverkar bildlighetens 
styrka: 

1) hur många källdomänsföreteelser som konventionellt aktiveras vid 
användningen av det metaforiska uttrycket (aktiveringsbredden) 

2) hur ofta dessa källdomänsföreteelser aktiveras vid användningen av 
det metaforiska uttrycket (aktiveringsfrekvensen) 



3) hur starkt dessa källdomänsföreteelser aktiveras vid användningen av 
det metaforiska uttrycket (aktiveringsstyrkan)' 

Som en Qärde punkt, som delvis är beroende av de övriga, kunde man 
tillägga hur mycket av källdomänssemantiken som aktiveras tillsammans 
med en viss källdomänsföreteelse, t.ex. hur mycket av relationerna och 
inferensmönstren förknippade med företeelsen som också aktiveras. Denna 
tilläggspunkt inbegriper därigenom koherensen mellan de överförda 
elementen, medan de övriga punkterna främst avser elementen tagna var 
för sig. 

Med de kontextanalysmetoder som här används fångar man i första hand 
de två förstnämnda dimensionerna, bredden och frekvensen. Det är svårare 
att uttala sig säkert om aktiveringsstyrkan med hjälp av korpusanalyser. 
Möjligen kan man ibland närma sig styrkan genom att se på hur pass 
explicit olika källdomänselement introduceras i kontexten, t.ex. i vilken 
mån liknelser används. Det är också en tydligare styrkeindikation om 
många ord av ett visst semantiskt slag kollokerar med det undersökta ordet 
jämfört med om det endast samvarierar med ett fåtal källdomänsord i 
stelnade uttryck och fasta fraser. Man kan ibland ana en motsättning mellan 
punkterna 2 och 3; det som är lättaktiverat genom sin konventionella 
ställning behöver inte alltid vara starkt aktiverat. Även styrkan bör ses i ett 
frekvensperspektiv; det är således väsentligt hur ofta aktiveringen är stark. 

Bland nusvenska ordböcker har framför allt Nationalencyklopedins ord
bok (ΝΕΟ) konsulterats för olika betydelsebeskrivningar, eftersom det är 
den senaste och mest utförliga av de nusvenska ordböckerna. Ibland 
används NEO:s beskrivningar ordagrant (vilket markeras med källhänvis
ningen ΝΕΟ inom parentes), ibland ligger betydelsebeskrivningarna nära 
NEO;s (vilket markeras med jfr ΝΕΟ), men det förekommer också betydel
seangivelser som inte bygger på NEO:s. Dessa är i regel mina egna. 

3.4. Att Studera kontexten 

3.4.1. Inledning 

En grundläggande ambition i den här avhandlingen är att studera hur var
dagliga metaforer faktiskt brukar användas, inte hur de möjligen skulle 
kunna användas. För att få klarhet i vilka associationer som konventionella 

' Langacker (2000) diskuterar analyserbarhet och skiljer mellan sannolikheten för 
aktivering av delstrukturer inom komplexa strukturer (vilket motsvarar 
aktiveringsfrekvensen) och graden av aktivering av delstrukturer (vilket motsvarar 
aktiveringsstyrkan): "We can describe this fading of the metaphor as a gradual decrease 
in the likelihood of the "literal" meaning [C] being activated along with the 
"figurative" meaning [C], as well as in its level of activation." (Langacker 2000:128) 



metaforer faktiskt väcker studeras de därför främst i sina användnings
kontexter. (Med kontext menas här genomgående den språkliga kontexten, 
medan situation syftar på icke-språkliga kommunikativa omständigheter 
och sammanhang används lite mer lösligt och kan inbegripa bägge.) I dessa 
kontexter finns olika typer av indikationer på vilka semantiska element 
som konventionellt är mer respektive mindre närvarande i både de konkreta 
och de överförda betydelserna. Det ger i sin tur en grund för att diskutera 
relationen mellan den primära bokstavliga användningen och den 
sekundära metaforiska. 

En grundtanke är att sammankopplingen av metaforens båda poler 
bygger på både likheter och olikheter (jfr avsnitt 2.1.4). En pendang till 
detta är att även användningskontexterna bör uppvisa både likheter och 
olikheter mellan primära och sekundära användningar. Konstruktioner som 
"känna tyngden av X" kan exempelvis användas både konkret och metafo
riskt, medan "ge Y ökad tyngd" enbart används i överförda sammanhang. 
För metaforer med stark bildlighet bör vi förvänta oss att en hel del kollo-
kationer är gemensamma med de konkreta betydelserna. Men skillnader 
och olikheter är också att vänta, eftersom det rör sig om överföringar av 
uttryckssätt från ett sammanhang till ett annat, från en domän till en annan. 
Avhandlingen försöker beskriva på vilka sätt kontexterna - och därmed 
betydelserna - är lika respektive olika och diskuterar vilka typer av likheter 
respektive skillnader som spelar störst roll för metaforers bildlighet. En 
förblekningsprocess kan i normalfallet förutsägas leda till att olikheterna 
ökar på likheternas bekostnad. Allt färre element och uttryck från käll-
domänen tas i anspråk medan allt fler drag från måldomänen visar sig i 
kontexterna. 

Det kontextuella drag som fokuseras framför andra i avhandlingen är 
kollokationsmönstren i vid mening, dvs. vilka andra lexikala enheter som 
de metaforiska uttrycken återkommande kombineras med. I viss mån har 
även mer schematiska syntaktiska konstruktioner analyserats. Även de 
sammansättningar som viKT-TYNGD-domänens kämord ingår i behandlas i 
stor utsträckning med samma grundmetod. Sammansättningar kan också 
ses som en speciellt intim kontexttyp - de båda sammansättningsledema 
utgör ju en sorts minimikontexter till varandra. 

Här dras ingen ska  gräns mellan kollokationer å ena sidan och fraser 
och konstruktioner å den andra. Kollokationsmönster börjar allt oftare ut
nyttjas i olika typer av semantiska studier. Man har funnit att kollokationer 
brukar vara ojämnt fördelade över ett ords olika betydelsenyanser (jfr t.ex. 
Sinclair 1991 som var en av pionjärerna). Inom den datorbaserade korpus
lingvistiken används kollokationer alltmer för att på halvautomatisk väg 
göra semantiska analyser av ko usar och exempelvis dela in konkordans-
rader efter olika betydelsenyanser hos det sökta ordet, bl.a. som hjälp för 
lexikografer - se t.ex. Hanks (1996) samt Ide & Véronis (1998) och där 



anförd litteratur. Många har använt kollokationer och konstruktionstyper 
för att beskriva den semantiska profilen hos olika ord - t.ex. Hanks (1996), 
Clear (1993), Stubbs (1995), Fillmore & Atkins (1992). Stubbs (1996) 
använder bl.a. kollokationer för att studera hur kulturella, sociala och 
ideologiska attityder förmedlas språkligt. 

Ibland görs en åtskillnad mellan grammatiska och lexikaliska kollokatio
ner (t.ex. Carter 1987). Grammatiska kollokationer brukar referera till 
grammatiska funktionsord som knyts till ett visst innehållsord, t.ex. vilka 
prepositioner ett visst substantiv eller verb konstrueras med. Lexikaliska 
kollokationer refererar till syntagmer av innehållsord, såsom kombinationer 
av adjektiv och substantiv eller predikatsverb och objekt. 

GenereUt borde de starkaste indikationerna på semantisk likhet mellan 
konkreta och metaforiska användningar (dvs. bibehållen bildlighet för 
metaforerna) ges av kontexter som är semantiskt likartade men lexikalt 
varierade. Om t.ex. ett substantiv kan styras av ett antal olika rörelseverb i 
både primär och sekundär användning är det en starkare indikation på en 
semantisk likhet än om båda användningarna är relaterade till ett enda 
gemensamt verb. I det senare fallet finns risken att det rör sig om en 
stelnad fras vars associationskraft är mer svårbedömd. Studier av lexikala 
set (dvs. t.ex. uppsättningar av semantiskt besläktade ord) är emellertid 
svårare att bedriva automatiskt med datoriserad hjälp utan tillgång till 
semantiskt taggade korpusar. Det finns dessutom knappast några 
fungerande a priori-beskrivningar av semantiska typer, och sådana kanske 
inte ens är principiellt möjliga, menar exempelvis Hanks (1996). Givetvis 
kan dock iakttagelser om semantiska lexikala typer göras även i otaggade 
korpusar, som det här är fråga om, bara analytikern håller ögonen öppna 
för kollokationers semantiska släktskap. 

Kollokationsanalyser kan också mer allmänt indikera släktskap mellan 
olika polysema betydelsenyanser, enligt samma logik som ovan: likheter i 
betydelser bör avspegla sig i systematiska likheter i användnings-
kontexterna och vice versa. Kollokationsfördelningen antyder vilka bety
delsenyanser som ligger närmast varandra i det lexikala nätverket och utgör 
evidens för vilka primära betydelsenyanser som motiverat vilka sekundära 
betydelser. Härigenom kan kollokationsmönster också användas för att 
bedöma huruvida vi har att göra med monosemi eller polysemi (jfr avsnitt 
2.5). Finner vi en relativt strikt uppdelning av kollokationer mellan två 
betydelsenyanser måste vi anta att vi har tydligt åtskilda mentala represen
tationer av dem, annars skulle vi inte kunna producera de systematiska 
olikheterna när vi väljer kollokerande ord. 



3.4.2. Material 

För att kunna studera vilka metaforiska drag som är konventionella krävs 
data av ansenlig mängd. Här har sex av delkorpusarna i Språkbanken 
använts som primärt källmaterial. Språkbanken har utvecklats av Institu
tionen för svenska språket vid Göteborgs universitet. I tabell 1 anges vilka 
delmaterial som utnyttjats i avhandlingen, hur de förkortas i texten fram
över och hur många löpord de rymmer. 

Tabell 1. Grundmaterialets delko usar. 

Delmaterial Förkortning Antal löpord 
Press 65 {p65) 990 989 
Press 76 (p76) 1 156 958 
DN 1987 (p87) 4 132 784 
Bonnierromaner I; 1976-77 (b77) 5 626 348 
Bonnierromaner II; 1980-81 (b81) 3 715 690 
Riksdagens snabbprotokoll 1978-79 (r79) 4 420 767 
Totalt 20 043 536 

Från dessa konkordansmaterial har samtliga belägg på de studerade vikt-
och tyngd-orden exce erats på datoriserad väg, där ett konkordansfönster 
på 200 tecken har använts. Dessa belägg har sedan vidarebearbetats på 
olika sätt, bl.a. statistiskt, med olika datorprogram. 

Vissa korrigeringar har måst göras på grund av särskilda problem med 
riksdagsmaterialet. Det visade sig rymma en hel del dubbletter som 
genererats vid själva konkorderingen. Eftersom dessa dubbletter skulle 
förrycka de statistiska redovisningarna har dubbleringarna strukits från 
materialet. I genomsnitt har 10 procent av riksdagsbeläggen måst sorteras 
bort på detta sätt. Härigenom blir även uppgiften om det totala antalet 
löpord i riksdagsmaterialet en smula missvisande. Räknar man i stället 
schablonmässigt bort 10 procent skulle riksdagsmaterialets summa uppgå 
till 3 978 690 löpord och totalkorpusens summa till 19 601 459. Det är 
också den totalsumman som använts i de statistiska beräkningarna. 

Dessa sex Språkbankskonkordanser benämns framöver grundmaterialet, 
förkortat GM. Knappt 20 miljoner löpord får i dag anses utgöra en 
medelstor ko us. Den kan inte mäta sig med de riktigt stora korpusar på 
hundratals miljoner ord som nu finns inom den engelskspråkiga världen. Å 
andra sidan är den 20 gånger större än den korpus som Nusvensk 
frekvensordbok (1970-1980) bygger på, eftersom denna enbart baserades 
på Press 65, den minsta delko usen i mitt grundmaterial. 

Den uppsättning texttyper och genrer som GM representerar är en smula 
begränsad, eftersom endast tidningar, romaner och riksdagsdebatter är 
företrädda. De första två är dock texttyper som dagligen når en mycket stor 



mängd språkbrukare. De är därigenom viktiga för hur de språkliga 
konventionerna sprids och uppfattas i språksamfundet. De representerar en 
central del av det allmänspråk som vi alla har åtminstone passiv tillgång 
till. Romanmaterialen fångar dessutom upp en del talspråkliga drag genom 
dialogerna. Man bör ändå vara försiktig med att alltför lättvindigt flytta 
över undersökningens generaliseringar till genrer som ligger långt från de i 
materialet representerade. 

I Appendix C redovisas de exce erade ordens frekvenser fördelade över 
respektive ordform och delmaterial i GM. Där återges även den relativa 
frekvensen i antalet belägg per 1 miljon löpord, vilket möjliggör direkta 
jämförelser mellan materialen. Beträffande sammansättningarna återges 
endast siffrorna för de mest frekventa lemmana, som också är de som har 
studerats mest ingående. I förekommande fall har ordformerna homograf-
separerats manuellt. Beläggen (och därmed statistiken) för adjektiv formen 
tunga har således homografseparerats från substantivet tunga·, substantiv
formen vikt har separerats från verbet vika; formen lätta har fordelats på 
adjektivet lätt respektive verbet lätta·, formen tyngd har fördelats på sub
stantivet tyngd respektive participformen av tynga. I något fall har jag 
avstått från att excerpera en form i lemmat därför att homografsepareringen 
skulle bli alltför mödosam och ge alltför lite. Sålunda har den ovanliga 
imperativformen väg inte exce erats. 

I de empiriska kapitlen framöver återges en mängd beläggsexempel från 
GM. I några fall har jag lagt till kontext från de ursprungliga konkordan-
serna utöver de 200 tecken som ursprungligen excerperats. Några belägg 
har på så sätt gjorts syntaktiskt mer fullständiga och därmed lättare att läsa. 
Ibland har också längre sammanhängande partier återgivits. I de statistiska 
bearbetningarna (se nedan) har emellertid endast de ursprungliga 200-
teckenskontextema använts. I beläggen från Press 65 har plustecknen (som 
markerar nytt stycke) tagits bort. De studerade orden har genomgående 
markerats med fetstil, liksom ibland även andra ord av intresse. I övrigt står 
beläggsexemplen kvar i samma form som de på datoriserad väg har 
excerperats, vilket gör att även en del typografiska egendomligheter 
kvarstår. Skiljetecken som avslutar beläggen har behållits - även komma 
och kolon. För belägg som excerperats från SAOB detaljredovisas inte 
källorna; endast dateringen kvarstår. 

Ibland har även andra källor utnyttjats för att belysa eller illustrera olika 
språkbruksdrag. I vissa fall har den diakrona bakgrunden till dagens 
mönster studerats. Här finns inte lika lättillgängliga och representativa 
datoriserade material att tillgå som för nutida prosa. Därför har diverse 
olika källor anlitats, främst Språkbankens Källtextmaterial och äldre 
romanmaterial, SAOB (även i konkordansform via Språkbanken), SAOS 
(Svenska Akademiens ordsamling), Söderwalls Ordbok öfver Svenska 



Medeltidsspråket (också sökbar via Språkbanken), Nysvensk textbank på 
data (se Thelander 1990) samt delar av Sakprosaprojektets texter. 

3.4.3. Κοφυ86νίά6η8 

Alla evidenstyper har sina begränsningar och de kan brukas för olika typer 
av slutsatser. Vilka slags fenomen som olika typer av data kan vara evidens 
för har nyligen på ett generellt språkvetenskapligt plan diskuterats av Croft 
(1998), Sandra (1998), Gibbs & Matlock (1999) och Tuggy (1999). Den 
grundläggande frågan för avhandlingens vidkommande är vilka 
begränsningar som vidlåder olika ko usmetoder. Framför allt bör man i 
ljuset av avhandlingens syften vara medveten om följande begränsningar. 

i) Evidens från autentiska texter fångar främst språkliga produkter, 
inte psykologiska processer. Korpusevidens kan t.ex. inte visa hur läsare 
bär sig åt för att tolka metaforer, vilka associativa kopplingar läsarna 
gör under själva tolkningsprocessen. Däremot kan korpusevidens antyda 
vilka associativa kopplingar som skribenter faktiskt gör. Korpusevidens 
säger därför något mer om produktionen än om receptionen. I den mån 
man studerar grundläggande texttyper som många människor möter 
dagligen (som tidningar och romaner) får man en viss bild av vilka 
associationer som kan förväntas bli förstärkta i mottagarnas egna 
representationer av de aktuella betydelserna. 

ii) Korpusevidens kan säga oss vad som är normalt, centralt, typiskt, 
frekvent - men den kan inte säga oss säkert var gränsen går för vad som 
är möjliga strukturer. "While a corpus cannot tell us definitely what the 
language can or cannot do, it can tell us what the language has done, 
with some indication of how common that behavior is." (Levin, Song & 
Atkins 1997:25) Negativa bevis i form av mönster som saknas i 
ko usen kan inte självklart tas till intäkt för att en viss konstruktion 
inte existerar eller inte kan existera. Vi bör skilja mellan vad som är 
möjligt vs omöjligt respektive vad som är normalt och centralt vs 
perifert. Korpusstudier är särskilt lämpade att vaska fram det normala, 
vilket är minst lika viktigt som det möjliga. Den etablerade lexikala 
normen kan av principiella skäl förmodligen aldrig beskrivas 
fullständigt och exakt, eftersom den är så flexibel och variabel (jfr 
Hanks 1996:78 f). 

iii) Viktiga semantiska fenomen som presuppositioner och inferenser 
reflekteras inte på något självklart direkt sätt i exempelvis en 
konkordans, enligt Hanks (1996). Åtminstone är de inte lika lätt 
åtkomliga med datoriserade statistiska metoder. Däremot kan en 
konkordans med tillräckligt kontextfönster vara ett redskap för få en 
skymt av även dessa fenomen. 



iv) Obearbetade korpusar av autentiska texter kan som regel bara ge 
klara besked om den semasiologiska aspekten av konventionen, 
däremot kan de normalt inte säga så mycket om den onomasiologiska 
aspekten. Det är alltså lättare att fa svar på frågan "Vilka betydelser 
brukar ordet X konventionellt uttrycka?" än "Hur brukar fenomenet Y 
uttryckas språkligt?". 

Dessa begränsningar ska sättas i relation till de alternativ som andra 
evidensformer ger. Det är allmänt känt att introspektiva metoder är 
otillräckliga och otillforlitliga när det gäller att ta fram vilka kollokations-
mönster som är etablerade, något som med kraft poängterats av t.ex. Clear 
(1993) och Stubbs (1995, 1996). Ko usdata har dessutom fördelen att de 
indikerar hur vi faktiskt brukar orden och hur ofta vi nyttjar enskilda 
mönster, vilket ger evidens för ordens och kollokationsmönstrens 
befåstningsgrad och lexikala styrka. Korpusar avslöjar också ett större 
spektrum av de fenomen som ska beskrivas och möjliggör att nya intuitio
ner utvecklas, och att gamla konfirmeras eller förkastas (jfr Levin, Song & 
Atkins 1997). 

3.4.4. Kvantitativa och kvalitativa analyser 

Avhandlingen sysslar med konventionella drag i metaforbruket. Det som 
iakttas är därmed återkommande mönster i metaforernas användnings
kontexter. Sådana iakttagelser är med nödvändighet kvantitativa till sin 
natur; enstaka belägg utgör inga mönster. Även analyser som betecknas 
som kvalitativa rymmer nästan alltid ett kvantitativt inslag. Beskriver man 
stilen hos exempelvis Strindberg är det de genomgående och upprepade 
dragen som är mest intressanta, inte enstaka formuleringar utan 
motsvarigheter på andra ställen i författarens produktion. 

Oavsett om fokus ligger på kvantitativa eller kvalitativa aspekter är det 
inte alltid är önskvärt eller meningsfullt att kvantifiera iakttagelserna med 
siffror. Många gånger är det inte mödan värt att operationalisera de krite
rier som måste fastställas innan man börjar räkna; kvantitetspreciseringar 
kostar ofta mer än de smakar. Därför anges iakttagelserna framöver ibland 
med vagare frekvensangivelser, såsom ofta, för det mesta, många gånger, 
ibland, inte ovanligt, frekvent, normalt, som regel etc. Så görs i de flesta 
induktiva analyser. 

Ibland finns dock starkare skäl att kvantifiera. Det kan vara av intresse 
att veta hur mycket två liknande ordanvändningar skiljer sig åt i ett visst 
avseende. Det kan också vara värdefullt att belägga de induktiva iakttagel
serna på ett mer objektivt sätt. (En del iakttagelser tenderar att förlora i 
styrka när man sätter sig ned for att räkna forekomster, varför det kan vara 
välgörande att ibland tvinga sig att belägga dem kvantitativt.) 



Det finns emellertid än starkare skäl att ta till statistiska hjälpmedel. Ett 
uppenbart sådant är den oerhörda mängd belägg som stora ko usar pro
ducerar for de mest frekventa orden. De tre adjektiven tung, lätt och svår -
som ingår i undersökningen - representerar tillsammans över 20 000 
belägg, dvs. lika många konkordansrader, som ska gås igenom samtidigt 
som de intressanta mönstren ska analyseras fram. Redan arbetsmängden 
gör företaget ogörligt utan datoriserade hjälpmedel och statistiska beräk
ningar av något slag. Dessutom kan statistiska bearbetningar peka på 
mönster som den mänskliga hjärnan svårligen kan inducera fram, än 
mindre nå med intuitionen. Datorer med statistiska analysinstrument gör 
inte bara samma arbete som en mänsklig analysator skulle ha gjort, fast 
snabbare och noggrannare - de öppnar dessutom för ett kvalitativt nytt 
angreppssätt som genererar andra insikter än de intuitiva metoderna. Det 
gäller inte minst kollokationsmönster. I avhandlingen kombineras därför 
datoriserade statistiska bearbetningar med både mänsklig ko usinduktion 
och ren introspektion. 

3.4.5. Kollokationsanalyser 

I statistiskt baserade kollokationsanalyser väljer man ett lämpligt fönster 
eller spann, dvs. hur många ord till höger och till vänster om det studerade 
ordet man beaktar vid analysen. Det finns ingen allmän konsensus om 
vilket som är det ideala spannet; vissa studier tyder på att storleken på det 
optimalt informativa fönstret de facto varierar från ord till ord (Sinclair, 
Mason, Ball & Barnbrook 1998). I empiriska studier pendlar 
fönsterstorleken vanligen mellan 2:2 (två ord till vänster respektive två ord 
till höger om det studerade ordet) och 6:6. Här har valts 5:5, vilket är ett 
relativt brett och ofta använt spann. (I fortsättningen refererar jag till 10-
spannet eller spännet/fönstret 5.'5.) Fönstret är stort nog för att minimera 
risken att missa konceptuellt intressanta kollokationer samtidigt som risken 
inte blir oacceptabelt stor att även tämligen ointressanta ord äntrar listorna, 
ord som mer hänger samman med det specifika ämnesinnehållet i texterna. 

Med samvariation och samförekomst avses här normalt att ord före
kommer tillsammans inom spannet 5:5 eller inom samma konkordans-
belägg. Kollokerande ord behöver alltså inte stå bredvid varandra för att 
räknas som kollokationer. Det studerade ordet kallas här noden eller nod
ordet, och de ord som samvarierar med nodordet kallas kollokat - nodordet 
+ ett eller flera kollokat utgör alltså en kollokation. I regel är endast åter
kommande ordkombinationer av intresse. Därför brukar en frekvensspärr 
användas. Här har använts en vanligt förekommande gräns på minst 3 sam
förekomster (se t.ex. Clear 1993). Ordkombinationer med lägre frekvens 
har som regel inte beaktats. Alla lågfrekventa kombinationer är förvisso 
inte ointressanta, ibland kan de spegla en viss semantisk kombinationstyp 



utan att för den skull alla lexikala instantieringar av typen behöver vara 
särskilt vanliga (Stubbs 1996). Risken att missa väsentliga typer på grund 
av frekvensspärren är dock liten; sådana typer representeras som regel ändå 
bland de frekventa kollokaten. 

3.4.5.1. Signifikanta kollokationer 

Man måste på något sätt fånga in hur vanliga kollokationema är. Redan rå 
frekvens säger en hel del (jfr Stubbs 1995) - t.ex. har ordformen stor 166 
förekomster på v/Ä:i-listan, vilket är ganska mycket och placerar ordet på 
åttonde plats frekvensmässigt. Men rå frekvens säger ofta inte tillräckligt 
mycket, bl.a. eftersom verkligt frekventa ord tenderar att vara mycket 
frekventa i alla sammanhang. Sålunda ligger exempelvis ordet och i toppen 
av kollokatlistorna för nästan alla tyngdorden - det har t.ex. 266 
förekomster på v/Æi-listan, vilket placerar det på tredje plats. Men i själva 
verket är det betydligt mindre intressant för vikt än stor. Konjunktionen och 
hör också till de allra vanligaste för de tre adjektiven tung, lätt och svår. 
Men det visar sig att ordet har i särklass mest relevans för tung, som i 
mycket högre utsträckning än de båda andra samordnas med andra adjektiv 
- som i en stor och tung sorg. (Mer om detta i avsnitt 6.3.) Av dessa skäl 
behövs något mått på hur statistiskt signifikant det är att exempelvis 
ordformerna stor respektive och förekommer i ett visst sammanhang. 

I kollokationsstudier brukar ett antal olika statistiska mått användas. Till 
de vanligaste hör mutual information (Ml) respektive T-värdet.' Det är 
också de som används här. Grundtanken bakom den här typen av signifi-
kansberäkningar är att man jämför den verkliga, observerade frekvensen 
med vad man kunde förvänta sig om kollokationens ord vore jämnt för
delade över korpusen. Den förväntade frekvensen beräknas efter vad en 
slumpfördelning över hela materialet skulle ge. Det är allmänt känt att detta 
inte är en helt realistisk utgångspunkt i språkliga sammanhang, vilket 
framhållits av bl.a. Stubbs (1995). Det har dock visat sig att måtten funge
rar väl i praktiken. De sållar fram olika typer av samvariation som bl.a. ger 
viktiga upplysningar om semantiken hos det studerade ordet. Detta kan vi 
inte göra enbart med intuitionens hjälp. Vilka ord skulle vi t.ex. intuitivt 
förvänta oss bland de mest frekventa och signifikanta kollokationema till 
vikt7 (Den som vill testa kan jämföra sin intuition med listan som genere
rats utifrån avhandlingens grundmaterial, se Appendix B.) 

För båda måtten anges flera olika formler i litteraturen. Jag har utgått 
från Ml-formeln i Church, Gale, Hanks & Hindle (1991), vilket är samma 

' Liksom i Stubbs (1995) skrivs här T-värdet med versalt T för att indikera att det som 
åsyftas inte riktigt motsvarar det traditionella statistiska t-testet utan ett mått som är mer 
specifikt framtaget för att beskriva kollokationssamband. 



som Clear (1993) använt och i stort ekvivalent med Stubbs (1995), vars T-
formel jag också utgått ifrån. Båda de formler jag utnyttjat tar dock hänsyn 
till fönsterstorlek, vilket Stubbs inte gör. Se Appendix A för de exakta 
formlerna. 

De båda måtten har lite olika karaktär, trots att bägge i viss mening 
mäter styrkan i samvariationen. Man kan lite förenklat säga att T-värdet 
skiljer ut de kollokat som allmänt förekommer oftare än förväntat 
tillsammans med nodordet (med tanke på kollokatets frekvens i ko usens 
helhet). Ml-måttet plockar ut de kombinationer där kollokat och nodord har 
en ömsesidig tendens att samvariera (med tanke på respektive ords 
frekvens i ko usens helhet). Det är dock allmänt känt att Ml-värdet ger för 
stort utslag för lågfrekventa kombinationer, se t.ex. Oakes (1998). Det gör 
inte T-värdet, som i gengäld låter den absoluta frekvensen av 
kombinationen få väl stort genomslag, förutom en inbyggd spärr mot 
extremt vanliga kollokat. Det här gör att Ml-värdet (med reservationerna 
ovan) är bra för att fa fram lexikala kollokat, medan T-värdet även far fram 
grammatiska kollokat. Clear beskriver måtten så här: 

It is my view that the t-score statistic, by identifying frequent and very rehable 
collocations, offers the lexicographer a semantic profile of the node word and a 
set of particular fixed phrases, grammatical frames and typical stereotyped 
combinations which merit investigation in compiling a dictionary entry. The MI 
list is best consulted for information about pairs which, though not likely to be 
typical of the usage of the node word, will be very strongly associated and will 
tend to form idioms, proverbs and technical phrases. [...] However, many of the 
collocates listed by the MI score will be untypical and peculiar to the corpus or to 
particular text samples within the corpus. (Clear 1993:282) 

Av dessa skäl används ofta en kombination av T- och Ml-värden i kollo-
kationsstudier, t.ex. av Stubbs (1995, 1996). Stubbs anser det rimligt att 
beakta kollokat med värdena T > 2 och Ml > 3, men anger att dessa gräns
värden även kan sättas högre. I den här avhandlingen har de av Stubbs 
angivna gränsvärdena beaktats. Dessutom har kollokat med riktigt höga T-
värden (T > 4) inkluderats som signifikanta, oavsett Ml-värde, just för att 
inte missa intressanta grammatiska kollokat. I vanliga statistiska samman
hang kan t-värdet konverteras till ett exakt signifikansvärde (p-värde) som 
anger storleken på den statistiska risken att dra fel slutsats. Liksom i bl.a. 
Stubbs (1995) anges här inga sådana signifikansvärden, i och med att jäm
förelsen med slumpmässig fördelning inte blir helt rättvisande i detta 
sammanhang. T- och Ml-måtten ger en statistisk indikation på styrkan i 
ordens samvariation, men vi kan inte med deras hjälp ange en korrekt sta
tistisk felmarginal. Kollokat som hamnar över de satta gränsvärdena för T 
och Ml beskrivs i avhandlingen dock genomgående som signifikanta, för 
att visa deras statistiskt belagda kollokationsbenägenhet. (För att beteckna 
kollokat med en speciell syntaktisk eller konceptuell funktion visavi noden 



används ibland epitetet signifikativa kollokat, för att skilja dessa från de 
mer mekaniskt statistiskt framräknade signifikanta kollokaten, eftersom de 
senare ibland kan spegla mer ämnesbundna och tillfälliga associationer 
kopplade till korpusens textsammansättning.) 

Samtliga kollokatlistor till de studerade orden återfinns i Appendix B.' 
Kvantifieringama och de statistika signifikansmåtten gäller här ordformer -
inte lemman. Däremot har nodorden lemmatiserats, dvs. alla böjnings
formerna av noden har slagits samman. Från teoretisk utgångspunkt är det 
inte självklart om lemmafrekvenser eller ordformsfrekvenser ger den 
semantiskt mest intressanta informationen. Det är väl känt att lemmats 
ordformer ofta är ojämnt fördelade på olika betydelsenyanser. Clear (1993) 
lemmatiserar liksom jag noderna men inte kollokaten. Han anför att en lång 
praktik av kollokationsstudier visat att man mycket sällan förlorar intres
santa kollokationer på grund av att man inte lemmatiserat - någon av 
lemmats former brukar ändå alltid dyka upp som signifikant kollokat 
(Clear 1993:276). 

I kollokatlistoma i Appendix B och i de empiriska kapitlen har i före
kommande fall utelämnats dels Språkbankens källkoder (i pressmaterialen 
exempelvis tidnings- och tidningsavdelningsbeteckningar), dels enstaka 
bokstäver (som härrör från förkortningar och från kapningar i början och 
slutet av beläggen).^ 

Sammanfattningsvis: för att avgränsa de signifikanta kollokaten tillämpas 
följande gränsvärden i de empiriska undersökningarna om inget annat 
indikeras: F > 3, T > 2, Ml > 3 eller F > 3, T > 4. 

Varken T-värdet eller Ml-värdet eller rå frekvens påverkas av kollokatens 
position visavi nodordet - alla förekomster i spannet 5:5 behandlas lika. 
Faktum är emellertid att även kollokatens placering ger en hel del informa
tion om deras funktion. I Appendix B anges därför konsekvent kollokatens 
frekvenser fördelade över de tio positioner som ingår i spannet 5:5, från 
vänster till höger. Vänsterpositionema benämns konventionellt med nega
tiva tal: N-5 är således femte positionen till vänster om nodordet medan 
N-1 är positionen närmast före nodordet. Positionerna till höger anges på 
motsvarande sätt med positiva tal från N+1 till N+5. De mest intressanta 
positionerna är i regel de närmast noden, men ibland är det mest väsentligt 
om me arten av kollokatets förekomster står till vänster eller till höger om 

' För participformen tyngande befanns inga kollokat vara signifikanta. 
^ Vissa listor i empirikapitlen är gjorda på hela 200-teckensbeläggen. Därigenom inklu
deras några delvis kapade ord i början och slutet av beläggen, och i en del kapade ord 
återstår endast en bokstav. Dessa har således tagits bort från listorna i förekommande 
fall. 
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noden, varför även de sammanlagda frekvenserna for vänster- respektive 
högerpositioner anges. 

3.4.5.2. Frekvensdistorsion 

Källtextema som Språkbankens konkordanser bygger på är inte tillgängliga 
i sin helhet i maskinläsbar form. Avhandlingens analyser bygger i stället 
helt på de konkordansrader som kan exce eras från Språkbanken. Detta 
får vissa följder för de statistiska bearbetningarna och analyserna. Den 
enda praktiska möjligheten att statistiskt behandla stora excerptmaterial har 
här varit att använda kommersiellt tillgängliga datorprogram. Kollokations-
frekvensema har därför tagits fram med hjälp av programmet Wordsmith. 
En kort beskrivning av programmet ges i Oakes (1998). För att få fram 
kollokationsfrekvenserna gör programmet först en konkordans av de 
exce erade beläggen, vilket alltså innebär att det görs en konkordans av en 
konkordans. Detta leder ofrånkomligen till en viss distorsion i frekvens-
uppgifterna, jämfört med frekvenserna i källtextema. Kollokationsfrekven
serna stämmer därför inte helt med textfrekvensema. Distorsionen kommer 
sig av att flera former från samma nodlemma kan vara representerade i 
samma närkontext, vilket gör att delar av denna kontext exce eras flera 
gånger. Följande mening finns i en av romanerna i delkorpusen 
Bonnierromaner 1980-81. 

(14) Om hösten när vattnet börjar nedkylas blir ytvattnet tyngre 
och tyngre tills det nått sin största tyngd vid 4 grader. 

När man söker på formen tyngre genererar redan Språkbankens konkor-
dansprogram två konkordansrader av detta textställe. Med det excerpe-
ringsfönster jag använt (200 tecken) inkluderas meningen i sin helhet i 
båda konkordansradema. Det innebär att kollokat som ytvattnet, nedkylas 
etc. figurerar två gånger bland beläggexce tema för lemmat tung trots att 
de i källtexten bara förekommer en gång. 

Redan att räkna frekvenser på kollokerande ord i konkordansema från 
Språkbanken ger således vissa avvikelser i förhållande till textfrekven
serna. När det sedan görs konkordans på konkordansen förstärks denna 
distorsion, eftersom Wordsmith genererar fyra konkordansrader på formen 
tyngre av motsvarande mening (två för vardera av Språkbankens båda kon
kordansrader). 

Det är inte helt klart hur allvarlig denna distorsion är från en teoretisk 
utgångspunkt. Man kan hävda att lemmat tung i källtexten faktiskt sam
varierar två gånger med ytvattnet, nedkylas etc, vilket kan ses som en 
väsentlig och i viss mening korrekt uppgift om kollokationsegenskapema 
hos tung, trots att frekvensen 2 här ger en skev bild av kollokatens fre
kvenser i källtexten. Det första distorsionssteget behöver således inte ses 
som särskilt allvarligt. 



Det andra distorsionssteget - det som uppkommer när man gör konkor-
dans av konkordansen - ger upphov till mer renodlad förvrängning av 
somliga frekvensuppgifter. Hur pass stort problemet blir hänger samman 
med hur ofta flera nodordsformer är representerade inom samma excer-
peringsbelägg. Ett mått på distorsionen är att antalet konkordansrader i 
genomsnitt ökas med knappt 5 procent för de olika delmaterialen i sam
band med kollokationsanalysema i Wordsmith. Problemet är således kvan
titativt inte särskilt stort. Det minskas ytterligare av att kollokationsanaly
sema inte görs på hela beläggen utan inom fönstret 5:5, vilket innebär att 
de dubblerade lemmaformema måste stå nära varandra for att distorsionen 
ska få ordentligt genomslag. Det utesluter inte att distorsionen i enskilda 
fall kan leda till något förvanskade resultat. Det är därför viktigt att obser
vera extrema distorsionseffekter. Således har alla kollokat sållats bort som 
fått högre frekvens inom exce tema än inom GM-ko usama totalt. (Det 
rör sig dock bara om en handfull ord som drabbats av den spärren.) 

Resonemanget lär oss att inte betrakta frekvensuppgifter och statistik 
som absoluta sanningar, på samma sätt som ingen ko us kan representera 
hela sanningen om ett språk. 

3.5. Grafiska och terminologiska konventioner 

3.5.1. Lemma vs ordform 

I undantagsfall har jag funnit det nödvändigt att för tydlighets skull mar
kera en grafisk skillnad mellan lemma (kursiva kapitäler: fAga) och ord
form (kursiva gemener: infmitivformen väga). För att undvika onödig 
grafisk excercis har dock båda kategorierna normalt endast markerats med 
kursiva gemener, dvs. distinktionen markeras normalt inte grafiskt - sär
skilt inte när det av sammanhanget ändå framgår vilketdera som åsyftas. 
Som regel refererar den kursiva formen till lemmat, särskilt i beskrivningar 
av de undersökta vikt- och tyngdorden: "verbet väga är mycket frekvent" 
betyder i praktiken att lemmat VÄGA är frekvent. När jag någon gång refe
rerar till ordform indikeras det normalt explicit i texten: "ordformen väga". 
Det stora undantaget gäller detaljuppgifter om kollokaten, som nästan alltid 
rör ordformer i och med att kollokationemas signifikansvärden framräknats 
på nodordets lemma och kollokatens ordformer: "verbet väga kollokerar 
ofta med måste" ska alltså tolkas som att lemmat VÄGA ofta kollokerar med 
ordformen måste. Just i de senare fallen har jag försökt vara mycket 
explicit i formuleringar och/eller typografi. 



3.5.2. Schematiseringar av kontextmönster 

För att kunna sammanfatta vanliga kontextuella mönster används ibland 
enkla och relativt informella schematiseringar över vanliga mönster, t.ex. 

A lägger tyngdpunkten (i HELHETEN) på DELEN 

Poängen med schematiseringarna är att peka på och sammanfatta några 
återkommande mönster med viss generalitet. Här blandas olika abstrak
tionsnivåer: i exemplet ovan indikerar A en mänsklig agent; lägger, tyngd
punkten, i och på står för respektive lexem; HELHETEN och DELEN är mer 
schematiska sammanfattningar av vilka semantiska ledtyper som före
kommer i konstruktionen. Det kan ofta diskuteras vilken specificeringsgrad 
som är mest adekvat och optimal. Här har inte eftersträvats koherens med 
någon viss språkteoretisk modell; schematiseringarna ska enbart ses som 
ett bekvämt sätt att sammanfatta frekventa konstruktionsmönster som har 
relevans för diskussionerna om metaforernas konventionalitet och 
bildlighet. 

Gemena uttryck refererar till de återgivna lexemen. I vilken 
utsträckning lexemen kan böjas har normalt inte återgivits; det vanliga är 
att de ingående lexemen kan böjas någorlunda fritt. Exempelvis kan verbet 
böjas i tempus på normalt sätt i schematiseringen; däremot används 
normalt bara den bestämda formen tyngdpunkten. Dessa skillnader mellan 
verbet och substantivet återges alltså inte i schematiseringen. 

Kapitaler återger mer schematiska enheter; antingen grammatiska kate
gorier i förkortad form - såsom ordklasser (t.ex. VB, SUBST), frastyper (t.ex. 
NP, pp) eller satsdelar (t.ex. SUBJ, OBJ) - eller sammanfattande semantiska 
epitet för den typ av enheter som mest typiskt figurerar i konstruktionerna.' 
Dessa semantiska epitet kan vara olika starkt schematiserade, där 
HELHETEN och DELEN är påtagligt schematiska, medan exempelvis 
YTTRANDET (som förekommer i kontexterna till tonvikt; jfr 4.2.4.2) är lite 
mer specifikt. Ibland används typlexem som far stå för en grupp av seman
tiskt likartade verb, som när MÅSTE far representera deontiska modalverb i 
allmänhet i samband med väga jfr 5.7.6. 

För allmänna semantiska roller har en viss konsekvens i 
beteckningarna eftersträvats: A respektive B anger mänskliga roller; X och 
Y står för icke-mänskliga roller medan ospecificerade roller återges med Q 
och R. (I den mån ytterligare roller behövs fylls beteckningarna på med de 
följande bokstäverna i alfabetet, alltså C respektive Ζ respektive R etc.)^ 

' I möjligaste mån används samma förkortningar som i SAG. För frastyper används 
emellertid internationellt etablerade förkortningar. 
^ Observera att X och Y inte utesluter uttryck som refererar till människor, men det 
mänskliga draget är i så fall mer tillfälligt och inte en inherent del av det semantiska 



Parenteser indikerar vanligt förekommande enheter som dock också 
ofta utelämnas. Snedstreck indikerar alternativa uttryckssätt, t.ex. när olika 
prepositioner kan användas i samma konstruktion. 

mönstret. Jfr "X väger lätt mot Y" där X och Y mycket väl kan referera till två 
personer. 



4. Substantiven vikt och tyngd 

4.1. Inledning' 

I början av kapitel 3 konstaterades att fysiker noga skiljer mellan vikt och 
tyngd. Vikt är ett mått på en kropps massa medan tyngd är en effekt av 
gravitationens verkan på massan. Även i vardagsspråket behandlas begrep
pen och substantiven vikt och tyngd i stor utsträckning olika. 

4.2. vikt 

Moderna ordböcker brukar ange tre grundbetydelser hos substantivet vikt: 
1) mått på en kropps massa 
2) föremål av viss fastställd massa (t.ex. enkilosvikt) 
3) (stor) betydelse 

Det fortsatta resonemanget rör i första hand konkreta vs abstrakta betydel
ser och användningar. Med konkreta menas alla betydelser som gäller 
fysisk vikt, där man faktiskt med en våg skulle kunna bestämma vad ett 
föremål väger. Övriga användningar betecknas som abstrakta, t.ex. argu
ment av stor vikt. De första två betydelserna i uppställningen ovan är såle
des konkreta, den tredje abstrakt, enligt denna terminologi.^ 

En av nyckelfrågorna är hur pass lika de konkreta och abstrakta använd
ningarna är. I grundmaterialet (GM) finns sammanlagt 1 083 belägg på vikt 
som simplex. Ordet används i ett antal mer eller mindre fasta konstruktio
ner och kollokationer. Somliga av dessa är så gott som entydigt konkreta 
eller abstrakta. De intressantaste typerna behandlas nedan. Beläggens för
delning över former och material framgår av Appendix C. Fördelningen 
mellan abstrakta (dvs. metaforiska) respektive konkreta (dvs. icke-metafo-
riska) belägg framgår av tabell 2. 

Redan olika böjningsformer pekar med viss sannolikhet mot en viss 
betydelse. Pluralformerna vikter och vikterna har exempelvis nästan ute
slutande konkret betydelse, oftast föremålsbetydelsen, dvs. betydelse 2 
ovan. Plural används också någon gång i betydelser som ligger nära bety-

' Detta kapitel är en utbyggnad av Svanlund (1996a). De sifferavvikelser som finns 
beror dels på att dubbletter från riksdagsmaterialet nu rensats bort, dels på att ett större 
kontextfbnster använts här. 
^ Som redan konstaterats i kapitel 3 är abstraktion i verkligheten en gradfråga. Betydelse 
2 ovan är t.ex. än mer konkret än betydelse 1. Här fokuseras dock intresset till 
skillnaderna mellan de konkreta och de klart abstrakta användningarna. 



delse 1 - t.ex. om 'viktbelastning' (en häst far tävla med olika vikter) och 
'viktangivelse' {vikterna på ostpaketen är ofta felaktiga).' 

Tabell 2: Abstraktionsandelen för r/Arr-formema. 

Ordform Frekvens Varav Abstraktions Osäkra 
abstrakta andel (%) 

vikt 662 499 75 11 
vikten 401 359 90 2 
vikter 17 3 18 0 
viktema 3 0 0 1 
Totalt 1083 861 80 14 

Tre belägg på vikter i abstrakt metaforisk användning återfinns i GM, se 
exemplen (89), (117) och (509). De båda singularformema vikt och vikten 
dominerar emellertid kraftigt och båda är klart övervägande abstrakta. 
Beläggens fördelning över delmaterial och abstraktion framgår av tabell 3. 

Tabell 3. WArr-beläggen fördelade över delmaterial och abstraktionsstatus. 

Abstraktion/material romaner press riksd. Tot 
bil b81 p65 p76 p87 r79 

abstrakta 63 51 46 35 111 555 861 
konkreta 59 30 12 15 87 5 208 
osäkra 6 6 0 0 1 1 14 
Tot 128 87 58 50 199 561 1083 

Riksdagsprotokollen står för drygt hälften av beläggen totalt, trots att de 
endast utgör en femtedel av den totala GM-korpusen. Särskilt den 
bestämda singularformen vikten domineras av riksdagsbeläggen; å andra 
sidan uppvisar riksdagsmaterialet inga pluralbelägg (vilket dock inte fram
går av tabellen). Vi ser också att riksdagsmaterialet står för nästan två 
tredjedelar av de abstrakta beläggen, medan pressko usarna representerar 
mer än hälften av de konkreta. Här är Press 87 särskilt framträdande, med 
en serie artiklar om i vilken utsträckning den vikt som anges på varu-
paketen är korrekt. 

4.2.1. Viktens storlekskollokationer 

I konkreta viktsammanhang anges ofta ett siffermått på vikten, vilket 
nästan aldrig sker med tyngden. I abstrakta användningar förekommer 
däremot inte siffermått, inte ens symboliskt eller hyperboliskt, vilket hade 

' Ordböckerna är med rätta sparsamma med att ange pluralböjning på annat än 
betydelse 2. 



varit tänkbart (jfr sjusovare, sjumilakliv etc.)· Däremot kan exempelvis 
tonvis och kilovis användas hyperboliskt och metaforiskt. Viktens storlek 
anges inte på samma sätt konkret och abstrakt, vilket framgår av tabell 4' 

Tabell 4. F/A:r-kollokationer som uttrycker viktens storlek. 

Bestämning Abstrakt Konkret anv. Osäker 
anv. anv. 

stor 243 1 1 
liten 6 1 0 

hög 2 6 
låg 0 5 

gå ner i vikt 0 26 
gå upp i vikt 0 6 

öka 6 14 
minska 2 4 

De vertikala skalorna hög-låg och upp-ner används företrädesvis om 
konkret vikt, medan skalan stor-liten nästan uteslutande används abstrakt. 
(Tabellen speglar också att abstrakt vikt generellt är betydligt vanligare i 
materialet.) 

Uppdelningen av bestämningsord gör att när hög vikt någon enstaka 
gång används abstrakt upplevs det som bildligare än stor vikt - karaktären 
av medveten stilfigur blir mer framträdande:^ 

( 15) Jag sökte ... ett djupare vatten, en klarare luft, där också små 
gester har hög vikt. (Per Wästberg, Vindens låga 1993) 

Det finns knappast något i källdomänen som motiverar uppdelningen av 
bestämningsord. Om ursprungsmetaforen behållits fullt ut, dvs. om 
förhållandena inom källdomänen VIKT-TYNGD hade fått avgöra valet av 
storlekskollokat, borde samma bestämningsord ha använts både konkret 
och abstrakt. 

Det finns flera möjliga delförklaringar till uppdelningen av kollokatio-
ner. En hänger samman med den generella användningen av skalorna 
hög-låg respektive stor-liten. Den vertikala skalan används framför allt för 
företeelser som kan mätas och tilldelas ett siffervärde. Det gäller även 
abstrakta företeelser som inflation, arbetslöshet etc. Hög respektive låg 
avser (möjliga) mätvärden, inte fysiska objekt. Samtidigt indikerar skalan 

' Frekvenserna gäller lemman. 
^ Tidigare verkar det ha varit mer gångbart än i dag att använda hög vikt om abstrakta 
företeelser, särskilt i frasen av högsta vikt som t.o.m. förekommer i SAOB:s 
betydelsebeskrivningar, se artikeln riksviktig. 



hög-låg en viss grad av abstraktion. I den mest konkreta 
föremålsbetydelsen av vikt måste stor användas: jfr stora runda vikter 
(b77). Att just vertikalitet kommit att användas i den funktionen kan i sin 
tur förklaras på flera sätt. Delvis hänger det samman med den generella 
metaforiska kopplingen MER ÄR UPP, som beskrevs i avsnitt 2.1.4. Den 
konceptuella metaforen grundar sig på korrelationer i den fysiska världen. 
Den förstärks dessutom säkert av konventionerna för grafiska illustrationer 
av mätvärden i olika typer av diagram; uppåtgående kurvor markerar större 
kvantitet och högre siffror. Det har antagligen också betydelse att det är en 
endimensionell opposition. Skalan stor-liten rymmer däremot flera 
dimensioner, den anger inte på vilket sätt ett objekt är stort - på höjden, 
längden, bredden eller vad gäller massan. 

I dag är det kanske naturligare att använda tung som bestämning i 
betydelse 2. I GM finns visserligen inga belägg på detta. Däremot är det 
inte svårt att hitta exempel på tung respektive lätt vikt i instruktionsböcker 
för styrketräning och liknande: Använd en mycket lätt vikt; Du attackerar 
effektivt hela muskeln och tvingar den att öka i både volym och styrka med 
hjälp av de tunga vikterna. ' 

Ytterligare en möjlig förklaring till kollokationsfördelningen kunde vara 
att abstrakt vikt har fått samma bestämningsord som den närmaste syno
nymen, betydelse, som dessutom har högre frekvens än vikt och därmed lätt 
fungerar som dominerande och påverkande mönster. Kollokationen vikt 
och betydelse utgör dessutom ett ordpar. I GM finns 12 belägg på 
kombinationen, samtliga med just den ordningen. Fast ordning mellan 
orden brukar anses som ett kännetecken för ordpar, eller for lexikaliserade 
fraser i gemen.^ I två fall används stor som bestämning till ordparet.' 

Orden vikt och betydelse kollokerar också i ordböckers betydelse
beskrivningar. I SAOB är bägge orden mycket vanliga i definitionerna och 
de förekommer ofta tillsammans. Vikt kommer då som regel först, följt av 
komma och betydelse. SAOB;s användning ger i sig en tydlig indikation på 
hur etablerad och blek den abstrakta betydelsen av vikt är, eftersom 
ordboken knappast kulle använda metaforer med mycket stark bildlighet i 
sina betydelsebeskrivningar. 

Det finns fler bestämningar än stor som kan användas om både vikt och 
betydelse, t.ex. ringa, utomordentlig, principiell, elementär, avgörande. 

' Källa: Träningsprogram för hantlar. Producerad 1990 av B&K Förlag AB för Tränings 
Specialisten. 
^ Uttrycket vikt och betydelse finns också med i Gerhard Bendz förteckning över ordpar 
(Bendz 1965). 
' Om en bestämning hänför sig till ordparet som sammanhållet syntagm eller bara till 
första ordet är ibland svävande. Det mest naturliga är att tolka samtliga bestämningar 
till vikt och betydelse i GM som bestämningar till ordparet, t.ex. deras vikt och 
betydelse, av viss vikt och betydelse, av sådan vikt och betydelse. 



särskild, speciell. Endast ringa skulle kunna föra tankarna till den fysiska 
vägningsdomänen; de övriga är påtagligt abstrakta. 

Även för tyngd används stor och liten både konkret och metaforiskt, 
däremot inte hög och låg etc. (Formen större är signifikant kollokat för 
tyngd, och stor ligger nära signifikansgränsen.) Det stämmer bl.a. väl med 
att tyngd mycket sällan används tillsammans med siffermått. Dessutom 
skulle kollokationen hög tyngd kollidera med det tydligt nedåtriktade i 
tyngdkraften. Vi skulle få en konceptuell motsättning om vi använde en 
vertikal skala där ökande intensitet innebar högre nivå på skalan samtidigt 
som den fysiska effekten var nedåtriktad. (Jfr invarianshypotesen, avsnitt 
2.6.) Vikt har däremot mycket svag koppling till tyngdkraften och därför 
uppstår inga konceptuella slitningar när hög vikt används i konkreta 
sammanhang. 

Förändringar i viktens storlek anges främst med verbparet öka/minska och 
frasparet gå upp/ner i vikt. Perfektparticipet ökad används enbart abstrakt 
medan övriga öka-iormQX endast används konkret. För lemmat minska 
finns inte motsvarande tydliga fördelning. 

De konkreta beläggen gäller främst människors och djurs viktförändring, 
där konstruktionen är öka/minska i vikt. Den finns inte belagd i metaforiska 
sammanhang. Sammansättningen viktminskning används också enbart 
konkret. Motsvarande sammansättning viktökning finns anmärkningsvärt 
nog inte belagd i GM, men den kan sannolikt också bara användas konkret. 
(Ordet finns belagt i andra Språkbankskonkordanseer.) Även gå upp/ner i 
vikt används enbart konkret med mänskliga subjekt, liksom konstruktionen 
hålla vikt(en) (nere). 

4.2.2. Övriga abstrakta kollokationer 

De vanligaste v/fo-kollokationema är samtliga entydigt abstrakta. De fyra 
mest frekventa typerna är följande.' 

A fäster vikt vid X 71 belägg 

(16) Ni fäster alltså stor vikt vid fantasien. (p65) 

A lägger vikt vid/på X 100 belägg 

(17) En tredjedel av ungdomarna lade stor vikt vid möjligheten att 
bli chef (p87) 

' Kollokationerna representeras här av de mest typiska konstruktionerna. En del 
variation förekommer, exempelvis vad gäller bestämningar till vikten. Beläggssiffroma 
avser hela verblemmat. 



vikten av X 340 belägg 

(18) Jag vill understryka vikten av att bekämpa arbetslösheten. 
(r79) 

X (är) av (stor) vikt 238 belägg 

(19) Frågan är av så stor vikt att den förtjänar detta. (r79) 

4.2.2.1. fästa/lägga vikt vidX 

Konstruktionerna "fästa/lägga (stor) vikt vid X" är mycket frekventa och 
konsekvent abstrakta. Substantivet har här alltid obestämd form. Preposi-
tionen till fästa är alltid vid. Även lägga konstrueras helt dominerande med 
vid, men det finns några enstaka belägg med på. Bestämningen stor är 
fakultativ. Även andra bestämningar förekommer, om än mindre ofta -
t.ex. särskild, speciell, ringa. 

4.2.2.2. vikten av X 

De mest framträdande grammatiska kollokaten till vikt är prepositionema 
av, som toppar listan över signifikanta kollokat (se Appendix B), och vid, 
som främst används i konstruktionerna "fästa/lägga vikt vid X". Preposi-
tionen av förekommer i två typer av konstruktioner: "X (är) av (stor) vikt" 
samt "vikten av X".' I den senare står substantivet alltid i bestämd form 
medan X kan ha olika grammatisk struktur. 

vikten av infinitivfras/att-sats 230 belägg^ 

(20) Jag vill understryka vikten av att bekämpa arbetslösheten ... 
(r79) 

(21) att man på många håll betonat vikten av att det sker en 
översyn av lagstiftningen i dessa frågor ... (r79) 

vikten av ANNAN NOMINAL BISATS 6 belägg 

(22) Jag vill emellertid starkt understryka vikten av vad utskottet 
sagt, (r79) 

vikten av Ν Ρ 104 belägg 

(23) Detta visar vikten av aktiva samhällsinsatser. (r79) 

' Det fmns en konkret variant med obestämd form där prepositionsfrasen fungerar som 
måttsattribut: med en vikt av 30 ton (p65). Konstruktionen är ovanlig i GM. 
^ Dessutom fmns 8 belägg på vikten att (alltså utan av). 



(24) Han hade en ovanlig förståelse för vikten av forskning. (p87) 

(25) Särskilt när hon spände ögonen i honom och framhöll vikten 
av kvinnlig orgasm. (b81) 

Samtliga de 340 beläggen (liksom de 8 på vikten att) är abstrakta. Nomi
nalfrasen där vikten är huvudord står som objekt till ett begränsat antal verb 
- eller rättare sagt till ett antal semantiskt begränsade verb. De i särklass 
vanligaste styrande verben är understryka (87 belägg), betona {5%), fram
hålla (28) samt tala om (28). Andra kommunikativt framhävande verb är 
påpeka, poängtera, visa, markera. Även kognitiva verb är vanliga, som 
inse, förstå, begripa, förklara. Alla verben har här en polemisk-retorisk 
framtoning. (Riksdagsprotokollen står också för 70 procent av konstruk
tionsbeläggen och pressmaterialen för 25 procent.) Vikten/betydelsen är 
genomgående beroende av människor som kommunicerar den eller är/görs 
kognitivt medvetna om den - dess existens är beroende av människorna. 

4.2.2.3. X(är) av (stor) vikt 

Ett annat sätt att uttrycka att något är väsentligt är att framhålla att det är av 
(stor) vikt. Några vanliga konstruktionstyper: 

X (är) av (STOR) vikt 

Y är X av (STOR) vikt 

det är av (STOR) vikt INFINITIVFRAS / ATT-SATS 

X är till formen här nominalfras. Bestämningen är fakultativ och kan dess
utom variera. Vanligast är den enkla stor - 117 belägg för lemmat, dvs. 
hälften av beläggen på denna konstruktionstyp innehåller bestämningen 
stor. Ibland kvalificeras storheten: av allra största vikt, betydligt större 
vikt, mycket stor vikt, stor principiell vikt etc. Andra vanliga bestämningar i 
positionen N-1 (F > 5) är yttersta, särskild, sådan. Ingen av dem väcker 
några associationer till källdomänen. 

Vad är det då som oftast är av vikt? Kollokationsanalysen pekar ut ord
formen händelse och lemmat FRÅGA som de vanligaste huvudorden i X. Att 
händelse finns med här beror på en specifik riksdagsdebatt där talarna 
genomgående hänvisar till en viss formulering i riksdagsordningen. 

4.2.3. De abstrakta användningarnas autonomi 

Vad säger oss då dessa konstruktions- och kollokationsdata? Först och 
främst att det finns en tydlig uppdelning av v/Âri-kollokationema - några 
används nästan enbart konkret och några uteslutande abstrakt. De abstrakta 
dominerar, eftersom de överförda betydelserna är i flertal i GM. Dessa 



präglas av ett fätal kollokationstyper som därmed får kraftigt genomslag i 
hela materialet. De i 4.2.2 behandlade konstruktionstyperna täcker 
sammantaget över 80 procent av de abstrakta beläggen och 2/3 av samtliga 
vzÄ:/-belägg. Lägger man dessutom till de resterande beläggen på stor vikt 
(de som inte är kopplade till de fyra konstruktionerna) täcks 90 procent av 
de abstrakta beläggen in. Det innebär att mer än 3/4 av alla v/Ä:i-beläggen 
inbegriper så gott som entydigt abstrakta konstruktioner. Den abstrakta 
v/Ä:i-användningen är således påfallande stereotyp. 

De konkreta kollokationema är i regel inte lika entydigt konkreta, vilket 
förmodligen gäller generellt - konkreta uttryckssätt behåller alltid en 
potential för metaforisk användning (jfr (3) ovan). Men några av konstruk
tionerna som uttrycker viktförändring (som "gå upp/ner i vikt") är entydigt 
konkreta. Se också nedan om de kollokat som är överrepresenterade bland 
de konkreta beläggen, avsnitt 4.2.5. 

Den tydliga kollokationsuppdelningen ger stöd för att vi uppfattar den 
abstrakta användningen som speciell och klart skild från den konkreta. Det 
finns nästan ingen kollokationsöverlappning alls, vilket indikerar en stor 
diskrepans mellan abstrakt och konkret betydelse. 

I de abstrakta beläggen finns dessutom nästan inga anspelningar på 
andra betydelseelement från källdomänen VIKT-TYNGD. Mest påfallande är 
kanske att vågen och dess delar är så gott som osynliga i de abstrakta kon
texterna. De enda beläggen på samvariation utgörs av exemplen (90) och 
(91) nedan. Endast i 4 belägg samvarierar abstrakt vikt med abstrakt väga. 
Detta medan 19 av de konkreta beläggen uppvisar samvariation mellan vikt 
och väga, och 9 konkreta belägg mellan vikt och våg. Här följer några av 
de konkreta beläggen; se även exempel (284): 

(26) Jag väger visserligen bara fyra eller fem kilo mera än jag 
gjorde som aktiv men vikten sitter på litet andra ställen än 
förr. (p87) 

(27) Vågarna är så tekniskt konstruerade att siffrorna ställs in vid 
vägningen. Vikten tareras, d v s förpackningsvikten dras 
bort redan innan varan vägs. (p87) 

(28) Han som hette Henry Morgan ställde sig på vågen och läste av 
sin vikt och muttrade något om lätt tungvikt. (b81) 

Liknande belägg med nära kopplingar mellan vikt, vägning och vågar sak
nas i de abstrakta beläggen. Koherensen med andra centrala källdomäns-
element är således närmast obefintlig i de abstrakta v/A:/-kontextema. (Jfr 
den i avsnitt 3.3 antydda Qärde bildlighetsdimensionen.) Slutsatsen måste 
bli att bildligheten är påtagligt svag. De abstrakta betydelserna av vikt är 
nästan lika ofysiska som adjektivet viktig, och källdomänen aktiveras i 



mycket liten utsträckning vid användningen.' Men så länge som vikt även 
har en fysisk betydelse kommer bildligheten förmodligen inte att försvinna 
helt. 

4.2.4. Bakgrunden iiW fästa och lägga vikt vid X 

Det kan ha ett visst intresse att se närmare på ursprunget till kollokatio-
nema fästa respektive lägga vikt - trots att den här studien inte primärt är 
diakron. Inte minst för att de båda har en så stark ställning i bruket av vikt i 
dag. Jag har därför försökt spåra deras historiska bakgrund.^ Den 
väsentligaste frågan är om fraserna kan vara relikter av gamla vägnings-
uttryck. Med tanke på hur äldre tiders vågar var konstruerade vore det inte 
orimligt. I vägning med balansvåg lägger man det som ska vägas i ena våg
skålen och motvikter i den andra. I vägning med besman och pyndare 
hänger (eller fäster) man det som ska vägas på en krok i ena änden. (Vikt 
har även betytt 'våg'.) 

Ingenting tyder emellertid på att uttrycken verkligen har sitt ursprung i 
vägningsförfaranden. ΝΕΟ anger att de abstrakta betydelserna av vikt har 
använts sedan 1660. De båda konstruktionerna är dock relativt sent 
belagda; de äldsta exemplen härrör från slutet av 1700-talet. Det förefaller 
som lägga vikt alltid har varit mer frekvent än fästa vikt. Det finns inga 
belägg för att verbet fästa någonsin haft en konventionell användning i 
vägningssammanhang. Konstruktionen "fästa vikt vid X" används enbart 
abstrakt redan i de tidigaste beläggen och utan några som helst allusioner 
till vägningsförfaranden. Prepositionen är redan i de äldsta beläggen alltid 
vid (eller sammansättningar med vid - varvid, härvid, därvid). Kollokatio-
nen används även i SAOB:s betydelsebeskrivningar, oftast i frasen "fästa 
vikt 1. avseende vid". 

Verbet lägga används däremot i vägningssammanhang, främst i uttryck 
som "lägga X i/ på vågskålen", som även fungerar bildligt: 

(29) (E. Maj:t frågade) Om det rimmar och anstår en devot 
Undersåtare, .. at.. som på vigtskål läggia sin ÖfVerhets magt 
och myndighet. (1747) 

(30) Två vigter har / allfader lagt i vågskåln för allt menskligt lif, / 
motvägande hvarandra när den våg står rätt. (1822, S AOS) 

' Kopplingen mellan (fysisk) vikt och adjektivet viktig torde för övrigt knappast vara 
självklar för språkbrukaren i gemen. Det är exempelvis inte osannolikt att adjektivet 
lärs in först, jfr Hellberg (1988:128). 
^ Källorna till detta avsnitt har primärt varit de som nämns i avsnitt 3.4.2. Beläggen 
nedan är från SAOB om inte annat anges. 



(31) Regeringen vill lägga sin moraliska vikt i vågskålen till 
förmån för reformen. (1892, S AOS) 

Frasen "lägga vikt vid/på/till/i X" - med vikt som direkt objekt till verbet -
är emellertid mycket svår att belägga med konkret vägningsreferens. Den 
enda tänkbara rektionen i prepositionsadverbialen {vid/på X) torde vara 
uttryck för vågar eller delar av vågar. Det enda helt konkreta belägg jag 
träffat på är följande; 

(32) Man lägger så mycken vigt på Skålen, som ballancerar 
Messings-Trådens och Botnens Tyngd. (1729) 

I Övrigt fungerar frasen genomgående abstrakt, även historiskt, och utan 
några vägningsallusioner. Prepositionsbruket vacklar redan från början: på, 
vid, i (eller sammansättningar med i - däri, uti). Ett normativt uttalande 
från Vasenius "Den första undervisningen i språk" från 1894 är intressant i 
detta sammanhang: 

(33) På samma sätt bör det heta t.ex. "lägga vigt på", icke vid, ty en 
vigt som lägges bredvid vågen, verkar ingenting. (1894, 
SAOS) 

Formuleringen visar tydligt författarens intuition om motiveringen bakom 
uttrycket, och han kopplar uppenbarligen frasen till vägning. Hans intuition 
behöver dock inte spegla den verkliga språkhistoriska bakgrunden. 

4.2.4.1. Fonologisk vikt 

Upphovet till konstruktionerna ska troligen sökas på annat håll än i väg-
ningsdiskurser. Sannolikt har fraserna att göra med fonologisk betoning av 
ord som ett sätt att framhäva innehållet. Åtminstone sedan medeltiden har 
man talat om att väga ord - med lite olika betydelsenyanser: 'betänka' 
(t.ex. bibelns ord), 'värdera' (andras ord), 'välja' (sina egna ord och 
formuleringar). Uppfattningen att själva orden kan tillmätas vikt 
('betydenhet') verkar ha uppstått något senare. De äldsta belägg jag funnit 
härrör från slutet av 1600-talet. 

Det finns en uppenbar metonymisk koppling mellan ord som är inne
hållsligt betydelsefulla och ord som betonas i talet. Det verkar som vikt här 
primärt har denoterat den innehållsliga aspekten, men polysemin har 
utvecklats tidigt. Kanske är det rent av språkvetenskapliga diskurser som 
varit pådrivande. Några av de äldsta beläggen på både innehållslig och 
fonologisk vikt kan spåras till Jesper Swedbergs "Schibbolet" (1716). 
Sjätte kapitlet heter "Om Accenten eller wigten i ordet". Teologen Swed
bergs tes - som illustreras med en mängd bibliska exempel - är att de 
innehållsligt väsentliga orden också måste framhävas i talet, t.ex. i 
predikan: 



(34) Accenten gifwer ordet sin wigt och sina goda styrckio. Then 
oplyser ock mykit meningen; och gifwer hos åhöraren ett 
serdeles efftertryck. (1716, Schibbolet, Stockholms 
universitetsbiblioteks exemplar) 

Swedberg använder konsekvent accent om fonologiska företeelser (och om 
grafiska tecken), medan vikt svävar. Oftast vetter betydelsen åt det 
innehållsliga, men på några ställen avses uppenbart renodlat fonologisk 
betoning. I en diskussion av meningen "En Biskop skal wara ene hustrus 
man" diskuterar Swedberg vad olika ordbetoningar får för innehållslig 
effekt. (Kursiveringarna nedan är mina, gjorda för att förtydliga det 
metaspråkliga resonemanget.) 

(35) Utsäijes ordet en med accent, är meningen at en endast Biskop 
skal wara gifft. Utsäijes och ene utan wigt eller accent, och 
ordet skal ophöijes / så är meningen; at en Biskop bör 
endteligen wara gifft. Men är wigten i ordet ene\ är meningen / 
at ther en Biskop tager sig hustru / moste han låta nöija sig 
med ene hustru / och ei på en gång ta twå eller flera. (1716, 
Schibbolet) 

Så småningom har behovet uppstått att skilja innehållslig vikt från 
fonologisk. Det har främst skett med olika sammansättningar. 

(36) När i takten blifwer någon jamb eller troché af twå enstafwiga 
ord, är nödigt, att tonwigten lägges på det ordet, som har 
sakwigten. (1815) 

Ordet tonvikt har från början fått beteckna just det fonologiska framhävan
det.' Ordet har haft flera (partiella) synonymer med efterleden -vikt, t.ex. 
Ijudvikt,^ ordvikt (som använts dels om lexikal ordbetoning, dels om ord
betoning i textsammanhang), stavelsevikt. Som synes av citatet ovan har 
sakvikt fatt beteckna den innehållsliga vikten. Även huvudvikt har främst 
använts i den betydelsen, men här har också fonologiska betydelser före
kommit. I detta fall har förleden inte funktionen att skilja ut innehållslig 
betoning från fonologisk, utan att relatera den viktigaste betoningen till de 
övriga, vilket naturligtvis kan göras både fonologiskt och innehållsligt. 

Det som motiverat betydelseutvecklingen är den begreppsliga närheten 
till den metafor där (hög) vikt får stå för det som värderas som väsentligt; 
och väsentlighet i innehållet markeras gärna även i talet. Frågan är om 
synestesi dessutom kan ha motiverat utvecklingen av den fonologiska vikt
användningen. I efterhand, från vårt tidsperspektiv, ger utvecklingarna 

' Olika fonologiska dimensioner har inte alltid särskilts. Samma beteckning har använts 
om såväl duration, amplitud som frekvens. Det som i dag normalt kallas betoning 
brukar främst anses relaterat till amplitud, dvs. ljudstyrka, men duration och frekvens, 
dvs. tonlängd och tonhöjd, påverkar också vår upplevelse av exempelvis vilka stavelser 
som är betonade. 
^ Även simplexet ljud har använts i samma betydelse. 



tydligt sken av sinnesanalogier, där storlek i fysisk massa projiceras till 
ljudintensitet. Det är också möjligt att synestesin fanns med i bilden i bör
jan. Den latinska grammatiktraditionen hade sedan länge använt vikt
metaforer på motsvarande sätt. Spår av detta finns kvar ännu när vi talar 
om grav accent, av latinets gravis 'tung'. Vi talar fortfarande också om 
t.ex. tunga och lätta stavelser. I de tidigaste beläggen på fonologisk vikt 
(eller tonvikt) finns emellertid inga synestetiska spår, vilket antyder att 
synestesin trots allt har spelat en ganska liten roll för utvecklingen av vikt 
och tonvikt. Konkret vikt är heller inte särskilt relaterat till gravitations
upplevelser. Hundra år efter Swedberg indikeras emellertid kopplingen till 
tyngd i allmänhet i följande citat: 

(37) Denna skiljaktighet beror af en viss tyngd, eller vigt, som 
vissa toner genom sitt förhållande till de öfriga erhåller. Denna 
nya egenskap af tyngd kallas Tonvigt (Accent). (1835, SAOS) 

Många av de förtydligande sammansättningar som nämndes ovan har i sin 
tur snabbt blivit tvetydiga. Det gäller t.ex. ordvikt som också betytt 
'ordvalör' och 'vikt 1. betydelse'. Den betydelsen är rent av tidigare belagd 
än den fonologiska - 1720 vs 1753 i SAOB. Sammansättningen ljudvikt 
(äldsta belägg 1783) har använts bildligt, men SAOB ger inga språkprov. 
Den enda fonologiska sammansättning som överlevt är tonvikt (det äldsta 
belägg jag funnit är från 1787) som har förskjutits dithän att ordet numera 
mestadels (men inte uteslutande) används i innehållslig bemärkelse. Ordet 
huvudvikt används i dag inte alls fonologiskt. 

Liknande typer av polysemi uppvisar en mängd betydelsebesläktade ord: 
emfas, eftertryck, betoning, tryck, aplomb.^ Även accent kan användas 
innehållsligt, men lite mer begränsat. I många fall gäller polysemin även 
motsvarande verb: betona, accentuera, trycka på. 

Den hypotes om den diakrona utvecklingen som här framförts schemati
seras i figur 4, med tidsordning från vänster till höger. De båda polysema 
nyanserna betecknas: 1) innehållslig betydenhet; 2) stark uttalsbetoning. 

• vikt = 1 • vikt = 1 och 2 • vikt = 1 och 2 • vikt = 1 och 2 • vikt = 1 
• sms = 1 eller 2 • sms = 1 och 2 • tonvikt = 1 (och 2) 

• övriga sms försvinner 

Figur 4. Den diakrona utvecklingen av fonologisk vikt. 

Swedberg använder som regel verbet ligga för att metaforiskt lokalisera de 
ord som är innehållsligt väsentliga: "Uti ordet jag ligger wigten" (min 

' Orden är tillämpliga på olika fonologiska nivåer. Betoning gäller främst de lägre 
nivåerna stavelse och ord, där emfas och eftertryck knappast kan användas. Däremot 
kan ett helt yttrande framföras med emfas och eftertryck, men knappast med betoning. 



kursivering). Samma verb används även for accentens lokalisering. Denna 
statiska motsvarighet till det kausativa lägga vikt har i stort sett gått ur 
tiden - uttrycket "det ligger vikt på/i X" används mycket sällan. Det finns 
dock ett belägg i GM. Under 1800-talet synes konstruktionen har varit 
tämligen vanlig;' 

(38) Det ligger väl ingen vigt derpå, om en ung man ger sig på 
hemvägen litet bittidare eller litet sednare. (1855) 

(39) (Vid kalla lokalbad) ligger .. stor vigt uppå, att badet icke 
tages längre eller kallare, än att efterverkan (reaktionen) kan 
varda fullständig och kraftig. (1886) 

Prepositionerna varierar en del, och påtagligt ofta har de satsformad 
rektion. Konstruktionen verkar dyka upp tidigare än både lägga och fästa 
vikt. De äldsta belägg jag spårat är just från Schibbolet 1716. Näst äldst är 
detta: 

(40) Där ligger stor wigt uti, at denna ... ordning ... efterlefwes. 
(1755, SAOS) 

Det statiska och mer objektivt lokativa "det ligger vikt PP" verkar således 
ha föregått det dynamiska och mer subjektivt intentionella "lägga vikt PP". 
För Swedberg var också ordens vikt i bibeln någonting som låg utanför 
människors intentioner, och det rådde ingen tvekan om hur orden fätt sin 
vikt: 

(41) Thetta hafwer Jag med flera exempel och widlöffleligare welat 
fbrestella / på thet enfaldige prester motte thetta merkia; och 
således språken i then wigt / som then Helige Ande i them 
lagdt hafwer / förstå och utsäija. (1716, Schibbolet) 

Lägga kan också sedan gammalt användas med ord som objekt: man kan 
lägga sina ord väl, lägga ett ord för någon osv. Detta bruk går tillbaka 
åtminstone till 1500-talet (se SAOB). Jfr också utläggning = 'redogörelse'. 

Analysen ovan kan förklara bruket av lägga vikt, men inte fästa vikt. Möj
ligt är att den kollokationen är ett eko från det synonyma fästa avseende 
vid. Detta har emellertid visat sig svårt att belägga med mitt material. 

4.2.4.2. Nutida användning av tonvikt 

Simplexet vikt kan inte längre användas i den fonologiska betonings
betydelsen - det kan däremot sammansättningen tonvikt, även om bruket 
som fackterm upphört. (I SAOB har ordet tidvis använts redaktionellt som 
beteckning för fonologisk betoning.) Det är främst betoning av ord och 

' Uttrycket används också i ordförklaringar i Dahlgrens Glossarium. 



stavelser som i dag kan beskrivas med tonvikt. De primära - dvs. språk-
Ijudsrelaterade - användningskontextema är tämligen standardiserade. 

A YTTRAR Y med (GRAD) tonvikt(en) på EN SPRÅKLIG ENHET 

(42) De kallade mej "Mlle Ingrid" med tonvikt på sista stavelsen 
på Nice Matins redaktion. (b81) 

(43) "Det är viktigt, det är mycket viktigt", sa Rachel med lika stark 
tonvikt på varje ord. (b77) 

Allmänna utsagor om uttalet av ett visst ord är ofta passiverade och saknar 
explicit referens till någon talare (dvs. A). 

(44) ~ Herr Rosså skrev en bok om en gosse som hette Emil. — Det 
uttalas med tonvikt på i:et. (b81) 

Sådana utsagor beskriver vilka språkliga enheter som uppbär betoningen. 
Det sker till stor del med schematiska spatiala metaforer. Tydligast 
markeras detta då lokaliserings verb används i stället för anföringsverb: 
ligga respektive lägga. 

A lägger (GRAD) tonvikt(en) på/vid EN SPRÅKLIG ENHET 

(45) Han lade extra stor tonvikt vid det näst sista ordet. (b81) 

tonvikten (i YTTRANDET) ligger på EN SPRÅKLIG ENHET 

(46) ... så kom en viskning: 'dö, de e levande ljus!'. Tonvikten låg 
tydligt på ordet levande. (p65) 

Den kausativa användningen dominerar i GM. Graden av spatialitet hos 
verben diskuteras vidare nedan i 4.6.4. 

De överförda användningarna av tonvikt, som beskriver innehållsligt 
framhävande, omfattar samma kollokationsmönster som de fonologiska. 

(47) ... en utomordentlig studie av polacken Andrzej Munks filmer 
med tonvikt på det ofullbordade mästerverket 'Passagerare' ... 
(p65) 

(48) Tonvikten i kursen har lagts på idédebatt och åsikter. (p65) 

(49) Därefter skriver eleverna ett utkast till berättelsen. Tonvikten 
ligger på innehållet. (p87) 

Att de här konstruktionsmönstren är relevanta bekräftas av de signifikanta 
kollokaten för tonvikt: på, med, musik, underhållning, hovsångerskan, 
lägger, ligger, stavelsen, ord, sista (jfr Appendix B). Listan förrycks något 
av en serie TV-program med titeln "Med tonvikt på musik". Programtiteln 
förekommer i 14 belägg, alla från Press 87. 

Sammansättningen tonvikt är alltså inte hämtad från domänen VIKT-
TYNGD, dvs. den har aldrig använts för att beskriva fysisk vikt av det slag 



vi mäter med våg. Ordet har i stället bildats direkt för att beskriva språkliga 
fenomen. De båda lederna bidrar med betydelseelementen 'ljud' respektive 
'intensitet'. Här finns också en hel del underförstådda betydelseelement. 
Beträffande förleden ton- är det dels underförstått att den syftar på 
stämbandston, dels att det handlar om språklig användning av stäm-
bandstonen, inte exempelvis sång. Efterleden -vikt har en överförd bety
delse som också kunde parafraseras med "styrka". Sammansättningen är 
alltså metaforisk redan vid bildandet. 

Det finns inte mycket spår av fysisk vikt eller tyngd ens i den primära 
fonologiska användningen av tonvikt. Anknytningar till andra tyngdord 
saknas nästan helt i GM. Ett undantag är följande, som möjligen kan ses 
som ett upplivningsförsök av både tonvikt och väga: 

(50) ... och han talade nu mycket långsamt och tydligt med 
tonvikten på varje ord som om han vägt dem inne i hjärnan 
innan han levererade dem. (b81) 

Exemplet illustrerar också det bräckliga i återupplivningsbarheten som 
kriterium för levande metaforer (jfr avsnitt 2.2.1). Det är visserligen möj
ligt att morfemet vikt här har utlöst associationer till väga", men det kan inte 
tas som intäkt för att det existerar en konceptuell metafor som har bibehål
lits genom tiderna, eftersom tonvikt inte visar några konceptuella länkar till 
vägning ens i de tidigaste beläggen i SAOB. Det är alltså knappast fråga 
om någon verklig återupplivning utan om en association av mer tillfällig 
karaktär. 

Kopplingen till fysisk vikt är således mycket svag, men länkarna till 
fonologisk betoning visar sig ännu exempelvis i de mycket likartade kollo-
kationsmönstren. Programserietiteln "Med tonvikt på musik" visar att för
leden också kan ge andra ljudassociationer än de språkliga. 

Ett väsentligt drag i den primära användningen är en underförstådd 
del-helhetsrelation. Ljudintensiteten ska ses i relation till andra Ijud-
intensiteter inom samma språkliga helhet, och tonvikten tillkommer endast 
delen med den starkaste ljudintensiteten. Tonvikt betyder primärt 'stark(ast) 
ljudintensitet' eller 'huvudbetoning'; ordet kan inte användas om språklig 
ljudstyrka mer allmänt. (Man kan inte tala om de tre stavelsemas tonvikter 
i ordet huvudroll och därmed mena deras respektive tonstyrka.) Tonvikt är 
- i likhet med betoning - inte intensitetsneutralt, vilket simplexet vikt 
emellertid kan vara. 

Del-helhetsrelationen är fundamental även i mer abstrakta användningar. 
Både i den ljudliga och i den innehållsliga domänen är delen således den 
mest framträdande i ett visst avseende. Delen och helheten är i den primära 
användningen kommunikativa fenomen. Även i de sekundära användning
arna finns gott om kommunikativa inslag, med en tydlig förskjutning från 
form till innehåll. 



(51) Ett par böcker avser att vara psykologisk rådgivning, med 
tonvikt på sexualupplysning för både barn och föräldrar. (p65) 

Motiveringen bakom de sekundära användningarna är som vi sett snarast 
metonymisk. Fonologiskt framhävande har utvecklats till att metonymiskt 
även stå för innehållsligt framhävande. Den grundläggande motiveringen 
till de abstrakta användningarna är alltså inte metaforisk, och ljudelementet 
(dvs. förledsdelen av betydelsen) projiceras inte metaforiskt till något 
motsvarande element i innehållsdomänen. Innehållsdelarna - som skulle 
vara den enda möjliga kandidaten - konceptualiseras inte metaforiskt som 
språkljud. Vi brukar inte bygga ut den innehållsliga tonvikten med 
allusioner till metaforiska ljudegenskaper; vi kan t.ex. inte höra var den 
abstrakta tonvikten i boken ligger (med mindre än att innehållet framförts 
muntligt). 

4.2.5. Konkreta kollokationer 

Även om de konkreta kollokationerna inte är lika entydigt konkreta som 
många av de abstrakta är entydigt abstrakta finns det en hel del kollokat 
som helt dominerande används i de konkreta v/Ä:/-beläggen. Följande 
förekommer signifikant oftare i de konkreta beläggen (p < 0,05 med χ^-
test). De presenteras här i fallande signifikansordning. Kollokat som är 
signifikanta för hela lemmat vikt anges i kursiv; jfr Appendix B. 

hon, ner, gått, kilo, kg, han, hade, på, sin, vikter, 2, paket, var, efter, fick, såg, gå, 
väga, ton, tel, lite, cm, lös, 50, vägde, du, fem, och, 1, ca, 000, förpackningen, 
henne, per, guld, 18, höga, längd, med, nog, köttet, 25, leende, äta, 8, 5, fel, värd, 
väger, före, fyra, håller, 9, ökar, så, in, började, ökat, 35, vågarna, stämde, nere, 
meter, angivna, gram, två, upp 

Listan påminner i hög grad om motsvarande lista för verbet väga, och de 
båda vägningsordens konkreta kollokationsprofiler stämmer alltså väl 
överens, se avsnitt 5.4. Listan antyder också vilka element som inte figure
rar i de metaforiska projiceringarna. Här finns en rad uttryck som indikerar 
att konkret vikt handlar om att exakt mäta viktens storlek. Här återfinns 
således viktenheter, sifferuttryck, preciseringsuttryck {lite, ca, fel, per, 
stämde, angivna, lös (i lös vikt)), storleks- och förändringsuttryck {höga, 
öka, ner, nere, upp, gå - jfr "gå upp/ner i vikt") samt former av verbet 
VÄGA och substantivet VÅG. En del av kollokaten kommer således från 
samma belägg som vägöf-kollokaten, bl.a. de olika förpackningsbeteck-
ningama. Liksom för väga finns här också andra fysiska dimensioner före
trädda {cm, längd, meter) - dessa dimensioner samvarierar ofta med vik
ten.' Människors vikt är ett vanligt diskursämne, härav alla personliga pro-

' Det lite kuriösa tel härrör helt och hållet från DN:s privata prylannonser, där vikten på 
den utbjudna prylen anges. Annonsen avslutas med ett telefonnummer. 



nomen; jfr motsvarande fenomen i väga-kontexterna, avsnitt 5.4. Flera av 
kollokaten ingår i fasta fraser, t.ex. "han/hon är värd sin vikt i guld". 

Ett antal preteritumformer har hamnat på listan, som hade, såg, fick, 
började och var. Detta indikerar att vikt ofta forekommer i dåtidsfokus, ett 
drag som närmast speglar narrativitet, men inte är särskilt intressant för 
bildligheten. Den narrativa prägeln indikeras också av att romanbeläggen 
och Press 87 är överrepresenterade bland de konkreta beläggen. Samma 
förklaring ligger bakom de här mestadels temporalt använda prepositio-
nema före och efter. 

4.3. tyngd 

Substantivet tyngd är bara hälften så frekvent som vikt i GM. De 528 
(yngj-beläggens fördelning över ordformer och material framgår av 
Appendix C. Liksom för vikt dominerar de båda singularformema kraftigt. 
Till skillnad från vikt står här emellertid romanmaterialen för merparten av 
beläggen, medan riksdagsmaterialet är betydligt mer sparsamt företrätt. 
Dessa båda materialtyper kan frekvensmässigt sägas ha bytt plats jämfört 
med läget för vikt. 

Till skillnad från vikt redovisas här ingen detaljerad abstraktions
fördelning. Skälet är att det är betydligt svårare att avgöra om tyngd-
beläggen är metaforiska eller inte; alltför många belägg har bedömts som 
osäkra. Se vidare diskussionen nedan i avsnitt 4.4. Grovt sett är dock drygt 
hälften av beläggen tämligen säkert abstrakta och knappt 40 procent 
tämligen säkert konkreta medan cirka en tiondel är påtagligt svårbedömda. 

Substantivet tyngd har två konkreta användningar. Precis som vikt kan 
tyngd denotera konkreta föremål av viss massa. 

(52) Lägg över en tallrik och ovanpå den en tyngd (man kan som 
tyngd använda t_ex en skål fylld med vatten), så att gurkorna 
hålls på plats nere i lagen. (p87) 

Den andra konkreta (vttgJ-betydelsen har mer direkt med gravitationen att 
göra. Ofta anges rent av 'gravitation' eller 'tyngdkraft' som synonymer i 
ordböcker.' Det är inte helt lyckat. Vi säger inte att tyngden verkar på 
föremålen omkring oss; vi talar inte om jordens tyngd i betydelsen 'jordens 
gravitation'. Tyngd är snarare en egenskap som vidhäftar föremål och 
kroppar som ett resultat av jordens gravitation och föremålens massa. Bra 
Böckers beskrivning är därför mer träffande: "effekten på en kropp av jor
dens dragningskraft". Vi upplever tyngden främst som ett nedåtriktat tryck 
som kroppar och föremål åstadkommer när gravitationen verkar på dem. 

' Ord för ord, Bonniers svenska ordbok, Illustrerad svensk ordbok, National-
encyklopedins ordbok. 



(53) Hon kände den stora tyngden av sitt hår, som hon hade satt 
upp med sådan omsorg på morgonen ... (b77) 

Vi benämner framöver de båda betydelserna foremålsbetydelsen respektive 
egenskapsbetydelsen. 

Det finns också två huvudtyper av abstrakta, överförda betydelser av tyngd. 
För enkelhets skull benämns de här negativ respektive positiv tyngd (vilket 
alltså inte implicerar större respektive mindre kvantitet): 

Negativ tyngd; Vilken tyngd att ha på sitt samvete! (b77) 
Positiv tyngd; Frågan har fått ökad tyngd. (ΝΕΟ) 

Det är inte utan vidare självklart hur de abstrakta betydelserna hänger ihop 
med de konkreta, med andra ord vilka konkreta betydelser som ska anses 
metaforiskt projicerade till de båda abstrakta betydelserna. Olika ordböcker 
ger olika lösningar - somliga ser den negativa betydelsen som bildlig 
nyans av föremålsbetydelsen (Illustrerad svensk ordbok), andra för den till 
egenskapsbetydelsen (ΝΕΟ, Svensk ordbok); somliga tar upp den positiva 
betydelsen under den gravitationsberoende egenskapsbetydelsen (ΝΕΟ, 
Svensk ordbok, Bonniers svenska ordbok), andra har den som egen 
självständig betydelsenyans (Illustrerad svensk ordbok). 

Det är inte märkligt att ordböckerna vacklar. I själva verket torde moti
veringen till den negativa betydelsen härröra från båda de konkreta bety
delserna, men i olika grad i olika kontexter. Ibland konceptualiseras den 
negativa tyngden ungefår som ett tryck, vilket alluderar till egenskaps
betydelsen, men ju mer specifika egenskaper som tillskrivs tyngden, desto 
närmare förs associationerna till föremålsbetydelsen, som i följande fall; 

(54) ... de skakade på sig som om en väldig tyngd hade lyfts bort. 
(b81) 

(55) Ögonen var hårda, ansiktet trött och blekt, dragen liksom 
behängda av inre tyngder, håret rakt. (b77) 

Tyngder som man handskas med som med fysiska ting (som att lyfta dem) 
konceptualiseras mer som metaforiska föremål än som tryckande krafter. 
Jfr även 4.3.2 nedan om förflyttning. Även pluralböjning tenderar att föra 
associationerna i samma riktning. Men när föremålsailusioner redan 
signaleras på annat sätt, som genom bördan i exempel (56), måste tyngden 
rimligen förknippas med det tryck som detta föremål utvecklar, dvs. med 
egenskapsbetydelsen. 

(56) Livets materiella börda vilar på oss med allt större tyngd. 
(b77) 

I många fall är det betydligt knepigare att avgöra motiveringsförhållan
dena. 



(57) ... hela morgonen låg tanken på honom som en tyngd över 
hennes sinne ... (b77) 

(58) Man vilar sig under ett träd och äter tangeriner, med bara en 
lätt tyngd över hjärtat. (b77) 

(59) ... omisskännlig, välbekant, en stor tyngd i hans sinne. (b77) 

(60) ... vaknade med denna ängslan som en tyngd över bröstet. 
(b81) 

Det torde inte ligga något ovanligt i att måldomänsanvändningarna 
motiveras utifrån flera olika källdomänsnyanser samtidigt. Ord som är 
polysema i källdomänen gör projiceringarna mindre entydiga. 

Den positiva tyngden kan knappast förknippas med föremålsbetydelsen. 
Den är främst relaterad till tyngdkraftsbetydelsen, men inte på något enkelt 
och rättframt sätt. Den kan delvis härledas till hur människor kan utnyttja 
kraften i den egna tyngden på olika sätt, se exemplen (63) till (67) nedan. 
Viss motivering kommer nog också från föremåls vikt - det som väger 
tungt anses ha betydenhet och tyngd. Att den positiva betydelsen avviker så 
pass mycket från de övriga, gravitationsrelaterade användningarna är 
förstås skälet till att en del ordböcker sätter upp den som självständig 
betydelse. 

4.3.1. Positiv tyngd 

Den positiva betydelsen motsvarar till viss del den abstrakta betydelsen av 
vikt. Ordböcker beskriver också dessa betydelser på ett mycket likartat sätt 
- som Bonniers ordboks '(stor) betydelse' (förklaring till vikt) och 'ngt 
viktigt, betydelsefullt' (förklaring till tyngd). Det finns också abstrakta 
användningar där vikt och tyngd är utbytbara utan att betydelsen kan sägas 
förändras märkbart. 

(61) ... de måste givetvis också tillmätas stor tyngd när man 
utformar en ny lagstiftning. (r79) 

Några av de abstrakta v/Ä:/-kollokaten återkommer också i de positiva 
O^ngcZ-användningama: större, ökad och konstruktioner med lägga. (Inga 
lägga-former är dock signifikanta. De första två kollokaten förekommer 
inte bland de konkreta iyngJ-beläggen.') Positiv tyngd figurerar liksom 
abstrakt vikt också mest i riksdags- och pressbeläggen. Trots dessa likheter 
är det i praktiken dock mycket sällan som tyngd utan vidare kan bytas mot 
vikt. 

' Prepositionen av är också framträdande i både vikt- och /yngJ-kontextema, men den 
samvarierar oftare med negativ tyngd samt med de konkreta betydelserna. 



(62) Folke Hjorts "Gustav Vasa" har den tyngd och kraft man 
väntar sig av den gestalten, skriver Aftenposten, (p76) 

För tyngd tillkommer ofta betydelseelement som inte aktiveras för vikt. Ett 
tydligt sådant är 'kraft', vilket framgår av exemplet hon vet precis vad hon 
vill ha sagt och hon lägger tyngd bakom orden från Press 97. Tyngd är här 
utbytbart mot kraft men inte mot vikt. Och det kanske inte är så märkligt, 
eftersom den primära betydelsen beskriver effekter av en specifik fysisk 
kraft. Många ordböcker använder också kraft i sina ordförklaringar för 
tyngd. Det går dessutom åt mänsklig kraft och styrka för att motverka 
tyngdkraften. En effekt av detta mänskliga kraftelement är att kollokatio-
nen stor tyngd kan användas adverbiellt på ett sätt som stor vikt inte kan; 
man kan utföra handlingar med stor tyngd, man kan tala med större tyngd 
bakom orden (formen orden är för övrigt signifikant kollokat till tyngd), 
driva en viss politik med större tyngd etc. Ordet kraft sammankopplas 
dessutom ibland med tyngden i tyngd-kontQxtema, vilket däremot inte sker 
i v/Æz-kontextema. Ett närliggande ord med latinskt ursprung är pondus, i 
betydelsen 'tyngd'. 

Det faktum att sin toppar listan på signifikanta kollokat för tyngd tarvar 
en kommentar. Även dess och deras ligger nära signifikansspärren. För alla 
tre pronomina ligger me arten av förekomsterna i positionerna N-1 och 
N-2, vilket indikerar att de fungerar som framförställt attribut i en nomi-
nalfras med tyngd som huvudord. (Pronomenet hans finns också bland de 
signifikanta kollokaten, men det har här ett bredare användningsregister.) 

(63) Den kastade sig mot gallret med hela sin tyngd och stod kvar 
och bearbetade det som om den försökte befria sig från ett nät. 
(b77) 

(64) Han utnyttjade sin tyngd mot Lasses finlemmade teknik, 
tryckte bollen med klubbladet mot väggen och kom forbi. 
(b77) 

(65) John Clark blev med sin tyngd en injektion fÖr anfallsspelet. 
(p87) 

(66) Åkersberga verkade genom sin tyngd kunna bestämma spelet. 
(p87) 

(67) Stora länder skulle genom sin tyngd kunna buffla sig fram 
utan sådana regler, (r79) 

Exemplen visar en glidande skala från konkreta till allt mer metaforiska 
och abstrakta belägg. Överfört brukas dessa konstruktioner främst i den 
positiva /y^giZ-betydelsen. De speglar att tyngd uppfattas som en inherent 
egenskap hos framför allt levande varelser, och denna egenskap kan ibland 
nyttjas till innehavarens fördel. Verbformen utnyttjade ligger för övrigt 
strax under signifikansnivån med mycket högt Ml-värde (6,07), jfr exem-



pel (64). Den stora majoriteten av både konkreta och abstrakta tyngd-
belägg rör människor och djur. Det gäller även i stor utsträckning den 
positiva överförda betydelsen, vilket skiljer den från den abstrakta vikt-
betydelsen. Människor kan ha tyngd och utföra handlingar med tyngd men 
har sällan metaforisk vikt och utför aldrig något med vikt. Den abstrakta 
tyngden samvarierar också med andra ord från källdomänen betydligt 
oftare än vad som är fallet med vikt, t.ex. med väga och tung (6 belägg var, 
mot 4 respektive 2 för vikt, som ändå är dubbelt så frekvent). Sammanfatt
ningsvis: positiv tyngd har starkare bildlighet än abstrakt vikt, men inte lika 
stark som negativ tyngd, som analyseras nedan. 

4.3.2. Negativ tyngd 

Det visar sig att tyngd generellt har fler anknytningar till den fysiska 
världen än vikt - framför allt i de överförda användningarna, men också i 
de konkreta! Det fysiskt påtagliga yttrar sig på flera sätt, och i överförda 
sammanhang gäller det framför allt negativ tyngd, som också har närmare 
motsvarigheter bland de konkreta beläggen än vad positiv tyngd har. Den 
negativa tyngden utgår från tyngdkraftens plågsamma verkningar. Den har 
ingen motsvarighet hos vikt. 

1) Tyngden är mer sinnlig i bemärkelsen att den ofta kopplas till 
sinnesupplevelser, både i abstrakt och konkret betydelse. Här är några 
abstrakta exempel; 

(68) ... men jag kände orden som en tyngd över mej just då. (b77) 

(69) .... i vinden förnam hon en underlig tyngd (b77) 

(70) ... han märkte det som en tyngd i huvudet, (b81) 

(71) Harriet kände sitt hjärta förvandlas till en tyngd i bröstet, en 
isande tyngd, som spred sin kyla genom hela hennes kropp. 
(b77) 

(72) Tystnaden var som en tyngd på huvet som bara växte ... (b81) 

(73) Att möta Mästaren skulle ju vara som att sväva. Varför känner 
jag en sådan tyngd? Det är som om någon tynger på min rygg. 
Bär jag någon på mina axlar? (b81) 

Som synes är det främst romanmaterialen som uppvisar den här typen av 
belägg, som också ofta inbegriper liknelser. I exemplen refereras till 
bestämda kroppsdelar som känner av tyngden, och här finns också flera 
förnimmelseverb. Kroppsligheten blir därmed mycket framträdande. Och 
det handlar sällan om vaga förnimmelser, snarare om starka upplevelser. 
Däremot är det mycket ovanligt med sinnesupplevelser av vikt. En 
indikation på olikheterna är att det i GM finns totalt 54 belägg på KÄNNA 



TYNGD och bara 3 belägg på KÄNNA VIKT. Formen kände hör till de mest 
signifikanta kollokaten för lemmat tyngd. Även formerna känner, känna, 
kändes har höga Ml-värden och relativt höga T-värden, men når inte var 
för sig över signifikansspärren. För lemmat vikt har formerna både 
låga T- och Ml-värden. Inte ens konkreta användningar av vikt är särskilt 
sinnliga. Konkret vikt är något som objektivt kan mätas och används därför 
ofta tillsammans med sifferuppgifter i språkbanksmaterialet. Konkret tyngd 
är något som känns. Dessa skillnader återspeglas också i de metaforiska 
användningarna. 

2) Den vertikala dimensionen i tyngdkraftens verkningar kommer ofta 
fram i /^«giZ-kontextema, även i överförda användningar. Den nedåtriktade 
kraften speglas i ord som ned, över och under. Följande belägg är metafo
riska. 

(74) ... jag pressades ned i fåtöljen av en stor tyngd. (b77) 

(75) ... för dem som arbetar under lagens tyngd ... (b81 ) 

(76) Andra krälar under tyngden av kvinnor och barn ... (b77) 

Prepositionen under hör till de mest signifikanta ^«gi/-kollokaten. De kon
kreta användningarna är i flertal, men som synes finns även en hel del 
abstrakta belägg. Prepositionen över används på motsvarande sätt, men når 
inte över signifikansspärren. Se exemplen (57), (58), (60), (68). Det som 
tynger ligger alltså över den som tyngs, som därmed ligger under. Även 
uppåtriktade krafter figurerar i försöken att motverka tyngdlagens verk
ningar. 

(77) ... jag lyfte henne högt upp i luften och tyngden av hennes 
kropp gav mig en exakt förnimmelse av min kärlek till henne; 
(b81) 

När ner-upp kombineras med vikt är det viktens storlek som förändras. När 
ner-upp kombineras med tyngd rör det sig om tyngdkraftens verkningar. 

3) I tyngd-hQ\ä%gQn finns en hel del anknytningar till förflyttning, både i 
konkret och överförd bemärkelse. Några abstrakta exempel: 

(78) Ensam hade han burit hela tyngden av angreppet.., (b77) 

(79) Och plötsligt stod han där ... brutalt berövad bördan, 
ansvaret, tyngden av Sauerhof. (b81) 

(80) ... en dubbel bild; arbetet som tyngd och börda .., (b81 ) 

(81) Det var som om en tyngd lyfts frän allas bröst. (b77) 

I v/Ä:i-beläggen är det sällsynt med anknytningar till förflyttning, och 
abstrakta belägg saknas helt. 



Utöver detta kan nämnas att tyngd till skillnad från vikt används i syneste-
sier, framför allt i musiksammanhang, där det kan talas om klanglig tyngd 
och att musiken vinner i tyngd om man inte stressar ihjäl den (båda 
exemplen från Press 87). Jfr också sammansättningen bastyngd. 

Alla de element som beskrivits ovan ingår i den fysiska källdomänen 
och deras förekomst i måldomänen indikerar därmed stark bildlighet. 
Tyngd uppvisar därmed betydligt starkare bildlighet än vikt, både vad gäller 
aktiveringsbredden (fler element från källdomänen aktiveras) och 
aktiveringsfrekvensen (de aktiveras oftare). (Jfr avsnitt 3.3.) Lite förenklat 
kan sägas att den abstrakta vikten är något man bedömer och 
kommunicerar till andra; den abstrakta tyngden, särskilt den negativa, är 
däremot något man uppfattar och upplever. 

4.4. Ytterligare jämförelser mellan vikt och tyngd 

Det är som nämnt generellt svårare att dra gränsen mellan konkret och 
bildligt i tyngd-heXägg&n, vilket i sig antyder en större närhet mellan käll-
domänsanvändningar och måldomänsanvändningar. Att v/A:i-beläggen är 
lättare att klassificera beror dels på att de överförda v/fo-användningama är 
så påtagligt abstrakta och de konkreta så tydligt fysiska, dels på att det 
finns en så markant uppdelning mellan konkreta och abstrakta kollokatio-
ner. Däremot kan konkret och metaforisk tyngd beskrivas på mycket lik
artade sätt, vilket gör att det ofta behövs större kontext för att avgöra om 
beskrivningen är metaforisk eller konkret. Dessutom ingår romanbeläggen 
ofta i mer stilistiskt elaborerade partier, där man många gånger kan ana att 
tyngden ska uppfattas som samtidigt konkret och metaforisk. Andra gånger 
förekommer tyngden i drömlika sekvenser, där det är svårt att avgöra om 
tyngdreferenterna har några motsvarigheter i den verkliga världen. Några 
romanexempel: 

(82) Det som är storhet i mig skrämmer mig inte, tvärtom vill jag 
lyfta med hela min glada tyngd. Jag vill lyfta och skaka av 
mig höljet. (b81) 

(83) Labyrinten skulle kryssas över; tyngden skulle komma 
tillbaka i tingen så de inte bara drev för vinden. (b81) 

(84) ... jag fick verkligen intrycket av, inte bara att varje ting var 
ensamt, men att det hade en tyngd — eller snarare en fi-ånvaro 
av tyngd - som hindrade det fi-ån att tynga på de andra. (p87) 

Andra gånger tillskrivs tyngden otvivelaktigt fysiska föremål medan det är 
mer oklart om det verkligen är föremålens massa som är poängen, 

(85) ... gardinerna var visserligen dragna åt sidan, men deras tyngd 
kvävde ändå på något sätt ljuset. (b77) 



(86) I själva verket är skulpturerna högst substantiella, 
komprimerade, förtätade och med en tyngd i materialet, som 
gör det begripligt att samme man också gjort polygona 
skulpturblock, där varje huggen och planslipad sida får 
materialet att våndas av tyngd. (p65) 

De ovanstående beläggen har varken bedömts som konkreta eller abstrakta. 
De tydligt metaforiska elaborationema far ofta formen av liknelser. 

(87) Hon stod och höll i det [brevet] en stund och vägde liksom på 
det, som för att känna tyngden av orden inuti. Hon måtte ha 
tyckt att dom var lättviktiga ... (b81) 

(88) Mats sa som om han vägde en tyngd i handen: ~ Man ska 
åtminstone veta vilka risker man tar. (b81) 

Även för vikt fmns en potential för metaforiskt innovativa vändningar i och 
med att ordet fortfarande används i samband med konkret vägning. 

(89) ... sydstatstraditionen att väga rättskipning med olika vikter 
beroende på om det är en vit eller en svart som sitter på de 
anklagades bänk. (p65) 

(90) Men det har sedan dess tillkommit en ny vikt i ena vågskålen, 
nämligen att den närmast berörda kommunen uttalar att den 
inte vill ... (r79) 

(91) Då kom ett äldre svartklätt par in genom dörren och alldeles 
som om man hade släppt en vikt i en vågskål åkte Teklas mod 
opp och nasarens ner och hon frågade honom vad han ville. 
(b77) 

Sådana exempel har en påtagligt elaborativ karaktär, Qärran från konven
tionella abstrakta fraser som "fästa vikt vid något". Ordet betyder här heller 
inte exakt detsamma som i de konventionella användningarna; betydelsen 
kan inte gärna parafraseras som "stor betydelse" eller något liknande. 

För båda substantiven är konstruktionen "vikten/tyngden av X" mycket 
vanlig, men karaktären hos X skiljer sig markant. För vikt har X som regel 
formen av infmitivfras eller sats - i två tredjedelar av beläggen följs av av 
att. Detta kan ses som en mer grammatikaliserad konstruktionstyp, som 
över huvud taget inte fmns belagd för tyngd i GM. Där utgörs X i stället 
konsekvent av nominalfraser, och konstruktionen används lika mycket om 
konkret som abstrakt tyngd. Konstruktionen är här entydigt kopplad till 
egenskapsbetydelsen. De abstrakta huvudorden i X är oftast påtagligt 
abstrakta, med exempel som angreppet, sorg, närvaro, byråkratier, syssel
sättningstillfällen, erinringar, argumentation, regler. 

Slutligen kan nämnas att verbkonstruktioner med ha, få och ge är betyd
ligt vanligare hos tyngd än hos vikt. 

(92) Han hade inte rutit åt henne, men hans ord hade större tyngd 
än om han hade gjort detta. (b77) 



(93) 'Det är hennes hjärta, det är obotligt', sade jag och orden fick 
en egendomhg tyngd och en oroande underton. (b77) 

(94) Med suveränt lugn och säkerhet i alla situationer har ni givit 
en tyngd åt talmanskapet som stärkt den svenska riksdagens 
anseende. (r79) 

4.5. Sammanfattning 

Det finns ett antal konstruktioner och kollokationer som mer eller mindre 
entydigt signalerar abstrakt betydelse för vikt. Det är inte lika lätt att hitta 
entydigt konkreta kollokationer - av naturliga skäl. Konkreta kollokationer 
har stark källdomänsprägel och kan därför presumtivt alltid tas i tjänst för 
(innovativa) metaforiska projiceringar. 

Skillnaderna i storleksbestämningar är det tydligaste tecknet på själv
ständigheten i de överförda v/fa-användningama. Om förhållandena inom 
den fysiska νικτ-källdomänen hade fått avgöra valet av storlekskollokat, 
borde konkret och abstrakt användning ha haft samma bestämningsord. 
Tillsammans med de övriga helabstrakta kollokationema är detta en indika
tion på den abstrakta betydelsens autonomi. Vi uppfattar den abstrakta 
vikten som speciell och i väsentliga avseenden skild från den konkreta 
vikten. 

Kollokationer som endast används abstrakt indikerar betydligt svagare 
bildlighet än de som kan användas både konkret och abstrakt. Konstruk
tionen fästa vikt vid X speglar därför svagare bildlighet än under tyngden 
av X. Det behöver inte innebära att den fysiska källdomänen helt saknar 
relevans för hur vi uppfattar betydelsen i de abstrakta viÄ:i-kollokationema. 
Så länge som vikt även har en fysisk betydelse kommer bildligheten för
modligen inte att försvinna helt. 

Analyserna visar att tyngd generellt väcker fler metaforiska associationer 
än vikt. Att även de konkreta användningarna av vikt är så osinnliga anty
der att redan potentialen för projiceringar är mindre. Det är förmodligen 
inte (enbart) så att det metaforiska vikt har förblekts mer än tyngd, de har 
antagligen aldrig haft samma lyster. Sannolikt har metaforisk vikt redan 
från början varit mindre beroende av inslag från källdomänen än metafo
risk tyngd. Metaforiska användningar av vikt motiveras av vägning som ett 
sätt att fastställa värde och betydenhet. Det sker genom mätning av före
måls massa. Historiskt har gravitationens inverkan på fysiska föremål 
utnyttjats för denna mätprocedur, men gravitationens roll i vägningen är av 
en smula indirekt karaktär. Vägningens betydelse i samhället har dessutom 
minskat. På vikingatiden var vägning av värdefulla metaller det mest pålit
liga sättet att fastställa ekonomiskt värde, och vägningsprocedurer var ett 
närmast obligatoriskt inslag i alla ekonomiska transaktioner. I dag använ-



der vi (ännu så länge) främst papperssedlar som betalningsmedel, och deras 
värde är inte längre kopplat till deras vikt, som fallet var med äldre 
penningsystem. Varors vikt är förvisso fortfarande ofta avgörande för deras 
pris på marknaden, men människor kommer alltmer sällan i kontakt med 
själva vågarna och vägningsprocedurerna. Vikten står ofta redan angiven 
på varupaketen i livsmedelsaffären. Moderna vågar har inte heller samma 
uppenbara anknytning till gravitationen som forna tiders balansvågar, som 
mycket åskådligt visualiserade föremålens tyngd. Med denna utveckling 
har också mycket av vertikaliteten försvunnit från vägningen. Den mest 
väsentliga viktaspekten i dag verkar gälla människors kroppsvikt, att döma 
av bl.a. veckotidningamas återkommande bantningsreportage. 

Vad från den fysiska källdomänen finns då i dag kvar i de abstrakta 
användningarna av vikf! Egentligen inte mycket mer än den positiva värde
ringen av hög vikt - ju högre intensitet på viktskalan, desto högre intensitet 
på en skala för värde och betydenhet. Dessutom kvarstår att metaforen ger 
möjlighet till pseudokvantifiering. Man kan säga att en fråga har större vikt 
än en annan, precis som ett argument kan väga tyngre än ett annat. Där
emot finns få spår av rumslighet. Möjligen skulle stor vikt kunna implicera 
svårigheter att flytta något - vilket det uppenbarligen gör för stor tyngd. 
När man säger att skälen/argumenten har tyngd väcker man förmodligen 
också en föreställning om att de är svåra att rubba och rå på. Ett belägg av 
den arten är följande: 

(95) ... säger farfar med en orubblig tyngd i rösten. (b77) 

Liknande belägg för vikt saknas dock helt. Den här dubbelheten är påtaglig 
i användningar av adjektivet tung, som liksom tyngd har både positiva och 
negativa betydelser. Ofta svävar betydelsen mellan 'stor, viktig, 
betydelsefull' och 'plågsam, besvärlig'. Nedan signaleras förmodligen 
båda betydelserna samtidigt. 

(96) Vi har haft mycket tunga frågor att arbeta med när det gäller 
energipolitiken ... (r79) 

Kollokationsanalysema har också visat på drag i abstrakt vikt som gör att 
man kan ifrågasätta om vägningsdomänen diakront sett är den enda eller 
ens den väsentligaste motiveringsgrunden för de överförda betydelserna. 
Vikt har tidigare använts flitigt om fonologisk betoning, och den 
metonymiska kopplingen mellan fonologisk och innehållslig betoning -
som särskilt tidigare uttryckts med v/A^i-metaforer - har uppenbarligen satt 
spår i dagens abstrakta v/Ä^i-användningar, liksom i sammansättningen 
tonvikt. Det kanske också är en delförklaring till att det saknas 
vägningsallusioner i de abstrakta beläggen. 

Den större metaforiska potentialen för tyngd visar sig i att flera typer av 
källdomänselement återkommande åberopas i kontexterna, främst för 
negativ tyngd, och främst element som rör förflyttning, vertikalitet och 



sinnesförnimmelser av tyngd. Aktiveringsbredden är således betydligt 
större än för vikt (jfr 3.3). Dessa element dyker också upp oftare i de 
abstrakta ^wgi/-beläggen än något källdomänselement gör i v/Â:/-kontex-
terna. Även aktiveringsfrekvensen är således högre, vilket sammantaget 
gör att bildligheten blir väsentligt starkare för tyngd än för vikt. Det är 
knappast förvånande att tyngd har en större metaforisk potential i och med 
att ordet är nära kopplat till tyngdkraften, vars verkningar vi ständigt 
påminns om. Och vi lär fortsätta att påminnas om dem. Tyngdkraftens roll 
har inte förändrats genom seklerna så som de mer kulturellt betingade vikt-
och vägningsbegreppen har. Det nya skulle i så fall vara erfarenheter av 
rymdfårdernas tyngdlösa tillstånd - se vidare nedan om sammansätt
ningarna tyngdlös och viktlös i 4.6.1. 

De väsentliga dragen hos både vikt och tyngd, liksom de grundläggande 
skillnaderna mellan orden, återspeglas hos många av de övriga studerade 
uttrycken. Det visar sig att källdomänen VIKT-TYNGD i själva verket kan 
sägas bestå av två delar: en viktdel, som främst förknippas med vägnings-
förfaranden, och en tyngddel, som i första hand förknippas med tyngd
kraften. Till viktdelen hör även exempelvis väga och våg, som båda 
behandlas i kapitel 5. Till tyngddelen hör även lätta och tynga, som 
behandlas i kapitel 7. En hel del överlappning förekommer emellertid. 
Sålunda hör adjektiven tung och lätt företrädesvis till tyngddelen men 
används också flitigt inom viktdelen; se kapitel 6. 

4.6. Sammansättningar 

De grundläggande skillnaderna mellan vikt och tyngd går i stora drag igen i 
deras sammansättningar. De konkreta v/^/-sammansättningarna är främst 
relaterade till vägning och viktsystem medan i^-w^J-sammansättningama 
mestadels rör gravitationens verkningar. (Undantag finns dock.) Dessa 
skillnader återspeglas också i stor utsträckning i de metaforiska använd
ningarna. 

4.6.1. vikt-och tyngd-som förled 

I tabell 5 nedan redovisas de sammansättningar med substantiven som 
förled som finns representerade i GM.' Sammansättningarna med vikt som 
förled är som synes inte särskilt frekventa. Nästan samtliga används enbart 
konkret. Genomgående är storleken på vikten det relevanta, vilket gör att 
det i användningskontextema ofta ingår mått och viktjämförelser. 

' Några felskrivningar för viktig har uteslutits. Det kan diskuteras huruvida -lös är en 
sammansättningsled eller ett avledningsmorfem. Här har det behandlats som 
sammansättningsled. 



Tabell 5. Sammansättningar med vikt- respektive tyngd- som förled. 

lemma F lemma F 
viktlös 11 tyngdpunkt 125 
viktklass 10 tyngdlös 20 
viktminskning 5 tyngdlyftare 19 
viktfusk 4 tyngdlyftning 18 
viktlöshet 4 tyngdlag 17 
viktprocent 4 tyngdkraft 10 
viktkontroll 3 tyngdpunktsfbrskjutning 10 
viktproblem 3 tyngdlöshet 7 
viktsprocent 3 tyngdlyftningsfbrbund 3 
viktfbrlust 2 tyngdfri 1 
viktgräns 2 tyngdfbrskjutning 1 
viktangivelse 1 tyngdkraftsacceleration 1 
viktavvikelse 1 tyngdlyftarjätte 1 
viktbelastning 1 tyngdlyftarkarriär 1 
viktbesparing 1 tyngdlyftningsledare 1 
viktfbrändring 1 tyngdlyftningsklubb 1 
viktklas 1 tyngdlyftningslandslag 1 
viktläge 1 ty ngdly ftningsstj äma 1 
viktseffekt 1 tyngdlyftningsvärldsmästare 1 
viktsvolym 1 tyngdpunktforskning 1 
viktsätta 1 tyngdspel 1 
vikttull 1 
antal typer = 22 62 antal typer = 21 241 

Mest intressant av de abstrakta sammansättningarna är viktlös. Adjektivet 
är den enda sammansättningen med vikt- som förled som har både konkret 
och abstrakt användning i GM. Efterleden -lös är också den enda som 
används både till vikt och tyngd i GM. Fysiker brukar vända sig emot 
sammansättningen viktlös såsom felaktig - en fysisk kropp kan inte sakna 
massa dvs. vikt; däremot kan en kropp hamna i ett tyngdlöst tillstånd, när 
ingen gravitation verkar på den. Sålunda borde tyngdlös användas och inte 
viktlös.^ Fackspråket gör alltså en skillnad mellan de båda förlederna, men i 
allmänspråket används viktlös och tyngdlös om vartannat. Här figurerar 
således ett v/Ä:/-ord i en tydligt gravitationsrelaterad betydelse för en gångs 
skull. Förmodligen kan detta delvis förklaras som en interferens från 
engelskans weightless. Utgångspunkten för dagens användning är sannolikt 
alla rymdfärder, där astronauter och kosmonauter verkligen befinner sig i 
ett tyngdlöst tillstånd. 

(97) Bassängen lämpar sig nämligen genom sin storlek för att 
simulera dockningar i viktlöst tillstånd i rymden. (p87) 

'Exempelvis anger NE att viktlöshet är en felaktig benämning för tyngdlöshet. 
Språkvårdsfrågan kommenteras också t.ex. i Nilsson (1987:76). 



De flesta beläggen av viktlös hänför sig emellertid inte till någon faktisk 
tyngdlöshet. Viktlösheten är närmast hyperbolisk och utgår från en 
upplevelse av extrem lätthet eller brist på tyngd. Ofta beskriver beläggen 
fysiska upplevelser kopplade till rörelser och till förnimmelser. 

(98) Hon kände sig graciös och viktlöst långsam, som om hon var 
med i en vattenbalett. (b77) 

(99) ... någonting hos henne som jag inte förstod där hon gungade i 
takt med mina försiktiga steg, viktlös i mina armar. (b77) 

Det är tydligt att det rör sig om en subjektiv upplevelse, inte en objektivt 
existerande egenskap. Detta markeras med formuleringar som "en känsla 
av" eller "ett intryck av". Upplevelsen kopplas ofta till metaforiskt använda 
rörelse verb, som flyta, flyga, sväva: 

(100) Våg efter våg av hans dunkande hjärta flöt genom mig där jag 
flöt omkring i viktlöshet och njöt honom och hans extas och 
hans medvetna njutning. (b77) 

Likheterna mellan tyngdlös och viktlös är stora. Samma typer av metafo
riska rörelseverb förekommer även hos tyngdlös. Helt abstrakta företeelser 
tillmäts ibland metaforisk tyngdlöshet, som kärlek eller atonalismens 
formvärld. 

Flera av (y«gi/-sammansättningama är - liksom tyngdlös - direkt relaterade 
till gravitationen som kraft. Hit hör tyngdkraft och tyngdlag, som båda 
används nästan enbart konkret. Konceptualiseringen av tyngdkraften är 
mycket tydlig i användningskontexterna: den är något vi (och andra 
levande varelser) är tvungna att anpassa oss till, något som vi är fångna i, 
kämpar emot, strävar efter att upphäva och övervinna eller bli befriade 
ifrån. Tyngdkraftens tvångsmässighet är mycket tydlig. Närsynonymen 
gravitation används nästan uteslutande om kosmiska förhållanden och är 
därför inte lika förknippad med våra jordiska plågor som tyngd, tyngdkraft 
och tyngdlag är. 

De flesta av de övriga /"^wgcZ-sammansättningama rör tyngdlyftning, där 
förleden refererar till föremålsbetydelsen av substantivet: här handlar det 
om att lyfta konkreta föremål av en viss vikt. Dessa sammansättningar 
används enbart konkret i GM. 

4.6.1.1. tyngdpunkt 

Den i särklass mest frekventa sammansättningen med tyngd- som förled är 
tyngdpunkt. ΝΕΟ beskriver den konkreta betydelsen som 'punkt i vilken ett 
föremåls hela massa kan anses koncentrerad'. En punkt brukar anges ha 
lokalisering men inte utsträckning i rummet. Grundbetydelsen är där
igenom schematiskt rumslig, och detta drag behålls även i de metaforiska 



användningarna. Det mest utmärkande för både konkreta och abstrakta 
användningar är nämligen att tyngdpunkten är lokaliserad någonstans och 
kan flyttas. 

(101) konk: Han var alldeles lugn; han kontrollerade hur han hade 
sin tyngdpunkt mitt över fötterna för varje steg han tog; 
ingalunda att han raglade. (b77) 

( 102) konk: Genom att maka över Joe åt höger så att tyngdpunkten 
förflyttades hoppades de hålla släden på medama. (b77) 

(103) abs: Tyngdpunkten i föreningens verksamhet ligger på 
utställningarna. (p65) 

(104) abs: Tyngdpunkten har förskjutits från läsaren till 
finansinstitut, stat och annonsörer. (p87) 

Tyngdpunkter ligger eller läggs någonstans; former av båda verben hör till 
de signifikanta kollokaten for tyngdpunkt, tillsammans med prepositionema 
på och i. (Graden av spatialitet hos verbet lägga växlar dock, vilket dis
kuteras närmare i 4.6.4.) I GM saknas dessa verb helt i de konkreta 
beläggen, vilket är en smula förvånande. Intuitivt kunde man förvänta sig 
att även konkreta tyngdpunkter kan ligga och läggas, men dessa kolloka-
tioner förekommer nästan uteslutande vid abstrakta betydelser av tyngd
punkt. Nu är de konicreta användningarna av tyngdpunkt över huvud taget 
fåtaliga i GM. De abstrakta användningarna dominerar kraftigt och 
abstraktionsandelen ligger på ca 90 procent. De fa konkreta tyngdpunkts-
beläggen beskriver nästan uteslutande förflyttningar av människors eller 
djurs kroppsliga tyngdpunkt. En kontroll med övriga material i Språk
banken bekräftar att lägga/ligga är abstrakta tyngdpunkts-koWokat. I hela 
Språkbanken har jag bara funnit 1 belägg på ligga + tyngdpunkt och inte 
något på lägga + tyngdpunkt. Däremot finns 1 belägg i GM på lägga + 
tyngd', ryttaren förmår i stället hästen [...] att lägga över tyngden på 
framdelen (p87) och 1 belägg på lägga + kroppstyngd - se exempel (134). 
De konkreta ijngJ/^wwte-användningama är över huvud taget mycket lika 
kroppstyngds-hQ\dig%QX\.. 

Trots att lokaliseringen är central för tyngdpunkt både fysiskt och meta
foriskt så uttrycks den alltså med olika kollokationer i konkreta respektive 
abstrakta sammanhang, och kroppsligheten överförs inte till de abstrakta 
användningarna. Däremot bibehålls en intentioneli kontroll över tyngd
punktens lokalisering. 

De metaforiska standardkontextema har följande utseende: 

tyngdpunkten i HELHETEN ligger på DELEN 

A lägger tyngdpunkten i HELHETEN på DELEN 



Det som lokaliseras är en del av en helhet. Den överförda betydelsen 
beskrivs också i ΝΕΟ som 'absolut viktigaste del'. Prepositionsfraser med i 
används för att beskriva den helhet vars tyngdpunkt förläggs till en viss 
del, och på-fraser pekar ut delen. Lokaliseringen kan ändras, men även här 
används olika uttryck: konkret (för)flyttas tyngdpunkten helst, abstrakt 
förskjuts den; jfr sammansättningen tyngdpunktsförskjutning som enbart 
används abstrakt. 

(105) konk: Oändligt långsamt flyttade han tyngdpunkten till 
stegen -- och gled ned. (b77) 

(106) abs: Tyngdpunkten kan förskjutas från centrums kärna till 
periferins ytskal. (p76) 

Som framgår av exemplen speglas rumsligheten också i adverb och rikt-
ningsprepositioner som från och till. Den abstrakta tyngdpunkts
lokaliseringen ingår ofta i kommunikativa sammanhang. 

(107) I kapitlet om Strindberg lägger jag därför tyngdpunkten i de 
Blå böckerna. (b81) 

(108) I sin ännu hemligstämplade rapport lägger senatorerna 
Schweiker och Hart tyngdpunkten på att klarlägga om 
Oswald var en av Castros agenter ... (p76) 

De rumsliga inslagen i tyngdpunktssemantiken härrör tydligt från käll-
domänen; lokaliseringsbenägenheten följer ingalunda av den abstrakta mål-
domänsbetydelsen 'absolut viktigaste del'. (Däremot konceptualiseras 
del-helhetsrelationer allmänt gärna genom olika spatiala metaforer.) Detta 
innebär knappast att vi aktiverar föreställningar om kroppstyngds-
fördelning eller något liknande varje gång vi använder eller tolkar ordet 
tyngdpunkt. Kroppstyngdsdragen verkar närmast helt försvunna från de 
metaforiska användningarna. Snarare har källdomänen sedan länge satt sin 
prägel på måldomänsbetydelserna, som skulle haft andra inslag om andra 
metaforer hade använts. Och denna prägling är nu ett faktum oavsett om 
källdomänen fortfar att aktiveras vid användningen eller ej. 

4.6.2. -vikt och -tyngd som efterled 

Efterleden -vikt bildar en mängd olika sammansättningar, medan -tyngd 
inte är lika sammansättningsbenäget. Tabellerna nedan visar vilka 
sammansättningar som förekommer i GM. 

En handfull -vzÄ:/-sammansättningar är mycket frekventa; jämvikt, mot
vikt, tonvikt, övervikt. Tillsammans representerar dessa fyra lexem drygt 
två tredjedelar av alla belägg på sammansättningar med -vikt. Det är också 
just dessa lexem som har både konkreta och abstrakta användningar. 
Övriga sammansättningar är icke-metaforiska (förutom lättvikt, se nedan. 



och sammansättningar med de fyra högfrekventa lexemen). För dessa fyra 
dominerar dock genomgående de metaforiska användningarna. Tonvikt har 
redan behandlats i avsnittet om fonologisk vikt (4.2.4.2) och jämvikt 
beskrivs i kapitlet om balans (avsnitt 9.3.11). Nedan behandlas därför 
endast motvikt och övervikt. 

Tabell 6. Sammansättningar med -viKTs>om efterled. 

Lemma F Lemma F Lemma F 
jämvikt 114 sinnesjämvikt 3 gjutjärns vikt 1 
tonvikt 96 tjänstevikt 3 hektolitervikt 1 
motvikt 58 bantamvikt 2 kilovikt 1 
övervikt 56 flugvikt 2 lösvikt 1 
tungvikt 16 fodselvikt 2 medelvikt 1 
nettovikt 10 jämnvikt 2 myggvikt 1 
weltervikt 9 mässingsvikt 2 omslagsvikt 1 
kroppsvikt 8 normalvikt 2 pappersvikt 1 
födelsevikt 7 ojämvikt 2 realvikt 1 
lättvikt 7 samhällsvikt 2 småvikt 1 
huvudvikt 6 taravikt 2 startvikt 1 
dödvikt 5 å-vikt 2 supertungvikt 1 
idealvikt 5 4-kilosvikt 1 torrvikt 1 
matchvikt 5 atomvikt 1 vagnvikt 1 
totalvikt 5 axelvikt 1 våtvikt 1 
undervikt 5 bagageövervikt 1 åldersvikt 1 
fb ackningsvikt 4 bakvikt 1 övertonvikt 1 
jämvikt 3 blyvikt 1 antal typer = 57 476 
mellanvikt 3 dödsvikt 1 
röstövervikt 3 fordonsvikt 1 

Tabell 7. Sammansättningar med -TYNGD som efterled. 

Lemma F 
kroppstyngd 16 
vårdtyngd 6 
blytyngd 3 
bastyngd 1 
centnertyngd 1 

Lemma F 
ektyngd 1 
gråstenstyngd 1 
jämtyngd 1 
muskeltyngd 1 
stentyngd 1 

Lemma F 
termtyngd 1 
värmetyngd 1 
antal typer = 12 34 

4.6.2.1. motvikt 

Den fysiska användningen av motvikt inbegriper den mest konkreta bety
delsen av efterleden vikt - sammansättningen beskriver ett konkret fysiskt 
föremål som används för att motverka en annan vikt vid vägning eller i 
hävstångsartefakter som hissar, brunnsanordningar etc. I båda fallen 
används motvikten för att alstra en motkraft till tyngden av det som ska 
vägas eller det som ska hissas etc. I vägningsförfarandet läggs t.ex. det som 



ska vägas i en vågskål och jämförs med de motvikter som läggs i den mot
satta vågskålen. När skålarna väger jämt och jämvikt uppnås vet man att 
det som ska vägas har samma vikt som motvikten. I GM finns bara ett par 
konkreta belägg, varför det är svårt att generalisera över de konkreta kon-
texttyperna. 

I de abstrakta användningarna framhävs det mest schematiska elemen
tet från den konkreta användningen - motkraften som motverkar en annan 
kraft. Den abstrakta betydelsen kan ses som en kombination av metonymi 
(från ett föremål som alstrar en motkraft till själva motkraften) och metafor 
(från en fysisk kraft till en metaforisk eller abstraherad kraft; ordet motkraft 
används ju också metaforiskt på motsvarande sätt.) Den allmänna kontext
ramen kan schematiseras: 

X FUNGERAR som (θπ) motvikt mot/till Y 

Både X och Y utgörs i regel av nominalfraser. Motvikt är ett relationsord 
som uttrycker att (referenten till) en nominalfras står i en dikotomisk 
motsatsställning till en annan. Motvikt fungerar främst predicerande; ordet 
används sällan för att referera direkt till någon av "viktema", som i stället 
pekas ut med de båda nominalfrasema X respektive Y. En följd av detta är 
att den bestämda formen är mycket ovanlig (3 belägg i GM). 

Ordet motvikt beskriver främst referenter som har en viss typ av funk
tion. I särskilda artefakter - t.ex. vågar och hissar - är motvikterna för 
ändamålet speciellt konstruerade artefakter, men i andra vardagliga sam
manhang kan vi ta till vad som helst som kan fungera som motvikt när vi 
vill utpyttja hävstångseffekter. I metaforiska sammanhang finns av natur
liga skäl inga förkonstruerade motvikter att tillgå. Här blir det mer eller 
mindre tillfälliga i funktionen i stället ännu tydligare. 

(109) ... en artikel i Dagens Industri — "Nu kan vi sänka skatterna' ~ 
fyller funktionen av intern motvikt infor den 
socialdemokratiska partikongressen i september. (p87) 

Någonting far utgöra motvikt mot något annat. Motvikter kan också skapas 
i den aktuella situationen. Användandet av abstrakta motvikter kopplas ofta 
till intentionella handlingar som resulterar i en motkraft till något. 

(110) Vpk anser att samhället måste skapa en motvikt till den 
uppsjö av reklam som finns inom detta område. (r79) 

Den tillfälliga ftinktionen markeras av att som (jämte mot) är de enda signi
fikanta kollokaten. (Även prepositionen till ligger dock nära signifikans-
gränsen och är mycket vanlig efter motvikt.) Den vanligaste positionen för 
som är N-1, vilket just hänger samman med att något får fungera som 
motvikt till något annat. 

(111) Jag tror att det finns ett stort behov av dans som motvikt till 
det verbala tryck vi har i samhället i dag. (p76) 



(112) —Statarstugan står på Skansen som en motvikt till 
herrskapskulturen, sa Ivar Lo. En påminnelse om Fattig-
Sverige. (p87) 

Frågan är vad som utgör X och Y - dvs. vilka typer av företeelser ligger i 
måldomänens båda imaginära vågskålar? Variationen är ganska stor. 
Genomgående framställs dock X (den första nominalfrasen) som något 
positivt och värdefullt, medan Y (nominalfrasen som står som rektion till 
mot eller tilt) utgör något mindre önskvärt, eller något som det fmns alltför 
mycket av. Påtagligt ofta ligger olika "bilder" eller representationer av 
verkligheten i vågskålarna. Motvikt betyder då ungefär 'motbild': 

(113) Inslaget om Åkersbergas musikungdom blir en motvikt till 
den sneda ungdomsbild som ofta förs fram i massmedierna. 
(p87) 

Den positiva värderingen av motvikten och den negativa värderingen av 
dess kontrahent är främmande för källdomänen. Det finns flera intressanta 
skillnader mellan källdomän och måldomän. En följd av schematiseringen 
är att motkraftens riktningsverkan försvinner. I källdomänen utgör mot
vikten en nedåtriktad kraft som genom hävstångseffekten samtidigt lyfter 
upp något annat. I överförd användning finns ingen riktning på krafterna. 
För flera tyngdord behålls däremot normalt vertikaliteten, vilket vi redan 
sett hos substantivet tyngd. 

I det konkreta vägningsförfarandet används motvikter för att skapa jäm
vikt, åtminstone har de potential att åstadkomma balans, vilket är essenti-
ellt i källdomänen. I måldomänen impliceras däremot inte att jämvikt (kan) 
uppnås. Tvärtom är det som anförs som motvikter ofta uppenbart otillräck
ligt för att åstadkomma verklig balans. Motvikten framställs som en brist
vara som det finns ömmande behov av, men som regel utgör motvikten 
bara ett litet steg på rätt väg: 

(114) Kanske kan boken också vara en motvikt mot den gängse 
kiosklitteraturen. (p76) 

Här refereras till en enskild specifik bok som på egen hand knappast kan 
förutsättas motverka en hel genre. Dansen i (111) kan heller knappast väga 
jämnt med det talade ordet som kommunikativt uttryck. Ofta behövs flera 
motvikter. 

(115) Det är viktigt att hitta motvikter till den isolering och 
privatisering som präglar många familjers liv. (r79) 

Det är ont om anknytningar till domänen VIKT-TYNGD i de abstrakta 
OToiv/Ä:/5-kontextema. Det saknas till och med belägg på väga och uppväga, 
som ju annars har konventionella metaforiska betydelser som kan 
harmonieras med motvikt. Däremot finns ett par hävstänger representerade. 

(116) ... oron för att ett engelskt deltagande skulle försvaga 
Tysklands ställning som motvikt och liävstång i öster 



motiverade svenskamas uppträdande, innan engelsmännen 
fbriclarat krig. (p65) 

(117) Samhället måste konstrueras med hjälp av vikter och 
motvikter, hävstänger och spärrverk. (p87) 

Det senare citatet ingår i en recension av Olof Petersons bok "Metaforemas 
makt" som utkom 1987. I äldre belägg är det lättare att hitta vägnings-
allusioner: 

(118) De biologiska forskningsartema äro i bildningens vigtskål en 
nödvändig motvigt emot de mathematiska, som, ensidigt 
uppfattade, kunna leda till mekanisk upfattning af verldsalltet. 
(1843, 1853) 

(119) Jo, de finnas dessa stora själar / Hvilkas namn till motvigt 
dock bestämdt / Mot den hop, som inför lyckan krälar, / Håller 
menskovärdets vågskål jemt. (1806) 

Vertikalitet skymtar i följande GM-citat. 

(120) ... den unga generationen ... behöver en motvikt mot 
Auschwitzprocessen för att hålla den nationella självaktningen 
uppe. (p65) 

Citatet kan i förstone verka utnyttja en rättfram metaforisk projicering av 
hävstångseffektema i t.ex. en balansvåg. Men projiceringen är inte fullt så 
enkel. Här föreligger i stället en invecklad sammansmältning av drag från 
både källdomän och måldomän. (Alternativt kan sägas att vägningen blan
das med en annan typ av vertikal metaforik.) Fyra element är involverade: 
1) den unga generationen; 2) en motvikt som anses behövas; 3) Ausch
witzprocessen, det som behöver motvägas; 4) den nationella själv
aktningen. Den unga generationen kan tolkas som "vägaren" medan de 
övriga tre är "vikter". Auschwitzprocessen beskrivs som något negativt 
som fordrar en motvikt som kan motverka den förmodat nedåtriktade kraf
ten. Mot 3 sätts uttryckligen 2, som måste befinna sig i en annan vågskål 
för att kunna uppväga 3. Men ju mer motvikt till 3 som alstras, desto mer 
höjs ju 3 i andra änden av hävstången, trots att det var 4 som skulle höjas 
(eller hindras från att sjunka). Om balansvågsanalogin ska tolkas konse
kvent måste 3 och 4 konceptualiseras som liggande i samma vågskål. Det 
troligaste är dock kanske att här föreligger en sorts katakres mellan balans-
vägningsmetaforen (som omfattar 2 och 3) och en fristående vertikal meta
for (som bara omfattar 4). 

4.6.2.2. övervikt 

Den konkreta betydelsen av övervikt har inte samma tydliga koppling till 
hävstångsprincipen och vägningsförfaranden som exempelvis jämvikt och 
motvikt. Förleden är snarare normrelaterad - över betyder ungefär 'alltför 



hög(t värde)', 'överskjutande' jämfört med en norm eller ett normalvärde. 
Betydelsen blir därmed relativt abstrakt och främst kopplad till höga siffer
värden. Däremot rymmer över här mycket svaga rumsliga associationer. Jfr 
sammansättningar som övervåld, överårig, övertro, överreklamerad där 
förleden fungerar på motsvarande sätt. Genomgående beskriver orden 
egenskaper och företeelser som är mindre önskvärda när de finns i över
mått. Det är framför allt människor och resgods som tillmäts övervikt, och 
denna kan specificeras i konkreta viktmått. Övervikten hos människor 
kopplas ofta till medicinska problem, både som orsak till övervikten och 
som resultat av den. Det är inte heller ovanligt att adversativitet markeras: 
någon har egenskaper eller utför handlingar som är förvånande med tanke 
på övervikten. 

(121) Och trots övervikt lyckades han göra fm comeback i 
Hammarby. Publiken strömmade till igen för att se liraren. 
(p87) 

De nyss nämnda dragen överförs nästan inte alls till de metaforiska kon
texterna. I överförd bemärkelse står övervikt för 'dominans, överläge', 
vilket inte ligger särskilt nära den konkreta betydelsen. Den vanligaste 
användningen i GM gäller opinionslägen; röstantal i omröstningar, val
resultat, majoriteter etc. (jfr även sammansättningen röstövervikt). 

(122) Räknar man bort kds-röstema blir det en klar övervikt för det 
socialistiska blocket. (p87) 

Det enda signifikanta kollokatet är ordformen rösts, som alltid står i 
position N-1. Röstövervikten är närmast obligatoriskt kvantifierad. Även 
övriga abstrakta användningar gäller kvantitativa eller åtminstone 
kvantifierbara övervikter. Siffervärden på övervikten ges ofta. 

Metaforisk övervikt har en viss koppling till verbet överväga, se avsnitt 
5.7.2.2. Förleden över- synes ha dubbla motiveringar - dels har den 
liknande funktion som i den konkreta betydelsen (att indikera ett värde som 
överstiger ett annat värde); dels synes den projicerad från det rumsliga 
balansvågsfenomenet att ena vågskålen väger över när det som ligger där 
är tyngre än det som ligger i den andra skålen. Balansvågselementet i 
abstrakt övervikt visar sig dock inte i kollokationsmönstren. Där finns inga 
rumsliga lexikala inslag som alluderar till vågprojiceringen. Den tydligaste 
indikationen på balansvågens hävstångslogik är i stället en inferens som 
infinner sig för me arten av de abstrakta användningarna och som visar 
del-helhetsberoendet: en abstrakt övervikt för en viss del implicerar en 
"undervikt" för en annan del i samma helhet. Om det t.ex. finns övervikt 
för det socialistiska blocket i exempel (122) finns det samtidigt en under
vikt för det borgerliga blocket. (Sammansättningen undervikt förekommer, 
men används enbart konkret i GM i betydelsen 'alltför låg vikt'.) Jfr även 



följande exempel, där Warszawapaktens överläge logiskt motsvaras av ett 
parallellt underläge för Nato. 

(123) I alla officiella västliga kalkyler har Warszawapakten en stor 
övervikt i konventionella militära styrkor i Centraleuropa ... 
(p87) 

Vid konkret övervikt förutsätts däremot inte någon motsvarande undervikt. 
En hel befolkning kan lida av övervikt utan att en enda medborgare är 
underviktig, och om en flygpassagerares bagage visar övervikt implicerar 
det inte att någon annans visar undervikt. Hävstångslogiken gör att den 
abstrakta betydelsen har närmare konceptuella länkar till själva vägandet 
än den konkreta har, vilket kan synas en smula paradoxalt. För övrigt 
uppvisar överväga samma hävstångslogik som övervikt, se 5.7.2.2. 

Ordet övervikt relaterar alltså olika "viktvärden" till varandra, men på olika 
sätt i konkreta respektive abstrakta sammanhang. I båda fallen impliceras 
ett jämfbrelsevärde, men detta har olika karaktär - den abstrakta övervikten 
är relativ gentemot en helhet (eller snarare gentemot en konkurrerande del 
inom samma helhet), den konkreta övervikten är absolut och kopplad till en 
norm. Känner man till normen vet man också något om den absoluta vikten 
om man får kännedom om att något/någon uppvisar övervikt. Det finns 
alltså beröringspunkter mellan konkret och abstrakt övervikt, men den 
senare uppvisar också en betydande autonomi. 

4.6.2.3. Övriga sammansättningar med -vikt 

De flesta av v/Å:/-sammansättningarna i GM har endast konkreta använd
ningar. En del har termkaraktär och anspelar på olika mätningsförfaranden: 
nettovikt, dödvikt, totalvikt, tjänstevikt, axelvikt, lösvikt, matchvikt, 
startvikt. Till de mer frekventa viktorden hör benämningar på olika vikt
klasser, främst inom idrottens värld: tungvikt, weltervikt, lättvikt, mellan-
vikt, bantamvikt, ßugvikt, supertungvikt, myggvikt. En del av viktklassema 
har benämningar där förleden anger ett djur som hyperboliskt förknippas 
med en viss vikt. Hit hör även bantam (en beteckning på dvärghöns, 
ursprungligen från Bantam på Java). Weltervikt är ett engelskt lån. Det 
finns olika uppfattningar om härledningen av förleden: weit i betydelsen 
'vältra sig' (NE) eller weit i betydelsen 'piska' (ΝΕΟ). I det senare fallet 
anges benämningen hämtad från ridsport. 

Viktklassorden har en stor potential för överförda användningar - dels i 
anspelningar på kroppsvikt, där viktklassallusionen lätt får en skämtsam 
prägel (jfr (124) nedan), dels i mer abstrakta analogier (jfr (125)). 



(124) ... Henrys nya kärlek uppenbarade sig i köket. Hon var en 
ordentlig bit i mellanvikt, 37-årsåldem, lång klänning med 
paljetter, högklackade skor och en tung, barock make-up. 
(b81) 

(125) ... en tjej i förbund med en annan tjej och med alla tjejer; han 
var lättvikt mot dem, for omkring som damm och fick 
plötsligt för sig att han måste ha ett samtal. (b81) 

GM inbegriper förvånansvärt nog bara ett verkligt metaforiskt belägg, just 
exempel (125). Belägg som (124) har inte klassats som metaforiska, efter
som den egenskap som den utvidgade användningen beskriver mycket väl 
skulle kunna mätas med en våg; det är fortfarande den fysiska kroppsvikten 
som denoteras. En motsvarande konkret liknelse med tungvikt finns också 
representerad: 

(126) ... blandade ihop könen när de skapade Byng. Hon är som en 
världsmästare i lätt tungvikt. Hon har muskler som 
fy  ndingar. (b77) 

Det torde närmast vara en slump att ingen av de övriga viktklassbenäm-
ningama uppvisar några metaforiska användningar i GM. Samma potential 
finns även här. Avledningar på -viktare förekommer däremot ofta i meta
foriska kontexter i GM, och allusioner till sportens värld är inte ovanliga. 

(127) —De två bolagen har betett sig som mellanviktare som 
försöker slå ihjäl varandra och tungviktaren Siemens har suttit 
och väntat på att vi ska utplåna varandra. (p87) 

(128) ... en verbal boxningsmatch mellan två tungviktare i den del 
av näringslivet som sysslar med att flytta människor packade 
som i en sardinburk i ett jetflygplan. I den ena ringhöman satt 
en slipad ... (p87) 

(129) Litteraturens tungviktare och politikens lättviktare på 
samma scen ~ mammutjägarinnan Jean Auel, introducerad av 
Ulf Adelsohn. (p87) 

Förutom de sammansättningar som har anknytning till de frekventa över
vikt, jämvikt och tonvikt - röstövervikt, övertonvikt, sinnesjämvikt, jämnvikt 
- finns i GM bara 2 sammansättningar som enbart används abstrakt: 
huvudvikt och samhällsvikt. Sammansättningen huvudvikt betyder ungefär 
detsamma som simplexet vikt, förutom att den explicit anger att det finns 
flera (men mindre) viktiga företeelser i det aktuella sammanhanget. Därför 
figurerar också några av simplexets vanliga kollokationer, som fästa och 
lägga huvudvikt vid något. Ett alternativ till huvudvikt är tonvikt, och en 
typisk /o«v/te-konstruktion finns också representerad: med huvudvikt på. 
Slutsatsen måste bli att huvudvikt parasiterar på andra ord och konstruktio
ner som har med betoning att göra. I samhällsvikt anger förleden för vad 
något är väsentligt. 



4.6.2.4. Sammansättningar med -tyngd 

Sammansättningarna med substantivet -tyngd som efteried är inte alls lika 
frekventa som -v/Ä:/-orden, vare sig i totala antalet belägg eller i antalet 
sammansättningar (typfrekvens).' För -vikt uppvisar GM sammanlagt 57 
sammansättningstyper med totalt 476 belägg; för -tyngd är motsvarande 
siffror 12 typer med 34 belägg. Faktum är att två av v/Ä:i-samman-
sättningama - jämvikt och tonvikt - var för sig uppvisar fler belägg än den 
totala i^'MgiZ-samlingen. 

Endast en sammansättning med mer än ett belägg är helabstrakt; vård
tyngd som uppvisar 6 belägg, varav 5 är från samma artikel där det före
kommer en uppräkning av vårdplatser fördelade över vårdtyngdsgrader: 
lätt, normal, stor, mycket stor. (Observera den något ovanliga skalan 
lätt-normal-stor, som sannolikt kommer sig av att man velat undvika 
kollokationen tung tyngd.) Övriga metaforiska sammansättningar är bas-
tyngd, termtyngd och värmetyngd. Resterande substantivsammansättningar 
är således konkreta och alla utom en representeras av endast ett belägg. 
Undantaget är den allra mest frekventa /J'ngii-sammansättningen; 
kroppstyngd. 

4.6.2.5. Gemensamma förleder 

Vissa ord kan användas som förled till både -vikt och -tyngd, men de har 
sällan exakt samma betydelse eller samma relation till respektive efteried. I 
GM finns följande ordformer belagda som förled till båda substantiven; 
bly-, järn- och kropp-. 

Bly tyngd används i SAOB som förklaring till blyvikt och vice versa. För 
blytyngd anges den bildliga betydelsen som den första av två numrerade 
betydelser. Ordet bly är allmänt gångbart som hyperboliskt jämförelseled i 
liknelser, både i fysiskt konkreta och i metaforiska sammanhang. Denna 
användning förefaller relativt vanlig för blytyngd (liksom för blytung) men 
inte för blyvikt. Både konkreta och metaforiska betydelser med anknytning 
till gravitation och tyngdupplevelser signaleras generellt hellre med tyngd-
ord än med vikt-ord. 

(130) Väskan började kännas som en blytyngd för mina axlar. (b77) 

(131) Fascismen har verkligen kunnat dra växlar på landets 
internationella isolering gentemot utlandet, som legitimerat sig 
själv med den ädeldumma ambitionen att bevara guldålderns 
livs- och tankeformer och som i sekler legat som en blytyngd 
över alla reformistiska rörelser. (p65) 

' Sammansättningar med participet -tyngd behandlas i samband med verbet tynga 
avsnitt 7.3.1. 



Järnvikt har använts sedan forasvenskan i varierande betydelser. Under 
nysvensk tid har beteckningen stått dels för ett viktsystem för vägning av 
jära och de däri ingående viktenheterna, dels för viktlod tillverkat av järn. I 
dag kvarlever enbart den senare betydelsen, vilket också är den enda 
användning av järntyngd som jag träffat på. 

Förleden kropp- ingår i de båda relativt frekventa sammansättningarna 
kroppsvikt (8 belägg i GM) och kroppstyngd (16 belägg). Kroppsmassan 
kan beskrivas utifrån två olika perspektiv, ett statiskt och ett dynamiskt. 
Det statiska handlar om massans storlek. 

(132) Hos en vuxen människa utgörs 50 procent av kroppsvikten av 
vatten. (p65) 

Det dynamiska perspektivet handlar om vad vi gör med massan, hur vi 
använder den i konkreta situationer, hur vi fördelar kilona och var vi lägger 
tyngdpunkten. 

(133) Jag kände hur han flyttade sin kroppstyngd i sängen, bort från 
mig. (b77) 

(134) Kimberly tog ett par steg framåt, lade sin kroppstyngd på sitt 
vänsterben och sparkade med högerbenet till allt vad han 
förmådde. (b77) 

Det är ingen slump att det statiska perspektivet här illustrerats med kropps
vikt och det dynamiska med kroppstyngd - just så ser fördelningen ut. Åter 
speglas att tyngd rör (uppelevelser av) gravitation medan vikt handlar om 
(mått på) massans storlek, vilket i sig är ett mer abstrakt fenomen även i 
konkreta sammanhang. Det medför också att kroppsvikten ofta specificeras 
i siffervärden; kroppstyngden anges däremot aldrig med mått. 

Till skillnad från förleder är gemensamma efterleder för substantiven 
mycket sällsynta. I GM är enbart -lös använt i kombination med båda 
substantiven. Sammansättningar på -lös kommenteras i 4.6.1. 

4.6.2.6. Relationen mellan sammansättningsleden 

En intressant fråga är i vilken utsträckning relationen mellan lederna 
förändras i de metaforiska användningarna jämfört med i de konkreta. 
Frågan är dock inte alldeles enkel att besvara. Ingen av de i stycket ovan 
uppräknade v/Ä:i-sammansättningarna används över huvud taget 
metaforiskt. Av de fyra högfrekventa sammansättningarna med -vikt som 
efterled är övervikt den där det metaforiska bruket avviker mest från det 
konkreta. Dels har förleden över- faktiskt en mer abstraherad betydelse i de 
konkreta beläggen och en mer rumslig prägel i de abstrakta. Dels relaterar 
över- till olika typer av implicita jämförelsevärden i konkreta respektive 
abstrakta betydelser (en fast norm respektive en konkurrerande del inom 



samma helhet). Av dessa skäl är det diskutabelt om de abstrakta 
betydelserna alls ska anses projicerade från de konkreta. Åtminstone är den 
synkrona länken mellan dem mycket svag. Den abstrakta betydelsen av 
övervikt motiveras snarare av andra uttrycks användning inom VIKT-
TYNGD, framför allt vissa användningar av verbet överväga. (Se vidare 
ovan 4.6.2.2.) 

Liksom övervikt är jämvikt och motvikt relationsangivande samman
sättningar; förlederna anger olika typer av jämförelser mellan vikter och 
viktvärden. Sådana sammansättningar inbegriper ofta implicita föreställ
ningar om hur sådana jämförelser kan göras. Sammansättningarna jämvikt 
och motvikt förutsätter i sin konkreta användning en dikotomisk relation (X 
är i jämvikt med Y; X fungerar som motvikt till Y) - liksom för övrigt 
exempelvis uppväga och balans. I mycket hög utsträckning bibehålls det 
dikotomiska draget i metaforiska sammanhang, trots att de abstrakta bety
delserna öppnar för mer allmänna relationer. Men dikotomin blir här inte 
lika logiskt självklar, varför det finns abstrakta belägg som inte iakttar 
strikt dikotomi. Dikotomin diskuteras mer utförligt i avsnitt 5.2.3. I 
sammansättningarna viktlös, tyngdlös och tyngdpunkt kan sägas att relatio
nen mellan lederna bibehålls i de abstrakta användningarna. För tonvikt är 
läget mer komplicerat, eftersom så många av de väsentliga betydelse
elementen är implicita. Se 4.2.4.2 samt avsnittet nedan. 

4.6.3. Abstrakta sammansättningar utan konkreta motsvarigheter 

Det finns abstrakta sammansättningar som aldrig haft någon verkligt 
konkret betydelse. Ordet tonvikt har exempelvis aldrig brukats om fysisk 
vikt, liksom vårdtyngd och termtyngd aldrig har beskrivit fysisk tyngd. 
Sådana sammansättningar kan inte i sin helhet ses som projiceringar från 
källdomänen VIKT-TYNGD eftersom de inte används i källdomänen. I stället 
kopplas en källed och en målled samman direkt och bildar en egen blend 
på mikronivå. Denna blend kan sedan i sin tur projiceras vidare till än mer 
abstrakta domäner, som i fallet tonvikt. Den väsentliga frågan är om 
bildlighetspotentialen ser annorlunda ut för sådana uttryck än för 
sammansättningar hämtade direkt från källdomänen. 

Ordet termtyngd finns bara representerat av ett enda belägg i GM. För 
vårdtyngd är samtliga utom ett belägg från samma artikel och samma 
kontext. Det är därför svårt att utifrån GM säga något generellt om dessa 
(ywgiZ-sammansättningars bildlighet. Av de mer frekventa metaforiska 
sammansättningarna är det endast tonvikt och huvudvikt som helt klart 
hämtar lederna från olika domäner {jämvikt, motvikt, tyngdpunkt och 
tyngdlös är i sin helhet hämtade från domänen VIKT-TYNGD; fallet övervikt 



är lite mer komplicerat).' Analyserna ovan har visat att det är just tonvikt 
och huvudvikt som mest påminner om de mycket schematiska och 
abstraherade simplexanvändningama av vikt, och därmed också har väldigt 
svag anknytning till fysisk vikt. (Att tonvikt alltjämt har kollokationslänkar 
till LJUD-domänen är en annan sak. Relationen mellan de ingående 
domänerna i tonvikt diskuteras närmare ovan i 4.2.4.2.) Hur mycket deras 
blendkaraktär har orsakat blekheten är svårt att uttala sig säkert om, men 
sannolikt har denna spelat in. 

4.6.4. Spatialiteten hos substantiven och hos läggaAigga 

Vissa spatiala drag återkommer i kontexterna till flera substantiv inom 
domänen VIKT-TYNGD. Hit hör särskilt placeringsverbet lägga som figure
rar flitigt i användningen av vikt, tonvikt, huvudvikt, tyngdpunkt och till viss 
del även tyngd och kroppstyngd. Även den statiska släktingen ligga spelar 
en väsentlig roll. För alla substantiven utom för vikt är användningen av 
lägga och ligga parallell, dvs. lägga fungerar kausativt visavi ligga. Men 
för vikt motsvaras inte konstruktionen "A lägger vikt vid X" av "vikten 
ligger vid X". (Ett belägg på "det ligger vikt vid X" finns dock i GM.) Där
emot används ligga ofta tillsammans med vikt för att ange viktvärdets 
"position" på en tänkt skala, som i Tjänstevikten ligger på 1270 kg ... 
(p76). Den senare konstruktionen är mycket allmän och kan användas för 
alla typer av mått och siffervärden - jfr inflationen inom mediebranschen 
[...] ligger på åtta procent (p87). Därigenom kan alla vikt-
sammansättningar med konkret betydelse kombineras med ligga. I GM 
förekommer ligga dock bara i var sitt belägg för substantiven medelvikt, 
normalvikt och tjänstevikt. 

Substantiven som kombineras med lägga och ligga kan i vid mening 
sägas uttrycka tyngdfördelning, vilket delvis förklarar deras rumsliga 
karaktär. I de konkreta betydelserna av tyngd-orden - tyngd, kroppstyngd 
och tyngdpunkt - används verben främst för att beskriva fördelning av 
kroppstyngden. (Dessa belägg är dock få i GM.) Däremot används inte 
v/fe-substantiven så; tonvikt och huvudvikt används över huvud taget inte 
om fysisk vikt, och vikt brukas mycket sällan om fysisk tyngdfördelning -
då används hellre tyngd. (Däremot används bakvikt om tyngdfördelning, 
men kombineras då inte så gärna med lägga och ligga.) 

' Ordet huvudvikt skulle teoretiskt mycket väl kunna användas om fysisk vikt, t.ex. när 
man vill jämföra vikten på ett djurs huvud med dess totala kroppsvikt: huvudvikten 
utgör en jjärdedel av kroppsvikten. Några sådana belägg har jag emellertid inte träffat 
på. Den betydelsen är i alla händelser inte konventionaliserad och de abstrakta 
användningarna utgår inte från den. I stället används både huvud och vikt metaforiskt i 
sammansättningen, men lederna hämtas från olika källdomäner. 



Det spatiala draget hos de båda verben framträder nu olika starkt till
sammans med olika substantiv. I viA:i-användningen är rumsligheten i hög 
grad förbleknad, medan den är mycket påtaglig i kontexterna till tyngd
punkt. Bibehållen rumslighet i de abstrakta användningarna speglas bl.a. i 
möjligheterna till spatial befrågning. Jfr: 

Var ligger tyngdpunkten i förslaget? 
Var har de lagt tyngdpunkten i förslaget? 
*Var ligger vikten i förslaget? 
*Var har de lagt vikten i förslaget? 

I GM kan detta fenomen inte iakttas direkt, eftersom det saknas direkta 
befrågningsbelägg. I stället speglas det i bruket av indirekta frågebisatser, 
som dock inte heller är särskilt vanliga i materialet. 

(135) Beroende på var man lägger tyngdpunkten i en 
skatteomläggning när priserna stiger, kan man välja hur man 
vill lindra inflationen ... (r79) 

Bibehållen rumslighet indikeras allmänt av: 
- möjligheter till spatial befrågning 
- möjligheter att uttrycka förändringar som förflyttningar (se nedan) 
- andra möjligheter att beskriva substantivreferenten som rumsligt 
lokaliserad (se nedan) 

Motsatsen, dvs. förbleknad rumslighet, samvarierar med flera grammati-
kaliserade konstruktioner och kollokationsmönster: 

- användning i naken nominalfras - jfr lägga vikt vid X vs lägga 
tyngdpunkten på X 
- användning av prepositionsstyrda sats- och infinitivbestämningar -

jfr lägga vikt vid att något sker vs lägga tyngdpunkten på miljön 
- användning av intensitetsbestämningar; jfr lägga stor vikt vid X vs 

*lägga stark tyngdpunkt på X 
- prepositionsvalet: vid synes indikera svagare rumslighet än på 

Särskilt naken nominalfras och infinitiv- och satsbestämningar är tecken på 
mer grammatikaliserade funktioner. Naken nominalfras innebär en sorts 
dekategorisering av substantivet, som här inte fungerar fullt ut som ett refe
rerande substantiv. Förekomsten av intensitetsbestämningar indikerar att 
agenten inte främst manipulerar fördelning och lokalisering av en given 
totalmassa (som vid kroppstyngd) utan även kan påverka storleken, inten
siteten, hos substantivreferenten (som vid vikf. man kan lägga större eller 
mindre vikt vid något). Det senare är både i konkret och överförd använd-

' Med naken nominalfras (NP) avses i Tabell 8 naken nominalfras enligt SAG kap 14 § 
30. 



ning ett mindre rumsligt fenomen än det förra. För de mest spatialt 
inriktade tyngdfördelningssubstantiven (främst kroppstyngd och tyngd) är 
den enda naturliga intensitetsbestämningen hela: Nästan hela hennes tyngd 
vilade mot hans arm (b77). Substantivens förhållande till dessa gramma-
tiska fenomen sammanfattas i tabell 8.' De första fyra raderna i tabellen ger 
allmänna data om förekomsterna av substantiven och verben i GM. Den 
mellersta avdelningen gäller indikationer på bibehållen rumslighet hos 
substantiven. Den sista avdelningen tar upp indikationer på förblekning och 
grammatikalisering i de abstrakta belägg som inkluderar ligga och lägga. 
Procentvärdena anger just andelen lägga- och /zgg-a-belägg. 

Tabell 8: Grammatiska fenomen relaterade till VIKT- och riWGD-substantiv. 

fenomen/substantiv kropps tyngd tyngd huvud ton vikt 
tyngd punkt vikt vikt 

antal subst-belägg totalt 16 125 528 6 96 1083 
abstraktionsandel i GM 0 ca 90 ca 50 100 100 ca 80 
antal belägg läggaAigga 1 58 10 3 35 101 
konkr bel läggaAigga 1 0 1 0 0 0 
spatial befrågning ja ja ja ja ja nej 
annan lokalisering ja ja ja nej ja nej 
förflyttning ja ja ja nej enstaka enstaka 
naken NP 0% 2% 30% 0% 11 % 83 % 
vid 0% 0% 40% 66% 31 % 94% 
på 100% 71 % 30% 33% 66% 3% 
att-sais och infinitiv 0% 1 % 0% 0% 6% 20% 
bestämningar 
intensitetsbestämningar nej nej vanligt nej ovanligt vanligt 

Tabellen kan sägas illustrera ett skalfenomen. Längst till vänster återfinns 
kroppstyngd, som är det mest konkreta av substantiven. Det används aldrig 
metaforiskt i GM. Kroppstyngd är något som i första hand fördelas rums
ligt. (Se exempel (134).) Ordet uppvisar därför de mest spatiala värdena for 
de olika parametrarna i tabellen. Längst till höger hittar vi vikt, som 
genomgående uppvisar de minst rumsliga och mest grammatikaliserade 
användningarna. Av orden med både konkret och bildlig användning är 
tyngdpunkt och tyngd mest spatiala, vilket torde ha att göra med att gravi
tationens verkningar här är ett levande element även i de överförda 
användningarna, vilket det inte är for de övriga orden. 

Raden "lokalisering på annat sätt" går delvis utanför kollokationerna 
med verben lägga och ligga. Där indikeras att en del av substantiven kan 
kollokera även med andra typer av uttryck för rumslig lokalisering. Detta 

' Ord som enbart bestäms med hela har i tabellen angetts sakna intensitetsbestämning. 
Bestämningen hela forekommer inte som bestämning till tyngdpunkt. 



är allra vanligast för tyngdpunkt och gäller både konkreta och abstrakta 
användningar. 

(136) konk: Tyngdpunkten placerad på en armslängds avstånd rakt 
ut från bröstet. (b81) 

(137) abs: ... hyresgäströrelsen är hyresgästemas viktigaste 
intresseorganisation ~ där måste tyngdpunkten i det 
bostadspolitiska arbetet ligga, och det försöker vi inom vpk 
också åstadkomma 

(138) abs: ... de praktiska åtgärder som genomförs för att förbättra 
Qällsäkerheten får sin tyngdpunkt lokaliserad till själva 
Qällområdet. (r79) 

Det sista exemplet visar en blandning av abstrakta och konkret rumsliga 
drag som är ganska vanlig för tyngdpunktskontexterna. Här är tyngd
punkten i sig abstrakt och betyder något i stil med 'merparten'. Lokalise
ringen är däremot konkret geografisk, om än något diffust utspridd. Det 
finns fler exempel på abstrakta tyngdpunkter som är konkret geografiskt 
lokaliserade. 

(139) Socialdemokratemas åldringsvårdsprogram har tyngdpunkten 
söderut i den geografiskt otympliga kommunen. (p76) 

(140) En ny brittisk befälhavare vid namn Montgomery hade vunnit 
en viktig försvarsstrid med tyngdpunkten strax söder om den 
ort som halvannan månad senare skulle göra honom 
världsberömd. (p76) 

Konkreta tyngder (i föremålsbetydelsen) kan förstås också lokaliseras 
rumsligt. (Däremot sker det inte med konkreta vikter i GM.) I överförda 
sammanhang lokaliseras tyngder främst till olika kroppsdelar, se avsnitt 
8.6.2. Att den helkonkreta sammansättningen kroppstyngd lokaliseras 
rumsligt är knappast förvånande. För tonvikt förekommer bara enstaka fall 
av tydlig lokalisering utanför lägga- och %ga-kontextema. 

Raden "förflyttning" i tabellen går helt utanför verbkontexterna och 
syftar på möjligheten att uttrycka abstrakta förändringar som rumsliga för
flyttningar. Även här intar tyngdpunkt en särställning - se även exemplen 
(104) och (106). 

(141) Man har valt att på flera andra sätt försöka överföra skattemas 
tyngdpunkt från de inflationsskyddade skatteskaloma till de 
vanliga människoma, (r79) 

(142) Vi får vara nöjda, om tyngdpunkten kan förskjutas något i 
riktning mot allmänt fredsskapande medel. (r79) 



Jfr 

(143) *Vi får vara nöjda, om vikten kan förskjutas/flyttas något i 
riktning mot allmänt fredsskapande medel. 

Även det helkonkreta kroppstyngd kombineras ofta med flytta. Något 
enstaka yZj/to-exempel finns också för konkret tyngd (liksom för konkret 
vikt, som då handlar om kroppstyngdsfördelning). I överförda tyngd-
sammanhang handlar förflyttningar oftast om att bära med sig tyngder eller 
lyfta av sig tyngder, se vidare kapitel 8 om förflyttning. Abstrakta 
användningar av vikt kombineras inte med förflyttning, och knappast heller 
de konkreta. Däremot finns det ett belägg på förskjutning av tonvikt. 

En konstruktion som är möjlig för alla orden utom vikt är "med 
SUBSTANTIV på X". (Det saknas dock GM-belägg för kroppstyngd, och för 
tyngd finns bara enstaka konkreta användningar.) Konstruktionen är i sig 
inte särskilt tydligt rumslig, men den är kompatibel med metaforiskt 
rumsliga konceptualiseringar. Särskilt frekvent är konstruktionen hos ton
vikt, där den ingår i drygt hälften av beläggen, men den är också vanlig hos 
tyngdpunkt och huvudvikt. 

( 144) ... till att börja med engagerade hon sig hårt i 
forskningsarbetet, med tyngdpunkt pä den äldre brodern. 
(b77) 

(145) De vittnar om en synnerligen ambitiös inspelningspolitik med 
tonvikt på exklusiv äldre musik av hög kvalitet. (p65) 

(146) ... det amerikanska förlaget föreslog honom att skriva en bok 
om Europas natur med huvudvikt på djuren ... (p65) 

Sammantaget visar genomgången att de i grunden rumsliga verben lägga 
och ligga spelar en väsentlig roll för flera av substantiven inom VIKT-
TYNGD, men den rumsliga karaktären är olika framträdande tillsammans 
med olika substantiv. Minst rumsliga är verben i kombination med vikt, 
som också är det enda av substantiven som inte fokuserar en tydlig 
del-helhetsrelation. Substantivens spatialitet inverkar således till viss del 
på verbens spatialitet. Genomgången lär oss att det inte alltid räcker att 
konstatera vilka kollokat som samvarierar med nodorden för att kunna 
fastslå graden av bibehållen rumslighet i de metaforiska användningarna. 
Man måste också beakta att kollokatens förblekningsgrad kan variera i 
olika typer av kontexter. Detta är också i samklang med att det som 
grammatikaliseras inte primärt brukar vara lexem, utan lexem använda i 
vissa konstruktioner. 



4.6.5. Simplex vs sammansättningar 

Det finns stora skillnader i abstraktionsandel mellan simplex och samman
sättningar. För simplexet vikt är 3/4 av beläggen abstrakta, med kontex-
tuella ramar som klart och tydligt avviker från de konkreta beläggens kon
texter. Även för -vikt som efterled dominerar de abstrakta beläggen 
sammanlagt, men 46 av de 57 typerna är enbart belagda i konkreta använd
ningar, medan endast 7 har helt igenom abstrakta användningar. De 
abstrakta beläggen kommer i stället främst från de fyra högfrekventa 
sammansättningarna motvikt, övervikt, jämvikt, tonvikt, där de abstrakta 
betydelserna dominerar kraftigt. För vikt- som forled är de konkreta beläg
gen däremot i överlägsen majoritet. 

F/Ä:/-sammansättningarnas kollokationsmönster är betydligt mindre en
tydiga än kollokationema för simplexet vikt. Sammansättningarna tenderar 
dock att behålla en del drag från simplexanvändningama. Konkreta vikt-
sammansättningar förekommer t.ex. ofta i kontexter där det anges siffer-
mått för viktens storlek. Två av de högfrekventa abstrakta viÂ:i-kollokatio-
nerna förekommer också tillsammans med abstrakta sammansättningar, 
framför allt för tonvikt {lägga tonvikt vid/på) och huvudvikt (fästa/lägga 
huvudvikten vid/på). Men sammansättningarna har inte lika snäva kolloka
tionsmönster som simplexet. De fyra högfrekventa sammansättningarna 
uppvisar också betydligt fler källdomänsdrag än simplexet vikt. 

För simplexet tyngd är cirka hälften av beläggen abstrakta. Bland 
sammansättningarna med tyngd- som förled är ca två tredjedelar av beläg
gen abstrakta, men nästan samtliga hänför sig till tyngdlöshet eller tyngd
punkter. De övriga sammansättningarna med tyngd- som förled är således 
helt eller nästan helt konkreta. Även sammansättningarna med -tyngd som 
efterled är dominerande konkreta. En hel del källdomänselement gör sig 
påminda i de abstrakta användningarna hos både sammansättningarna och 
tyngd. För abstrakt tyngdpunkt finns en hel del spatialitet kvar, även om 
gravitationens vertikalitet knappast bibehållits. 

Sammansättningar och simplex har generellt alltså inte identiska egen
skaper, men det finns många likheter och beröringspunkter. 



5. Verbet väga 

5 . 1 ,  I n l e d n i n g  

Totalt har 952 belägg av verbet VÄGA excerperats i grundmaterialet (GM). 
Imperativformen väg har inte exce erats, eftersom det skulle bli orimligt 
mödosamt att manuellt homografseparera beläggen från substantivet väg, 
som är betydligt mer frekvent. 

Fördelningen över ordformer och material framgår av Appendix C.' 
Riksdagsmaterialet står för den största beläggsandelen och riksdagsbeläg
gen dominerar särskilt beträffande infinitivformema väga och vägas samt 
presensparticipet vägande. Romanerna står i gengäld för merparten av 
preteritumbeläggen. De olika formerna visar sig ha påtagligt varierande 
abstraktionsandelar, vilket framgår av tabell 9. Flera av dem används 
enbart abstrakt i GM. 

Tabell 9: Abstraktionsandelen för Fiö^-formema. 

Ordform Frekvens Varav Abstraktions Osäkra 
abstrakta andel (%) 

väga 220 184 84 1 
vägande 82 82 100 0 
vägas 114 110 96 0 
vägd 5 5 100 0 
vägda 4 1 25 0 
vägde 208 67 32 2 
vägdes 10 3 33 1 
väger 252 114 45 0 
vägs 17 11 65 0 
vägt 29 20 69 0 
vägts 11 8 73 0 
Totalt 952 605 64 4 

Som framgår av tabell 9 utgör närmare två tredjedelar av beläggen över
förda användningar. Särskilt de infmita formerna används företrädesvis 
abstrakt. Den enda ordform som uppvisar en jämn fördelning mellan kon
kret och abstrakt användning är presensformen väger. Det är också den 
böjningsform som har jämnast spridning över de olika delmaterialen. De 
olika verbformemas koppling till bildlighet kommenteras vidare nedan. 

' Perfektparticipet har i Appendix C inte särskilts från verblemmat. De beläggen är 
också påtagligt fa; nästan samtliga belägg på vägt är supinumanvändningar. 



Fördelningen mellan delmaterialen är som nämnt också ojämn, se tabell 
10. Flest belägg bidrar riksdagsmaterialet med och nästan samtliga är 
abstrakta. Det gör att riksdagsmaterialet står för nära hälften av de 
abstrakta beläggen. Riksdagsprotokollen slår därför starkt igenom i de 
abstrakta kollokationema, och vissa frekventa uttryckssätt är starkt bundna 
till den politiska diskursen. På motsvarande sätt domineras de konkreta 
användningarna av de båda romanmaterialen, som står för drygt hälften av 
de konkreta beläggen. I pressmaterialen är de abstrakta beläggen i majori
tet, trots att det största pressmaterialet. Press 87, uppvisar en helt jämn för
delning mellan abstrakt och konkret. 

Tabell 10. Fio^-beläggen fördelade över delmaterial och abstraktions
status. 

Abstraktion/material romaner press riksd. Tot 
bil b81 p65 p76 p87 r79 

Abstrakta 63 59 40 32 130 281 605 
Konkreta 105 75 11 18 128 6 343 
Osäkra 3 0 0 0 1 0 4 
Totalt 171 134 51 50 259 287 952 

5.2. Vägandets semantiska element 

5.2.1. Översikt 

Verbet väga hör till viktdelen av domänen VIKT-TYNGD. Det konkreta 
vägandet är relaterat till två besläktade företeelser; dels en egenskap hos 
fysiska kroppar, dels mätningen av denna egenskap. Fysiska kroppar har 
massa, och massan mäts med vågar och anges som kroppens vikt. Både 
massans storlek och mätandet av den kan beskrivas med verbet väga: vi 
säger att ett föremål väger si och så mycket, och vi säger att vi väger 
föremålet för att utröna dess vikt, dvs. dess massa. Det intransitiva bruket 
används för att ange viktens storlek och har typiskt ett måttsadverbial som 
bestämning; det transitiva används för mätningen och har beteckningar för 
fysiska föremål eller kroppar som objekt.' Dessa båda användningar av 
verbet kallas nedan för huvudanvändningarna, och båda har bildliga 
motsvarigheter, se nedan. 

' SAG betraktar visserligen måttsuttryck som fungerar som komplement till väga som 
objekt - alltså även i konstruktioner som "Paketet väger mer än tio kilo". SAG anger 
dock att de erinrar om både adverbial och objekt (SAG Objekt § 29). ΝΕΟ betraktar 
sådana måttsuttryck som adverbial, och så betraktas de även här. För enkelhets skull 
benämns betydelse- och konstruktionstypen således intransitiv. 



De centrala semantiska elementen i den konkreta vägningsdomänen 
återkommer på ett eller annat sätt även i överförda användningar och kan 
schematiskt beskrivas som i figur 5. 

i generella termer i vägningstermer 
den som mäter/värderar vägare, vågmästare 
det som mäts/värderas "ponderand" 
mätt/värderad egenskap vikt 

egenskapens styrka viktens storlek 
instrument våg 

instrumentets delar vågskål 
jämförelseobjekt motvikt 

Figur 5. Vägandets semantiska element. 

De listade elementen kan ses som mer domänspecifika semantiska roller, 
som i sin tur kan ses som instantieringar av generella arketypiska roller 
som agent, patient, upplevare, instrument etc. (jfr Langacker 1991, Fill
more & Atkins 1992). Det varierar avsevärt i vilken utsträckning väg-
ningstermerna även används i överförda sammanhang. Redan i den kon
kreta källdomänen saknas konventionella termer för flera av de grund
läggande elementen och aktörerna. Agentrollens beteckningar vagare och 
vågmästare avser historiska förhållanden, där de denoterat personer med 
särskilda förtroendeuppdrag eller yrkesutövare med speciella uppgifter. 
Ordet vågmästare betecknade historiskt en person som förestod stadens 
våg och ansvarade för vägningens riktighet. Ordet vägare har haft liknande 
historiska betydelser, jfr även sammansättningar som stadsvägare, krono-
vägare (SAOB, KLNM). Inget av orden har använts för att generellt 
beteckna en person som utför vägning. Ingen av termerna används i dag 
konkret; vågmästare brukas uteslutande i en specifik bildlig betydelse i 
politiska sammanhang om 'person eller parti vars röst(er) blir utslags
givande' (jfr ΝΕΟ), vägare används inte alls. (En likartad bakgrund vidlå
der bärare, se avsnitt 8.2.) Här kommer vägare att användas som analytisk 
term för den som mäter vikten. 

Det föremål som vägs eller vars vikt beskrivs har heller aldrig haft 
någon generell beteckning, trots att det är det mest centrala elementet i 
sammanhanget. Vi kan säga t.ex. "Kunden kan väga mandarinerna på 
vågen vid grönsaksdisken" eller "Olof väger säkert 10 kilo mer än Helena", 
men någon generisk beteckning för det semantiska element som här 
instantieras av mandarinerna, Olof och Helena har uppenbarligen inte 
upplevts som nödvändig. Här kommer den semantiska rollen att benämnas 
med den kvasilatinska beteckningen ponderand. 

Eftersom beteckningar saknas för vägaren och ponderanden finns det 
inga termer att projicera till de abstrakta användningarna, men själva 



rollerna projiceras: någon (människa) måste intentionelit utföra vägningen 
av ponderanden, vars vikt metaforiskt ofta beskrivs med tyngdadjektiv 
(däremot sällan med substantivet vikt). Det innebär att både den som väger 
och det som vägs alltid beskrivs utifrån måldomänen i överförda 
användningar. Däremot kan både våg och motvikter projiceras även som 
termer. Andra termer som projiceras inkluderar vikten, uttryck för viktens 
storlek och själva vägandet. 

De båda huvudanvändningarna beskrivs i ordböcker, där de också 
kopplas till bildliga varianter. Till den intransitiva egenskapsbetydelsen (ha 
som vikt) relateras exempelvis i ΝΕΟ överförda användningar med inne
börden 'ha (stor) betydelse' exemplifierat av chefens ord väger alltid tungt; 
en vägande invändning.^ Till den transitiva mätningsbetydelsen (bestämma 
vikten) kopplas bildliga uttryck som rör övervägande, jämförelse, 
eftertanke o.d.: väga för och emot; väga nyttan mot kostnaderna; väga sina 
ord på guldvåg} 

En tredje konkret användning av väga brukar anges som synonym med 
balansera: sitta och väga på stolen. Även här finns i ΝΕΟ en överförd 
nyans: det står och väger i matchen. Den överförda nyansen synes faktiskt 
medföra mer associationer till balansvågar än den konkreta, vilket nog 
beror på att konstruktionen förutsätter två dikotomiska ponderander. Den 
överförda betydelsen kan därför associeras med viktdelen av domänen 
VIKT-TYNGD, precis som de båda huvudanvändningarna. Den konkreta 
betydelsen i sitta och väga på stolen har däremot mänskliga subjekt och 
handlar mer renodlat om att parera gravitationen, vilket snarare kopplar 
betydelsen till tyngddelen av domänen (jfr verbet balansera, avsnitt 9.4). 
Konstruktionen "stå och väga" är i alla händelser inte ovanlig; i GM 
förekommer frasen stod och vägde 1 gånger. 

Nedan kommenteras de centrala semantiska vägningselementen. 

' Beskrivningar och exempel i det här avsnittet är primärt hämtade från ΝΕΟ om inte 
annat anges. 
^ I NEG förklaras inte vari skillnaden mellan överförd och bildlig består. Förmodligen 
har man övertagit föregångaren Svensk ordboks beskrivningsprinciper, där följande 
sägs: "En överförd betydelse ... skall ändå kännas helt etablerad och vara möjlig att 
använda i många olika syntaktiska sammanhang. En bildlig betydelse är däremot ofta 
begränsad till ett fåtal syntaktiska omgivningar. Ibland har den karaktär av liknelse, 
ibland kan den kännas litterär eller på annat sätt ovanlig. — Det måste emellertid 
noteras, att skillnaden mellan bildligt och överfört ofta är vansklig att göra." I den här 
avhandlingen görs ingen motsvarande termskillnad mellan överförda och bildliga 
betydelser. Graden av bildlighet förutsätts heller inte kopplad till hur många syntaktiska 
konstruktioner uttrycket kan ingå i utan snarare i vilken utsträckning dessa alluderar till 
källdomänen. 



5.2.2. Vikten och viktens storlek 

Det mest centrala i vägningen är den egenskap hos ponderanden som i 
källdomänen benämns vikt. Det är just viktens storlek som anges med den 
intransitiva användningen av verbet väga. Ordet vikt och dess samman
sättningar är därför mycket vanliga i de konkreta beläggen av verbet väga·, 
se exemplen (26) och (27). I överförda användningar är det emellertid 
mycket sällsynt att ordet vikt får beteckna denna egenskap hos ponderan
den. Det förekommer bara någon enstaka gång. (Se t.ex. det mer innovativa 
exemplet (89).) Det normala är att själva egenskapen inte benämns alls i 
abstrakta sammanhang. Vid några tillfällen nyttjas dock tyngd i den posi
tiva abstrakta betydelsen, se 4.3.1. 

(147) Det beror på vilken grad av medmänsklighet man väger in 
bland skälen eller vilken tyngd humaniteten får. (r79) 

(148) ... man måste väga in tyngden av de sysselsättningstillfallen 
som skapas av det lilla sågverksföretaget... (r79) 

I konkreta sammanhang förekommer tyngd bara ett par gånger i samband 
med att någon väger något i handen (se vidare nedan, avsnitt 5.4) samt en 
gång kopplat till den mer speciella väga-betydelsen 'balansera'. Det 
handlar alltså tydligt om tillfällen då gravitationen medför upplever av 
tyngd eller av tyngdens fördelning. 

Olika ponderander har olika stor vikt. Precis som substantivet vikt upp
visar också väga slående skillnader mellan konkreta och abstrakta sätt att 
ange viktens storlek: "X väger mycket/lite" respektive "X väger tungü'lätt". 
Här är dock fördelningen en smula förvånande. Det visar sig att tyngd-
adverben TUNGT och LÄTT främst är kopplade till de abstrakta använd
ningarna, inte de konkreta. Där indikeras i stället viktens storlek med de 
mer allmänna adverben respektive LITE.^ Följande belägg är typiska 
för abstrakta respektive konkreta storleksangivelser. 

(149) abs: Sören Norrby (fp) tryckte hårt på att skärgårdsbomas 
erfarenheter ska väga tungt då trafiken planeras. (p87) 

(150) abs: Julien Favets övertygelse väger lätt mot 
Barbieförsvararen Jacques Verges försvarsteknik. (p87) 

(151) abs: Som värdemätare vägde nog Ungern aningen för lätt. 
(p87) 

(152) konk: Kärran som Lars drog skramlade, de tomma tunnorna 
vägde inte mycket. (B77) 

' Naturligtvis anges storleken i konkreta sammanhang också med verkliga måtts-
adverbial, se nedan om de konkreta kollokaten. 



(153) konk: Folk blir förvånade när de får veta att jag faktiskt väger 
så mycket. (b77) 

(154) konk: Sex köttpaket härifrån vägde alla för lite. (p87) 

(155) konk: Och hur mycket väger varje löv; ett femtedels gram? 
(b77) 

Det sista exemplet illustrerar också att den neutrala frågan för konkret 
vägande är "Hur mycket väger X?". Den fungerar inte för abstrakt vägande 
-jfr *Hur mycket väger deras synpunkter? Motsvarande abstrakta fråga är 
"Hur tungt väger X?". I tabell 11 nedan framgår styrkan i sambandet 
mellan abstraktionsstatus och storlekskollokationer. 

Tabell 11. K4G^-kollokationer som uttrycker viktens storlek. 

TUNGT/LÄTT konk abs totalt MYCKET/LITE konk abs totalt 
tungt 1 107 108 mycket 20 2 22 
tyngre 1 32 33 mer 16 3 19 
tyngst 0 18 19 mera 2 2 4 
lätt 2 31 33 mest 0 1 1 
lättare 0 1 1 lite 14 0 14 
lättast 0 0 0 mindre 10 0 10 
lätt eller tungt 0 1 1 minst 0 0 0 
totalt 4 190 195 totalt 62 8 70 

I tabellen redovisas endast belägg som utgör adverbial till verbet.' Attribu-
tiva adjektiviska belägg där bestämningen hör till ett objekt har inte med
räknats - typen hon väger den allt tyngre tidningen har alltså uteslutits. 
Däremot har typen tungt vägande skäl inräknats. Just participformen 
vägande intar en särställning med konstruktionen "tungt vägande NP", som 
ingår i 49 belägg. Samtliga är abstrakta. (De vanligaste huvudorden i 
nominalfraserna är skäl, argument och inlägg.) Det framgår tydligt av 
tabell 11 att den högintensiva delen av respektive skala utnyttjas flitigare 
än den lågintensiva, dvs. TUNGT/MYCKET används mer än LÄTT/LITE. 

Vilka slutsatser ska man dra av att de konkreta tyngdadverben så tydligt 
förknippas med de abstrakta verbanvändningarna? Man kan knappast 
hävda att tungt och lätt är särskilt bleka adverb i det här sammanhanget. 
Visserligen är adverbiella användningar generellt mer grammatikaliserade 
än adjektiviska - man kan jämföra med att de entydigt adjektiviska 
formerna tung, tunga, tyngsta, lätta, lättaste nästan enbart förekommer i de 
konkreta våga-beläggen. Men tyngdadverben bidrar ändå tydligt till att 
behålla anknytningen till vägningsmetaforikens källdomän. Kanske kan 
man se de abstrakta användningarna som ett slags överdriven anpassning 

' Frasen lätt eller tungt ingår i ett samordnat belägg. 



till en källdomänsterminologi som i detta sammanhang sedan länge är föga 
bruklig. (Tendensen till uppdelning verkar mycket gammal, att döma av 
språkexemplen i SAOB.) 

Man kan också fråga sig varför tyngdadverben inte används konkret i 
någon större utsträckning. Förmodligen är skälet att de är alltför konkreta, 
alltför sensoriska. Bruket av mycket/lite indikerar en mer abstraherad 
kvantifiering där siffervärdet är det centrala, inte upplevelsen av tyngden. 
Jfr Hur mycket väger/kostar/rymmer väskan? Jfr också frågorna 

( 156) Hur mycket väger väskan? 

(157) Hur tung är väskan? 

De båda frågorna används i olika sammanhang och frågaren förväntar sig 
olika typer av svar. Fråga (156) besvaras helst med ett mått på vikten 
medan (157) snarare lockar till att upplevelsen av tyngden specificeras: 
"Den är inte särskilt tung; jag orkar bära den hela vägen." 

Den tydliga tendensen till betydelsemässig uppdelning av kollokaten gör 
i alla händelser att de abstrakta användningarna blir mer autonoma. Om 
fördelningen hade varit den omvända skulle förblekningen och autonomi-
seringen emellertid ha framstått som ännu tydligare. Nu bidrar tyngdadver
ben i stället till att på en gång signalera dels att den abstrakta betydelsen av 
väga besitter en viss självständighet (eftersom den konkreta betydelsen 
förknippas med andra adverb), dels att anknytningen till källdomänen ändå 
bibehålls. På det viset kan vi både ha och äta av den kaka som den konven
tionella metaforiken erbjuder, vilket förmodligen är en ideal ordning. 

5.2.3. Motvikter och dikotomi 

Det intressanta med ponderanden är ofta inte den exakta vikten i sig, utan 
dess relation till en annan ponderands vikt. Vägning förutsätter jämförelse, 
och den klassiska vägningsproceduren med balansvågar bygger just på 
jämförelsen som princip. Vägandet får också ibland stå som en emblema
tisk metafor för värderande jämförelser över huvud taget. 

(158) Varför skulle man alltid jämföra, väga på väg och se vem som 
hade det värst? (b81) 

( 159) Låt mig som liberal ändå tala om våg och om att väga. Det 
gällde att väga ett jordbruksintresse mot ett miljövårdsintresse. 
(r79) 

Jämförelsemomentet i de abstrakta användningarna inbegriper mycket ofta 
en "motvikt" som ponderanden relateras till. Och det är nästan alltid just 
två företeelser som sätts mot varandra - precis som på balansvågen. 
Abstrakt vägande är nästan uteslutande dikotomiskt. Man kunde annars 
tänka sig att en abstraherad användning av väga i bemärkelsen 'värdera' 



skulle tillåta en större frihet i att relatera en mängd olika saker till varandra. 
Den friheten utnyttjas sällan. Om dikotomin främst beror på konceptuella 
rester från balansvågsvägning - eller på en mer allmänmänsklig kognitiv 
tendens - är svårt att fastslå enbart med den här studien som grund. Det är 
möjligt att vi besitter en mer allmän kognitiv tendens att tänka dikotomiskt, 
en tendens som inte är beroende av semantiken hos just de här orden. 
Talmy (1988:97) har observerat att abstrakta metaforiska krafter {force 
dynamics) företrädesvis inbegriper exakt två krafter - inte en, tre eller fler. 
Det kan tänkas att vägningsmetaforen fått sådant fäste i det konventionella 
språksystemet just genom att den passar så väl ihop mer övergripande 
tankemönster. Det dikotomiska draget återkommer hur som helst hos en 
mängd ord med anknytning till VIKT-TYNGD: väga, överväga, avväga, 
avvägning, uppväga, motväga, motvikt, övervikt, jämvikt, balans, 
balansera. 

Det abstrakta motvägandet speglas språkligt bl.a. i mängden kompara
tiver samt genom vissa kollokat, framför allt hög abstrakt samförekomst av 
VÄGA och mot, varandra, jämfört, än, jämnt (samtliga dessa hör till de 
signifikanta kollokaten) samt olika, andra och frasen för och emot. 

(160) Men man får här, vilket vi också påpekade, väga nackdelarna 
mot fördelarna. (p65) 

(161) Per Edvin Sköld trodde att motbokens gynnsamma och 
skadliga effekter från nykterhetssynpunkt vägde jämnt, (p65) 

(162) Hur ska man väga argumenten för och emot? (p87) 

(163) ... en sorts litterärt detektivarbete där indicierna för det ena 
eller det andra vägs på guldvåg. (p87) 

(164) Det är den tjugoförsta mars och ljus och mörker väger lika. 
(b81) 

(165) Hon måste få väga det ena mot det andra. (b77) 

(166) Medan "avsvalningen" av avfallet pågår, är det klokt att 
använda tiden till att väga olika alternativ för den längre 
förvaringen mot varandra. (p76) 

Som synes dominerar de transitiva användningarna med en intentioneli 
vägare som subjekt, men intransitiva konstruktioner är inte ovanliga. Den 
lite mer allmänna varianten "att väga olika Ζ mot varandra" är mindre 
dikotomisk och fungerar som det vanligaste alternativet till den strikta 
dikotomin. (Se exemplen (166) och (176).) (Däremot sätts mycket sällan 
t.ex. tre ponderander mot varandra med mindre än att en hamnar i ena våg
skålen och de andra två i den andra.) 

Ett uttryckssätt som hämtats direkt från den fysiska vägningsdomänen är 
"det väger jämnt" eller "X och Y väger jämnt", där X och Y primärt 



refererar till vågdelar, oftast vågskålarna. (Se även avsnittet om vågar 
nedan.) 

(167) konk: ... och mellan oroliga stearinljuslågor och blå hyacinter 
tittade han på Tora och på Tekla Johansson som hjälpte henne 
att väga opp karameller. Han tittade noga på allting, på 
påsarna och mässingsviktema och på fågelnäbbarna som 
möttes när vågens marmorskivor vägde jämnt. (b77) 

(168) abs: I "Dikter om ljus och mörker" väger vågskålarna 
tämligen jämnt. (b81) 

(169) abs: Men en annan gång kan det väga jämnt mellan övriga 
skäl för och emot, (p87) 

(170) abs: Vetgirighet och rädsla vägde nästan jämnt i hans själ, 
(b81) 

Verbet motväga används främst med ponderander som både subjekt och 
objekt och den ena ponderanden uppfattas normalt som en motvikt till den 
andra. Betydelsen anges i ΝΕΟ just som 'utgöra motvikt till', men ibland 
närmar sig betydelsen snarast 'balansera'. Sammansättningen har även 
kunnat användas konkret, men de bildliga beläggen synes alltid ha 
dominerat, att döma av beläggen i SAOB. 

(171) Hvar och en målare tillser, att de ämnen han lägger på duken 
riktigt motväga hvarandra. (1807) 

(172) Första ändamålet af en strafflag är att genom hotet af ett 
bestämdt lidande motväga retelsen till ett ingrepp i 
samhällsordningen, (cit.fr. 1813) 

(173) draget av hårdhet motvägdes av en rad goda sidor: hans 
pliktkänsla, saklighet och allmänanda ... (p76) 

Normalt är den första ponderanden (i aktiva satser) den positivt laddade, 
den som motverkar den andra, negativt laddade ponderanden. (Jfr uppväga 
nedan samt avsnitt 4.6.2.1 om motvikt, som uppvisar samma ordnings
följd.) 

Som framgår av tabell 12 nedan (sidan 182) är motväga ett ovanligt verb i 
GM, som endast uppvisar 3 belägg, alla abstrakta. Däremot kombineras 
simplexverbet väga mycket ofta med prepositionen mot i dikotomiska 
sammanhang (123 samförekomster i GM varav 2 konkreta). Kombinatio
nen väga mot utgör dock inget partikelverb, vilket däremot kombinatio
nerna med väga och över, in, upp och samman utgör ~ se vidare nedan. 
Bland annat konstrueras kombinationen väga + mot inte med något 
gemensamt komplement (och mot uppbär heller ingen betoning, vilket par
tiklar normalt gör). Den vanligaste användningen ser schematiskt ut som 



följer (där bör står som approximation för deontiska modaliteter som kan 
vara av skiftande styrka och uttryckas med olika typer av konstruktioner); 

A BÖR väga X mot Y 

(174) Man får alltid väga risken mot vad man anser sig vinna om 
man tar den. (p65) 

(175) Det är omöj ligt och meningslöst att väga primärvård mot 
akutsjukvård. (p87) 

( 176) Avsikten är att nu samla kunskaperna under en hatt för att göra 
det lättare att väga olika intressen mot varandra. (p76) 

(Jfr även beläggen (160) och (165)). Verbfrasen betyder här ungefar 
'värderande jämföra'. Även här förutsätts emellertid att de jämförda 
ponderanderna motverkar varandra på ett dikotomiskt sätt. Däremot 
signalerar inte ordningen mellan ponderanderna vilken som är positivt 
respektive negativt värderad, vilket är fallet hos motvikt, motväga och 
uppväga. 

En annan användningsram för det jämförande väga + moi är 

X väger lätt mot Y 

(177) Menar han att dylika filosofiska dödssynder väger lätt mot 
den hurtighet, språkliga träskoglädje och folkhemska zelotism 
som i övrigt präglar 'om friheten'? (p65) 

Ordet motvikt kan också användas överfört (se 4.6.2.1), men förekommer 
inte i samma abstrakta kontexter som väga eller sammansättningar med 
-väga. Inte ett enda gemensamt abstrakt belägg finns i GM - däremot finns 
ett belägg på konkret samvariation. Detta kan synas något förvånande. 
Förklaringen ligger förmodligen i att motvikt och motväga har andra 
metaforiska funktioner än väga + mot. I sammansättningsfallen {motvikt 
och motväga) är ponderandernas värden givna och det gäller att utnyttja 
den positiva ponderandens kraft mot den negativa. Simplexbruket ("väga X 
mot Y") rör i stället själva värderandet, avstämningen. I förra fallet handlar 
det om (strävan att åstadkomma) balans, i det senare fallet gäller det 
normalt att utröna hur den metaforiska vågen slår. 

Inte heller förekommer väga och jämvikt i samma kontexter (förutom 1 
belägg på väl avvägd jämvikt). Samvariation mellan balans, balanserad 
och väga förekommer dock, och då gäller det nästan uteslutande abstrakta 
belägg. 



5.2.4. Vågar 

Lemmat VÅG har inte excerperats i Språkbankskonkordanserna. Anled
ningen är dels att homografsepareringen gentemot substantivet våg 
'vattenvåg' och verbformen vågar 'törs' skulle bli alltför tidskrävande, dels 
att bildliga användningar sällan förekommer utanför vä^a-kontextema. När 
så sker är det nästan alltid i konstruktionen "A blev tungan på vågen", som 
framför allt förekommer i den politiska diskursen och på tidningarnas 
sportsidor i en mycket pregnant betydelse - däremot används den inte i de 
båda romanmaterialen. 

I gengäld figurerar vågar desto flitigare tillsammans med verbet väga. 
Vågen och dess delar utnyttjas i 32 av de abstrakta beläggen och i 15 av de 
konkreta. Särskilt vågskål har abstrakta anspelningar - av 15 belägg är 
minst 13 abstrakta.' Sammansättningen guldvåg figurerar i vissa stereotypa 
metaforiska konstruktioner. På guldvågen läggs särskilt ord och yttranden. 

(178) Herregud låt bli att märka ord, jag kan inte väga vartenda litet 
yttrande på guldvåg! (b81) 

Guldvågen implicerar en särskilt noggrann vägningsprocedur. En mer 
kreativ variant är att "väga olika stimulanspaket på apoteksvåg" (r79). Det 
hade varit fullt möjligt for oss att mer systematiskt skilja mellan olika 
metaforiska noggrannhetsnivåer med hjälp av olika typer av vågar, men 
guldvågen är den enda som är konventionaliserad. 

En väletablerad stående metaforisk fras är "vara vägd på en våg och 
befunnen för lätt", ett uttryck med bibliska traditioner. Det kan varieras och 
byggas ut på olika sätt, inte sällan humoristiskt. 

(179) Centern är vägd på en grön våg och befunnen för lätt. (p87) 

(180) Där har vi den konstskicklige grannen — vägd på den stora 
vågen och befunnen obefintlig. (b77) 

(181) Nu är det faktiskt så att utredningen arbetade fram alla möj liga 
modeller, vägde dem på den konstitutionella vågen och fann 
att de vägde for lätt. (r79) 

Utbyggnaderna härstammar snarare från måldomänen än från källdomänen. 
Ofta tydliggörs det metaforiska hos vågarna med abstrakta attribut från 
måldomänen; i de ovanstående exemplen gäller det åtminstone en grön och 
den konstitutionella. Även vågskålarna relateras ofta till abstrakta attribut. 

( 182) Nixons avspänningspolitik gentemot Sovjet och Kina kommer 
att väga allt tyngre i historiens vågsltål. (p87) 

' De övriga två beläggen är klassificerade som osäkra beträffande metaforstatusen. 



( 183) Men bakom företagens nymornade intresse ligger också det 
faktum att järnvägen just nu väger tyngre än motorvägarna i 
opinionsbildningens vågsliål. (p87) 

Även på andra sätt görs tydligt att det inte handlar om fysiska vågar. 

( 184) En osynlig våg hänger i luften över oss. (b81 ) 

(185) ... såg prästinnan forskande på Kelderek som om hon vägde 
honom på någon inre vågskål. (b77) 

Vågens roll i de metaforiska projiceringarna är intressant. Vågen och våg
skålen återkommer flitigt i de metaforiska väga-kontexterna. Såväl vägan
det som vågen projiceras alltså till abstrakta sammanhang och är delar av 
samma konventionella metaforiska blend. Vågen behåller där samma rela
tioner och samma instrumentella funktion som i källdomänen; vågen är ett 
redskap for vägandet/värderandet och mätningens resultat är någon gång 
direkt avhängigt instrumentet: 

(186) Jag fattar inte vad för sorts vågskål du har tlinnit som har 
kommit ett barn att väga tyngre än allt detta. (b77) 

Den metaforiska vågen är i grunden en balansvåg: vågskålarna kan väga 
jämnt eller också kan ena vågskålen väga över. (Själva uttrycket väga 
jämnt är vanligt i överförd betydelse - se exempel (161) - och har enligt 
SAOB sin upprinnelse i balansvågsvägning: "om två mot varandra vägda 
föremål: gm lika tyngd hålla vågskålarna i jämnhöjd 1. vågbalken i hori
sontalt läge"; jämnheten refererar alltså till vertikal parallellitet.) Det finns 
emellertid också tydliga tecken på bristande koherens med källdomänen i 
de abstrakta användningarna. Uppenbarligen innehåller blenden ofta bara 
en vågskål, och de jämförda ponderandema hamnar därmed i samma skål. 
Ändå går det att jämföra deras vikt. 

(187) Han resonerar ungefär som om de höga tjänstemännen och de 
som blir förtrampade vägde lika i vågskålen och att han 
därmed på något sätt har visat att han är balanserad. (r79) 

(188) Arbetarnas liv och hälsa har vägt mindre tungt i vågskålen än 
vinstaspekten. (r79) 

Samma drag syns också tydligt i exempel (183) ovan. Möjligen skulle tro
heten mot källdomänen kunna räddas om man antog ett seriellt vägande -
att ponderandema vägs i tur och ordning och utslagen jämförs. (Det finns 
dock ingenting i kontexterna som pekar mot att en sådan konceptualisering 
föresvävat talarna/skribenterna.) Eller också är det instrumentella draget 
hos vågskålen på väg att förblekna och skålen far i stället utgöra sinne
bilden for den helhet som ska bedömas, och de olika ponderandema blir då 
olika faktorer som påverkar denna helhet. Vågskålen blir i en sådan kon
ceptualisering främst den metaforiska behållare där man samlar helheten. 
Då minskar samtidigt den instrumentella funktionen hos vågskålen; man 



kan möjligen se hur stort utslag den senast ilagda ponderanden orsakar, 
men det blir svårt att jämföra olika ponderanders bidrag till helheten. 

Både den seriella vägningen och behållarkonceptualiseringen är svåra att 
förena med de fall där vågskålen väger över åt något håll. Att endera av 
vågens skålar kan väga över är fullt i enlighet med källdomänen, men i 
blenden kan en och samma vågskål (det finns ju ofta bara en) uppenbarli
gen väga över åt båda hållen, vilket är mer anmärkningsvärt. 

(189) Än så länge väger vågskålen varken över åt Vågsjö eller åt 
Bogesund. Men skulle den väga över mot Vågsjö innebär det 
att det blir fyra banor runt Ullnasjön. (p87) 

( 190) Det verkar snarare vara mer regel än undantag att vågskålen 
väger över åt ettdera hållet. (bSl) 

I balansvågen kan bara en vågskål i taget väga över, och respektive skål 
kan bara väga över åt ett håll.' I den metaforiska blenden har vågskålens 
funktion som en del av en balansvåg hamnat i bakgrunden. Utveckling har 
säkert underlättas av att få människor i dag använder tvåarmade balans
vågar med motbalanserande vågskålar. Skålen har snarare abstraherats till 
ett allmänt metaforiskt värderingsinstrument - som därmed har större lik
het med vågen än med dess vågskål - eller till en mer allmän behållare för 
den helhet som ska värderas. Avvikelserna mellan blendens vågskål och 
källdomänens är tydliga förblekningsdrag. 

Något som bidrar till förblekningen är att vågen har mycket svag 
abstrakt motsvarighet - den korresponderar inte med något tydligt element 
i de abstrakta måldomänema, vilket illustreras i figur 6. Ofta saknas mot
svarighet fullständigt: det abstrakta vägandet/värderandet utförs sällan med 
något tydligt redskap, ens i den mest abstrakta betydelsen av ordet redskap. 
I de flesta metaforiska användningar kan vågen helt strykas utan att någon 
information går förlorad eller att inferensema förändras. Möjligen finns det 
i GM något enstaka exempel på att vågen faktiskt korresponderar med 
något element i måldomänen. 

(191) Nu skall idrottspsykologen väga var och en på vågen med 
dom sinnrika metoder som har Freud till far och moder. (p87) 

Meningen ska möjligen tolkas så att vågen = Freuds sinnrika metoder. 

' Det finns förvisso vågar med bara en vågskål, men den kan då inte väga över åt något 
håll. Inte heller kan man där samtidigt lägga olika ponderander som man vill jämföra. 
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Figur 6. Några grundläggande vägningsprojiceringar. 

Blendanalysen täcker in att vägandet har en konceptuell motsvarighet i 
måldomänen (dvs. värderandet) medan vågen inte har det. Däremot före
kommer båda dessa källdomänselement i samma metaforiska kontexter och 
kan därför sägas projiceras till samma metaforiska blend. Vågen projiceras 
alltså konventionellt från källdomänen till blenden men inte till måldomä
nen. Det är själva vägandet som är det centrala, och vågen och dess delar 
fungerar mer som metaforiska ornament i blenden än som överförda kon-
ceptuella ingredienser i måldomänen. 

5.2.5. Vagare och ponderander 

Eftersom riksdagsmaterialet dominerar väga-beläggen slår även riksdags
beläggens vägare och ponderander igenom. Den deontiska modaliteten (se 
avsnitt 5.3 nedan) i många av beläggen frammanar ofta en närmast 
generisk vägare som i de flesta fall inte far något uttryck alls i texten, sär
skilt inte i de passiverade beläggen. Ibland instantieras vägaren som ett 
man eller ett mer eller mindre vagt vi. Det är dock inte ovanligt att det indi



rekt framgår vem som är den ansvarige vägaren, och ibland uttrycks det 
även explicit, framför allt när det gäller diverse samhällsaktörer som 
regeringen, riksdagen, myndigheterna, industrin, företagarna, domstolen 
(jfr beläggen (193), (289) och (295).) Det intentionella draget kvarstår i 
abstrakt vägning, varför vägaren även här antar mänsklig gestalt - om än 
gärna i kollektiv form. 

I princip kan alla abstrakta företeelser värderas och värderandet kan 
beskrivas med verbet väga. Kollokatlistan (se Appendix B) antyder 
emellertid några av de vanligaste abstrakta ponderandema i GM. Många av 
dem är kopplade till den politiska debatten i riksdagen och på tidningamas 
ledarsidor: argument, skäl, synpunkter, motiv, behov, fakta, faktorer, 
fördelar, nackdelar, intressen, önskemål, värden, ord. 

Kollokatlistan pekar också ut några konkreta ponderander: paket, 
förpackning, fisk, kött, köttpaket, mandariner, varor, gåslever, minken. 
Exemplen gåslever och minken är emellertid distorsionskollokat (de får 
framför allt höga Ml-värden på grund av att verbet väga dyker upp flera 
gånger inom samma beläggskontext). De flesta av de övriga härrör från 
några artiklar i Press 87 om viktangivelserna på livsmedelsförpackningar. 
Givetvis har alla fysiska kroppar och föremål en viss vikt och är således 
presumtiva ponderander. Kollokaten speglar emellertid ett sammanhang 
där korrekt vägning alltid varit särskilt väsentligt: vid handel. 

5.3. Modaliteter 

För de infmita verbformerna dominerar abstrakta användningar kraftigt. 
Infmitivemas hjälpverb ger här en intressant bild av i vilka typer av utsagor 
som verbet brukar förekomma. Klart vanligast är deontiska användningar 
av måste och ska/skall {måste hör till de signifikanta kollokaten till väga, 
och både måste och skall är överrepresenterade i de abstrakta beläggen 
jämfört med de konkreta - se vidare nedan). Formen vägas kombineras 
med dessa modala verb i 70 procent av beläggen. Formen väga uppvisar en 
mer varierad provkarta av hjälpverb, men även här dominerar deontiska 
verb. De modala verbens närvaro i kontexterna hänger samman med att 
VÄGA ofta används i påståenden om hur politiska bedömningar bör göras, 
eller ibland i utfästelser om hur bedömandet kommer att gå till framöver -
många av 5Ä:a-användningama vetter mot intentioneil och futural betydelse. 
Några typiska exempel: 

(192) Dessutom måste SJ väga ett nytt Brospår mot insatser i andra 
delar av landet. (p87) 

(193) Blyet är _en_ faktor som skall vägas in bland andra när 
myndigheterna fattar sina inköpsbeslut. (r79) 



(194) Utskottet har även anfört en rad synpunkter som borde väga 
tungt. (r79) 

Det abstrakta deontiska kravet eller tvånget är normalt riktat mot vägaren, 
oavsett vad som står som subjekt. Metaforiskt används väga alltså i utsagor 
om vilka faktorer som vägaren/bedömaren bör ta hänsyn till eller fästa av
seende vid i en värderingsprocess. Det finns oftast en implicit vägare även i 
intransitiva användningar, som normalt har ponderanden som subjekt. 

Vid konkret vägning är det deontiska tvånget däremot normalt riktat mot 
ponderanden. I kroppsliga sammanhang är vägaren ointressant eller 
identisk med ponderanden. 

(195) Varje kväll så länge tävlingen pågår är han tvungen att väga 
under 57 kilo. (p87) 

(196) Fördäcksgasten ska väga runt 70 kilo och ha normallängd. 
(p87) 

(197) Modem och läkaren oroade sig för Theresas vikt, hon borde 
väga tio kilo mindre än hon gjorde. (b77) 

Epistemiska verb förekommer knappast i metaforiska väga-sammanhang, 
medan det finns några epistemiska exempel bland de konkreta beläggen. 

(198) Carlsson kunde väl inte väga mer än sextio kilo, (bSl) 

5.4. Konkreta kollokat 

Som redan anförts skiljer sig kollokationerna ganska radikalt mellan de 
abstrakta och konkreta beläggen. Följande ordformer är signifikant över
representerade i de konkreta användningarna, beräknat på hela beläggen 
(alltså inte enbart spannet 5:5). Med χ^-test uppvisar de en signifikans på 
ρ < 0,05. Kollokaten återges här i signifikansordning. Kursiverade ord 
utgör signifikanta kollokat till verbet väga generellt (se Appendix B). 

kilo, vägde, han, väger, gram, lite, hon, ton, paket, hade, kött, handen, ut, bara, 
och, kg, tio, tre, ost, vikten, mandariner, meter, fyra,fördel, fick, fem, exakt 

Många av dessa ordformer förekommer enbart eller nästintill enbart i de 
konkreta beläggen. Här framgår också att två former av VÄGA företrädesvis 
är förknippade med konkret vägning: de finita formerna vägde och väger, 
vilket antyddes redan i tabell 9.' Det är i första hand romanmaterialen och 
Press 87 som står för de finita formerna, särskilt för vägde. Preteritum-

' För presensformen väger är de konkreta och abstrakta användningarna i stort sett lika 
många, men i och med att de abstrakta dominerar i materialet som helhet blir de 
konkreta användningarna av presensformen signifikant överrepresenterade i de konkreta 
beläggen. I Tabell 2 indikeras att även formerna vägdes och vägda används mest 
konkret i GM, men deras låga frekvenser gör att skillnaderna inte blir signifikanta. 



former används generellt mycket i narrativa sammanhang. Att Press 87 är 
så välrepresenterat beror på några få sammanhängande artiklar, se nedan. 

Flera av de konkreta kollokaten indikerar föga överraskande att konkret 
vägning handlar om att fastställa exakta värden för vikten. Här finns t.ex. 
sifferuttryck: tio, tre, fyra, fem. Här finns också viktmått som kilo, kg, 
gram, ton samt - kanske mest påfallande - ordet vikten. Faktum är att 
lemmat vikt mycket sällan figurerar i de abstrakta beläggen; endast 3 
gånger, att jämföra med 21 konkreta samvariationsbelägg. Även andra 
uttryck är delvis förknippade med precisering av viktvärden: lite, bara, 
exakt. Att sätta mätvärden på viktens storlek hör alltså enbart källdomänen 
till. Sådana uttryck används inte överfört, vilket dock hade varit fullt 
möjligt. Närmast kommer vissa typer av fysiska hyperboler som: Varje 
steg vägde minst ett ton. Att meter finns på listan ovan hänger samman 
med att både längd och vikt för föremål, djur och människor ofta redovisas 
i samma kontexter; vikt samvarierar med andra fysiska egenskaper, särskilt 
sådana som har med spatiala dimensioner att göra, t.ex. längd. Även cm 
och centimeter är signifikanta kollokat till väga men uppvisar för fa belägg 
för att hamna bland de konkret överrepresenterade beläggen. 

Lite mer överraskande är kanske att de mänskliga pronomina han och 
hon hamnat på listan ovan. A priori skulle man knappast förvänta sig att de 
skulle vara överrepresenterade i någondera av betydelsegruppema (jfr vi 
som används mest i abstrakta kontexter, se nedan). Att de förekommer 
företrädesvis i de konkreta beläggen hänger samman med följande: 

- att människors vikt är ett vanligt diskursämne, åtminstone i GM. 
- att konkreta föremåls vikt ofta är relevant för människor och 

människors handlingar: 

(199) Han fick tre gäddor som sammanlagt vägde 9_150 gram. 
(p87) 

(200) Han hade dä en kamerautrustning som vägde ca 300 kg. (p87) 

(201) Det är otympligt att kånka runt stora glasrutor, som oftast 
sitter kvar i karmen. De väger en del, stönar han. (p87) 

- att konkret vägande i större utsträckning utförs av eller gäller 
enskilda individer (till skillnad från abstrakt vägande som ofta utförs av 
mer diffusa kollektiv som utskott, utredningar, regeringar etc.). 
- att mänskligt konkret vägande kan vara refiexivt - vägaren och 

ponderanden kan alltså sammanfalla (vilket inte är möjligt vid abstrakt 
vägning): 

(202) I sovrummet vägde han sej och betraktade sej själv i stora 
spegeln (b77) 

- att väga något i handen är en handling som saknar abstrakt motsva
righet. Som framgår ovan hör handen till de tydligaste konkreta kollo-



katen. Man väger något i handen for att uppskatta dess tyngd eller dess 
användbarhet: 

(203) Han vände på den lilla boken och vägde den i handen som om 
det skulle ge honom en ledtråd till dess värde. (B77) 

17 av de 21 väga-i-handen-beläggen involverar ett han eller hon, och även 
i de övriga är vägarna människor. 

Givetvis förekommer han och hon även i de överförda beläggen, både 
som vägare och ponderander, även om det relativt sett sker mer sällan. Här 
finns tydliga skillnader mellan delmaterial och genrer. Särskilt i roman
materialen förekommer han och hon som metaforiska vägare eller ponde
rander - däremot i stort sett inte alls i riksdagsmaterialen. Inte heller i 
ledarartiklarna i tidningarna utgör han/hon vägare eller ponderander. 

Några av de konkreta kollokaten speglar till viss del tillfälligheter i de 
ingående materialen och vissa är effekter av enstaka artiklar. Således härrör 
flertalet belägg på paket, kött, ost och mandariner från några artiklar i 
Press 87 som behandlar att vikten som anges på paketen i butikerna inte 
alltid stämmer. 

Närvaron av verbformen hade torde i första hand kunna förklaras genom 
anknytningen till allmänt narrativa kontexter med dåtidsfokus. De flesta 
hade ingår i kontexterna till formerna vägde och vägt. Verbet ha visar 
också en närmare konceptuell anknytning till själva vägandet i konstruk
tionen "X hade viss vikt". Konstruktionen är emellertid inte särskilt vanlig 
i GM. 

(204) Av de återstående 18 paketen var det 8 som vägde något för 
mycket, alltså till kundens fördel. 10 paket hade den vikt som 
stämde med den på ... (p87) 

(205) Fröding vägde 87 kilo, hade således betydande övervikt i 
förhållande till sin längd: 177 centimeter ... (b81) 

Det är också överraskande att och är så konkret. Förmodligen hänger det 
mest samman med tendensen att samordna vägningsuppgiften med andra 
fysiska egenskaper. 

(206) Camilla är 167 centimeter lång och väger 70 kilo, en stabil 
tjej, således. (p87) 

(207) Fördäcksgasten ska väga runt 70 kilo och ha normallängd. 
(p87) 

Det riktningsangivande ut används också ymnigt i de konkreta beläggen. 
Det indikerar främst förflyttningsriktningar i sammanhang där vikten på 
det förflyttade är väsentligt. 

(208) När Ludwig Wästfelt gav sig ut i Qällen för att ta bilder vägde 
enbart hans fotoutrustning cirka 50 kilo. (p87) 



(209) 62 brevbärare bär ut 60_000 försändelser om dagen som 
tillsammans väger uppåt fem ton. (p87) 

5.5. Abstrakta kollokat 

De kollokat som är signifikant överrepresenterade bland de abstrakta be
läggen är följande (framräknade och presenterade på samma sätt som de 
konkreta, se föregående avsnitt). 

att, tungt, mot, vägas, vägande, måste, väga, in, det, skall, man, har, skäl, olika 

Flertalet av kollokaten på listan kommenteras på annan plats i detta kapitel. 
Åter ser vi att de mest abstrakt använda verbformerna är presensparticipet 
vägande och infinitivformema vägas och väga. De infinita formerna med
för också en del grammatiska ord, framför allt infinitivmärket att. Verb
formen har fyller oftast en temporal funktion men har också en intentio-
nell/futural användning som innebär kollokationer med infinitivema. 

(210) Åklagaren, i det här fallet Lars Ringberg, har sedan att väga in 
dessa när han suveränt ska besluta om en förundersökning om 
Indienaffären ska inledas. (p87) 

(211) Det finns ju flera faktorer som en styrelse därvid har att väga 
in. (r79) 

Listan bekräftar också iakttagelserna ovan om de abstrakta kontexternas 
preferenser visavi storleksbeteckningar {tungt), modalitet {måste, skall, 
man) och det relationella och dikotomiska draget {mot, olika). Listan inne
håller också den vanligaste abstrakta ponderanden: skäl. Överrepresenta
tionen av det kan delvis förklaras med att pronomenet sammanfattar 
abstrakta, vaga eller kollektiva ponderander som presenteras på andra 
ställen i kontexten. I de abstrakta beläggen förekommer också opersonliga 
konstruktioner ymnigt, ofta i modala sammanhang. 

(212) Det är emellertid nödvändigt att väga samman olika 
uttalanden som riksdagen har gjort. (r79) 

Ordformen in kommenteras i samband med partikelkonstruktionerna 
nedan. 

Ovan har kollokat med kraftig överrepresentation bland antingen de 
konkreta eller de abstrakta beläggen kommenterats. Det visar sig betydligt 
svårare att med statistiska mått få fram kollokat som är gemensamma för 
de konkreta och abstrakta användningarna och samtidigt säger något om 
konceptuellt intressanta mönster i metaforiken. Någon sådan statistik 
redovisas därför inte. 



5.6. Sammanfattning 

Verbet väga hör liksom vikt till viktdelen av domänen VIKT-TYNGD. 
Bildligheten har emellertid befunnits vara betydligt starkare än för vikt. En 
bredare uppsättning källdomänselement aktiveras regelbundet i de 
abstrakta vögo-beläggen: här figurerar vågar och vågskålar; viktens storlek 
anges med uttryck från källdomänen (även om de kollokationema inte är 
normaluttrycken vid konkret vägande); dikotomiska motvikter är ett vanligt 
inslag (även om ordet motvikt inte samvarierar med väga). Inget av dessa 
element finns med i de abstrakta vÆi-kontextema, där aktiveringsbredden 
alltså är betydligt mindre. Samtidigt uppvisar även väga-metaforerna drag 
som pekar på en viss blekhet. Det abstrakta vägandet har karaktären av 
intellektuell bedömning och värdering, som ofta är kopplad till en deontisk 
modalitet. Den metaforiska vågens funktion har blivit en smula vag och 
vågen uppvisar en del förblekningsdrag. Det abstrakta vägandet är sällan 
knutet till människors vikt, så som det konkreta ofta är. 

Olaf Jäkel (1993) har mycket kort beskrivit den engelska konceptuella 
vägningsmetaforen JUDGING DIVERSE ARGUMENTS IS WEIGHING UP IDEA-
OBJECTS som han ser som en del av ett mer allmänt metaforkomplex: 
MENTAL ACTIVITY IS MANIPULATION, vilket det ligger en hel del i. En grund 
för detta komplex sägs vara den förtingligande metaforen IDEAS ARE SOLID 
OBJECTS, som bl.a. manifesteras i IMPORTANCE IS WEIGHT. AV exemplen i 
det här kapitlet framgår tydligt att idéer emellertid är en alltför snäv 
karakterisering av de metaforiska ponderandema. ARGUMENTS och IDEAS 
kunde för övrigt lika gärna byta plats i formeln, eftersom argument och 
skäl faktiskt är vanliga ponderan der. Formeln IMPORTANCE IS WEIGHT är 
inte någon riktigt bra sammanfattning av lexikala data från svenskans 
metaforik - om man inte accepterar att formeln övergenererar. Formeln 
implicerar t.ex. en användning av tung som inte är konventionell - allt som 
är viktigt är inte tungt på svenska: i fraser som en tung uppgift, en tung 
match och ett tungt arbete tolkas inte tung som 'viktig', även om positiva 
betydelser av både tung och tyngd verkar vara på frammarsch. Formeln 
döljer också det faktum att tung metaforiskt fungerar bra tillsammans med 
verbet väga men inte med substantivet vikt. (På engelska fungerar möjligen 
GREAT IMPORTANCE IS HEAVY WEIGHT, men på svenska kan vi inte säga 
*frågan har tung vikt.) 



5.7. Sammansättningar, avledningar och 
partikelkonstmktioner 

5.7.1. Allmänt 

Verbet väga ingår i ett begränsat antal sammansättningstyper varav några 
emellertid är mycket frekventa. I tabell 12 redovisas i bokstavsordning de 
sammansättningar/avledningar som finns representerade i GM.' 

Tabell 12. Sammansättningar med VÄGA och deras avledningar. 

Lemma F Lemma F 
avväga 126 [+16] (väga samman) (11) 
avvägande (sb) 1 sammanvägning 12 
avvägning 275 [+7] uppväga 64 
diagonalvägning 1 (väga upp/opp) (28) 
felväga 1 uppvägning 1 
felvägning 1 vägning 18 
färdigväga 1 vägningsceremoni 1 
inväga 2 vägningsögonblick 1 
(väga in) (127) vöerväga 1 
invägning 12 överväga 799 [+2] 
kontrollväga 4 (väga över) (18) 
kontrollvägning 2 övervägande (pep) 225 
kotrollväga 1 övervägande (sb) 265 
motväga 3 övervägning 2 
provväga 5 
sammanväga 7 

Det finns en tämligen strikt uppdelning mellan abstrakta och konkreta 
sammansättningar. Följande sammansättningar (med tillhörande substan
tiv) har endast konkreta belägg; provväga, kontrollväga, kotrollväga, 
kontrollvägning, färdigväga, felväga, felvägning, diagonalvägning, in-
vägning, vägningsceremoni, vägningsögonblick·, substantivet vägning har 
bara 2 abstrakta belägg (av totalt 18). Övriga sammansättningar är helt 
dominerande abstrakta. Exempel på enstaka konkreta belägg uppvisar dock 

' I tabellen redovisas i hakparentes även frekvenser för lemmanas sammansättningar; i 
GM finns således 16 belägg med -avväga som efterled. Inom vanlig parentes återges 
frekvensen for motsvarande konstruktioner med fristående partikel. Dessa belägg ingår 
således även i simplexverbets frekvenssiffror. Felskrivningar redovisas som de trycktes. 



avväga (1), avvägning {\), uppväga (1 säkert och 1 tveksamt) och upp-
vägning (det enda belägget). Resterande typer är helt abstrakta. Över
lappningen är alltså mycket begränsad; få sammansättningar uppvisar 
blandad användning och ingen i nämnvärd utsträckning. (Några av 
partikelkonstruktionerna som diskuteras nedan har dock flera konkreta 
belägg.) Sammantaget dominerar de abstrakta användningarna kraftigt. 

Nedan presenteras de vanligaste överförda sammansättningarna, avled-
ningarna och partikelkonstruktionerna under respektive sammansatt verb
form. (De båda substantivavledningama vägande och vägning kommente
ras i avsnittet 5.7.2.3 om substantivet övervägande.) Samman
sättningsbeläggens fördelning över ordformer och material redovisas i 
Appendix C. 

5.7.2. överväga 

Överväga är nästan lika frekvent som simplexet väga. Räknar man in 
presensparticipet övervägande får det t.o.m lite högre totalfrekvens. Men 
överväga används enbart abstrakt och i två grundläggande betydelser: 1) 
'tänka igenom', 2) 'vara mest betydelsefull' (jfr ΝΕΟ). Betydelserna kan 
relateras till de båda huvudanvändningama av väga, så tillvida att den förra 
betydelsen är transitiv med vägaren som subjekt (jfr (213)) medan den 
senare är (dominerande) intransitiv med det som motsvarar ponderanden 
som subjekt (jfr (214)). 

(213) Justitieministern överväger att ge polisen större befogenheter 
när det gäller ungdomar mellan 15 och 18 år. (p87) 

(214) —Det finns positiva sidor i stadsdelen, men det [sic] negativa 
sidorna överväger, sade Hulth, (p87) 

5.7.2.1. 'tänka igenom' 

Den första betydelsen, den kognitiva, dominerar kraftigt i GM - den repre
senterar ca 98 procent av beläggen, vilket bl.a. hänger samman med att 
riksdagsdebatterna naturligt nog handlar om samhällsproblem och hand
lingsalternativ som riksdag och regering måste betänka. Det kognitiva 
överväga fanns redan i fornsvenskan och brukar anges som ett lån från 
lågtyskan, möjligen efter latinskt mönster (Hellquist 1948). 
Verbhandlingen är här helt mental - att överväga innebär att 'i tankarna 
väga, pröva vikten (av olika möjligheter)' (Wessén 1966). Liknande 
metaforiska vägningskonceptualiseringar återfinns i andra språk, t.ex. i 
latinets deliberare (till libra 'våg'), tyskans erwägen, engelskans ponder 
etc. Som framgått ovan kan även svenskans simplex väga användas för 



abstrakta värderings- och bedömningsprocesser, men överväga sätter än 
mer fokus på den mentala handlingen i sig. Partikeln över verkar i detta 
sammanhang alltid ha markerat avgränsad aktionsart snarare än metaforisk 
rumslighet och har knappast något med vägningskonceptualiseringen i sig 
att göra. (Jfr avsnittet nedan om den andra betydelsen av överväga, 'vara 
mest betydelsefull', där över ger tydligt rumsliga associationer.) 

Överväga används mer övergripande om den mentala tankeakten än vad 
väga gör. Man kan framför allt överväga ett helhetskomplex - en viss fråga 
eller ett visst problem - medan väga i regel måste relateras till del-
alternativen. Man väger en företeelse mot en annan, vilket inte alls är fallet 
med överväga, 

(215) Bertil Fiskesjö, är tveksammare i dag: ~ Jag skall överväga 
frågan i min kammare. (p76) 

(216) Den juridiska sidan av saken hade han inte känt till eller 
övervägt när ingreppen gjordes 1940-1941. (p76) 

(217) Personalfrågomas lösning övervägs också av socialstyrelsen i 
samarbete med landstingsförbundet, kommunfärbundet [sic] 
och skolöverstyrelsen. (p76) 

I fall som dessa kan överväga inte bytas mot väga. Skillnaden kontrasteras 
också i följande belägg: 

(218) "Nu föreslår jag dig att allvarligt överväga mitt förslag", sade 
han. "Det är ingen brådska. Väg fördelama och nackdelarna 
mot varann ... (b77) 

(219) ... där satt man i konferens, vägde och övervägde, pej lade 
och trevade, tills klubban föll ohörbart... (b77) 

(220) Kanske överväger man inte direkt om man skall sluta arbeta 
eller sluta spara, men man väger behållningen av en extra 
insats mot vad man kan få behålla efter skatten. (r79) 

Ovanstående utgör samtliga tre fall i GM där väga och överväga sam
varierar. Även i övrigt förekommer påtagligt lite samvariation mellan över
väga och grundläggande ord från domänen VIKT-TYNGD. Verbet sam
varierar en enda gång med vikt, en enda gång med tyngsta samt några 
gånger med bleka användningar av LÄTT. Vågen och dess delar nämns 
aldrig i beläggen. Inte heller uppträder några andra vägningselement i kon
texterna, och ingen balans. Det dikotomiska draget i vägandet saknas också 
i övervägandet. 

I allt detta skiljer sig överväga markant från sin simplexkollega. Slut
satsen är tydlig: överväga har i betydligt mindre utsträckning drag av 
fysisk vägning än överförda användningar av väga har, vilket gör att över
väga har mycket svagare bildlighet, en av de svagaste i den här studien. 



I den kognitiva betydelsen av överväga utgörs subjekten naturligt nog av 
människor eller mänskliga kollektiv - en positionsanalys av kollokaten 
indikerar att de vanligaste subjekten är man, regeringen, vi, han och jag, 
där de tre första också är signifikanta kollokat. Häri finns en likhet med 
användningen av väga, liksom i modaliteten; bland de signifikanta kolloka
ten finns bör, skall, får (och måste ligger nära signifikansgränsen). De båda 
orden har en likartad funktion i den politiska diskursen; riksdagsmaterialet 
står för ca 60 procent av beläggen på överväga. 

Det är tveksamt om objekten kan betraktas som ponderander ens i 
metaforisk bemärkelse. Särskilt tveksamt är det i de fall där objekten 
beskriver en helhet där det snarare är de olika delarna som borde behöva 
vägas för att kunna värderas. De vanligaste objekten utgörs av rätt all
männa ord som åtgärder, frågan, förslag, saken, skäl, möjligheten, möj
ligheterna, alternativ, konsekvenserna, lösningar. Objektet består dessutom 
i många fall av infinitivfraser, vilket visas av att verbet i 139 fall direkt 
följs av att. Infmitivmärket är det kollokat som har högst T-värde, vilket 
också är en följd av att infinitivformema av ÖVERVÄGA står för hälften av 
beläggen. Även satskomplement är vanliga vilket illustreras av att 
ÖVERVÄGA direkt följs av om i 52 fall och hur i 17. Benägenheten till infini
tiv- och satskomplement är i sig ett tydligt abstraktionsdrag.' 

Det kognitiva överväga har en mängd nyanser av mentala betydelser 
som här bara ska antydas. Mycket ofta inbegrips hög sannolikhet för att 
vägaren ska acceptera det övervägda, särskilt vid infmitivkomplement. Det 
är då knappast fråga om en neutral prövning; övervägandet är kopplat till 
en positiv intention att acceptera det som komplementet beskriver. 

(221) Senare sade en annan av gruppens ledare att den var villig att 
överväga att flytta, förutsatt att den nya platsen låg i den tätt 
befolkade centrala delen av västbanken. (p76) 

(222) Länsstyrelsen överväger att gå med på SJ:s begäran. (p87) 

(223) —Om det visar sig nödvändigt kommer vi att be regeringen 
överväga en höjning av skatten på starköl, säger Nils 
Magnusson. (p87) 

(224) Men hur var det nu med Eisenhowers vägran att 1944 
överväga en stöt från Italien upp mot Wien, med beslutet 1945 
att inte gå mot Berlin eller att i kriget (p87) 

Intentionen kan ibland förstärkas med det vanliga kollokatet allvarligt, som 
indikerar att ett accepterande ligger nära. 

(225) 200_000 överväger allvarligt att ta sitt liv. (p87) 

' För simplexet VÄGA är däremot varken att eller om signifikanta kollokat, och i 
positionerna N+1 och N+2 återfinns bara 13 förekomster av att mot 191 for överväga. 



Intentionen att acceptera kan någon gång vändas till motsatt utgångspunkt, 
då betydelsen närmast motsvarar 'ifrågasätta': 

(226) ... måste studeranderepresentemas deltagande i 
kommittéarbetet allvarligt övervägas ... (p76) 

Det mentala och intentionella byts i några fall tydligt mot en fokus på 
interaktion och kollektivt övervägande, synonymt med överlägga: 

(227) Men det är en sak som jag tror att vi får överväga i ett annat 
rum än riksdagens plenisal. (r79) 

Den lågfrekventa substantivavledningen overvågning används enbart i den 
kognitiva betydelsen. Det högfrekventa substantivet övervägande behand
las nedan i 5.7.2.3. 

5.7.2.2. 'vara mest betydelsefull' 

I GM finns endast 16 belägg av sammansättningen överväga i den andra 
huvudbetydelsen - den där subjektet utgör den mest betydelsefulla faktorn 
i ett visst sammanhang. Denna betydelse har utvecklats något senare än den 
förra; ΝΕΟ anger att den använts sedan 1633. Bruket skiljer sig en hel del 
från det ovan beskrivna. Det jämförande inslaget är tydligare och närmast 
obligatoriskt - en företeelse måste överväga i förhållande till en annan. En 
given inferens - som stämmer väl med vågens hävstångslogik - är att om 
något överväger måste något annat "underväga". (Jfr motsvarande 
"underviktsinferens" för substantivet övervikt, avsnitt 4.6.2.2.) Vi har dock 
inga konventionella vägningsuttryck for att beskriva denna ömvändning till 
överväga (förutom att vi alltid kan säga att något väger lättare än något 
annat). Precis som med motsvarande simplexanvändning är detta 
övervägande också starkt dikotomiskt - två tydliga motsatser vägs mot 
varandra i nästan samtliga belägg (jfr också exempel (214)). 

(228) Men om det är för- eller nackdelarna som överväger vet vi 
inte ännu, menar Rosenlund, (p76) 

(229) Men den andra typen av samtal överväger, där den som ringer 
är oartikulerad, svär och domderar. (p87) 

(230) På det viset har det fortsatt: det svarta är lika svart, men det 
ljusa överväger i tid. (b77) 

(231) Som antalet herrar starkt överväger i sällskapet bestämmer 
Mats att Amelie Lord ska delta i festen. (bSl) 

Allra tydligast blir det i de få transitiva beläggen. 

(232) Toner av månljus och stjärnor överväger obehaget på vägen 
upp. (bSl) 



Till de sammansatta beläggen kommer också 18 belägg av VÄGA och över 
som fri partikel. 

(233) Men som sagt, fördelarna är fler och väger över. (p87) 

(234) Inte heller kan man finna vägen till en uppbygglig 
livsåskådning och en uppbygglig levnadskonst genom att 
försöka sig på något slags balansräkning ~ genom att väga ont 
mot gott för att försöka få det goda att väga över ... (b81) 

Märk att den fria partikelkonstruktionen inte kan användas i den kognitiva 
betydelsen; man kan inte väga över olika alternativ. Beläggen med 
fristående partikel inbegriper däremot en hel del anknytningar till fysisk 
vägning - framför allt anspelningar på vågskålar (se exemplen (189) och 
(190)) - medan sammansättningsbeläggen totalt saknar sådana. Partikeln 
över väcker här också påtagligt rumsliga associationer, till skillnad från i 
den kognitiva betydelsen. 

(235) Man kan ifrågasätta om inte lasten av politiska anspelningar är 
så tung och väger över åt så många olika håll samtidigt att de 
kritiska avsikterna förfelas. (p65) 

Detta är i samklang med att fria partikelkonstruktioner generellt ofta ut
trycker mer konkreta betydelser än motsvarande sammansättning, vilket 
har noterats i åtskilliga sammanhang; jfr t.ex. SAG, Johannisson (1954) 
och Norén (1992). Det verkar också vara så att metaforiska partikel
konstruktioner behåller fler rumsliga drag från källdomänen VIKT-TYNGD 
än sammansättningarna gör. 

Det finns ibland ett kvantitativt drag även i det abstrakta övervägandet -
jfr (229), (231) och (233). Det är dock inte lika starkt och obligatoriskt som 
i överförda användningar av övervikt (se 4.6.2.2); de kvalitativa aspektema 
dominerar. 

Två av de fria partikelbeläggen är konkreta, där handlingen gäller 
fördelning av kroppstyngden och inte har särskilt många beröringspunkter 
med det abstrakta övervägandet. (Det är t.o.m. tveksamt om det andra 
borde klassas som partikelanvändning.) 

(236) Ynglingen tog häpet ett steg bakåt och vägde över bakåt med 
kroppstyngden. (b77) 

(237) Tväma vägde sig över mot mig. (b81) 

5.7.2.3. övervägande 

Formen övervägande används dels som presensparticip med betydelsen 
'som utgör den huvudsakliga delen', dels som substantiv med betydelsen 
'det att noga tänka igenom ngt'; 'begrundan, eftertanke'. (Beskrivningarna 
kommer från ΝΕΟ.) Den participiella användningen är alltså helt kopplad 



till betydelse 2 av överväga, medan substantivavledningen är helt kopplad 
till betydelse 1. Ingen överlappning förekommer. 

Av de totalt 286 beläggen av själva ordformen övervägande i GM är 225 
participiella medan 61 är substantiviska. Samtliga belägg är abstrakta. 
Dessutom finns i GM 204 belägg av de specifikt substantiviska böjnings
formerna överväganden, övervägandena, övervägandet. Det gör att det 
substantiviska lemmat totalt uppgår till 265 belägg. Samtliga är abstrakta. 

Participiella användningar 

Participet övervägande används både adjektiviskt och adverbiellt. En 
genrebunden adverbiell användning är meteorologisk: 

(238) Svealand: Svag vind, vid kusten sjöbris. Övervägande soligt 
men lokala värmeåskväder under dagen. (p76) 

Ett 50-tal belägg är hämtade från väderleksrapporter, vilket visar sig i 
fi'ekventa och signifikanta kollokat som vind, väder, soligt, svag, mulet, 
kusten, vackert, omkring, nord, grader, klart, måttlig och Sverige. (Dessa 
upptar mer än halva listan över signifikanta kollokat.) 

Bland de övriga beläggen är det totalt dominerande huvudordet DEL, som 
i 83 fall följer direkt följer efter övervägande, en mycket hög siffra. 

(239) En del av produktionen skall stanna i Polen, den övervägande 
delen går till Väst-Tyskland eller på export ut på 
världsmarknaden.(p65) 

(240) Hur bråkar man då i Stockholms tunnelbanor? Ja den 
övervägande delen är fyllerister, som på olika sätt stör 
ordningen. (p65) 

Det är alltså en del av en helhet som jämförs med andra delar av samma 
helhet. Övervägande är därför ofta synonymt med största. Ett vanligt 
mönster är 

till (BESTÄMNING) Övervägande del(en) 

där de vanligaste bestämningarna är helt och alldeles (båda signifikanta). 
Frasen "till övervägande del(en)" förekommer i 39 belägg. 

(241 ) —Vi fick ett oerhört gensvar från föräldrarna som till 
övervägande del tyckte att vårt agerande var positivt. (p87) 

En annan vanlig typ av huvudord är de semantiskt besläktade majoritet, 
antal, flertal. De indikerar att det som överväger för det mesta är tydligt 
mängdrelaterat och ofta t.o.m. objektivt kvantifierbart. 

(242) Bakom befann sig härens övervägande flertal av fotfolk, 
(b77) 

Konstaterandet om vad som överväger är sällan kopplat till människors 
värderande. Det är inte ett resultat av mentala aktiviteter av det slag som 



uttrycks i simplexet väga eller i betydelse 1 av överväga^ det är snarare 
fråga om kvantitativa fakta som är objektivt konstaterbara. Motsvarande 
tendens har vi sett tydligt även för övervikt, och den manifesteras även för 
betydelse 2 av överväga, men där något svagare. 

(243) Den övervägande kvinnliga publiken ... (p65) 

(244) D en nya regeringen i den övervägande franskspråkiga 
delstaten Quebec ... (p76) 

(245) UDR är en övervägande protestantisk hemvämsorganisation 
som sorterar under de brittiska myndighetema. (p76) 

(246) En person dödades och 34 skadades när en bomb på lördagen 
exploderade i den övervägande kristna staden Zghorta i norra 
Libanon, (p87) 

(247) en halvfull gryta chokladgodis på ett recept av övervägande 
socker, sirap, kakao och mjölk (b77) 

Substantiviska användningar 

Den substantiviska avledningen övervägande ansluter sig helt till den 
kognitiva betydelsen av överväga. Riksdagsmaterialet dominerar kraftigt 
med nära tre fjärdedelar av beläggen i GM. De signifikanta kollokaten 
speglar detta (se Appendix B), och en närmare kollokationsanalys avslöjar 
några vanliga mönster som fokuserar olika skeden i övervägandet: 

ta X under (BESTÄMNING) övervägande 

(Bestämningar är här ovanliga.) 

(248) Jag ska ta idén under övervägande. (bS 1 ) 

X är under övervägande (inom Y) 

(249) ... den här frågan är under övervägande inom 
rikspolisstyrelsen (r79) 

efter (nnoget) övervägande 

(250) - Efter moget övervägande har jag funnit att du bör lämna 
Samoa. (b77) 

Prepositionsfrasen "inom Y" anger vilka som står för övervägandet - som 
regel en myndighet eller ett politiskt organ. I alla tre fallen brukas enbart 
obestämd singular - bestämd singular är ovanligt. Övervägande kan emel
lertid också fungera som individuativt substantiv med pluralböjning, och 
pluralformema är t.o.m. de mest frekventa. Signifikanta bestämningar till 
överväganden är annars dessa, ytterligare, noggranna, ingående, fortsatta 



och aktuella, förutom mer ämnesangivande attribut som politiska och 
ekonomiska. 

(251) Både utskottsmajoriteten och reservanterna betonar att 
ytterligare överväganden erfordras. (r79) 

(252) Utskottet säger att utformningen av en sådan klausul "kräver 
med nödvändighet ingående överväganden". (r79) 

Kanske kan man se individualiseringen av substantivet övervägande som 
ett steg bort från källdomänens vägande. Simplexet vägande är visserligen 
mycket sällsynt och förekommer inte alls inom GM. Inom hela 
Språkbanken har jag bara funnit 2 belägg, ett konkret och ett abstrakt, båda 
dividuativa: 

(253) När vi lekte affar la vi små vikter i ena skålen tills det vägde 
jämt. Sen blev det ett räknande. Det var inte bara ören, det var 
hekto också. Det var ett vägande och ett mätande. (Press 96) 

(254) Vi förväntas alla, varenda medborgare, delta i detta vägande 
av förnuft mot ideologi och inskränkta klasståndpunkter. 
(Press 98) 

Även vägning är lågfrekvent men andvänds mestadels kollektivt och 
dividuativt i de konkreta beläggen. I de abstrakta förekommer dock flera 
individualiseringar. 

Såväl participet som substantivet övervägande samvarierar lika sällan med 
ord från domänen VIKT-TYNGD som det kognitiva verbet överväga. I 3 fall 
samvarierar substantivet med olika balansbegrepp, men den innehållsliga 
kopplingen till själva övervägandet är mycket svag. 

5.7.3. avväga 

Huvudbetydelsen för verbet avväga är med NEO:s formulering 'noga 
avpassa i fråga om verkningarna med avs. på konkret el. abstrakt åtgärd'. 
Ordbokens första exempel är förmodligen tänkt att illustrera en konkret 
åtgärd: "en väl avvägd passning från NN". Med avhandlingens kriterier 
betecknas en sådan användning emellertid som överförd och därmed 
abstrakt, eftersom en våg inte kan mäta passningens avvägning (jfr de 
diakrona kommentarerna nedan). Däremot är exemplet givetvis fysiskt och 
sensoriskt. I GM har ett enda belägg klassats som verkligt konkret: 

(255) ... tog den långa pekpinnen och avvägde att den låg rätt i 
handen ... (b77) 

Samtliga övriga belägg är således abstrakta. En mer specifik fackanvänd
ning utgör betydelsen 'bestämma höjden hos (viss punkt) i förhållande till 



en given punkt i terrängen med hjälp av horisontella syftlinjer' (ΝΕΟ). Det 
finns några fa belägg på den senare betydelsen i GM. 

Participanvändningarna dominerar stort i GM - formerna avvägd, 
avvägda och avvägt står för ca tre Qärdedelar av beläggen. Normal
bestämningen är väl (57 belägg i position N-1) som t.o.m. är det kollokat 
som har högst absolut frekvens, högre än de allmänt ytterst vanliga 
formorden och och att. (Det finns också 14 belägg på sammansättningen 
VÄLAVVÄGD i GM.) Övriga signifikanta kollokat är noga och lämpligt, som 
också har nära nog samtliga sina förekomster i N-1. Även kollokat som 
perfekt och rätt anger precisionen och kvaliteten i avvägningen. Vad som 
avvägs varierar en hel del. Kollokationsanalysen utpekar blandning och 
stödet som vanliga ponderander. (Båda ligger alldeles under signifi-
kansgränsen med mycket höga Ml-värden och T-värden strax under 2.) 

Det finns några allusioner till domänen VIKT-TYNGD och närliggande 
domäner i beläggen, men de är inte många och inte särskilt påfallande. 
Detta är de mest uttalade exemplen: 

(256) ... skulle räntan mer kunna avvägas så att investeringarna 
stimuleras. Därmed lättar den stabiliseringspolitiska bördan 
på kreditpolitiken ... (p87) 

(257) ... när framtassama försiktigt lyftes och hela det slingrande 
systemet av väl avvägd jämvikt, muskler och senor sträckte 
sig upp mot honom. (b77) 

(258) Frågan om barnfamiljernas standard bör avvägas i budgeten 
och totalt vägas mot andra angelägna reformer. (r79) 

Avvägning är i dag en påtagligt abstrakt sysselsättning som ofta har 
karaktären av metaforisk balansering - utan att balans för den skull sam
varierar med avväga i GM. Däremot är avvägd och balanserad ofta unge
färligen synonyma. Bägge är företrädesvis kopplade till samhällsdebatten i 
press- och riksdagsmaterialen. Balanserad kan dock användas om psykiska 
tillstånd, vilket sällan händer med avvägd. Oftast handlar avvägningen om 
proportioner mellan delarna i en helhet. 

(259) Ett levande samhälle skall skapas, inte ett museum, en stad 
med väl avvägd blandning av butiker och kontor, restauranter 
och nöjeslokaler. (p65) 

(260) ... landets obestridde ledare, teg i parlamentet men återkom 
dagarna efter med några väl avvägda tal, där de värsta 
gaphalsama på ömse sidor fick några örfilar. (p65) 

(261) "Om det borgerliga skatteförslaget vore så väl avvägt, som 
herr Bohman påstår ~ varför behöver Bohman då så ofta hota 
löntagarna med höjd moms?" (p76) 



Det finns klara dikotomiska tendenser, men de är inte lika tydliga som för 
simplexet väga (prepositionen mot är t.ex. inte ovanlig, men heller inte 
signifikant). 

(262) Koncemledningen måste se till att risktagandet begränsas och 
avvägs mot vinstmöjligheterna. (p76) 

(263) ... greppet är uppseendeväckande modernt: hågkomster, infall, 
associationer, lite vårdslöst utkastade under rubriker, i väl 
avvägd blandning av humor och allvar. (p76) 

(264) Och hemma i Dackemåla råmar radiokoma med en väl 
avvägd biton av nostalgi som definitivt hör hemma i 80-talet. 
(p87) 

Det finns inga strikta krav på dikotomi: 

(265) ... i budgeten finns ju en medvetet avvägd blandning av 
reformer, skattehöjningar och besparingar. (p87) 

Det väl avvägda är mycket tydligt ett resultat av mänskliga handlingar. 
Avvägandet är intentionellt och handlar inte om fenomen som uppkommer 
naturligt, människan förutan. För det senare kan däremot substantivet 
balans användas - den ekologiska balansen anses t.ex. ofta klara sig bäst 
utan människans inblandning. Även för participet balanserad är det 
intentionella draget mindre obligatoriskt än för participet avvägd, särskilt 
vid själsbalans. (Jfr balanskapitlet, avsnitt 9.5.) 

5.7.3.1. Kommentarer om diakronin 

Avväga har en gång i tiden använts helt konkret om vägning med våg. 
(Beläggen nedan är från SAOB.) 

(266) Alt rekna och affwägha. Syr. 42: 7 (Bib. 1541; med afs. på 
hushållsfbmödenheter). 

(267) Sedan vi afvägit desse tvenne Kroppar i Luften. (1729, 1736) 

(268) Varor, hvilka skola vägas .. och ännu ej äro åt den 
emottagande afvägde. (1799) 

(269) Den resandes effekter .. måste vara afvägda i bördor ej 
öfverskridande 65 {skålpund} i vigt. (1887) 

Förledspartikeln anger avgränsad aktionsart (på samma sätt som upp i den 
nutida konkreta partikelkonstruktionen väga upp varor). I vissa använd
ningar har t.o.m. av som fristående partikel tidigare föredragits, ett bruk 
som nu (nästan) helt fallit bort (SAOB sp 169)} SAOB ger också en mängd 

' Konstruktionen har dock inte helt försvunnit; statsminister Göran Persson yttrade 
följande i en Eko-intervju 21/4 1999: "Politik handlar om att väga av möjligheter." 



bildliga exempel som visar hur vägningsassociationerna tidigare var 
mycket framträdande. 

(270) På en och samma våg han afvägt allas öden. (1801, 1814) 

(271) Konungame .. (tycktes icke hafva) ansett sig böra afväga de 
mått och steg, de togo på behörighetens vågskål. (1840) 

(272) Den renaste svenska till hvarje stafvelse riktigt afvägd på 
metrikens guldvikt. (1866) 

(273) Är det (dvs. gossens pensum) rätt afvägdt, sysselsätter det 
honom .. dagen igenom. (1830) 

(274) Deras lotter äro så jemnt afvägda. (1851) 

5.7.3.2. avvägning 

Den vanligaste användningen för substantivet avvägning är: 

A (MÅSTE) göra en (RIMLIG) avvägning mellan X och Y 

(275) ... men samtidigt måste vi naturligtvis göra en avvägning 
mellan priser på en internationell marknad och de priser som 
vi kan acceptera i Sverige. (r79) 

Det styrande verbet göra har 96 förekomster i spannet 5:5 och tre av dess 
former är signifikanta kollokat. Verbet styrs då av något modalt verb, 
vanligen måste. Kollokatet med högst T-värde är mellan med 106 
förekomster i 10-spannet varav hela 92 i position N+1. Avvägningen görs 
ofta dikotomiskt mellan ett X och ett Y. 

(276) Han tyckte han fann den lämpliga avvägningen mellan att låta 
dem hållas och sätta dem på plats. (b77) 

(277) Han förklarade att vapensystem 37 är en produkt av en ytterst 
noggrann avvägning mellan kvalitet och kvantitet ... (p65) 

(278) Men det handlar förstås också om en avvägning mellan de 
stora pengama på kontinenten och den lön han har i IFK 
Göteborg. (p87) 

Alternativet, som är betydligt mindre frekvent, är 

AVVÄGNING mellan olika Ζ 

(279) Hela tiden rör sig det om en avvägning mellan olika 
berättigade intressen, (r79) 

(280) Genom förnuftiga avvägningar mellan olika intressen kan ett 
förtroendefullt samarbete skapas. (r79) 



Kollokatlistan indikerar att just intressen är den vanligaste instantieringen 
av Z. I dessa fall talas det om en mer allmän avvägning som inte är 
begränsad till distinkta alternativ. Avvägningen är således antingen 
dikotomisk eller allmänt vag, däremot avvägs mycket sällan tre eller fler 
specifika alternativ mot varandra. Den vanligaste attributiva bestämningen 
är rimlig (20 belägg i N-1) följt av svår, svåra. Andra återkommande 
bestämningar är bra, lämplig, förnuftig, noggrann, riktig, vettig, skälig. Av 
dessa harmonierar noggrann bäst med den konkreta källdomänen. 

Fyra av beläggen samvarierar med balans eller balansera. Även direkta 
anknytningar till VIKT-TYNGD förekommer, men är inte särskilt vanliga. 

(281) Men som jag nämnde tidigare är det fråga om en avvägning 
mellan olika intressen, där tryckfrihetsförordningens intressen 
skall väga mycket tungt, {vi9) 

Avvägning är däremot ingenting som görs med vågar - varken för avväga 
eller avvägning förekommer vågar eller vågdelar i något enda belägg. 

5.7.4. uppväga 

Varianterna uppväga respektive väga upp/opp har en konkret och en 
abstrakt grundbetydelse - den förstnämnda handlar om att med hjälp av 
våg bestämma en viss mängd varor {väga upp ett hekto rostbiff) den andra 
handlar om att något positivt motverkar något negativt; det kompenserar 
eller neutraliserar det negativa {uppförandet uppväger klädseln). De 
abstrakta användningarna dominerar kraftigt i GM. 

De konkreta användningarna är mest frekvent representerade med fri
stående partikel (där 8 av 28 belägg är konkreta); i sammansättningsform 
finns bara ett par konkreta exempel, dessutom uppvisar GM ett enda 
(konkret) belägg på uppvägning. 

(282) ... ett klickande ljud från vågen vittnade om att mjölet var 
uppvägt... (b77) 

Den konkreta användningen innebär ofta att en viss vikt fastställts i förväg, 
va å man lägger upp varorna på vågen i sådan mängd att den eftersträvade 
vikten till slut uppnås - varken mer eller mindre. 

(283) Medan handlaren väger upp ett kilo muskatdruvor åt mig, ser 
jag Murillos svarta huvud genom rutan. (b77) 

Konstruktionen väga upp kan också betyda att bara fastställa vikten på en 
viss mängd varor. 

(284) De fick ullen i stora paket vars vikt vägts upp och noterats. 
(b81) 

Således behandlas antingen vikten eller ponderanderna som på förhand 
givna vid konkret uppvägning, som kan kontrasteras mot abstrakt: 



konk: A väger upp Y 

abs: X uppväger Y 

Dessa konstruktioner speglar i princip de båda huvudanvändningama av 
simplexet väga. I konkret uppvägning är A en mänsklig intentionell vägare 
som mäter vikten på Y, men Y jämförs inte med någon annan ponderand. 
Abstrakt uppvägning är till skillnad från den konkreta däremot enbart jäm
förande och mycket strikt dikotomisk: den positiva ponderanden X ställs 
mot den negativa Y. Den abstrakta användningens schematiska häv
stångslogik är mycket tydlig: 

(285) ... men hon fann nu att dessa förluster vägdes upp av stigande 
inkomster, (b77) 

(286) "A, ja", sa han och försökte lägga på ett lagom leende, som 
skulle väga upp den lidande pannan nyss, (b81) 

(287) I lagens strikta mening tunna sakskäl kan vid det slutliga 
avgörandet mer än väl vägas upp av andra tungt vägande skäl. 
(r79) 

I de konkreta beläggen saknas dikotomin och hävstångslogiken. Det här 
leder till att partikeln upp får lite olika karaktär i abstrakt respektive 
konkret användning. Det paradoxala är att den mest spatiala laddningen 
återfinns i den abstrakta betydelsen. (Något liknande gäller även för 
övervikt och överväga.) Där återstår ett schematiskt rumsligt element som 
reminiscens av vågskålarnas vertikala rörelser; det gäller att metaforiskt 
lyfta upp den ena vågskålen - eller den ena delen av en hävstång - genom 
att lägga något lika tungt i den andra. (Den etymologiska betydelsen av 
väga är just 'lyfta'; ΝΕΟ, Hellquist 1948.) I de konkreta användningarna 
markerar upp mer renodlat avgränsad aktionsart utan rumsliga 
konnotationer. Det rumsliga inslaget i de abstrakta användningarna är 
emellertid rätt svagt och kan inte beläggas med kollokationsanalyser. 
Endast 3 kollokat är signifikanta för uppväga: väl, brister och mer. Frasen 
mer än väl förekommer 6 gånger, medan brister visar sig vara den 
vanligaste instantieringen av det negativa Y. 

Det finns ett tydligt belägg på sammankoppling mellan uppvägning och 
balansering i GM. 

(288) ... om det inte vore så att det ena ingripandet väl i allmänhet 
balanserar och uppväger det andra. (p65) 

Dessutom inbjuder de abstrakta användningarna generellt till inferensen att 
uppvägandet leder till balans mellan ponderandema. I övrigt är det tunt 
med drag som anknyter till VIKT-TYNGD. 



ΝΕΟ förtecknar partikelverbet väga ned/ner i betydelsen 'genom 
belastning trycka ned vanl. på ena sidan'. Det finns inga belägg på denna 
konstruktion i GM. 

5.7.5. sammanväga 

Sammanväga är ett sent verb jämfört med de övriga -väga-samman-
sättningama; SAOB:s äldsta belägg hänför sig till 1954. Verbet är inte sär
skilt högfrekvent i GM, vare sig i sammansatt form eller med fristående 
partikel. Det används i GM endast abstrakt och att "väga samman flera Z" 
innebär att nå fram till en samlad bedömning genom att värdera olika fak
torer i relation till varandra. 

(289) Det är genom att väga samman dessa faktorer som regeringen 
har kommit fram till sitt ställningstagande ... (r79) 

(290) ... och vi menar att resultaten från samtliga dessa 
undersökningar far vägas samman och att de hittills har gett 
det resultat som jag har redovisat. (r79) 

(291) Vår uppgift var att forsöka sammanväga olika intressen. 
(p87) 

Verbet synes bildat direkt för den abstrakta måldomänen och saknar alltså 
motsvarighet i källdomänen VIKT-TYNGD. 

5.7.6. inväga 

Verbet inväga är sällsynt i sammansatt form - det finns endast 2 abstrakta 
belägg i GM. Däremot finns hela 127 belägg med fristående partikel. 
Endast 5 av dem är konkreta. Däremot är samtliga 12 belägg på substan-
tivavledningen invägning konkreta. De konkreta användningarna av både 
verb och substantiv rör vägning för speciella syften, t.ex. inför flygresor 
eller inför vissa sportevenemang: 

(292) Under den tiden har Peter också bantat bort 6—7 kilo för att 
väga in i 68-kilosklassen. (p87) 

Väga in används också i samband med inlämning, leverans och 
mottagning. 

(293) Varorna skickas sedan till livsmedelsverket, där de vägs in i 
proportion till årskonsumtionen, mals ihop i en köttkvarn och 
skickas för analys ... (p87) 

(294) Det var jag som fick stå för biljettförsäljning och ta emot, 
väga in och räkna ut avgifterna för den flygfrakt som 
eventuellt kunde uppbringas i Addis Abeba. (bSl) 



Den abstrakta betydelsen kan parafraseras "ta med i bedömningen" (jfr 
ΝΕΟ). (Ordet bedömning med sammansättningar förekommer för övrigt i 
18 av beläggen med fristående partikel.) 

(295) Regeringen har vid bedömningen i enskilda 
tillsättningsärenden vägt in kravet på ökad jämställdhet mellan 
könen. (r79) 

Bland de abstrakta beläggen dominerar riksdagsdebatterna. De är ofta 
fårgade av deontisk modalitet - bland de signifikanta kollokaten till 
frasverbet väga in finns måste (45 belägg i spannet 5:5) och bör. Andra 
vanliga modalformer är skall, borde, får och skulle. Följaktligen dominerar 
också infmitivformema vägas och väga i beläggen. 

(296) Försvarsaspektema måste i fortsättningen på ett helt annat sätt 
än nu vägas in i bedömningen av olika frågor inom 
dataområdet. (p76) 

Den vanligaste kontextramen för väga in kan schematiserast: 

X MÄSTE vägas in i BEDÖMNINGEN (VID/AV Y) 

Aktiva varianter förekommer förstås också, men de passiva är i majoritet. 
X är en del av den helhet som bedömningen gäller. Prepositionen i är 
mycket vanlig i position N+2 (där in står i N-1). Ordet bedömning är 
visserligen den vanligaste rektionen till /, men som en semantisk samman
fattning av de uttryck som förekommer här är det en rätt grov approxima
tion; andra representerade rektionsuttryck är frågor, beslut, valet, propo
sitionen, avgörandet, beredningen, medan några återkommande instantie-
ringar av X är faktorer, aspekter, hänsyn, värden, frågor. 

Tyngdallusioner är relativt vanliga bland de abstrakta beläggen (se även 
exemplen (147) och (148)). 

(297) Jag menar att det ändå är församlingarnas svar som måste 
vägas in och att de måste fa väga tungt när man skall göra 
den totala bedömningen. (r79) 

5.8. Latinska vägningsord 

Här ska kort nämnas att vi har en hel del ord i vårt ordförråd som går 
tillbaka på det latinska pendere 'väga'. (Uppgifterna nedan är hämtade från 
ΝΕΟ.) 

pensum 'förelagt arbete' - av lat. pensum 'det uppvägda; det förelagda', 
till pendere 'väga'. (Sedan 1750.) 

depens 'utgift' - till lat. dispendere 'väga av; utbetala'. (Sedan 1680.) 
expenser 'omkostnader' - till lat. expensum 'utgift', till expendere 

'utbetala (efter vikt)'. (Sedan 1616.) 



kompendium 'sammandrag; handbok' - av lat. compendium 'besparing; 
avkortning; genväg', till compendere 'väga samman'. (Sedan 1651.) 

kompensera 'gottgöra' - av lat. compensare 'väga emot; ersätta med'. 
(Sedan 1636.) 

penséer 'tankar' - till ϊϊά. pensée 'tanke', till penser 'tänka, fondera'; av 
XdX.pensare 'överväga; bedöma', till pendere 'väga'. (Sedan 1738.) 

pension - av fra. pension 'betalning; pension'; av lat. pensio 'vägning; 
betalning'. (Sedan 1639.) 

spendera 'betala ut (mycket) pengar' - av ty. spendieren, till spenden 
med samma bet.; av lat. expendere 'betala ut'. (Sedan 1613.) 

Många av orden har nått oss via franskan. Listan, som inte är fullständig, 
speglar vägningens historiska betydelse för fastställandet av ekonomiska 
värden, primärt, och exempelvis andliga och intellektuella värden, 
sekundärt. Det krävs i dag dock latinska eller etymologiska specialkunska
per for att en språkbrukare ska koppla de här begreppen till vägning. 

5.9. Jämförelser mellan verben 

Simplexverbet väga har två konkreta huvudanvändningar: dels intransitivt 
att beskriva massans storlek hos fysiska kroppar, dels transitivt att beskriva 
mätningen av massan. De båda huvudanvändningarna har var sin 
metaforisk variant. Alla de frekventa sammansättningarna och avledning-
ama som behandlats ovan kan i större eller mindre grad också sägas vara 
metaforiskt kopplade till endera eller båda av av dessa grundbetydelser. De 
Överförda användningarna dominerar kraftigt, och de beskriver antingen 
intentionella värderingar och bedömningar eller ponderanders abstrakta 
egenskaper, vars kvalitet eller intensitet ses i relation till motsvarande 
ponderanders egenskaper. Den senare typen representeras främst av upp
väga och participe! övervägande samt en mindre del av beläggen for verbet 
överväga. 

Det finns många likheter mellan de olika sammansättningarna och avled-
ningama. Många kollokat återkommer i kontexterna till flera av orden lik
som till simplexet väga. Hit hör t.ex. de modala verben (som skola, böra, 
måste); uttryck som hänger samman med de dikotomiska dragen (som mot, 
mellan); uttryck som rör precisionen i vägandet (som noga, noggrann) 
samt vanliga ponderander (som skäl, frågor, fördelar, förslag, intressen, 
möjligheter). Samtidigt är det tydligt att verben och verbkonstruktionema 
har olika starka länkar till konkret fysisk vägning, källdomänen för de 
överförda användningarna. Viktiga frågor är dels hur länkarna 
manifesteras, dels vilka faktorer som gynnar respektive missgynnar 
(bibehållandet av) sådana länkar mellan de metaforiska och de konkreta 
betydelserna. 



Starkast källdomänsanknytning har utan tvivel simplexet väga. Av de 
frekventa verben är det över huvud taget bara väga som har en hög andel 
konkreta belägg, dvs. drygt en tredjedel. Det är också enbart för väga som 
andra tyngdord äntrar kollokatlistan (vilket innebär att ordformerna före
kommer i spannet 5:5 med en frekvens på minst 3). Följande ordformer 
finns således bara på väg^a-listan (de kursiverade formerna är dessutom 
signifikanta kollokat; beteckningar för viktmått har utelämnats); 

lätt, lättare, tunga, tungt, tyngd, tyngre, tyngst, vikt, vikten, våg, vågen, vågskål, 
vågskålen. 

Det är ingalunda enbart de konkreta användningarna av väga som inbegri
per dessa tyngdord; de finns i stor utsträckning även i de abstrakta beläg
gen. Av de uppräknade ordformerna förekommer samtliga utom vikten 
även i abstrakta användningar. Formerna vågskål, vågskålen och tyngst 
förekommer däremot inte i de konkreta. De resterande formerna är således 
belagda i såväl konkreta som abstrakta kontexter. Att vikten inte figurerar i 
de abstrakta väga-kontexterna är en smula påfallande; frågan kommenteras 
ytterligare i kapitel 10. 

Av de övriga frekventa väga-verben har annars de som representerar 
egenskapsbetydelsen starkast koppling till källdomänen: uppväga, över
vägande, överväga. Det är t.ex. här vi finner de dikotomiska dragen, våg
allusionerna samt objektivt kvantifierande inslag. Av de övriga, mer 
mätnings- och värderingsanknutna, verben har inväga (eller snarare väga 
in) flest tyngdanknytningar och avväga/avvägning har tydliga kopplingar 
till balans. 

5.9.1. Vad gynnar källdomänsanknytning? 

Kopplingen till källdomänen gynnas om förleden är en rumslig partikel 
(främst över och upp), särskilt då denna även kan användas fristående. 
Allmänt förekommer fria partikelanvändningar ofta i mer konkreta betydel
ser än motsvarande sammansättningar. Det verkar också som de rumsliga 
egenskaperna hos själva partikeln bibehålls bättre i fristående konstruktio
ner än i sammansättningarna. 

Källdomänsanknytningen blir normalt starkare om samma konstruk
tionsform (fristående partikel respektive sammansättning) kan appliceras 
både i konkreta och abstrakta sammanhang. Det finns t.ex. konkreta belägg 
på väga över som är besläktade med egenskapsbetydelsen, och de abstrakta 
väga över-beläggen uppvisar förmodligen just därför en hel del 
källdomänsdrag. Däremot finns inga konkreta belägg på överväga som är 
relaterade till den kognitiva betydelsen (och inga väga över heller för den 
delen), och de abstrakta beläggen uppvisar följaktligen mycket fa käll
domänsdrag. På liknande sätt finns det konkreta belägg på väga in, vars 



abstrakta motsvarigheter uppvisar en hel del källdomänsanknytning, medan 
såväl sammanväga som väga samman saknar både konkreta belägg och 
källdomänsanknytning. För flera av sammansättningarna saknas konkreta 
motsvarigheter helt. Några har aldrig använts konkret (som just samman
väga)' medan andra numera brukas nästan uteslutande abstrakt (som 
avväga och övervägd). 

Å andra sidan är de konkreta och abstrakta användningarna inte alltid 
särskilt parallella. Exempelvis är den konkreta betydelsen av väga upp 
kopplad till mätningsbetydelsen av väga, medan den abstrakta är kopplad 
till egenskapsbetydelsen. (Liknande förhållanden uppvisar t.ex. övervikt, jü 
avsnitt 4.6.2.2.) 

5.9.2. Vad missgynnar källdomänsanknytning? 

Om vi i stället ser till fenomen som verkar missgynna källdomäns
anknytning (eller åtminstone samvarierar med svag bildlighet) hittar vi här 
själva sammansättningsformen, åtminstone när den sätts i relation till parti
kelkonstruktionen. Det förefaller som den mer syntetiska samman
sättningsformen verkar för en semantisk syntes och metaforisk demotive-
ring, dvs. förblekning. Sammansättningarna får gärna en mer allmän och 
abstraherad betydelse utan starka rumsliga associationer. Undantaget är 
uppväga, där partikeln lite paradoxalt har större rumslig associations
potential i de abstrakta sammansättningarna än den har i de konkreta 
användningarna av den fria partikelkonstruktionen väga upp. 

Abstraktionen hos sammansättningarna visar sig också i att de före
kommer i mer grammatikaliserade strukturer, med bl.a. infinitiv- och sats
komplement. Sådana komplement är mycket ovanliga hos konstruktioner 
med fristående partikel. Konstruktionen "X väger upp att Y" (där Y är en 
sats) är alltså betydligt ovanligare än "X uppväger att Y". Hos väga 
samman och väga över saknas sådana komplement helt, medan väga upp 
har 1 a«-sats-komplement och väga in sammanlagt uppvisar 7 sats
komplement. I de sammansatta verbkonstruktionerna är sådana komple
ment betydligt vanligare, särskilt för den kognitiva betydelsen av överväga 
där främst infmitivkomplement är mycket frekventa (se ovan), men de 
förekommer även hos avväga (ett par satskomplement) och uppväga (9 att-
satskomplement, passiva konstruktioner inräknade). Härtill förekommer ett 
kraftigt inslag av deontisk modalitet i de blekaste användningarna, i första 
hand i de kognitiva betydelserna av överväga och i något mindre grad hos 

' SAOB redovisar inga konkreta belägg. 



avväga och sammanväga. De modala verben förekommer också hos väga 
in, som dock är något mindre förbleknat. 



6. Adjektiven tung^ lätt och svår 

6,1. Inledning 

Adjektiven tung och lätt utgör de mest frekventa orden från domänen VIKT-
TYNGD - tillsammans uppvisar de 10 831 belägg i grundmaterialet (GM). I 
likhet med flertalet andra högfrekventa ord är de här adjektiven synnerligen 
polysema - särskilt lätt uppvisar en stor betydelsemässig bredd. Tyngd-
adjektiven används överfört inom en mängd olika domäner, många gånger 
i påtagligt pregnanta betydelser. Några enkla exempel: både lätt och tung 
kan beskriva flera olika aspekter av MAT OCH DRYCK: doft, smak, halter av 
vissa ämnen, konsistens, mängd, anrättningsmöda samt matsmältnings
möda (se Svanlund 1996b). Lätt har här en bredare användning än tung, 
som bara brukas för några av dessa aspekter och bara ibland utgör antonym 
till lätt. Samma sak gäller inom domänen MUSIK. När lätt används om ett 
musikverk kan det exempelvis beskriva att stycket är dansant till karaktä
ren; lättlyssnat; enkelt att spela rent tekniskt; enkelt att spela a vista från 
notbladet; okomplicerat komponerat etc. Bara i den första av dessa 
användningar fungerar tung som antonym - i de övriga har snarast svår den 
rollen, vilket är symtomatiskt. 

Den stora beläggsamlingen och den vidlyftiga polysemin har gjort det 
ogörligt att i detta sammanhang redovisa en heltäckande beskrivning av 
betydelser och användningstyper. Det har exempelvis inte varit möjligt att 
klassificera samtliga belägg efter abstraktionsstatus. Gränsdragningen 
mellan konkreta och abstrakta användningar är också betydligt besvärligare 
för adjektiv än för andra ordklasser, delvis till följd av adjektivens starka 
beroende av predikationsbasen. Tyngdadjektiven är emellertid så pass 
intressanta att det vore önskvärt att återkomma till dem mer utförligt i ett 
senare sammanhang. 

Av ovanstående skäl har tyngdadjektiven måst analyseras mer över
gripande och svepande än övriga ord från domänen VIKT-TYNGD. De empi
riska analyserna nedan är därför i ännu högre grad än i övriga kapitel 
beroende av de statistiska kollokationsanalysema, som här visat sig särskilt 
brukbara. Dessutom utgör adjektivbeläggen huvudkällorna till analyserna i 
kapitel 8 om förflyttning. 

En av huvudfrågorna i det här kapitlet har varit att studera hur pass 
parallellt de antonyma adjektiven används i metaforiska sammanhang. 
Analyserna inbegriper till viss del också adjektivet svår. Skälet är dels att 
det oftare än tung fungerar som antonym till lätt, dels att det en gång har 
betytt just 'tung', och flera av dess nutida abstrakta betydelser är ursprung



ligen metaforiskt motiverade. Den konkreta betydelsen är numera helt för
åldrad och totalt okänd för de flesta. Det är knappast möjligt att ens reflek
tera fram en intuition om den diakrona härledningen (vilket däremot är 
möjligt t.ex. beträffande relationen mellan vikt och viktig).^ Här, om någon
sin, kan man således tala om en död metafor. Därför är det intressant att i 
vissa avseenden jämföra användningen av svår med tung och lätt. Adjekti
vet svår är nästan lika frekvent som de båda andra adjektiven tillsammans 
- 10 037 belägg i GM. Sammanlagt representerar de tre adjektiven således 
över 20 000 belägg. Deras fördelning över ordformer och material framgår 
av Appendix C. 

För TUNG är formen tunga mest frekvent, vilket kanske inte är så över
raskande med tanke på att den kan signalera såväl pluralitet som bestämd
het. A andra sidan är -a-formen betydligt vanligare här än hos de övriga 
adjektiven (den representerar 40 procent av beläggen här, 8 procent hos lätt 
och 15 procent hos svår). Detta kommenteras vidare nedan i 6.2.1. Formen 
har homografseparerats från substantivet tunga och siffrorna i Appendix C 
gäller således enbart adjektivbeläggen i GM. Där, liksom i tabell 13, 
framgår också att romanmaterialen generellt dominerar ganska kraftigt. 

LÄTT används nästan dubbelt så ofta som TUNG. Romanerna dominerar 
här inte lika starkt. Formen lätt står för nästan tre Qärdedelar av beläggen, 
vilket delvis hänger samman med att den brukas för såväl neutrum- som 
utrumgenus och dessutom i adverbiella konstruktioner. De adverbiella 
användningarna är dessutom fler än de är för tung. Adjektivformen lätta 
har homografseparerats från verbformen lätta. Verbet beskrivs i kapitel 7. 

För SVÅR överväger inte romanmaterialens belägg så som är fallet för de 
verkliga tyngdadjektiven tung och lätt, men inte av svår. Den exakta pro
centuella fördelningen av GM-materialen framgår av tabell 13. Sett till 
relativ frekvens är svår rent av klart minst frekvent i romanmaterialen. I 
övrigt bekräftar de relativa siffrorna bilden från de absoluta för alla tre 
adjektiven (jfr Appendix C). 

Tabell 13. Adjektivbeläggens procentuella fördelning över materialtyper. 

ord roman press riksdag totalt 
tung 65 24 11 100 
lätt 56 32 12 100 
svår 38 38 23 99 

' Jag har avstått från att ta med det också mycket frekventa och helabstrakta adjektivet 
viktig i analyserna. Det är ett medeltida lågtyskt inlån som redan från början verkar ha 
använts nästan uteslutande abstrakt. Det ersatte emellertid ett äldre viktogher som 
däremot brukades konkret. 



De tre adjektiven fungerar som antonymer i två frekventa skalor: lätt-tung 
respektive lätt-svår. (Särskilt lätt figurerar även i flera andra skalor, t.ex. 
lätt-hård, lätt-kraftig etc.) Redan råa frekvensdata antyder att skalan 
lätt-svår är mer allmänt och generellt tillämpbar än skalan lätt-tung, vilket 
även bekräftas av analyserna nedan. Skalan lätt-svår är också mer abstrakt 
- både i bemärkelsen mer schematisk och i bemärkelsen mindre sensorisk. 

Sannolikt har de flesta av oss starkare intuitioner om tyngdadjektivens 
bildlighetsgrad än vi har för de övriga undersökta orden. Spontant anger vi 
utan att tveka bildlighetsordningen till tung>lätt>svår. Förmågan att 
aktivera element från tyngddomänen är störst hos tung och minst hos svår, 
som inte har behållit några konkreta tyngdbetydelser. En fras som ett tungt 
bakslag har därför normalt mer av tyngdpotential än ett lätt bakslag, som i 
sin tur är något mer metaforiskt än ett svårt bakslag, som inte alls uppfattas 
i relation till tyngd. En av ledfrågorna i kapitlet blir att undersöka om 
denna intuition går att belägga i kollokationsanalysema. 

6.2. Signifikanta kollokat 

6.2.1. Jämförelser mellan tung och lätt 

Följande /M«g-kollokat är signifikanta. Kollokaten återges här i bokstavs
ordning; i Appendix B återfinns de som vanligt sorterade efter T-värdet. 

andades, andas, andetag, andhämtning, andhämtningen, andning, ansvar, 
arbetande, arbete, arbetsbörda, arbetsmomenten, argument, artilleri, axlar, bana, 
banan, beväpnade, bitarna, blev, bly, branta, bröst, brösten, bröstet, burit, bära, 
börda, bördan, bördor, bördorna, centimeter, de, den, doft, doften, drog, droppar, 
dropparna, drömlöst, dörröppningen, falla, faller, flåsade, flämtade, flämtande, 
fordon, fuktighet, ftiktigt, fysiskt, föll, gammaldags, gardiner, gardinerna, gods, 
grått, gångjärn, hennes, hettan, hjärta, huvudet, hyran, hängande, hängde, industri, 
jobben, jävligt, kg, kilo, klibbig, klumpiga, klumpigt, komponenter, kropp, 
kroppen, kvinnans, kvävande, kändes, lass, lasset, lastad, lastade, lastbilar, 
lemmar, lutad, lyft, lyfta, lyfter, låg, lätta, moln, molnen, mot, möbler, nedåt, 
nyckeln, nyheterna, och, omänskligt, outhärdligt, packning, parfym, remiss
instanser, skattebördan, skrymmande, skum, skälen, slapp, slunga, släden, släpa, 
släpar, sorgen, sover, spjut, sprängde, steg, stegen, stela, stenar, stora, stål, stödde, 
stövlar, suck, suckade, suckar, sömn, tjock, tjocka, trafik, trafiken, transporter, 
tröga, tät, utgörs, var, vilade, vilar, vågorna, våt, väga, vägande, vägde, väger, 
värkte, väska, än, ögonlock, ögonlocken, över 

Motsvarande lista för lätt ser ut på följande sätt: 

administrera, alltför, alltid, andas, argumentera, att, attack, behändigt, beröring, 
bli, blir, brigaden, bris, brisen, bugade, byte, böjda, bördan, det, dis, dä, efterklok, 
fastställa, fjäder, framåtlutad, få, för, förgångna, förstå, ganska, gehör, 
genomskådade, gick, glömma, glömmer, gungade, går, gör, göra, handskas, 
hantera, helikoptrar, heller, hitta, hur, identifiera, illamående, infektioner, inses. 



inte, irländska, kan, kind, knackade, knackning, krusningar, kunde, kyss, kände, 
ledigt, leenden, lekande, lika, lite, ljusare, luftiga, man, men, moln, molnighet, 
motivera, mulet, mycket, nervositeten, puff, påvisa, rekrytera, relativt, rinna, 
rödhårig, rörde, salta, sig, sinnes, skolflygplan, skälvde, smekte, snöfall, steg, stöt, 
svindel, så, tappar, tidvis, tillgängliga, ton, travestering, tungvikt, tyngre, undan, 
uppgift, upploppet, vann, var, vara, varit, vindar, vittnade, vunnet, väger, yrsel, 
än, är, överblicka, överkänsliga 

Med tanke på att adjektiven är antonyma är förvånansvärt få lemman 
representerade på båda listorna: ANDAS, BLI, BÖRDA, DEN, KÄNNA, MOLN, 
STEG, VARA, VÄGA samt ÄN. Dessutom är LÄTT representerad hos TUNG och 
vice versa. På båda listorna finns således ord från domänen VIKT-TYNGD 
liksom ord för förflyttning och andning. I nästan samtliga dessa fall är 
representationen dock betydligt rikare på tung-\\s\.an, båda vad gäller antal 
lemman från dessa begreppssfärer och antalet böjningsformer för varje 
lemma. Exempelvis uppvisar /««g-listan tydlig förflyttningsanknytning 
genom (i regel flera former från) lemman som BÖRDA, LASS, VÄSKA, 
PACKNING, BÄRA, SLÄPA, DRA, LYFTA, LASTA, STEG medan lätt här endast har 
formen bördan. (Se vidare kapitel 8 om förflyttning.) På iw«g-listan finns 
också 4 former av verbet väga·, på /ä/i-listan 1. Väder- och klimatfenomen 
förekommer också i båda beläggsamlingama. Här är dock /««-representa
tionen något rikare. 

Skillnaderna är annars mer påfallande än likheterna. Många är förvän
tade och naturliga; i ett antonympar associeras de båda polerna normalt 
med olika följdegenskaper. Tungpolen relateras självklart till den intensi
vare delen av skalan lätt-tung och förknippas bl.a. med massiva och tunga 
ämnen och föremål, som stål, stenar, väska, gardiner. Somliga figurerar 
även i liknelser och jämförelser, varav några är standardiserade och kon
ventionella, t.ex. att något tungt liknas vid bly, vilket kan användas både 
fysiskt och metaforiskt. 

(298) konk: Hennes väska kändes tung som bly på armen. (b77) 

(299) abs: Ur högtalarna strömmar ödesmättad begravningsmusik 
och stämningen är tung som bly. (p87) 

På motsvarande sätt förknippas lättpolen med tex.Jjädrar. 

(300) En gammal kvinna satt nära entrédörrama, uppenbart en 
intagen, liten och finlemmad, lätt som en ijäder. (b77) 

(Exemplen visar också varför det är intetsägande att betrakta metaforer 
som jämförelser. Jämförelser kan göras på en mängd olika sätt, både bok
stavligt och metaforiskt. En speciell typ är just hyperboliska jämförelser, 
som beläggen ovan exemplifierar. Hyperboler kan vara såväl konkreta som 
metaforiska. De flesta Qäderbeläggen i GM rör människor och bör snarast 
ses som konkreta hyperboler.) I övrigt finns det påfallande få ord för 
fysiskt konkreta företeelser bland de signifikanta /ä«-kollokaten. En del 



andra skillnader mellan kollokatlistorna är inte lika förutsägbara och 
självklara. Det gäller t.ex. att vertikalitet är ett påfallande inslag hos tung, 
men inte hos lätt. Vertikaliteten är en följd av gravitationen och yttrar sig 
kontextuellt på en mängd sätt. Till de mest uppenbara hör formord som 
nedåt och över. Det senare ordet har en 1 O-spannsfrekvens på 179, med en 
tydlig högerslagsida och N+1 som mest favoriserad position. I den 
positionen används över i konstruktioner som 

X hänger/ligger/vilar/faller tung(t) över Q 

där Q i de konkreta beläggen som regel indikerar vem eller vilken kropps
del som får uppbära tyngden: 

(301) Elena tvättade sitt här och torkade det med en handduk och lät 
det hänga löst, fuktigt, tungt över och nedom axlama. (b77) 

Oftast används konstruktionen emellertid metaforiskt, se avsnitt 8.11. För
modligen är det naturligt att den här typen av vertikalitet oftare instantieras 
vid tungpolen än vid lättpolen. Eftersom gravitationens vertikala verk
ningar gör sig mer påminda vid tyngd än vid brist på tyngd. Vertikaliteten 
yttrar sig i /««g-kontextema också i verben, t.ex. falla, hänga, luta, stödja 
och kanske framför allt lyfta (nära signifikans ligger också sjunka). Adjek
tivformen branta signalerar också tydligt vertikalitet. 

Även prepositionen mot visar sig kopplad till fysisk vertikalitet, eller 
åtminstone till tyngdens riktningsverkan. Det finns en mängd exempel av 
följande typ, där man dock knappast finner några metaforiska exempel. 

(302) Han tycktes genombävas av ett slags rysning och han lutade 
sig tungt mot skrivbordet. (b77) 

(303) Han lutade sig tungt mot min axel och kunde inte sluta att 
gråta på en lång stund ... (b81) 

Inga av de ovan behandlade vertikalitetsorden når signifikansnivån i lätt
kontexterna. Egentligen är det på kollokatlistan bara framåtlutad som 
indikerar något liknande. 

Ett tydligt drag i iw«g-kontextema är kroppsligheten. Ord för kropp och 
kroppsdelar är axlar, bröst, brösten, bröstet, hjärta, huvudet, kropp, 
kroppen, lemmar, ögonlock, ögonlocken. Mot detta har lätt bara kind. Här 
finns också ett antal uttryck för kroppsliga funktioner av olika slag. Här 
finns t.ex. sover, sömn, drömlöst. Beteckningar för andning förekommer 
hos alla tre adjektiven, men åter har tung den rikaste floran: andades, 
andas, andetag, andhämtning, andhämtningen, andning, flåsade, flämtade, 
flämtande, kvävande, suck, suckade, suckar. Ett annat konkret och kanske 
sensoriskt drag utgör orden som relaterar till fukt och väta; droppar, 
dropparna, fuktigt, fuktighet, klibbig, dimma, vågorna, våt. 



Den högre abstraktionsgraden i /öYi-beläggen visar sig på en rad sätt.' Det 
är påfallande att tung-Wsim innehåller betydligt fler substantivformer, 
medan lätt-\istan har fler verbformer. Nominalkvoten bland kollokaten blir 
alltså högre för tung, vilket normalt brukar tas som en abstraktionsindi
kator. Om man emellertid tittar närmare på vilka substantiv och vilka verb 
som finns där blir bilden en annan. 

Bland verben som kollokerar med lätt dominerar en liten grupp mycket 
allmänna verb: GÖRA, GÄ, KUNNA, FÅ (och KOMMA ligger nära signifikans-
gränsen). Dessa är mycket generella, polysemt breda och relativt ospecifika 
verb av närmast hjälpverbskaraktär. (De enda med tung gemensamma 
verben av detta slag är VARA och BLI.) Samtliga dessa är mycket frekventa 
och har genomgående högt T-värde och lågt Ml-värde. rw«g-verben är 
generellt betydligt mer specifika; de flesta är relaterade till kroppsfunktio
ner, förflyttning eller vertikalitet. De har genomgående både högt T-värde 
och högt Ml-värde (vilket starkare indikerar ömsesidig förknippning 
mellan orden). 

Att det förekommer så många verbformer på /ä/i-listan hänger samman 
med att de adverbiella användningarna här är mycket vanligare än hos 
tung. Adverbiella användningar brukar ses som mer grammatikaliserade än 
adjektiviska, vilket kan tas som ett förblekningstecken. Mängden infinitiv
former kommenteras mer utförligt nedan i avsnitt 6.4. 

Substantiven på listorna visar samma typer av skillnader som verben. 
Många av /»«g-listans substantiv är påfallande fysiska. De betecknar kon
kreta föremål som kan tillskrivas tyngd; gardiner, möbler, nyckeln, släden, 
stenar, stövlar, spjut, väska. Av dessa används endast stenar ibland meta
foriskt och i liknelser. Något större schematicitet vidlåder fordon och 
kollektiver som gods, lass, artilleri. Samtliga dessa företeelser kan dock 
också tillskrivas fysisk tyngd. Bland /åVZ-orden gäller det (förutom formen 
bördan) enbart helikoptrar (som är ett distorsionskollokat) och skolflygplan 
(som hamnat på listan till följd av en försvarsdebatt i riksdagen). De övriga 
/07/-substantiven är genomgående abstrakta. Många av tung-oxåcn är 
dessutom relaterade till både konkret och abstrakt förflyttning och till 
kroppsdelar och deras förnimmelser av tyngd, jfr 8.6.2. Fysisk tyngd är 
alltså relativt sett ett mer centralt drag för tung än det är för lätt, vilket 
säkert bidrar till att källdomänen är mer närvarande även i de abstrakta 
användningarna. 

Ytterligare ett drag som pekar i samma riktning är skillnaderna beträf
fande pronomen. Intressant är framför allt det allmänna och ospecifika 
pronomenet man, som är både signifikant och signifikativt för lätt, med 

' Observera att abstraktionsgrad här inte refererar till bildligheten utan till både 
schematicitetsgraden och graden av sensorisk anknytning. 



hela 485 förekomster i tiospannet, varav 74 i position N-1, vilket bl.a. 
indikerar subjektsposition i bisatser: 

(304) Han talar nämligen så tyst och på ett så traditionellt vardagligt 
sätt att man lätt kan ta miste på innebörden. (p65) 

I övrigt är de enda pronomenformema på /ä«-listan sig och det. Det senare 
har också mycket allmän karaktär och många rent grammatiska funktioner. 
Det förekommer ofta tillsammans med infmitivmärket att, vilket också 
indikerar mer grammatikaliserade - och därmed mindre tyngdrelaterade -
användningar i mycket frekventa konstruktioner som 

det är (inte) (så) lätt att INFINITIV 

Motsvarande konstruktion for tung är mycket perifer, vilket indikeras av att 
varken det, så eller att finns på /««g-listan. Däremot finns alla tre på svår
listan, och konstruktionen är mycket riktigt än mer central för svår än för 
lätt. 

Reflexivpronomenet sig ingår bl.a. i reflexiva verbkonstruktioner, men 
allra vanligast är "(att göra det) lätt för sig". 

På tung-Wsian finns pronomenformerna den, de, hennes. Alla tre har 
vänsterslagsida (se Appendix B) och av positionerna kan vi dra slutsatsen 
att de första två oftast fungerar som bestämd artikel. Även pronomenet 
hennes bidrar till att göra en nominalfras définit. Signifikansen hos dessa 
ordformer samt det faktum att formen tunga är den klart mest frekventa 
leder till slutsatsen att TUNG mycket oftare figurerar i definita nominalfraser 
än de båda andra adjektiven. Det som avhandlas är också ofta en specifik 
tyngd(upplevelse), medan de andra två adjektiven många gånger refererar 
till mer allmänna svårigheter av nästan generiskt slag. 

Generellt kan sägas att tung är betydligt mer gravitationsrelaterat, medan 
lätt har en mer schematiserad betydelse, och betyder i många fall allmänt 
'låg intensitet', 'låg (svårighets)grad' och liknande, utan några bibegrepp 
av vare sig (frihet från) tyngdupplevelse eller ens möda. Detta är ett skäl 
till att väderord är rikast representerade i /ä7/-kontextema, där adjektivet 
ganska neutralt beskriver låga intensiteter av olika väderfenomen: bris, 
brisen, dis, molnighet, mulet, snöfall, vindar. I detta ligger heller inga 
starka implikationer om att lättheten direkt inverkar på människors sinnen 
eller kroppar. På liknande sätt beskriver lätt ofta låg intensitet i olika typer 
av rörelser och handlingar: framåtlutad, bugade, gungade, skälvde, 
knackade, knackning, krusningar, kyss, puff, stöt, travestering. I de flesta 
av de just anförda fallen utgör tung ingen naturlig antonym. 

För tung, däremot, är upplevelser av möda och besvär fortfarande det 
mest centrala draget, inte intensiteten i sig. Och denna möda har ofta 
tyngdanknytning även i de överförda användningarna; se kapitel 8. Det 
svåruthärdliga indikeras tydligt av lågfrekventa men signifikanta 
bestämningar som jävligt, kvävande, omänskligt, outhärdligt. 



Kanske är det naturligt att just den lågintensiva polen förlorar mest av 
kopplingen till tyngd, eftersom den ju i sig redan markerar relativ avsaknad 
av tyngd. Å andra sidan kan ju svår sägas ha gått längst i utvecklingen bort 
från tyngden. Tung Qärmar sig mest från gravitationen i de positiva bety
delserna, som ungefär motsvarar de positiva betydelserna av tyngd och där 
tung ofta kan parafraseras "betydelsefull" och verkar vara på väg mot 
ungefär samma betydelse som viktig (som i tunga remissinstan
ser,politiker,argument, romaner) eller ibland nästan bara "bra" (som i tung 
låt, som inte är belagt i GM men i exempelvis Press 97; den typen av 
betydelser verkar främst ha växt fram efter 1987 och har sedan dess ökat 
rejält i frekvens). De positiva användningarna av tung är blekare än de 
negativa och har närmast anknytning till viktdelen av domänen VIKT-
TYNGD - intressant nog är an tonymen här heller inte lätt utan lättviktig. 
Några signifikanta kollokat som indikerar viktdelsanvändning av tung 
(konkret och/eller abstrakt) är kg, kilo, centimeter, lätta och VÄGA samt de 
abstrakta ponderanderna argument, bitarna, remissinstanser och skälen. 
Annars används både tung och lätt oftare med aknytning till tyngddelen av 
domänen, vilket många av de ovan kommenterade kollokaten vittnar om. 
Där präglas det metaforiska bruket av starkare bildlighet. Åter visar det sig 
alltså att viktdelens metaforer är blekare än tyngddelens. 

6.2.2. Kollokaten för svår 

De signifikanta kollokaten för svår förstärker på många sätt tendenserna 
från /å7/-listan. 

allt, alltid, aloysia, andas, ange, arbetsmarknadssituationen, astma, att, avgöra, 
avvägning, avvägningar, avvägningsproblem, bedöma, begripa, beräkna, 
beskriva, betydligt, blev, bli, blir, desto, det, drabbats, eftersom, exakt, fatta, 
finna, formulera, få, får, för, föreställa, förhållanden, förklara, förstå, ganska, 
genomföra, gör, göra, hade, haft, hallsberg, handikapp, handikappade, har, hinna, 
hitta, hopplöst, hur, huvudvärk, huvudvärken, hålla, hävda, ibland, inför, kan, 
klara, komma, koncentrera, konsekvenser, känns, led, lika, litet, läge, lösa, men, 
motivera, mycket, många, mäta, naturligtvis, nog, nå, nöd, oerhört, ofta, olyckor, 
oändligen, problem, se, situation, situationer, sjuk, sjuka, sjukdom, skadad, 
skadade, skadades, skador, smärtor, somna, sova, speciellt, stunder, så, säga, 
säkert, särskilt, tag, tider, tolka, tro, tända, tänka, ungdomar, uppgift, uppgiften, 
uppskatta, upptäcka, urskilja, utomordentligt, var, vara, varför, varit, verkligt, 
veta, väldigt, välja, värk, värmdöleden, ytterligt, än, ännu, är, överblicka 

Vi ser att betydligt fler av kollokaten är gemensamma för lätt och svår än 
för lätt och tung. Här återkommer nästan alla de generella verben {GÖRA, 
FÅ, KUNNA - även KOMMA är här signifikant), liksom många grammatiska 
funktionsord {ALLTID, ATT, DET, MEN, ÄN), bl.a. många adverb som kan ingå 
i grad- och intensitetsbestämningar {GANSKA, LIKA, LITE, MYCKET, FÖR, HUR, 
SÅ). Alla ovan uppräknade lemman är gemensamma för lätt och svår, lik



som infînitivformema förstå, hitta, motivera, överblicka. Över huvud taget 
återfinns en stor mängd verb i infinitiv på både lätt- och 5vår-listan, vilket 
kommenteras mer utförligt i avsnitt 6.4. Det enda gemensamma substanti
vet är UPPGIFT. 

På 5vår-listan refererar påtagligt många av innehållsorden till hälso
tillstånd: ASTMA, HANDIKAPP, HANDIKAPPAD, HUVUDVÄRK, SJUK, SJUKDOM, 
SKADA, SKADAD, SMÄRTA. Detta drag är inte lika framträdande på /å7i-listan, 
även om där finns ord som illamående, infektioner, svindel, yrsel. 

Adjektivet svår kännetecknas av att en stor del av närkontextema utgörs 
av ett mycket begränsat antal extremt frekventa kollokat. Det är instruktivt 
att jämföra de 20 kollokat som har de högsta T-värdena för respektive 
adjektiv, vilket framgår av tabell 14. 

Tabell 14. Kollokaten med högst T-värde för respektive adjektiv. 

svår T F lätt T F tung T F 
att 57,15 8083 det 27,19 3385 och 15,25 1953 
det 40,26 5663 att 24,3 3442 den 7,85 671 
är 34,31 3487 så 18,65 1010 vägande 7,85 62 
har 21,2 1922 är 18,56 1784 var 7,46 511 
få 18,48 660 blir 13,05 315 väga 7,33 55 
förstå 18,19 364 inte 11,08 1266 över 7,02 179 
mycket 16,82 640 lika 8,56 136 andades 6,94 50 
blir 15,17 440 var 7,99 884 kändes 6,57 50 
vara 13,55 535 mycket 7,86 278 börda 6,57 44 
hade 13,31 959 ganska 7,54 100 väger 6,48 43 
haft 11,62 214 förstå 7,51 78 de 6,18 516 
var 11,48 1369 vara 7,44 275 föll 6,11 47 
hitta 11,19 146 för 7,39 1172 steg 6,06 55 
problem 10,63 173 få 7,06 235 än 5,93 137 
bli 10,35 295 gör 6,79 135 bära 5,93 40 
komma 10,22 238 göra 6,73 176 hennes 5,8 98 
fmna 10,16 130 bli 6,54 164 hängde 5,49 36 
så 9,37 889 ton 6,49 56 kilo 5,43 32 
men 9,27 980 kan 6,44 409 mot 5,32 152 
väldigt 8,82 103 går 6,21 139 ansvar 5,28 37 

Svår-listan domineras av grammatiska funktionsord med mycket höga T-
värden - som infinitivmärket/subjunktionen att, (opersonligt) det, kvantifi-
erande adverb samt hjälpverb. Konstruktionen "det är SVÅRT att INFINITIV" 
- som innehåller de tre översta kollokaten - återfinns i hela 579 av svår-
beläggen.' (Motsvarande siffra för lätt är 208.) De mest specificerade inne-

' Siffran gäller just den angivna ytformen - belägg av typen "det är inte så svårt att 
INFINITIV" är alltså inte medräknade. 



hållsorden är några verb i infinitiv (förstå, hitta, finna) samt substantivet 
problem. 

Tung-lisim. har som synes mer modesta T-värden och innehåller främst 
innehållsord som är tydligt kopplade till VIKT-TYNGD, förflyttning och ver-
tikalitet. De flesta av dessa används både konkret och abstrakt. 

Z,å7i-listan befinner sig mellan de båda extremerna, men påminner 
betydligt mer om 5vår-listan än om iw«g-listan; här finns faktiskt inga 
tyngd-οϊά alls. (Kollokatet ton representerar inte viktmåttet utan ljud
beteckningen; någon säger något i lätt ton - en fras som förekommer i 31 
belägg.) 

Endast få signifikanta kollokat representerar lemman som är gemensamma 
för svår och tung, och samtliga dessa är dessutom gemensamma för alla tre 
adjektiven, nämligen verben ANDAS, KÄNNA(S), BLI, VARA. 

6.3. Samordning med andra adjektiv 

En hel del intressanta drag framträder när man studerar vilka andra adjektiv 
som tyngdadjektiven samordnas med, se tabell 15. Här har endast beaktats 
direkt samordning med och - som i en stor och tung sorg - samt asyndetisk 
samordning med eller utan komma - som i en stor, tung sorg eller en stor 
tung sorg,^ Tabellen gör inte anspråk på att yara fullständig annat än vad 
gäller de mest frekventa adjektiven. Det kan mycket väl finnas fler adjektiv 
i materialet med samordningsfrekvens på minst 3, men inga som rubbar de 
översta adjektiven på respektive lista. De kursiverade orden är represente
rade med minst en ordform på respektive lista över signifikanta kollokat. 

Tyngdadjektiven kan många gånger också användas som bestämning till 
de substantiv som motsvarar adjektiven i tabellen. Exempelvis kan tung 
bestämma mörker, tystnad, sötma, trötthet etc; lätt kan bestämma ljus etc. 

' Inga andra ord har tillåtits smyga sig emellan de båda adjektiven, som dessutom måste 
ha samma böjningsform. Därmed har merparten förekomster där ett av adjektiven 
adverbiellt bestämmer det andra undvikits, dvs. användningar av typen det mörkt tunga. 
Däremot inkluderas adverbiella samordningar av typen Regndropparna föll tungt och 
tätt. I tabellen redovisas samordningar med F > 3. Frekvenssiffroma gäller lemman. Här 
har utelämnats alla beteckningar som rör antal (t.ex. två, många), ordning (först, sist, 
annan) samt uttryck som bara förekommer i samband med tydligt adverbiella 
bestämningar (som ett svårt skadat djur), I lemmat LITEN ingår formema liten, litet, 
lilla, små, mindre, minst(a). 



Tabell 15. Samordningar mellan tyngdadjektiv och andra adjektiv. 

tung F lätt F svår F 
Stor 82 snabb 38 ekonomisk 39 
lång 19 liten 28 svår 32 
svart 19 lätt 12 stor 19 
mörk 16 ljus 12 lång 18 
svår 16 mjuk 12 tung 16 
tjock 13 luftig 10 viktig 12 
varm 13 ledig 9 social 8 
tung 12 fort 8 ny 7 
hård 10 tung 8 dyr 6 
långsam 10 behändig 7 inre 6 
fuktig 9 billig 6 politisk 6 
grå 9 vit 5 psykisk 5 
klumpig 9 elegant 4 smärtsam 5 
smutsig 9 finländsk 4 besvärlig 4 
bred 8 munter 3 hård 4 
lätt 8 omfattande 4 
söt 8 ovanlig 4 
tyst 8 djup 3 
tät 8 finansiell 3 
gammal 7 kronisk 3 
trött 7 regionalpolitisk 3 
blöt 6 
djup 6 
massiv 6 
trög 6 
brun 5 
drömlös 5 
dyster 5 
grov 5 
klibbig 5 
slitsam 5 
snabb 5 
stel 5 
dov 4 
dåsig 4 
flämtande 4 
orubblig 4 
röd 4 
solid 4 
våt 4 
besvärlig 3 
hängande 3 
kraftig 3 
skrymmande 3 
stark 3 
vit 3 
väldig 3 
TOTALT 413 166 207 



Vi ser i tabellen att tung har i särklass störst benägenhet att samordnas med 
andra adjektiv, vilket till stor del beror på att tung används som ett typiskt 
egenskapsbeskrivande adjektiv, i normala predikativa och attributiva 
konstruktioner. De andra två ingår ofta i mer grammatikaliserade strukturer 
med t.ex. infmitivbestämningar. I sådana konstruktioner är samordning 
mycket ovanligt. Som god tvåa i samordningsbenägenhet verkar här svår 
komma, men siffrorna ljuger en smula. Många av 5vår-adjektiven ingår 
(nästan) inte alls i samordningar av normalt slag. Särskilt i kombination 
med klassificerande adjektiv (som ekonomisk, social, politisk, psykisk, 
finansiell och regionalpolitisk) utgör svår nästan undantagslöst bestämning 
till hela den övriga nominalfrasen och inte till huvudordet: en svår ekono
misk kris är en ekonomisk kris som är svår, inte en kris som är både 
ekonomisk och svår. Därför är ordningsföljden mellan adjektiven given i 
dessa fall (den omvända ordningen är oftast inte ens teoretiskt tänkbar), 
och här förekommer inte samordning med och-, normalt förekommer inte 
heller asyndes med komma. De här konstruktionstyperna är klart vanligast 
hos svår. 

Gemensamt för tung och lätt är att de samordnade adjektiven har en 
mycket konkret prägel. De beskriver egenskaper som i den fysiska världen 
tenderar att korrelera med tyngden i hög utsträckning. Det är t.ex. grund
läggande fysiska dimensionsegenskaper som längd, bredd och tjocklek 
samt täthet och storlek mer allmänt. Tungpolen förknippas därmed med 
stor, lång, tjock, bred, grov samt besläktade egenskaper som tät, massiv, 
solid. Tyngden förknippas också med vissa följdverkningar - särskilt när 
den kombineras med utsträckning i någon dimension; det tunga blir 
skrymmande, orubbligt. En annan följd av stor tyngd är brist på rörlighet 
och smidighet: långsam, klumpig, trög, stel. 

(305) Framme i Kreml gick partichefen med tunga, långsamma steg 
...(b81) 

(306) Håller vi inte på att fa alltför tunga, klumpiga och ohanterliga 
möbler. (p76) 

(307) Men även hos ryssarna var det många tröga och tunga ben. 
(p76) 

(308) ... mina leder är tunga och stela. (b77) 

Lätthet förknippas på alla dessa punkter med det omvända: litenhet, 
hanterlighet, rörlighet, smidighet och snabbhet, även om det inte visar sig i 
lika många samordningar: liten, snabb, fort, luftig, ledig, behändig. 

Att de här egenskaperna är korrelerade i fysiska sammanhang är inte 
förvånande. Det intressanta är att de i hög utsträckning samvarierar även i 
abstrakta metaforiska kontexter. 



(309) ... särskilt med tanke på stora och tunga specialforbund som 
fotboll och ishockey och orientering ... (p76) 

(310) Sorgen känns stor och tung. (p87) 

(311) Men det skulle vara tjocka, tunga romaner som bjöd in 
honom på studiebesök i en ny värld. (b77) 

(312) Har ni märkt att de har släkttycke? Ja, alla har den där tunga, 
tjocka förnöjsamheten... (b77) 

(313) Vi höll andan de långa, tunga vintermånaderna. (b77) 

(314) I arbetet satte man honom på det grövsta och tyngsta, och han 
måste slita dubbelt mot tidigare. (bSl) 

(315) En tung, tät tystnad, som om den aldrig skulle kunna 
genombrytas. (bSl) 

(316) Som regel hade väl tre så pass täta och tunga diktsamlingar 
gett poeten mer än ett visst rykte bland de invigda, (bS 1 ) 

(317) Hon hade fått lära sig att fattigdomen är tung och orubblig 
som stenarna på marken. (b77) 

(318) Nigge hade ingen studiebegåvning: läste tungt och långsamt. 
(b77) 

(319) Allt går trögt och tungt. Jag blir lättare ledsen. (b81) 

(320) ... SMÅ LÄTTA ARTISTPROGRAM med professionella 
artister. (p65) 

(321) Om nu sallad inte är populärt finns små lätta rätter som 
quiche, croque monsieur, crêpes, piroger och pajer att tillgå. 
(p87) 

(322) Pjäsen flyttar sig lätt och snabbt från lokalitet till lokalitet; 
(p65) 

(323) Man måste alltså ha motionens siffror jämsides för att lätt och 
snabbt kunna räkna ut skatten på olika krontal. (r79) 

(324) Han acklimatiserade sig mycket fort och lätt med stugan i 
Ölmanäs som högkvarter för många expeditioner mot fiskarna 
i Kattegatt. (p76) 

(325) ... och när man hörde den lätta, luftiga melodin och det 
trippande koketta kompet... (b81) 



(326) Man har en av landets största campingplatser, som lätt och 
ledigt rymmer 500 tält och årligen gästas av bortåt 50000 
människor, (p65) 

(327) Mårtens fru serverade drinkar före maten och konversationen 
flöt ledigt och lätt. (b81) 

En annan typ av fysisk korrelation kommer sig av att väta kan göra något 
tyngre, härav fuktig, blöt, våt. Detta används dock sällan metaforiskt. (Där
emot är metonymiska vändningar inte ovanliga: en tung och blöt efter
middag. ) 

Många av de här egenskaperna är, som redan antytts, kausalt relaterade 
till tyngden. De är således delvis antingen en följd av tyngden (som hanter-
barhet, rörlighet, snabbhet) eller en bidragande orsak till tyngden (som 
väta). I dessa fall finns många gånger en stark tendens till fast ordnings
följd mellan de samordnade adjektiven: lång och (därför) tung, stor och 
(därför) tung, tung och (därför) klumpig etc. Dessa tendenser är starkast 
för tung (som är det adjektiv som har störst anknytning till fysisk tyngd) 
och mest uttalade för stor och tung, där endast 2 av de 82 förekomsterna 
har omvänd följd. 

Samordningarna speglar också drag som inte lika självklart rör korrelatio
ner i den fysiska verkligheten. Hit hör vissa visuella kvaliteter, inte minst 
att tyngd förknippas med (brist på) ljus. Tung samordnas återkommande 
med svart, mörk, grå, brun och röd. Framför allt förknippas tyngd med 
mörker, och här finns också en systematisk motsättning till lättpolen, som 
förknippas med ljus. Hit fär även föras motsättningen svart-vit, även om 
vit också samordnas med tung. Det tunga och mörka gäller ofta moln, 
möbler, rum, träd och anletsdrag, alltså påtagligt fysiska fenomen. Det som 
beskrivs är visuellt direkt avläsbara egenskaper. Mörkret är här konkret 
fysiskt, och det förefaller som det är själva mörkret som ger ett tyngande 
intryck. Det ljusa och lätta gäller ofta färger och målningar - men också 
livet. Det ljusa och lätta tillskrivs oftare sinnesstämningar direkt, medan det 
som är tungt och mörkt mer implicit antyds ha en effekt på sinnet. 

(328) Arbetet med det ljusa friska träet gjorde honom ljus och lätt 
till sinnes. (b81) 

(329) Vilhelm steg upp och tittade mot skyn. Det såg hotande ut. 
Tunga mörka moln hopade sej vid horisonten. (b77) 

Det lätta och ljusa ankommer synestetiskt också ljud: "Bigards klarinett 
gav en lätt, ljus färgton åt ensemblen ..." (p76). Synestesi spåras också i 
samordningen söt och tung (som oftast rör dofter). Förmodligen finns det 
en fysisk motivering till sammankopplingen av tung och dov, som primärt 
är Ijudbeskrivande. Klockor som är stora och tunga har en dovare klang än 
mindre och lättare klockor, och föremål som är stora och tunga orsakar ofta 



dova ljud när de hamnar på marken: "männens tunga, dova steg" (b81). 
Ofta används dov dock synestetiskt: "lägenheten gick alltså i samma tunga, 
dova och dunkla stil" (b81), där dov far beskriva en visuell egenskap som 
åter antyds ge psykologiska återverkningar. Mer renodlat psykologiska 
fenomen beskrivs med dyster {tung) och munter {lätt). 

Vi har redan sett flera tydliga paralleller mellan lätt och tung. Där inryms 
flera adjektivpar som - åtminstone i vissa betydelser - uppträder som 
antonymer: stor-liten, mörk-ljus, långsam-snabb, hård-mjuk, 
dyster-munter samt de kanske inte lika uppenbara tät/massiv/solid-luftig, 
besvärlig-behändig samt klumpig-elegant. Detta talar givetvis för att det 
finns en viss parallellitet i användningen av lätt och tung, och i stor 
utsträckning bibehålls denna även i de metaforiska bruken. Man får dock 
inte tolka tabellen alltför mekaniskt. I många fall är de metaforiska använd
ningarna i själva verket inte särskilt parallella. Hård används t.ex. mest om 
arbete (förutom om ytan på fysiska föremål och liknande) medan mjuk 
främst används om rörelser (hopp, språng, gång etc.). I ingetdera fallet är 
det andra adjektivet egentligen gångbart som antonym - motsatsen till hårt 
arbete är inte mjukt arbete, och motsatsen till mjuka rörelser är inte hårda 
utan snarare stela rörelser. Adjektivet/adverbet långsam(t) betyder i regel 
'med låg hastighet' när det kombineras med tung, men snabb(t) betyder i 
kombination med lätt ofta inte 'med hög hastighet' utan 'på kort tid' - jfr 
exempel (323). Skillnaden mellan mörk och ljus har redan behandlats. 

Några antonympar tillhandahåller också adjektivparet lätt och svår. 
billig-dyr, mjuk-hård, liten-stor. Mest parallell är i praktiken skalan 
billig-dyr, där motsättningen gäller (politiska) åtgärder som bedöms både 
enkla och billiga respektive svåra och dyra att åstadkomma. Dessa sam
ordningar förekommer endast i press- och riksdagsmaterialen. Skalan 
liten-stor används relativt parallellt i abstrakta sammanhang, men svår har 
här inga konkreta motsvarigheter till de fysiska användningarna av lätt: "en 
liten lätt farkost av papyrus" (b81). Här fiingerar enbart tung som antonym. 

Av tabell 15 framgår också att alla tre adjektiven ofta samordnas med 
sig själva. Vanligen är det komparativformerna som upprepas i 
förstärkande eller stegrande syfte; jfr Lindström (1999); 

(330) Där gör den tekniska utvecklingen att det blir lättare och 
lättare, säger Lars Ekström från Ericsson. (p87) 

(331) Ellen kände tiden gå — nej rinna — i lätta lätta krusningar och 
försvinna utom räckhåll. (b81) 

Adjektiven samordnas också med varandra - naturligen särskilt tung och 
svår: 

(332) Säsongen kan bli tung och svår for Vallentunas 
volleybolltjejer. (p87) 



(333) Läramas arbete är svårt och tungt; (r79) 

Jämfört med tung och lätt har de med svår samordnade adjektiven (föga 
överraskande) en betydligt abstraktare prägel. Flertalet är helt abstrakta. 
Även de med mer konkret karaktär används här ganska abstrakt. 
Exempelvis brukas smärtsam inte om fysisk smärta (vilket nog sällan sker 
annars heller); däremot används det ganska ofta om själsliga lidanden. 

6.4. Infinitivkomplement 

Som redan framgått av de signifikanta kollokaten är verb i infinitiv fram
trädande inslag i kontexterna för både lätt och svår, men inte för tung. På 
tung-YxsidXi finns enbart andas, bära, falla, slunga och väga. På de andra 
två listorna finns betydligt fler. Följande signifikanta infinitivkollokat finns 
representerade hos både lätt och svår: andas, bli, få, förstå, göra, hitta, 
motivera och vara. Dessutom finns på /âï/-listan administrera, argumen
tera, fastställa, glömma, handskas, hantera, identifiera, påvisa, rekrytera, 
rinna och salta. På 5vår-listan ingår ange, avgöra, bedöma, begripa, 
beräkna, beskriva, fatta, finna, formulera, föreställa, förklara, genomföra, 
hinna, hålla, hävda, klara, komma, koncentrera, lösa, mäta, nå, se, somna, 
sova, säga, tolka, tro, tända, tänka, uppskatta, upptäcka, urskilja, veta, 
välja, överblicka. 

Flertalet av dessa infinitiver står som bestämningar till adjektivet i vissa 
typer av konstruktioner, nedan enbart exemplifierade med svår-h^lägg, 
men i samtliga exempel kunde man utan vidare byta ut adjektivet mot lätt. 

1) det är svårt (för A) att INFINITIV 

(334) Det är svårt att behålla sina kvinnliga vänner när man väl gift 
sig, (b77) 

(335) Det är svårt att beskriva vad jag kände när jag läste. (b77) 

2) X är svår (för A) att INFINITIV 

(336) Det såg ut som om luften skulle vara svår att andas därute. 
(b77) 

(337) Det fanns bland annat en kaktusart med en mjölig frukt som 
var särskilt svår for de utsvultna att motstå. (b77) 

3) A HAR svårt att INFINITIV 

(338) "Jag har svårt att föreställa mig dig som brottmålsadvokat", 
sade hon. (b77) 



(339) Det är långt mellan kokboken och den färdiga måltiden. Men 
han har svårt att acceptera den saken. (b77) 

(340) ... han visste att han skulle få svårt att gå. (b77) 

(341) Ellen var inte van vid att gå i armkrok och fann det svårt att 
hålla takten. (b81) 

I I )  f u n g e r a r  i n f i n i t i v f r a s e n  s o m  p o s t p o n e r a t  l e d  v i l k e t  f ö r u t s ä t t e r  e t t  
expletivt det (jfr SAG kap 21 § 2). I 2) anger infinitivfrasen i vilket 
avseende adjektivets beskrivning gäller. Adjektiven beskriver här ofta inte 
X i sig; det är inte meningsfullt att tala om en svår luft eller en svår frukt 
utan verbbestämning, däremot kan vi ibland vända på konstruktionen och 
tala om en svår frukt att äta osv. (jfr SAG kap 22 § 24). (Det är emellertid 
möjligt att exempelvis beskriva musik som lätt, med eller utan olika 
infinitivbestämningar som att spela, att lära sig, att lyssna till osv.) 
Predikationsbasen till infinitiven är också den som upplever lättheten eller 
svårigheten. Ibland uttrycks denna med prepositionsfrasen för A som i 
(337). Det är ett viktigt skäl till att för är signifikant kollokat till både lätt 
och svår. I 3) förekommer adjektivet i objektsliknande funktioner. Ofta 
krävs ett expletivt det, som i (341) (jfr SAG kap 17 § 2 och 12). 

För både lätt och svår är sådana konstruktioner oerhört frekventa och 
representerar en mycket stor andel av beläggen. Jag har försökt att kvanti-
fiera infintivkonstruktionemas sammantagna beläggsandel genom att se på 
hur ofta den exakta följden "ADJEKTIV att INFINITIV" förekommer hos 
respektive adjektiv. För lätt står då infinitivkonstruktionema för ca en Vär
dedel och för svår ca hälften av beläggen.' För tung är detta däremot en 
mycket perifer konstruktion (ca 2 procent av beläggen) och bara ett fåtal 
verb förekommer här.^ För svår och lätt finns i gengäld en stor uppsättning 
mycket frekventa infinitivformer, vilket framgår av tabell 16. Där redovi
sas de verb som uppvisar en frekvens på minst 5 kombinationsförekomster 
för båda adjektiven.^ Här hittar vi framför allt många kommunikativa 

' Kvantifieringen utgår från frekvensen for att i position N+1 (se Appendix B). Genom 
distorsionseffekter blir siffrorna i Appendix B visserligen något for höga, men en kon
troll med själva beläggen visar att distorsionseffekten är begränsad - exempelvis följs 
SVÅR av att i drygt 48 procent av beläggen. Då är ändå distorsionen störst just för SVÅR. 
^ En frekvens på minst 3 i position N+2 uppvisar endast bära (13), gå (10), andas (3), 
släpa (3). Andas och gå används här bara om konkret fysiska handlingar, medan bära, 
och släpa används både konkret och metaforiskt. De övriga infinitivema på kollokat-
listan for tung -falla, slunga, väga - figurerar i andra typer av konstruktioner: for falla 
och väga fungerar tungt som adverbiell bestämning till infinitiven: som "X kommer att 
väga tungt". Att slunga hamnat på kollokatlistan är en distorsionseffekt. 
' I tabellen är verben rangordnade efter den sammanlagda kombinationsfrekvensen med 
både LÄTT och SVÅR. Tabellen bygger på de flerordskombinationer med ledföljden 
"SVÄR att iNFfNiTlv" som konkordansprogrammet Wordsmith har räknat fram. Den 
täcker således inte in varianter som "svÅRT för A att INFINITIV" eller besläktade kon-



verb: säga, tala, visa, förklara, prata, skriva, övertyga, motivera, svara, 
läsa. Ytterligare några förekommer övervägande med lätt (och finns därför 
inte på listan): kritisera, instämma, påvisa. Vi ser också många kognitiva 
verb: glömma, förklara, förstå, inse, räkna, veta, föreställa, fastställa, 
tycka, avgöra, tro, se, skilja. Dessutom finns /âY/-verbet konstatera samt 
5vår-verben begripa, tänka, gissa. Några av dessa vetter också mot de 
kommunikativa verben eller mot perceptionsbetydelser. Här finns dess
utom en rätt speciell grupp som har med sökning att göra: hitta, finna, 
spåra, identifiera, följa. 

Tabell 16. Infmitivkomplement till LÄTT OCH SVÅR. 

Infinitiv lätt F svår 
F 

Tot F Infinitiv lätt F svår 
F 

Tot F 

fa 121 432 553 dra 5 24 29 
forstå 59 325 384 svara 6 22 28 
komma 46 181 227 ha 9 18 27 
se 33 157 190 skriva 12 15 27 
säga 38 145 183 räkna 10 14 24 
göra 47 115 162 glömma 18 6 24 
hitta 28 125 153 skapa 8 15 23 
ta 36 91 127 prata 11 12 23 
hålla 23 102 125 inse 6 16 22 
fmna 15 104 119 skilja 5 16 21 
vara 49 58 107 rekrytera 7 14 21 
tro 7 96 103 stå 7 13 20 
klara 10 64 74 läsa 5 14 19 
föreställa 8 58 66 åstadkomma 6 12 18 
förklara 11 54 65 motivera 7 11 18 
gå 18 40 58 visa 11 7 18 
tala 23 27 50 ordna 5 12 17 
avgöra 5 40 45 fastställa 5 10 15 
bli 25 20 45 övertyga 7 8 15 
nå 8 36 44 identifiera 5 8 13 
veta 8 36 44 bära 6 7 13 
andas 12 32 44 föra 5 7 12 
ge 9 32 41 spåra 5 7 12 
känna 13 24 37 bryta 5 5 10 
leva 15 19 34 tycka 5 5 10 
följa 10 23 33 

tycka 

struktioner som "en SVÅR X att INFINITIV". Frekvensspärren sattes till F > 3 för varje 
formkombination. Om man räknar med 5 relevanta ordformer för SVÅR - svår, svåra, 
svårt, svårare, svårast - fmns således en teoretisk risk att en infinitiv med totalfrekven
sen 10 kan har fallit igenom frekvenssilen. Risken är emellertid mycket teoretisk. 



Konstruktionstypen indikerar ett Qärmande från tyngdadjektivens mest 
primära och grundläggande konkreta användning: att beskriva en egenskap 
hos föremål och kroppar. Denna egenskap, tyngden, får framför allt bety
delse när vi förflyttar saker och ting - ju tyngre föremål desto mödo
sammare blir förflyttningen; se kapitel 8.1 konstruktionen ovan far adjekti
ven (ofta i adverbiellt bruk) i stället beskriva egenskaper hos handlingar 
och tillstånd i en mer grammatikaliserad språklig struktur. Adjektiven är 
här heller inte kopplade till mödan i att utföra handlingarna; de uttrycker 
allmänt schematiska hinder (eller frånvaro av hinder) att utföra handling
arna. Därför beskriver "X är lätt/svår att flytta" mer schematiska betydelser 
är "X är tung att flytta", som alltjämt är entydigt kopplat till tyngdkraften. 

6.5. Sammanfattning 

Genomgången har visat att det finns naturliga paralleller mellan tung och 
lätt, både vad gäller de konkreta och de metaforiska användningarna. Det 
finns exempelvis relativt systematiska korrelationer mellan tyngd och 
storlek, längd, långsamhet, tröghet, mörker och dysterhet å ena sidan, och 
mellan lätthet och litenhet, snabbhet, smidighet, ljus och munterhet, å den 
andra. Dessa korrelationer bevaras i stor utsträckning även i abstrakta 
sammanhang. Men alla korrelationer är inte helt förutsägbara på 
konceptuella grunder. Antonymiteten är inte heller helt förutsägbar -
korrelationen tung och hård motsvaras exempelvis inte av lätt och mjuk, 
och antonymen till lätt är generellt oftare svår än tung. 

Stora skillnader mellan adjektivens sinnlighet har också uppenbarats. 
Mest anknytning till (förnimmelser av) fysisk tyngd har utan tvekan tung, 
medan de båda andra adjektiven dels har kopplingar till andra typer av 
sinnesförnimmelser (som av smärta och olika sjukdomstillstånd), dels har 
betydligt mer schematiska och grammatikaliserade funktioner. Den i inled
ningen antagna bildlighetsgraderingen har till stor del kunnat bekräftas och 
beläggas, vilket i detta intuitivt klara fall snarast kan sägas bekräfta meto
dens tillförlitlighet. Bildligheten visar sig korrelera med en mängd 
variabler: 



- total frekvens tung<lätt<svår 
- andelen romanbelägg tung>lätt>svår 
- andelen konkreta belägg tung>lätt>svår' 
- andelen infinitivkomplement tung<lätt<svår 
- andelen funktionsord bland de mest signifikanta 
kollokaten tung<lätt<svår 
- andelen adverbiella användningar tung<lätt<svår^ 
- andelen samordningar med andra adjektiv tung>lätt>svår 

' Detta kan inte styrkas med siffror eftersom beläggen inte har abstraktionsklassats. 
Kollokationsanalysema och en genomgång av beläggen ger dock klart besked om att 
detta är korrekt. 
^ Detta kan inte entydigt beläggas med siffror. Att svår och lätt har fler adverbiella 
användningar än tung står klart, men den inbördes relationen mellan svår och lätt kan 
inte med säkerhet fastslås. 



7. Verben lätta och tynga 

7.1. Inledning 

Till de centrala orden inom domänen VIKT-TYNGD hör de båda verben lätta 
och tynga som primärt anger att något blir eller görs lätt/lättare respektive 
tungt/tyngre. Verben är bildade till de antonyma adjektiven lätt respektive 
tung, och teoretiskt kan de sägas i grunden ha parallella betydelser - det 
som skiljer dem är riktningen på tyngdförändringen, dvs. polariteten. 
Användningarna är i praktiken dock ingalunda parallella, vilket framgår av 
analysen nedan. 

Båda verben hör primärt hemma i tyngddelen av domänen VIKT-TYNGD, 
även om enstaka viktanvändningar också förekommer, se t.ex. belägg 
(348). Verben är således primärt gravitationsrelaterade och det vertikala 
draget är tydligt hos båda. När tyngden av något ökar förstärks också ett 
nedåtriktat tryck; när tyngden minskar försvagas detta tryck, vilket ibland 
t.o.m. medför en uppåtriktad rörelse. Vanliga betydelser för lätta är just 
'minska nedåtriktad kraft', 'verka med mindre tryck' och 'lyfta; höja sig' 
(jfr ΝΕΟ;s beskrivningar). 

Vertikaliteten visar sig exempelvis i att partikeln ner är i hög grad 
signifikant kollokat för tynga medan upp är det för lätta (se Appendix B). 
Det vertikala draget finns också kvar i metaforiska betydelser. 

(342) Joe svarade inte. Han hade försökt lätta upp stämningen och 
misslyckats och nu blev han sur. (b77) 

(343) Bördan av ytterligare ett bekymmer tyngde ner honom och 
han kände sig gråtfärdig. (b77) 

(Mer om vertikaliteten nedan.) Det finns emellertid tydliga skillnader i den 
metaforiska vertikaliteten som bl.a. har att göra med grundläggande 
semantiska valensskillnader mellan verben. De två viktigaste semantiska 
rollerna är dels ett obehag eller en obehaglig kraft i vid mening (en tyngd, 
en börda, ett tryck etc.), dels den/det som utsätts för kraften. I 
schematiseringarna framöver betecknas obehaget konsekvent med X och 
den utsatta med A (när människor utsätts) eller Y (när något annat utsätts), 
medan Ζ står för något allmänt icke-mänskligt. De vanligaste och typiska 
verbkonstruktionema är: 

X tynger (ner) A 

A lättar (upp) XA' 



Att lätta upp är således vanligen en intentionell handling av en mänsklig 
agent medan att tynga ner är en icke-intentionell händelse, eller ett 
tillstånd, som drabbar en mänsklig patient/upplevare. Varianterna utan 
partikel är som regel mer frekventa. För tynga kan ned/ner sägas vara 
generellt fakultativt, medan lätta upp främst används i vissa begränsade 
kontexter, där komplementet är stämningen, humöret och liknande (se 
7.2.6 nedan). 

För tynga är konstruktionen ovan den dominerande och typiska; lynga 
används främst med obehaget som subjekt och en utsatt person som 
komplement.' Verbet lätta förekommer däremot i en mängd andra 
konstruktioner, varav några av de vanligaste är; 

Ζ lättar upp Y 

(344) Resultatet i går lättar dock upp stämningen, (p76) 

A lättar (på) X (PREP Y) 

(345) Han rörde pä sig litet for att lätta på krampen i knäna, (b77) 

Ζ lättar (på) X (PREP Y) 

(346) De politiska och ideologiska spärrarna mot privata alternativ i 
vården måste brytas till helhetens fromma. Det skulle bl_a 
lätta trycket mot den allmänna vården. (p87) 

X lättar 

(347) Så vi äter frukosten här och ser om dimman lättar. (b77) 

Lätta har som komplement antingen obehaget - oavsett om detta är av 
konkret eller abstrakt slag- eller något icke-mänskligt som utsatts för det 
tyngande, vilket har betydelse för de olika metaforiska användningarna 
som beskrivs mer utförligt nedan.^ Framför allt kan lätta ha flera typer av 
subjekt. Lätta kan t.ex. användas intransitivt, främst med den obehagliga 
kraften som subjekt (se t.ex. även exempel (361)). (Det finns även andra 
användningar - som stämningen lättar osv. - men de är betydligt ovanli
gare. Konkret kan även den som minskar i vikt stå som subjekt. Se vidare 
nedan.) Ytterligare konstruktioner exemplifieras framöver. Återkommande 

' Det finns även andra konstruktionsmöjligheter for tynga som kommenteras nedan. I 
konkreta sammanhang kan även icke levande företeelser tyngas - snö kan t.ex. tynga 
ner trädgrenar. I abstrakta sammanhang kan exempelvis skildringar tyngas av alltför 
mycket detaljer. Men det mest typiska är att tyngandet inbegriper en mänsklig 
patient/upplevare. 
' I konkreta sammanhang är den tyngande och tryckande kraften inte lika obligatoriskt 
negativ som i de överförda användningarna. 



uttryck för X, den obehagliga kraften, är t.ex. tryck, börda, spänning, 
smärta, värk, plåga, besvikelse. 

Verbet lätta är betydligt mer frekvent och har också ett bredare spektrum 
av betydelser, fullt i enlighet med att adjektivet lätt har fler och allmännare 
typer av betydelser än tung. Fördelningen över ordformer och material 
anges i Appendix C.' Som framgår av tabellerna där dominerar roman
materialen - de står för över hälften av /å7/ö-beläggen och tre Qärdedelar 
av (ywga-beläggen. Det hänger till stor del samman med att båda verben 
(liksom perfektparticipen) används mycket frekvent om psykiska upplevel
ser, vilket framför allt avhandlas i romanerna. Där beskrivs dessa upplevel
ser också ofta som om de vore rent kroppsliga upplevelser. 

Först behandlas här verbet lätta lite mer ingående samtidigt som en del 
genomgående likheter och skillnader gentemot tynga noteras. Detta, i 
kombination med att tynga har ett smalare spektrum av betydelser, gör att 
/J'ng^fl-avsnittet 7.4 är betydligt mindre omfattande. De båda adjektiviska 
participen lättad och tyngd behandlas i ett eget avsnitt 7.3 som ligger 
emellan de båda verbavsnitten. 

7,2. Verbet lätta 

7.2.1. Allmänt om betydelsen 

Till de flesta /âï/a-betydelserna finns både transitiva och intransitiva 
varianter. Det är inte så enkelt att dra klara gränser mellan konkreta och 
metaforiska betydelser, och jag har avstått ifrån att försöka kvantifiera 
abstraktionsandelen, som dock ligger relativt högt. Verkligt vikt- och 
tyngdrelaterade betydelser är i dag påfallande ovanliga. Följande är de 
enda klara beläggen av det slaget i grundmaterialet (GM). 

(348) Då människan dör lättar kroppen tio gram i vikt. (b81) 

(349) Jag fick henne att lägga sig på soffan med kuddar under 
ryggen för att lätta på tyngden. (bSl) 

(350) ... de hade tömt bränsletankama vid South Inlet för att lätta 
henne. Murdoch stod i den aktre sittbrunnen och ropade upp 
till piren. (b77) 

Det finns däremot en hel del metonymiskt motiverade konkreta betydelser 
av relativt pregnant slag. I dessa fall blir effekten av en fysisk handling 

' I Appendix C behandlas presensparticipen tillsammans med verben, medan 
perfektparticipen redovisas separat. I Appendix B behandlas de signifikanta kollokaten 
däremot separerade för verben, perfektparticipen respektive presensparticipen. 



visserligen en viktminskning (om än ganska ringa) men själva poängen är 
något helt annat: lätta på pungen/plånboken ('betala, bekosta'),klädseln 
('ta av sig'), på whiskyn ('dricka'), lätta banken/bensinstationen ('råna'). 
En vanlig reflexiv användning i GM betyder 'kissa'. 

(351) Han steg upp och lättade sig i nattkärlet. (b81) 

(352) När jag vaknade till på nytt var det gryning ute och jag kände 
att jag behövde lätta mig. Vi brukade använda 
inomhustoaletten på nättema, och spolade den sedan med en 
hink vatten ... (b77) 

(353) Där satt en käring på huk och lättade sig; vegetationen runt 
huset användes som avträde, (b77) 

En relativt frekvent grupp av fysiska betydelser beskriver handlingar som 
resulterar i rörelser uppåt. Ofta ligger betydelsen nära 'lyfta', t.ex. i mer 
eller mindre fasta fraser som lätta ankar, lätta på baken. 

(354) Jag sköt upp den brandsäkra trappdörren, lättade honom 
framåt-inåt över det översta trappstegets kant och släppte 
honom. (b77) 

Det signifikanta kollokatet försiktigt används mest i samband med den här 
typen av betydelser: När han försiktigt lättade på draperiet ... (b77). 

De vanligaste fysiska betydelserna handlar dock om att 'minska tryck 
eller nedåtriktad kraft från el. mot ngt', vilket också är NEO:s första 
betydelsenyans. Dessa tryck och krafter behöver dock inte nödvändigtvis 
vara gravitationsrelaterade (och därmed heller inte nedåtriktade); jfr avsnitt 
7.2.2 nedan. 

En annan användning rör minskandet av fysiska smärtor, en betydelse 
som är uppenbart sensorisk men ingalunda gravitationsrelaterad, och 
därmed klassad som abstrakt och metaforisk med avhandlingens kriterier. 

(355) Huvudvärken och smärtorna i benet hade lättat något, sedan 
hon hade tagit ett par aspirin ur medicinlådan. (b81) 

Som framgår nedan används lätta mycket ofta även när själsliga plågor 
lindras. Att fysiska och psykiska upplevelser beskrivs parallellt är inte 
ovanligt, och knappast märkligt med tanke på att psykiska påfrestningar 
kan ge direkt kroppsliga symtom. Som vanligt finns dock skillnader i kon-
ventionalitet mellan olika uttryck. Exempelvis är smärta ett etablerat 
uttryck för både fysiska och psykiska lidanden medan värk bara undan
tagsvis används för psykiska upplevelser. Verbet tynga används till 
skillnad från lätta varken om fysiska eller psykiska smärtor, delvis av 
valensskäl (se avsnitt 7.2.3). 



7.2.2. Obehaget som tryck 

Den mest typiska konceptualiseringen av obehaget är inte som en tyngd 
utan som ett mer allmänt tryck. Obehaget kan t.ex. relativt sällan beskrivas 
med adjektivet tung, vare sig i konkreta eller abstrakta sammanhang. 
(Däremot kan sådant som tynger normalt beskrivas som tungt, både 
konkret och abstrakt.) De två /âï/a-kollokat som har högst T-värde är just 
trycket och på, som ofta ingår i samma konstruktioner. 

lätta (på) trycket (PREP Y) 

Det finns också intransitiva varianter med trycket som subjekt. 

trycket lättade (PREP Y) 

trycket (PREP Y) lättade 

Prepositionsuttrycket "PREP Y" beskriver "lokaliseringen" av trycket, på 
vad trycket verkar. Även här är på en mycket frekvent preposition (jfr på 
magen, på medicinkliniken etc. i exemplen nedan). Prepositionen mot 
markerar ännu tydligare tryckets riktningsverkan: mot min rygg, mot 
vården. Andra är mer allmänt lokaliserande: trycket i magen, i innerstan. 
Några fokuserar främst patientrollen: lätta på trycket för befälen, för ung
domarna. 

Trycket kan vara av varierande konkretionsgrad. Beläggen nedan speglar 
en skala från klart fysiska till allt mer abstrakta och metaforiska tryck. 

(356) Trycket från bösspipan mot min rygg lättade och jag vände 
mig om och upptäckte en lång och mager och mycket svart 
neger ... (b77) 

(357) Han tog gärna av sig skoma och kavajen och vek ner 
byxlinningen för att lätta trycket på magen. (b77) 

(358) Jag har utan resultat [...] motionerat om offentliga 
bekvämlighetsinrättningar. Men till sånt har det expansiva 
Haninge inte råd! Vi ska bara acceptera att folk lättar på 
trycket i hissama vid Sågen, så att de boende tvingas ta 
trappoma för att inte bli metangasförgiftade i hissama. (p87) 

(359) Jag vill inte påstå att det är skönt att gråta, men det är ett 
nödvändigt ont, trycket lättar efter en gråtstund. (bSl) 

(360) Men amerikanarna slogs för att dom på så sätt lättade på nåt 
inre tryck. (bSl) 

(361) Känner hur det inre trycket lättar bara genom att jag skriver 
av mig på det här sättet. (bSl) 

(362) 15 vårdplatser bör ordnas i den gamla neurokirurgi ska 
avdelningen för att lätta trycket på medicinkliniken. (p87) 



(363) Vill ni begränsa byggandet av kontorsarbetsplatser för att på 
det sättet lätta trycket på bostadsmarknaden? (p87) 

(364) Men ett särskilt statsbidrag bör vara sådant att det lättar det 
ekonomiska trycket på den kommunala ekonomin. (r79) 

(365) Herr talman! Vi bygger efter hand nya lokalanstalter. Därmed 
lättar trycket på de slutna anstalterna. (r79) 

Det visar sig mycket svårt att hitta några tydligt gravitationsrelaterade tryck 
i GM. Varken i (356), (357) eller (358) utgör trycket någon nedåriktad 
kraft som primärt kan kopplas till gravitationen. De mer konkreta trycken 
är nästan alltid knutna till andra fysiska krafter. Betydelsen av lätta verkar 
därmed ha utvecklats från verkan av en specifik fysisk kraft (dvs. gravita
tionen) till att sammanbindas med (minskandet av) fysiska krafters verkan 
mer allmänt. Det gäller framför allt krafter som ger upphov till tryck och 
tryckupplevelser. Det mest pro to typiska trycket torde vara just det som 
utövas genom den allestädes närvarande tyngdkraftens verkan på konkreta 
föremål. Jfr följande - visserligen metaforiska - exempel från SAOB där 
bördor tydligt konceptualiseras som tryckande: 

(366) (Målet för reformarbetet är) att något lätta på en af de bördor, 
som tyngst tryckt bamen i de finska skoloma. (1891) 

SAOB:S /07/a-artikel speglar tydligt att de metaforiska nyanserna i många 
fall varit de mest centrala. Det är också de icke-fysiska trycken som 
dominerar kraftigt i GM-beläggen. De kan ibland byggas ut och specifice
ras metaforiskt, varvid vi får expressiva elaborationer av konventionella 
metaforer, där specifika trycktyper kan metaforiseras, t.ex. ångtryck och 
meteorologiska lågtryck. Detta är vanligast i mer eller mindre emotionella 
sammanhang. (Se även avsnitt 7.2.5 om meteorologiska metaforer med 
koppling till lätta.) 

(367) Nu hade socialdemokratiska expeditionsministärer visat sig 
tämligen maktlösa och benägna att lätta på ångtrycket något 
litet i sänder. Pysningama var irriterande, men inte direkt 
illavarslande. (b77) 

(368) Han fick ett par nya "Spindelmannen" och "Stålmannen" och 
åt varenda smula från frukostbrickan, så aptiten var det inget 
fel på. Det plötsliga lågtrycket lättade en aning och Henry 
steg upp ur sängen för att återuppta sina aktiviteter med all den 
frustande vitalitet, pondus och mannakraft som han lagrat på 
sig under täcket. (b81 ) 

(369) Jag längtar så jag kan bli tokig efter hela hennes levande 
kropp. Denna längtan kan bestå av så många tankar, som 
känns outhärdliga. Denna längtan har funnits som ett svart 
åskmoln inom mig hela dagen, men jag har av olika 
anledningar skjutit undan den. Till slut går det inte längre, utan 



åskvädret brakar löst. Trycket lättar, ett apatiskt lugn följer 
efter. Jag orkar inte med en så häftig känslostorm alltför lång 
stund. (b81) 

Att det metaforiska trycket i flera fall élaboreras som specifika fysiska 
trycktyper visar flera saker; 
- Det metaforiska i trycket har ingalunda försvunnit, det går uppenbarli

gen lätt att koppla ihop det abstrakta trycket med konkreta fysiska tryck. 
Trycket är alltså inte helt generaliserat och abstraherat. 
- Det metaforiska trycket är dock inte särskilt specifikt, eftersom flera 

olika trycktyper kan användas i elaborationerna för att specificera den 
tryckande kraften. 

Karaktären på det obehagliga trycket diskuteras vidare i 7.2.4. 
I abstrakta sammanhang förekommer det givetvis också att trycket 

specificeras utifrån måldomänsperspektivet, t.ex. med sammansättningar 
där förleden hämtas från måldomänen; trafiktrycket, flyktingtrycket, 
samvetstrycket, invasionstrycket. Av Appendix B framgår att lätta även 
samvarierar med förtrycket, vars status som signifikant kollokat emellertid 
till största delen beror på distorsionsfenomen. 

Tryck är således det vanligaste sättet att konceptualisera det obehag som 
minskar/minskas. Vanligt är också att beskriva det som en börda. Både 
börda och bördan är signifikanta kollokat till LÄTTA. (De förekommer även 
i rwG/i-kontexterna. Där är dock inga enskilda former av BÖRDA signifi
kanta.) Ordet BÖRDA kan här användas för att beteckna både själsliga 
påfrestningar och mer världsliga fenomen, som ekonomiska pålagor och 
arbetsbördor (som förvisso dessutom kan bli psykiskt påfrestande). 

(370) Det är en omänskligt tung börda, som bara ett oformalistiskt, 
humanitärt och generöst samhälle kan lätta. (p65) 

Bördor diskuteras vidare nedan i 7.2.4 och 7.2.6 samt i kapitel 8 om 
förflyttning. 

7.2.3. lätta = 'minska' 

Lö7<a-betydelserna har generaliserats så pass mycket att man kan 
parafrasera me arten av de transitiva lätta (på) X-användningarna med 
"minska" - där X alltså står för obehaget i form av tryck, bördor etc. 
Betydelsen kan antas ha generaliserats från 'minska tyngden' till 'minska 
X', där X står för något allmänt mer eller mindre negativt. Det signifikanta 
kollokatet lite visar att minskningen ofta är begränsad. (När komplementet 
beskriver något annat än obehaget kan lätta inte parafraseras med 
"minska". I konkret användning gäller det t.ex. den mer renodlat vertikala 
betydelsen 'lyfta' - som i lätta på hatten, på draperiet etc. Det gäller också 



när komplementet beskriver den/det som utsätts för kraften - som i lätta 
sitt hjärta (från något tyngande).) 

Märk att tynga inte har motsvarande betydelse - tynga kan inte 
parafraseras med "öka", vilket hänger samman med skillnaderna i de 
semantiska valensuppsättningama. Tynga kan inte ha själva den obehagliga 
kraften (X) som komplement. Tynga kan alltså inte ens konkret 
parafraseras som "öka tyngden". Därför kan verbet heller inte användas 
metaforiskt med själsliga plågor som komplement. (Däremot kan givetvis 
själsliga plågor tynga en människa.) 

7.2.4. Hur pass schematiserat är obehaget? 

Om nu de konkreta betydelserna av lätta har generaliserats till att inbegripa 
minskandet av olika obehagliga krafters effekter kan man fråga sig hur 
specifika krafterna är som är involverade i de metaforiska projiceringarna. 
Är det tyngdkraften som projiceras metaforiskt eller är det ett mer allmänt 
tryckbegrepp eller ett ännu mer schematiskt kraftbegrepp? Går detta att 
avgöra? Grundhypotesen är förstås att det borde visa sig i 
användningskontexterna på ett eller annat sätt. (Jfr diskussionen om 
generalisering i Teorikapitlet, avsnitt 2.5) 

Några allmänna beteckningar för krafter (förutom tryck) figurerar inte i 
beläggen; lemmat kraft förekommer t.ex. nästan inte alls, framför allt inte 
relaterat till lättandet. De abstrakta beläggen visar däremot spår av såväl 
tryck som tyngdkraft (även om själva ordet tyngdkraft inte förekommer). 
Det förefaller som vissa typer av abstrakta användningar bygger på en all
män tryckkonceptualisering medan andra bygger på en tyngdkrafts-
konceptualisering och ytterligare andra är mer vaga vad gäller den metafo
riska framställningen av obehaget. De främsta kandidaterna att uppvisa en 
tydlig skillnad är å ena sidan de belägg som samvarierar med lemmat 
TRYCK, å andra sidan beläggen som i kontexten inbegriper förflyttnings
ordet BÖRDA, eftersom bärandet av bördor i hög grad påverkas av gravita
tionen (se kapitel 8). Om dessa båda användningstyper bygger på olika 
metaforiska motiveringar (olika typer av kraftkonceptualiseringar), borde 
det ge utslag i användningskontexterna. Därför har just dessa kontexter 
specialstuderats. Sammanlagt innehåller 71 av z,/4rr^-beläggen TRYCK eller 
sammansättningar med -TRYCK, medan 30 uppvisar samvariation med 
BÖRDA eller -BÖRDA} I siffrorna ingår både konkreta och abstrakta belägg. I 
bördakontexterna förekommer dock bara några enstaka belägg som kan 
betraktas som konkreta. Tryckkontexterna inbegriper alla nyanser i det 
kontinuum som illustreras av exemplen (356)-(365). Det är värt att notera 

' Ord som uttryck, intryck, avtryck och förtryck har här inte beaktats. 



att det inte förekommer någon överlappning - inga belägg refererar således 
till både tryck och bördor. 

Det mest utmärkande för tyngdkraft jämfört med andra typer av fysiska 
krafter är vertikaliteten - tyngdkraften är i sig nedåtriktad, medan strävan
den att motverka den blir uppåtriktade. Finns det då några skillnader i ver-
tikalitet mellan de båda användstyperna? Med statistiska kollokations-
analyser kan några sådana skillnader inte påvisas. Vertikala adverb och 
partiklar som upp(e) och ner(e) är t.ex. inte mer frekventa i börda-
kontexterna. 

En tydlig skillnad ligger däremot i samvariationen med tyngdrelaterade 
ord. I bördakontextema finns 5 TUNG, 3 LÄTT, 1 tyngd (substantiv) och 1 
arbetstyngda (particip); samtliga utom tyngd står i abstrakta kontexter. 
Tryckkontexterna uppvisar bara 1 tyngd (substantiv) och 1 Jjäderlätta 
(adjektiv); båda i samma konkreta belägg. Detta trots att tryckbeläggen är 
mer än dubbelt så många.' Det obehag som minskas konceptualiseras i 
bördakontexterna mycket tydligt som något tyngande (och inte bara 
tryckande eller negativt i största allmänhet). Jfr också exempel (370) samt 
bördorna i (ynga-beläggen, exemplen (423) och (424). 

(371) Är viljan god så är bördan lätt, lade han till. Den som lättar 
den eländiges börda lättar sitt eget samvete från en börda som 
annars bleve tung. (b81) 

(372) ... man lägger sten på bördan i stället för att lätta på 
problemen! (p76) 

(373) Jag skulle vilja ta detta tillfälle i akt att lätta mitt hjärta och 
avbörda mig det tunga ansvar jag så länge burit inom mig. 
(b77) 

Det sist citerade belägget innehåller inte börda men väl verben avbörda 
och bära. Det finns också belägg som tyder på en viss blekhet, kanske 
tydligast manifesterat i detta katakresartade exempel; 

(374) ... utvecklingen och landets bästa har många kryphål som 
lättar skattebördan. (r79) 

De mest tyngd- och gravitationsanknutna metaforiska beläggen är alltså de 
där lätta samvarierar med förflyttningsordet börda. Det gör också att det är 
i dessa kontexter som /å7/a-användningarna mest påminner om använd
ningen av verbet tynga. I dessa fall kan tynga dessutom normalt användas 
för att beskriva en motsatt situation; givetvis då med valensrollema juste
rade, så att den som utsätts för bördan konsekvent blir komplement. I 
tryckkontexterna skulle tynga däremot sällan kunna beskriva en motsatt 
situation. 

' Formerna tung och lätt är dessutom signifikant överrepresenterade i bördabeläggen 
jämfört med verbbeläggen totalt. Signifikansnivån är ρ < 0,01 med -test. 



En annan skillnad ligger i att tryck aldrig figurerar tillsammans med par
ticipe! lättad, medan börda gör det i 4 belägg (som alltså inte är inklude
rade i de 30 verbbeläggen som angavs ovan). 

I tryckkontextema - men inte i bördakontextema - förekommer en sorts 
fördämningskonceptualisering som harmonierar väl med tryck i en 
behållare; trycket ackumuleras över tid och hålls först tillbaka av något 
begränsande. (Se även exempel (346) som illustrerar liknande fenomen.) 

(375) Till kvällen brast fördämningarna. Jag grät och pratade med 
henne, förebrådde henne, ömkade henne, bad henne komma 
tillbaka. [...] Efter gråten lättade trycket. (b81) 

(376) Dessa tankar är som en ventil som släpper ut hopplöshetens 
övertryck. Vi känner oss lättade då vi tänker på att det trots 
allt finns ett slut på eländet. (b81) 

Att låta fördämningarna brista genom att ge w/lopp för sina känslor är 
betydligt vanligare i tryckkontextema, även om det också förekommer i 
bördakontextema. (Se 7.2.6.) En vanlig fras är "A måste lätta på trycket" 
(genom att t.ex. berätta något). Just måste är signifikant överrepresenterat i 
tryckkontexterna jämfört med verbbeläggen i övrigt (p<0,01). Se t.ex. 
beläggen (383), (384) och (385). 

Slutsatsen måste bli att vi här har att göra med två distinkta typer av 
metaforiska konceptualiseringar, där den ena bygger på tyngdkraften och 
den andra på tryck. Kontexterna uppvisar så pass systematiska skillnader 
att vi knappast kan säga att det obehag som lättar/lättas generellt koncep-
tualiseras som en neutral schematiserad kraft. Snarare uppvisar de båda 
användningstypema en rätt tydlig polysemirelation. Även om tryckminsk
ningen ursprungligen har varit en aspekt av tyngdminskningen (både 
konkret och metaforiskt), förefaller tryckminskning numera uppfattas som 
ett mer självständigt semantiskt element, frikopplat från tyngdkraftens 
verkningar. Tryck respektive tyngande bördor har därmed utvecklats till 
två skilda typer av metaforiska obehag - åtminstone i samband med verbet 
lätta. (Det mer renodlat tyngdkraftsrelaterade verbet tynga samvarierar ofta 
med börda men bara en gång med tryck - ett metaforiskt favorittryck. Se 
vidare nedan.) 

7.2.5. Väder och vind 

Bland de signifikanta kollokaten till lätta finns dimman och molntäcket. 
Kollokatlistan för participet lättande upptar uteslutande meteorologiska 
och geografiska ord eller uttryck som av annan anledning förekommer i 
väderleksrapporterna: dagen, delen, grader, molntäcke, Norrland, något, 
regn, uppehåll, vind, västra. (Detta påminner starkt om kontexterna för 
vissa användningar av övervägande, se avsnitt 5.7.2.3.) Dessa lätta



användningar intar en sorts mellanställning mellan de konkreta och de 
riktigt abstrakta betydelserna. Här finns ofta en dubbel motivering till det 
överförda bruket. Verbet betyder här allmänt 'minska', vilket är en 
abstraherad betydelse, men det som minskar beskriver samtidigt ofta en 
rörelse uppåt, vilket är helt i samklang med den konkreta betydelsen 'lyfta' 
(jfr dimma, moln, rök etc. som lättar). 

(377) Dimman började lysa och lätta, den lyfte, hon lyftes själv. 
(b81) 

Med dimma är det lite mer invecklat. Lemmat finns representerat i 30 av 
/öi/a-beläggen. Dimman lättar är en mycket fast kollokation; när dimman 
försvinner säger vi att den lättar. Men bilden av den lättande dimman 
används också ofta överfört i sin helhet för att beskriva en situation där vi 
kan se klarare än tidigare. 

(378) När dimmorna över teknikerdebattens slagfält nu börjar lätta 
tycks resultatet vara att båda parter kunnat tillskriva sig en 
liten seger. (p65) 

(379) Blir inte villkoret för att dimman ska lätta, maskerna falla och 
berättaren finna vägen ut ur labyrinten att han vägar rasera sitt 
självförsvar ... (bSl) 

(380) ... när manipulationemas och självbedrägeriemas dimmor har 
lättat kan de klarsynta se hur illusionema och Sverigebilden 
slutgiltigt krackelerat. (p87) 

(381) När illusionema lättar, likt en dimma, dras blicken till en 
annan typ av konst, (p87) 

Det är över huvud taget vanligt med meteorologiska metaforer, se exempel 
(368) samt (369) för en mer genomförd bild. Dessutom får faktiska 
väderförhållanden ofta symbolisera andra typer av tillstånd - själsliga, 
samhälleliga osv. Denna dubbeltydighet är vanlig inte minst i romaner. Det 
fysiskt verkliga antyds alltså metaforiskt gälla även den mer emotionellt 
betingade verkligheten. 

(382) En morgon med vindstilla och minus 5. Dimman lättar och en 
värld i fiillkomlig balans träder fram. (b81) 

7.2.6. Själsliga obehag 

Som redan framgått av exemplen används lätta ofta om minskandet av 
själsliga obehag. Kroppen som en behållare för känslor är en mycket all
män metafor, och dessa känslor ger sig ofta till känna som ett metaforiskt 
inre tryck i denna behållare. (Se Lakoff & Kövecses 1987.) Och tryck är, 
som vi sett, en allmän konceptualisering av olika typer av obehag. Ett van



ligt sätt att minska just de själsliga trycken är genom att uttrycka sig [sic], 
verbalt eller på annat sätt. 

(383) Hon måste lätta på trycket genom att berätta en del av det som 
nu hade pågått i månader. (b77) 

(384) Hon teg om detta med nordafrikaner när hon berättade för 
Viveca, men hon måste lätta på trycket genom att ge utlopp åt 
sin ängslan. (b77) 

(385) ... oftast var det Oscar som måste lätta på trycket och prata ur 
sig något sådant. (b77) 

(386) Han lättade på trycket en smula och sa en sanning eller två 
om det kungliga svenska tjyvsamhället. (b81) 

Att en negativ känsla upplevs försvinna eller minska om man ger uttryck 
för den förefaller vara del av en mycket spridd konceptualisering, som 
åtminstone belagts för svenska, engelska och japanska. (Se Gulz & Gär-
denfors 1992). 

Lättnad genom verbalisering är inte begränsat till explicita tryck
konstruktioner. 

(387) Katter vet så mycket. Husse nickar till mig flera gånger när de 
stiger av. Det lättade litet att få tala. Hans sorgearbete har 
börjat. (b81) 

Ofta lokaliseras känslorna till mer specifika "behållare" inne i kroppen. 
När man då minskar de obehagliga känslorna lättas metonymiskt även 
behållaren (enligt samma princip som när vi talar om lätta respektive tunga 
väskor även när det är själva innehållet som avgör tyngden). I dessa fall 
konceptualiseras obehaget snarare som en börda än som ett tryck. (Det 
finns också exempel på att man explicit lättar bördor genom att ge uttryck 
för dem; jfr avsnitt 8.9.) I behållarfallen är komplementet till lätta inte 
trycket eller motsvarande utan den del av människan som utsätts för 
obehaget. En vanlig inre behållare för känslor (och tankar) är hjärtat. 
Jämför t.ex. det fasta uttrycket "lätta sitt hjärta", som just betyder att ge 
uttryck för sina känslor och därigenom minska deras effekt. (Något kan 
också "tynga (på) hjärtat".) 

(388) Hon är anställd för att samtala med människor som behöver 
lätta sitt hjärta. (p87) 

(389) Att mamma inte ville lätta sitt hjärta för Luther Nygren på 
hans expedition förstår jag mycket väl. (b81) 

Se också exemplen (373) och (429). Formen hjärta hör till de signifikanta 
kollokaten. Hjärtat som behållare används även i samband med metaforisk 
förflyttning, se avsnitt 8.6.2. Andra lite mindre konkreta kroppsliga 
behållare är samvetet och sinnet. 



(390) Jag måste göra något, så jag skrev det där meddelandet till er. 
Det lättade på något sätt mitt samvete, fast jag ändå var 
medveten om att jag var en kruka. (b77) 

(391) En sak måste jag dock förebrå dig: det är att du har dröjt så 
länge med att öppna dig och bikta din synd för din själasörjare, 
och att du aldrig har försökt lätta ditt samvete. För detta 
kommerjag att ålägga dig en kyrklig bot. (b77) 

(392) Sen skrattade hon också åt hans ostyrighet; tungsinnet lättade 
hos henne ... (b77) 

(393) "Mitt kära barn", sade han, och sedan log han. "Du har lättat 
mitt sinne också. (b77) 

Ordet samvete hör till de signifikanta kollokaten för lätta, medan sinne är 
så nära signifikans man kan komma for verbet tynga (se 7.4). 

Man behöver inte nödvändigtvis ge utlopp för sina känslor verbalt. Ett 
vanligt sätt är att gråta; se även exemplen (359) och (375). 

(394) "Såja, såja. Gråt ut bara, kära ni, gråt ut bara, det lättar." (b77) 

Logiken bakom att själva uttryckandet minskar obehaget är definitivt inte 
hämtad från källdomänen VIKT-TYNGD eller från den fysiska världens 
tryck. Att exempelvis berätta om den tyngd och det tryck som tunga 
föremål utövar genom gravitationen gör inte att tyngden och trycket mins
kar. Detta måste snarare ses som ett blendfenomen, eftersom sambandet är 
hämtat från upplevelser av måldomänen (EMOTIONER) medan det beskrivs 
med fraser från fysiska källdomäner, t.ex. just med orden lätta och tryck. 
(Jfr avsnitt 8.9.) 

Ett vanligt emotionellt tillstånd som påminner om tryck är spänning. 

(395) ... hon insåg bit för bit att han inte skulle komma. Spänningen 
lättade och ersattes av en lugn förtvivlan, (b77) 

(396) Uglik tyckte att spänningen hade lättat något. Han tänkte han 
skulle lätta upp den lite mer. (b77) 

(397) Den militära spänningen måste bara lätta något, (p87) 

Delvis besläktad är stämningen, som kan vara både spänd och tryckt. 

(398) Stämningen var spänd fast mor inte ville medge det utan 
försökte lätta upp den genom löst prat. (b77) 

(399) Till sist gick Amalia bort till garderoben, angelägen om att 
lätta upp den tryckta stämningen i rummet. (b77) 

(400) ~ Visst var det här ett bra lingonställe, sa Johan liksom för att 
lätta på stämningen. (b77) 



Både stämningen och spänningen är signifikanta kollokat till lätta. De båda 
uttrycken är emellertid inte helt parallella. Stämning är ett mer neutralt 
begrepp och i sig inte något obehagligt. Stämningen är också alltid ett 
socialt fenomen, medan spänningen kan vara såväl individuell som kollek
tiv. Sinnesstämningar (individuella som kollektiva) figurerar ofta i frasen 
"lätta upp Q", där den i särklass vanligaste Q-instantieringen är just stäm
ningen (18 förekomster i spannet 5:5), men där även ord som humör, 
missmod, tungsinne, tristess och novembermörkret förekommer. (I kon
kreta sammanhang används lätta upp med betydelsen 'lyfta upp' - [han] 
lättade upp bollen på tårna.) Det vertikala upp är här i samklang med en 
mycket genomgående och etablerad metaforisk konceptualisering som 
beskrivs av Lakoff & Johnson (1980) som HAPPY IS UP; SAD IS DOWN. Man 
kan också parafrasera lätta upp stämningen/humöret etc. med "höja stäm
ningen/humöret".' Den själsliga vertikaliteten ingår alltså i ett större 
mönster och korrelerar t.ex. med de kroppsställningar som är typiska för 
uppxyxnådi respektive wei/stämda personer. Motsvarande konstruktioner 
förekommer hos tynga, men då normalt i formen "tynga ner A", där A är 
en människa. Däremot kan man knappast lätta upp en person och inte 
heller tynga ner stämningen. De allmänna valenspreferenserna slår alltså 
igenom även här. Annat som däremot både kan tyngas ner eller lättas upp 
är skildringar, framställningar och liknande (som i exempel (431)). En be
skrivning i en bok kan exempelvis tyngas ner av för mycket detaljer eller 
lättas upp av lustiga episoder. Även lagstiftade pålagor kan både tynga och 
lättas upp. 

7.3. Participen/ä/toöi och iywgJ 

Av Appendix C framgår de participiella ordformernas fördelning över 
material för både lättad och tyngd. Romanmaterialen dominerar här 
fullständigt, med nära 90 procent av /o/ioc?-förekomsterna och nästan 80 
procent av (vwgcZ-beläggen. 

Det adjektiviska participet lättad är till skillnad från verbet lätta nära 
nog helt igenom själsligt. Så gott som alla de 327 beläggen rör sinnesstäm
ningar i vid mening. Det är också därför som romanmaterialen dominerar 
så kraftigt. I fokus står den som utsätts för det själsliga obehaget (dvs. A i 
schematiseringarna ovan). Nästan enbart människor kan vara lättade och 
predikationsbasen utgörs av mänskliga individer eller kollektiv. 

' Verbet höja verkar dock bara kunna användas med neutrala komplement; det fungerar 
inte tillsammans med de renodlat negativa tungsinnet, tristessen, mörkret, missmodet -
däremot fungerar det med det mer neutrala simplexet modet. 



(401) På Karolinska sjukhusets thoraxklinik är personalen nöjd och 
lättad över att bråket med professor Bjarne Semb äntligen är 
över. (p87) 

(402) Han var också lättad över att de hade lyckats komma över på 
ett mindre brännbart ämne. (b77) 

(403) Till sist ordnar allt dock upp sig och sir Archibald kan lättad 
konstatera att allt är bra i den bästa av världar._._. (p87) 

(404) I Söder var det stor glädje efter matchen. Coachen Dan 
Wiorek var lättad efter den nervösa avslutningen. —Det var 
jätteskönt. (p87) 

(405) Dagen dä å är ångesten över och jag är lättad. (b77) 

(406) --Äntligen kunde jag slå ordentligt, berättar en märkbart glad 
och lättad 'Ludde'. Han och lagkompisama i Sollentuna 
visade upp en stor portion självförtroende ... (p87) 

Däremot kan varken konkreta eller abstrakta tryck och krafter beskrivas 
som lättade. Inte heller kan konkreta företeelser som har lyfts eller stigit 
betecknas som lättade (som hattar, draperier, dimmor etc.). Här finns 
således en asymmetri mellan verbet och det adjektiviska participet. De få 
undantagen till den mänskliga predikationsbasen i GM rör några metony-
miska uttryck for åtbörder som signalerar lättnad, i första hand knutna till 
andning {/låsning, suck, utandning, andetag) samt beskrivningar av 
ansiktsuttryck. Dessutom kan bördor vara lättade - jfr exempel (524) -
liksom hjärtat. (Det enda belägget på att något som anknyter till 
tryckkonceptualisering beskrivs som lättat rör en lättad slipsknut.) 

Att lättnaden utgör en mänsklig upplevelse markeras av att verbformen 
kände är signifikant, och även andra känna-iovmQv är vanliga. Konstruk
tionen är här reflexiv, vilket drar med sig det likaledes signifikanta 
refiexivpronomenet sig. 

(407) Hon kände sig lättad då hon såg att det var doktor Kennedy. 
(b77) 

(408) Men det tycktes inte vara nån hemma. Det var dödstyst 
innanför. Jag kände mig nästan lättad. (b77) 

Som nämnt beskriver participet nästan uteslutande själsliga lättnadsupp
levelser. En person som gått ner i vikt eller som fått njuta av skattelättnader 
skulle inte beskriva sig som lättad (annat än som en psykologisk bieffekt). 
Participets emotionella prägel visar sig t.ex. i att det i 12 belägg samordnas 
med adjektivet glad, ett av de signifikanta kollokaten. (Se exempel (406) 
ovan.) 

De sinnesstämningar som participet beskriver är mestadels individ-
relaterade fenomen. Det visar sig redan i formfördelningen: den 



"mänskliga" singularformen lättad dominerar kraftigt, medan formerna 
lättade (som mest används för plurala beteckningar för predikationsbasen) 
och lättat (som används adverbiellt), är betydligt mer perifera. Det visar sig 
också i att både han och hon är signifikanta kollokat. Även kollektiva 
subjekt (som personalen i (401)) kan tolkas distributivt, och lättnaden 
gäller då varje individ för sig. Det är däremot knappast möjligt med det 
kollektiva fenomen som simplexet stämning beskriver, och som är vanligt i 
verbkonstruktionen "lätta upp stämningen" (se 7.2.6). Här finns alltså 
ytterligare en skillnad mellan verbet och det adjektiviska participet - endast 
verbet kan entydigt fokusera på kollektiva upplevelser. 

Lättnadskänslan innebär här alltid en förbättring - tillståndet före lättna
den uppfattas som negativt, vilket framkommer i det signifikanta kollokat-
verbet slippa, vars objekt beskriver någonting icke önskvärt. (I verb-
kontexterna är varken det negativa eller förbättringen lika obligatoriskt; att 
lätta på hatten innebär t.ex. inte en övergång till ett bättre tillstånd.) Det 
finns också alltid en relativt specifik anledning till att man blir lättad; lätt
naden utlöses av en momentan händelse. Däremot gör knappast tidens gång 
att man blir lättad, som när sorgen efter en avliden anhörig förklingar med 
åren. Sådana upplevelser beskrivs inte med participet lättad (däremot möj
ligen med verbet lätta). 

(409) ... hon niger hastigt till avsked och skyndar nedför trapporna, 
lättad att slippa därifrån. (b81) 

(410) Men när Ellen kom steg han upp och gick i annat rum. Ellen 
var lättad att slippa hans sällskap, (b81) 

Två former av verbet VERKA har hamnat på listan över signifikanta kollokat, 
vilket hänger samman med att vi gärna rapporterar våra bedömningar av 
andra människors psykologiska reaktioner. (Även för verbet tynga ligger 
verkade mycket nära signifikansgränsen.) 

(411) Han tiger och begrundar detta, verkar lättad. (b81 ) 

(412) Simpson verkade lättad över att jag var intresserad av någon. 
(b77) 

Fördelningen av (ywgi^-beläggen över former och abstraktionsstatus återges 
i tabell 17. De abstrakta användningarna dominerar som synes kraftigt och 
utgör tre Qärdedelar av beläggen. Att formen tyngda har påtagligt lägre 
abstraktionsandel än participformen tyngd kan tyckas märkligt. Skillna
derna hänger samman med skilda predikationsbaser; för singularformen 
tyngd är predikationsbasen nästan alltid en mänsklig individ och tyngden är 
här själslig, medan pluralformen tyngda beskriver mer varierande företeel
ser, där det som tyngs kan vara bokhyllor, grenar och halmtak likaväl som 
kvinnor och fötter. 



Tabell 17. Abstraktionsandelen för rwGZ)-formerna. 

Ordform Frekvens Varav 
abstrakta 

Abstrak
tions

andel (%) 

Osäkra 

tyngt 2 2 100 0 
tyngd 26 25 96 0 
tyngda 21 10 48 3 
Totalt 49 37 76 3 

Det finns flera likheter i användningarna av participen lättad och tyngd. 
Båda visar t.ex. anknytning till förflyttningsmetaforer, t.ex. genom ordet 
börda. 

(413) Å, denna söta smak i själen, att kunna slå igen en dörr bakom 
sig med gott samvete, lättad från ansvarets börda, (b81) 

(414) Vi går till sömns tyngda av de bördor vi själva och våra 
medmänniskor lagt på oss. (b81) 

Men det finns också tydliga skillnader mellan participen. Genomgående är 
de participiella (v«g(i-användningarna mer parallella med de rena verb
användningarna än /ä7/a<i-användningama är. Några intressanta skillnader 
är följande: 

- lättad används inte om (upplevelser av) fysisk tyngd; alla användning
arna i GM är alltså abstrakta enligt språkbruket i den här avhandlingen -
tyngd kan däremot brukas om fysiska förhållanden, vilket gör att de 
metaforiska /y«gc/-användningama till skillnad från lättad har fysiska mot
svarigheter. 

(415) ... gamla kvinnor, tyngda av enorma packar med vad som 
föreföll vara sängkläder. (b81) 

- lättad förknippas alltid med en mänsklig upplevare; tyngd kan även 
vidlåda fysiska ting - som tyngda bokhyllor, grenar och halmtak - och 
undantagsvis också mer abstrakta fenomen. 

(416) " de orden slog mig nu som ironiska och mer tyngda av 
mening än hon kunde ha anat. (b77) 

- lättad bildar inte sammansättning med partikeln upp (något upplättad 
existerar inte); tyngd kombineras däremot med partikeln ner/ned i den 
frekventa sammansättningen nedtyngd (se 7.3.1 nedan). Vertikaliteten 
poängteras alltså mer hos tyngd än hos lättad. 
- t-formen lättat används flitigt adverbiellt ("Alla log stolt och lite 

lättat") medan motsvarande form tyngt inte alls används adverbiellt. 
- tyngd är enklare att kombinera med kollektiva predikationsbaser: 

(417) Djurgården, som är tyngt av den ekonomiska krisen, verkar 
däremot inte ha några problem på fotbollsplanen. (p87) 



Det är svårt att föreställa sig lättad använt i någon motsvarande omvänd 
situation: "Djurgården är lättat 

En illustration till olikheterna får vi när vi jämför de två vanligaste 
konstruktionerna för respektive particip: 

i) A är lättad över Ζ 

ii) A är tyngd av X 

Ζ beskriver det som orsakar lättnadskänslan och får oftast formen av en 
infmitivfras eller en a«-sats. (Se exemplen (401) och (402).) X utgörs som 
vanligt av det negativa obehaget. Konstruktionemas relevans för respektive 
particip framgår av kollokationstabellerna i Appendix B: över är 
signifikant kollokat för lättad (men inte för tyngd) och av är signifikant för 
tyngd (men inte för lättad). Prepositionerna har 40 {över) respektive 36 
{av) förekomster i positionen N+1. Konstruktionen med över kan sägas 
utgöra en allmän emotionell "inställningskonstruktion" där en rad 
semantiskt besläktade adjektiv och particip kan figurera, jfr han var 
lättad/glad/irriterad/besviken/arg/bekymrad över Q. Konstruktionen har 
ingen motsvarighet i källdomänen VIKT-TYNGD, den är specifik för emo
tionella reaktioner. Det är således en måldomänskonstruktion. Konstruktio
nen med av är däremot gemensam för källdomän och måldomän (jfr 
exemplen (415), (416) och (417).) 

Allt detta gör att /ä«ai/-användningarna är betydligt mer autonoma och 
frikopplade från både verbanvändningama och den fysiska källdomänen än 
vad (yw^J-användningarna är.^ De senare uppvisar därmed betydligt 
starkare bildlighet. Detta är också i samklang med att adjektivet lätt har 
mindre anknytning till källdomänen än adjektivet tung (se kapitel 6). 

7.3.1. Sammansättningar med -tyngdZ-tynga och -lättadZ-lätta 

Den enda -iyngc?-sammansättningen i GM med både konkret och metafo
risk användning är ned-/nertyngd, med 19 belägg, varav 10 har bedömts 
som klart abstrakta. Här är kopplingen till gravitationens vertikala kraft 
extra tydlig redan i partikeln. Den resulterande nedtyngdheten minskar 
också rörligheten och försvårar förflyttning. Detta inferenssamband 
existerar både i konkreta och abstrakta kontexter, och framgår tydligt i 
några belägg. (Jfr också diskussionen i avsnittet om tynga nedan.) 

' Möjligen är det neutrumformen som gnisslar mest för lättad, styrelsen är lättad 
gnisslar mindre än utskottet är lättat. För tyngd går båda formerna bra. 
^ ΝΕΟ tar följdriktigt upp lättad som eget uppslagsord men inte participet tyngd. 



(418) konk: ... att man inte kunde förflytta sig med någon större 
värdighet om man var nertyngd av påsar och säckar... (b77) 

(419) konk; ... Goliat [skulle] ha träffats, överraskad och rasande 
skulle han ha dråsat i backen och nedtyngd av pansar och 
vapen skulle han ha blivit ett lätt byte för David, (b81) 

(420) abs: Vi var fyra om att bära hennes bår, som borde ha 
förefallit oss lätt, men vi var nertyngda av Deborahs 
dödskamp som tycktes motsvaras av den massakrerade 
trädgårdens förödelse. (b77) 

Både konkret och abstrakt är nedtyngdhet något som ankommer människor 
(och någon gång djur). Enda undantaget i GM är "en tid, nedtyngd av 
liberalt tankegods". Tyngd kan metonymiskt också tillskrivas tidsperioder 
som präglas av tyngdupplevelser (jfr avsnitt 8.8.1). 

Det som avgör den metaforiska statusen är inte hur nedtyngdheten yttrar 
sig, eftersom verkningarna kan beskrivas i mycket fysiska termer, dvs. 
källdomänsorienterat. (Detta gäller även simplexverbet och är ett skäl till 
att det där ibland är svårt att avgöra om beläggen är konkreta eller 
metaforiska.) Avgörande är i stället vad som orsakar nedtyngdheten, och 
orsaken ryms inte alltid inom beläggets kontextram. Jfr följande. 

(421) Tjutet från ett raggaråk, med en djävulssvans på radiomasten, 
understryker mina sista skälvande ord där jag vacklar fram, 
nedtyngd till gatstenarna. Jag vaknar till och ... (bSl) 

Av det vidare sammanhanget framgår att det inte finns några fysiska skäl 
för nedtyngdheten i denna drömsekvens. Den orsakas i stället av 
drömmarens egna tankar och är alltså abstrakt. 

I GM finns annars totalt 95 belägg på sammansättningar och avledningar 
med participet -tyngd och 3 med verbet -tynga. De senare fördelar sig på 2 
för förtynga och 1 för nedtynga. Förleden till -tyngd anger normalt vad som 
utgör/orsakar tyngden och tyngdupplevelsen - både i konkreta och 
abstrakta betydelser. Den enda någorlunda frekventa konkreta förleden är 
snö- (7 belägg). De övriga konkret använda sammansättningarna är bly-, 
gips-, is-, jord-, juvel-, ned-/ner-, penning-, plym- och övertyngd - totalt 28 
belägg. De vanligaste abstrakt använda förlederna (F > 5) är allvars-, 
skuld- och ansvars-. De övriga abstrakta sammansättningarna är arbets-, 
bekymmers-, konflikt-, longör-, medalj-, moln-, ned-/ner-, plikt-, problem-, 
samvets-, skatte-, sorg-, status-, stjärn-, traditions-, ålders-, ödes- samt 
avledningen obetyngd. 

Enda sammansättningen med -lätta som efterled är det helt abstrakta verbet 
underlätta med betydelsen 'skapa gynnsammare förutsättningar för' 
(ΝΕΟ). Verbet, som representeras med 653 belägg i GM, har här inte stu
derats närmare. Några particip på -lättad fmns inte i GM förutom enstaka 



belägg på underlättad. Vi har uppenbarligen inte något behov av att på ett 
standardiserat sätt uttrycka vilka plågor vi befriats från. Jfr med tynga som 
både har den vanliga kollokationen "tyngd av X" och den motsvarande 
sammansättningstypen "X-tyngd", där X står för det som utgör/orsakar 
tyngden. Men det finns således inga pendanger till detta i /äito-använd-
ningama. Vi har ingen kollokation "lättad från X" eller "X-lättad", där X 
beskriver vad man befriats från eller vilken tyngd som minskat. (Däremot 
finns denna typ av sammansättningar för substantivet lättnad, mest i eko
nomiska sammanhang. Jfr sammansättningar som skattelättnad, skuld
lättnad, avgiftslättnad.) 

7.4. Verbet tynga 

Verbet tynga behandlas här relativt kortfattat i och med att många likheter 
och skillnader visavi lätta redan har noterats ovan. Tynga har också 
betydligt smalare användningsområden än lätta. Fördelningen av tynga-
formerna över material framgår av Appendix C. Här dominerar roman
materialen ännu mer än för lätta·, de står för tre fjärdedelar av tynga-
beläggen. 

Verbet tynga är mer entydigt kopplat till tyngdkonceptualiseringar än 
lätta. De olika /^'nga-formernas abstraktionsandel visas i tabell 18. De 
abstrakta användningarna dominerar nästan lika kraftigt som för participet. 
De olika delmaterialen står för ungefär samma andelar av de abstrakta 
beläggen som av det totala antalet belägg, vilket framgår av tabell 19. 

Tabell 18. Abstraktionsandelen för TKVG/i-formema. 

Ordform Frekvens Varav 
abstrakta 

Abstrak
tions

andel (%) 

Osäkra 

tyngs 4 4 100 0 
tyngt 8 8 100 0 
tyngande 23 18 78 2 
tynga 25 19 76 2 
tyngas 8 6 75 0 
tyngts 4 3 75 0 
tyngdes 10 7 70 1 
tynger 24 16 67 1 
tyngde 50 33 66 5 
tynges 1 0 0 0 
Totalt 157 114 73 11 

Kopplingen mellan tynga och den vertikalt verkande gravitationen är 
mycket tydlig - både i konkreta och abstrakta användningar. Vertikaliteten 



visar sig t.ex. i det signifikanta kollokatet ner. (Jfr även exemplen (343) 
och (431).) 

(422) Pistolen låg fortfarande i hans ficka och han kände hur den 
tyngde ner den sidan av hans kropp så att balansen rubbades. 
(b77) 

Verbet har också starka anknytningar till förflyttning; se kapitel 8. 

(423) Han känner genast hur en börda kastas av. Han lämnar alla 
tyngande minnen bakom sig. (b81) 

Tabell 19. -beläggen fördelade över abstraktion och delmaterial. 

abstraktion/material b77 b81 p65 p76 p87 r79 Totalt 
abstrakta 49 30 5 3 17 10 114 
konkreta 16 14 1 0 1 0 32 
osäkra 4 5 0 0 1 1 11 
Totalt 69 49 6 3 19 11 157 

Ett drag som stärker länkarna mellan konkret och metaforisk förflyttning är 
att abstrakta orsaker ibland antyds kunna påverka faktiska fysiska rörelser 
och egenförflyttningar (där subjektet förflyttar sig själv), som en sorts 
förklaring till sättet att förflytta sig eller till problem med förflyttningen. Jfr 
avsnitt 8.7. Detta gäller såväl verbet tynga som participet tyngd och 
sammansättningen nedtyngd. 

(424) Gemensamt för dem alla var att de gick framåtböjda, nästan 
dubbelvikta, som om de tyngdes av rent omänskliga bördor. 
(b81) 

(425) Getrud springer. Springer snövirvlande med benen hasande 
tyngda av skuld och ertappelse. Pappa hinner i fatt. Han drar 
henne ruskande intill sig. (b77) 

Jfr också exempel (420), där fysiska och psykiska tyngdupplevelser sam
manställs som om det fanns ett självklart samband. Här uppstår knappast 
någon zeugmaartad effekt, vilket indikerar att de konkreta och abstrakta 
betydelserna ligger mycket nära varandra. Även av exempel (421) framgår 
det att abstrakt nedtyngdhet kan försvåra faktisk förflyttning. I samtliga 
dessa fall beskrivs en rent fysisk förflyttning som alltså inte är metaforisk; 
men bördan - som gör förflyttningen mödosam - är metaforisk. För lätta 
saknas liknande belägg. 

Liksom för lätta är abstrakt tyngande något som förnims, vilket bl.a. 
märks på att kände är signifikant kollokat till tynga. En skillnad är emel
lertid att för tynga är det i stor utsträckning samma kroppsdelar som är 
mest utsatta vid såväl konkreta som abstrakta tyngdupplevelser, vilket illu



streras med följande abstrakta exempel. (Flera exempel återfinns i avsnitt 
8.6.2.) 

(426) Tröttheten tynger för övrigt på våra axlar. (b77) 

(427) På hjässan tynger bakrusets taggtrådsvassa tömekrans. (b77) 

(428) Han kände det som om bly tyngde hans fötter, mage, hjärna, 
hjärta. Det var hopplöst. (b77) 

(429) Men om han hade något att berätta för henne, något som 
tyngde hans hjärta, då kunde han väl komma ut med det! (b81) 

Bland /ä/Z^f-beläggen finns inga liknande exempel. För lätta upplevs 
tyngden normalt enbart i hjärtat och bröstet (och samvetet), vilket är en 
avvikelse fi-ån den fysiska källdomänen. Den nära kopplingen mellan 
konkret och abstrakt tyngande märks också i zeugmatiska formuleringar. 

(430) Frågan var vad han överhuvudtaget dög till. Han kände 
ryggsäckens tyngd och allt det andra som också tyngde. Det 
var inte så lätt. Det var inte lätt att bli klok på det. (b77) 

Att det abstrakta tyngandet främst är av psykisk natur framgår av två 
kollokat som ligger mycket nära signifikansgränsen: sinne respektive sorg. 
Om man slår samman frekvensuppgiftema för tynga, tyngd och tyngande 
blir båda kollokaten signifikanta. Redan i de rena verbkontexterna (med 
båda participen borträknade) har sinne mycket högt Ml-värde (7,21) och T-
värdet precis under signifikansgränsen (1,99). Sinnet är en del av individen 
som ofta far utstå den metaforiska bördan. (Se exempel (510).) 

Sorg är det näst vanligaste kollokatet för det som tynger, den metafo
riska bördan. Det allra vanligaste obehagskollokatet är ansvaret. Annat 
som kan tynga är exempelvis ekonomiska pålagor och alltför överlastade 
delar av skildringar och framställningar. 

(431) Lika synd är det att den initierade uppsalaskildringen tyngs 
ner av så många onödiga detaljbeskrivningar, exakt men 
opersonligt utförda. (p65) 

7.5. Sammanfattning 

Bildligheten i de metaforiska användningarna är uppenbarligen störst hos 
tynga, tyngande och tyngd. Här är anknytningarna till VIKT-TYNGD starkare 
än för lätta, lättande och lättad. För de förstnämnda är kopplingen till 
tyngdkraften mycket tydligare och mer renodlad, både i konkreta och 
abstrakta användningar. Lätta kan däremot användas mer allmänt i betydel
sen 'minska' och har starka kopplingar till tryckkonceptualiseringar som är 
frikopplade från tyngdkraften, både konkret och abstrakt. Sådana använd
ningar saknas helt hos tynga, tyngande och tyngd, som också används 



påfallande parallellt med varandra - till skillnad från vad som är fallet med 
lätta, lättande och lättad. De båda /^«ga-participen används även i den 
fysiska källdomänen (till skillnad från lättande och lättad) och de metafo
riska användningarna påminner om de konkreta. 



8. Förflyttning 

8.1. Inledning 

Många av tyngddelsorden har som vi sett nära anknytning till förflyttning. 
Konkreta föremåls tyngd får en särskilt påtaglig betydelse när vi ska 
förflytta dem. Vi har alla erfarenheter av att bära något tungt och dessa 
erfarenheter används systematiskt i metaforiska projiceringar. 

(432) konk: Han skulle hjälpa mig att bära ett paket som var så 
tungt att jag knappt förmådde lyfta det. (b81) 

(433) abs: ... om Kerr har rätt var han själv inte stark nog att bära 
misslyckandets allt tyngre börda. (b77) 

I båda exemplen handlar det om att bära något tungt och i båda fallen 
spelar bärarens styrka och förmåga en roll för genomförandet. Olika 
människor torde ha likartade mentala representationer av dessa erfarenhe
ter, en sorts schematisk kognitiv modell som jag nedan kallar förflyttnings
schemat. En rad analytiska begrepp har myntats inom bl.a. kognitiv psy
kologi och kognitiv semantik för att beskriva olika typer av kunskaps- och 
erfarenhetsrepresentationer: mental models, idealized cognitive models, 
schemas, image-schemas, frames, scripts, conceptual archetypes, primary 
scenes osv. Gemensamt är att de försöker fånga just schematiserade 
kunskapsstrukturer (jfr diskussionen av bildscheman i 2.6 samt kapitel 9 
om balans). Här finns varken utrymme eller anledning att närmare disku
tera likheter och skillnader mellan dessa begrepp. Med beteckningen för
flyttningsschemat avser jag inte att ta ställning för något särskilt represen
tationsformat. Det som beskrivs nedan är de språkliga konventioner som 
kan antas knutna till någon form av schematisk kunskapsrepresentation av 
förflyttning. 

Viberg (1992a) skiljer mellan objektförflyttning, där subjektet flyttar ett 
objekt (Jag bär ryggsäcken), och egenförflyttning, där subjektet flyttar sig 
själv (Jag går). Analysen i det här kapitlet avser främst objektförflyttning. 
Vissa typer av objektförflyttningsverb förutsätter emellertid att även sub
jektet förflyttar sig. Subjektet måste ändra sin egen position för att kunna 
bära, släpa och dra - de verb som behandlas här och som flitigast används 
i metaforisk förflyttning - men däremot inte för att exempelvis sätta, ställa 
och lägga. (För dra är egenförflyttningen inte lika obligatorisk som för 
bära och släpa.) 

Konkret objektförflyttning inbegriper ett antal strukturerade element 
som också används relativt systematiskt i de metaforiska projiceringarna 



som alltså har det konkreta förflyttningsschemat som källdomän. Det är 
således inte bara enstaka ord som har metaforiserats utan stora delar av 
själva schemat, vilket den följande framställningen ger rikligt med exempel 
på. Det hindrar inte att konventionaliseringsgraden och den metaforiska 
potentialen kan variera mellan olika förflyttningsuttryck. Projiceringarna 
beskrivs nedan delvis i termer av Fauconniers och Tumers modell för att 
analysera konceptuell integrering (se avsnitt 2.1.2). De metaforiska 
användningarna ses som en blend med inslag av element från både 
källdomänen (dvs. det konkreta förflyttningsschemat) och de mer abstrakta 
måldomänema. 

Förflyttningsschemat är framför allt kopplat till tyngddelen inom 
domänen VIKT-TYNGD, inte till viktdelen. Analysen av förflyttning nedan 
bygger i första hand på grundmaterialsbeläggen för några av de viktigaste 
tyngddelsorden, främst tyngdadjektiven tung och lätt, men även beläggen 
för verben tynga och lätta samt substantivet tyngd har utnyttjats. Detta ger 
en naturlig och rimlig avgränsning av undersökningen - dels för att 
tyngden som egenskap är central för förflyttningen, dels för att det är 
anknytningen till tyngd som är intressant inom avhandlingens ram. Det 
hindrar inte att metaforisk förflyttning mycket väl kan figurera helt utan 
några tyngdord; de är inte obligatoriska i alla sammanhang där schemat 
appliceras. I analyserna nedan anges inga signifikanssiffror. Mot slutet av 
kapitlet sammanfattas däremot vilka förflyttningsord som figurerar som 
signifikanta kollokat till de olika tyngddelsorden (avsnitt 8.12). 

Redan en hastig blick på autentiska användningar av förflyttningsmetaforer 
(jfr exempel (433) ovan) visar att de inte är särskilt förblekta, trots att det 
handlar om mycket konventionella och sedan länge etablerade metaforiska 
användningar. Det finns exempelvis belägg från Havamal ("ej lättare börda 
man bär på vägen än kunskap mycken"; citerat i Stålhammar 1997:138) 
och tidiga bibelöversättningar ("I leggen byrdher på menniskionar, som the 
icke dragha kunna"; Nya Testamentet 1526, Luk. 11:46). De konkreta och 
abstrakta användningskontextema är också än i dag generellt betydligt mer 
lika varandra än exempelvis bokstavliga och överförda betydelser av 
substantivet vikt. 

8.2. Förflyttningens grundelement 

Förflyttning lyder strängt under tyngdlagen. Utan gravitationen skulle 
handlingen att flytta ett föremål från ett ställe till ett annat te sig helt 
annorlunda. Förflyttning förknippas därför i stor utsträckning med gravi
tationens plågsamma verkningar. De viktigaste semantiska förflyttnings



elementen har sammanfattats i figur 7, utgående från den konkreta käll-
domänen. 

SEMANTISKA ELEMENT RELEVANTA 
EGENSKAPER 

bördan vikt, tyngd 
storlek 
form 

bärandet möda, påfrestning 
bäraren 

bärarens kroppsdelar 
bärarens förnimmelser 

styrka 
uthållighet 
(motivation) 
(syfte) 

bärarassistenter (som bäraren) 
påläggare 
avbördare 
förflyttningsmetod 

förflyttningssätt 
bärredskap (som bördan) 

vägen utgångspunkt-mål 
längd 
framkomlighet 

underlag 
topografi 
hinder 

tiden varaktighet 
följder bl.a. trötthet, skador på 

kroppen, på vägen 

Figur 7. Objektibrflyttningens semantiska element. 

De flesta av elementen och egenskaperna i figuren torde vara intuitivt 
greppbara just i kraft av vår gemensamma erfarenhet av förflyttning. Minst 
intuitivt självklara är påläggare och avbördare. Dessa aktörer har större 
betydelse i blenden än i den fysiska källdomänen och behandlas mer 
utförligt i avsnitt 8.10. De listade elementen kan ses som mer specifika 
semantiska roller, knutna bl.a. till vissa verb som hör till förflyttnings
schemat. 

8.3. Grundläggande korrespondenser mellan konkret och 
abstrakt förflyttning 

Den grundläggande frågan är hur de semantiska elementen metaforiskt 
projiceras till måldomänen och blenden, och vilka motsvarigheter i mål



domänen de förknippas med. Några av de mest allmänna projiceringarna 
sammanfattas i figur 8. 

KÄLLDOMÄNEN MOTSVARIGHET I MÅLDOMÄNEN 
bördan 

bördans tyngd 
bekymmer 

b e k y m r e n s  o m f a t t n i n g  e l l e r  
svårighetsgrad 

bäraren 
bärarens kroppsdelar 

den som har bekymmer 
bekymrens upplevda lokalisering 

bärandet 
bärandets möda 

det att ha bekymmer 
bekymrens möda 

förflyttningens varaktighet bekymrens varaktighet 

Figur 8. Grundläggande metaforiska projiceringar av objektförflytt-
ning. 

Det är inte helt självklart hur man formulerar måldomänens motsvarigheter 
till den konkreta källdomänens element. Det hade t.ex. gått att välja en rad 
andra måldomänsbeteckningar för det centrala bördeelementet, såsom 
svårigheter, problem, plåga, lidande, belastning, besvär osv. Alla är med 
nödvändighet mycket allmänna och vaga beteckningar som inte har sin 
hemortsrätt i någon specifikt avgränsad erfarenhetsdomän. De kanske 
främst uttrycker attityder till de fenomen de denoterar. Fenomenen i sig 
kan vara av en mängd olika slag - abstrakt förflyttning är mycket allmänt 
till sin karaktär. Ytterligare en indikation på måldomänens vaga avgräns-
ning är att dess motsvarighet till bördan som regel måste anges med ett 
dividuellt eller pluralböjt substantiv. Nästan alla beteckningarna ovan är 
dessutom - åtminstone till ursprunget - metaforiska; svårigheter och 
besvär går tillbaka på svår med den ursprungliga betydelsen 'tung'. 
Gemensamt för beteckningarna är också att de konventionellt kan tillämpas 
på både fysiska och psykiska bekymmer. 

Det är heller inte självklart hur abstrakt man ska beskriva vare sig käll-
domän eller måldomän; jfr teorikapitlets avsnitt 2.11.2. I den internatio
nella litteraturen har föreslagits ett antal konceptuella metaforer med tydlig 
anknytning till förflyttning. Grady (1997) nämner t.ex. DIFFICULTY IS 
HEAVINESS, DIFFICULTIES ARE BURDENS, OBLIGATIONS ARE BURDENS, och 
mer informellt: "difficulty or unpleasantness of performing a task is heavi
ness/weight". Några besläktade konceptuella metaforer är DIFFICULTIES 
ARE IMPEDIMENTS TO MOTION (Lakoff 1993), SADNESS AS A BURDEN (Gulz 
1992), LIFE IS A BURDEN (Lakoff & Tumer 1989). 

De olika formuleringarna faster olika stort avseende vid förflyttandet 
som dynamisk handling respektive ett mer statiskt tillstånd. I abstrakta 
sammanhang förekommer de facto ofta varken någon specificerad faktisk 
eller metaforisk förflyttning, och det kan diskuteras hur mycket av förflyt-



tandets semantik som projiceras. Hur mycket av rörelse figurerar t.ex. i de 
abstrakta användningarna? Frågan avhandlas vidare nedan i avsnitt 8.8. Jag 
har valt att se själva bärandet som en inherent del av begreppet börda, även 
om en mer statisk upplevelse av tyngdkraftens verkningar kanske ibland är 
mer grundläggande för de metaforiska projiceringarna.' 

Metaforisk projicering gör det möjligt att resonera metaforiskt om 
abstrakta ting, särskilt när större helheter kopplas samman i domän-
mappningar. Vi kan resonera om förhållanden som existerar i måldomänen 
med hjälp av begrepp och relationer som även existerar i källdomänen. Det 
som gäller i källdomänen beskrivs på likartat sätt gälla även i måldomänen 
och i blenden. Några mer allmänna typer av inferenser och elementrelatio
ner som är giltiga både i konkret och abstrakt förflyttning är följande. 

• Bäraren förnimmer möda vid förflyttningen. 
• Mödans och påfrestningens storlek är beroende av 
- bördans tyngd 
- bärarens styrka och uthållighet 
- bärandets varaktighet 
- graden av assistans i bärandet 
• Bördors tyngd går att jämföra, en börda kan relateras till en annan. 
• Bärandet kan leda till tillfälliga eller varaktiga men. 
• Bärandet är mer eller mindre påtvingat - eftersom det är plågsamt 

skulle de flesta hellre slippa. 
• Att bli av med en börda upplevs som en befrielse. 

Dessa inferenser uttrycks till stor del på likartade sätt i båda domänerna, 
vilket medför att de uppfattas som i någon mening "samma" relationer och 
inferenser. De är en del av den etablerade förknippningen mellan konkret 
förflyttning och abstrakta bekymmer. Relationerna och inferensema är i sig 
konventionella, vilket kan beläggas bl.a. med hjälp av kollokationer som är 
gemensamma för konkret och abstrakt användning. (Redan möjligheten att 
formulera dem på ett sätt som täcker både konkret och abstrakt användning 
indikerar den upplevda likheten.) Dessutom är det möjligt att resonera mer 
innovativt i abstrakta sammanhang, genom att använda delar av källdomä
nen som inte konventionellt brukar projiceras. Något som ytterligare bidrar 
till att knyta de inblandade domänerna samman är vissa gemensamma 
metonymier. Bl.a. kan förflyttningsvägen metonymiskt beskrivas som tung 
när det man bär längs vägen är tungt. Motsvarande gäller tiden: den tid som 
man tvingas slita och släpa på något kan i sig beskrivas som tung {en tung 
dag etc.). (Se vidare avsnitt 8.8.1.) På likartat sätt kan bärandet resultera i 

' Etymologiskt är ordet börda bildat just av bära. 



att utsatta kroppsdelar upplevs/kallas tunga/lätta - oavsett om orsaken är 
fysisk eller psykisk. (Se vidare avsnitt 8.6.2.) 

Till de standardinferenser i källdomänen som konventionellt inte proji
ceras till måldomänen hör t.ex. sådant som rör vägens beskaffenhet. I käll
domänen innebär besvärligt underlag, branta backar och hinder i vägen 
självklart att mödan ökar. Sådana fenomen brukar normalt inte figurera i de 
metaforiska projiceringarna, men de förekommer i undantagsfall. (Se 
vidare avsnitt 8.8.1.) 

Nedan följer en genomgång av några av de mest grundläggande elementen 
i forflyttningsschemat med kommentarer om deras användning i konkret 
respektive abstrakt förflyttning. 

8.4. Mödan 

Grundvalen för den metaforiska projiceringen av förflyttning kan sägas 
vara en upplevelse av en påfrestande möda. Denna möda uppfattas i någon 
mening som likartad for källdomänen och måldomänen. Ett vanligt sätt att 
uttrycka detta skulle vara att mödan utgör metaforens grund, det som den 
bokstavliga och metaforiska betydelsen delar. Det bekymmersamma i lik
hetsbegreppet och "delade" egenskaper diskuterades i teorikapitlets avsnitt 
2.1.4, där det konstaterades att skattebördor, ryggsäckar och väskor är 
tunga på olika sätt. Upplevelser av mer renodlat själsliga bördor har dock 
ibland rent fysiskt större likheter med de kroppsliga - som att bära på en 
tung sorg jämfört med att släpa på en tung väska. Det finns nära kopplingar 
mellan psykologiska och fysiologiska fenomen. Ibland är det exempelvis 
svårt att veta om man är trött for att man sovit dåligt eller för att man är 
nedstämd. Det innebär inte att det inte finns någon skillnad. Det torde trots 
allt vara lättare att simma över Engelska kanalen om man är psykiskt 
uttröttad än om man är fysiskt uttröttad; men det är inte säkert det går att 
skilja själva trötthetskänslorna åt. 

Mödoaspekten av förflyttningen kan uttryckas på en rad olika sätt; se 
vidare avsnitten 8.5 om bördan och 8.6.1 om bärarens förnimmelser. Själva 
ordet möda figurerar ibland även i abstrakta sammanhang i den 
metonymiskt motiverade betydelsen 'börda', vilket illustrerar den nära 
konceptuella kopplingen mellan mödan och bördan. (En konkret börda kan 
däremot knappast beskrivas med ordet möda.) 

(434) Ortelganema hade inget val, de skulle bli tvingade att ta på sig 
den tyngsta av alla mödor — den att ställa till rätta det som 
aldrig borde ha fått gå på tok. (b77) 

Mödans storlek är också kopplad till bärarens ork. I de konkreta beläggen 
är verbet orka mycket vanligt, och det förekommer också i de abstrakta. 



(435) ... fram för lättnad i åtminstone de oavlönade 
förtroendemännens tunga börda. Annars orkar snart ingen 
vara landstingsman. (p65) 

(436) Försvararna spelade allt för öppet och frikostigt, Glenn 
Magnusson i målet fick bära det tyngsta lasset, men i andra 
perioden orkade han inte fullfölja. (p76) 

(437) K4:an på 1000 meter, orkade således inte riktigt med det 
tunga ansvaret att föra fram Sverige i rampljuset igen efter 
Qolårets skrala insats i Montreal. (p87) 

8.5. Bördan 

Även om mödoupplevelsen och påfrestningen är grundläggande för 
domänmappningen är bördan det mest centrala elementet i förflyttningen, 
det som bäraren för med sig och som upplevs som tungt. Framöver 
används börda som term för detta semantiska element i förflyttnings
schemat. Allting som bärs och orsakar möda betraktas som instantieringar 
av fbrflyttningselementet börda. Här inbegrips teoretiskt sett alla komple
ment till objektförflyttningsverb. Det är vanligt - men inte nödvändigt - att 
bördan också beskrivs med en särskild bördeetikett, där just ordet börda är 
den vanligaste. 

(438) I dag är det utan tvivel kommunalskatterna som utgör den 
tunga bördan för de arbetande människorna. (r79) 

Bördeelementet beskrivs här både av substantivet kommunalskatterna 
(hämtat från måldomänen) och frasen den tunga bördan (hämtad från käll-
domänen). Bördeelementet har i sig negativa konnotationer. Det gäller inte 
minst själva ordet börda, som enligt SAOB används "ofta med bibegrepp 
af att det burna gm tyngd 1. omfång gör bärandet mödosamt". Redan 
genom att beskriva något som en börda signalerar man en hållning till 
företeelsen. En börda är alltid relaterad till en upplevare, den måste (bedö
mas) vara besvärande för någon. I exemplet ovan framhävs detta genom 
konstruktionen "X utgör en börda för A". Verbet utgöra signalerar en sorts 
sekundär, predicerande kategorisering; det som man primärt refererar till 
med X karakteriseras sekundärt som en börda.' Även kopulakonstruktioner 
används på motsvarande sätt, och upplevaren tas då ofta för given - både 
konkret och metaforiskt. 

(439) konk: Hans kraftiga buk var en tung börda att släpa uppför de 
sönderkörda lerbackama. (b81) 

' Den semantiska funktionen hos objektet till utgöra ligger nära predikativets; se SAG 
kap 17 §27. 



(440) abs: Den dåliga synen är naturligtvis en tung börda att bära 
...(b81) 

I metaforiska användningar hämtas alltid den refererande beskrivningen 
(dvs. X) från måldomänen medan den karakteriserande bördeetiketten pro
jiceras från källdomänen och aktualiserar på så sätt förflyttningsschemat. 
Återkommande beteckningar för metaforiska bördor är - förutom börda -
ok, lass, last, barlast, kvarnsten, tyngd, 

(441) Vänta och ha tålamod, var snälla och tysta, lyft vardagens 
tunga ok från hans skuldror, var pappa till hjälp och stöd ... 
(b81) 

(442) Det var Staffan Olsson, Magnus Wislander och Per Carlén 
som drog det tyngsta lasset i Sverige. (p87) 

(443) Man kan ifrågasätta om inte lasten av politiska anspelningar 
är så tung och väger över åt så många olika håll samtidigt att 
de kritiska avsiktema förfelas. (p65) 

(444) Ja, denne var inte heller särskilt alert i samband med 2-5. D et 
blev naturligtvis tungt att släpa på en sån barlast, och till slut 
falnade glöden hos svenskarna ... (p87) 

Se även o/:-exemplen (520) och (528), /a^^-exemplen (436), (449), (527) 
och (559), tyngd-QXQm^XQw (480) och (497) samt kvarnstens-QXQmçlQi 
(543). Andra beteckningar kan förekomma mer tillfälligt, se nedan. 

(445) Fjärde raka förlusten - Tre Kronors bagage inför Canada Cup 
blir allt tyngre. (p87) 

De olika bördeetikettema varierar i abstraktionsandel. Ordet börda har t.ex. 
en kraftig abstrakt slagsida: i adjektivmaterialet finns ca 130 abstrakta 
belägg mot ett 10-tal konkreta. Ordet ok används i dag nästan uteslutande 
abstrakt, men är inte lika frekvent som börda. Yngre språkbrukare har ofta 
bara diffusa kunskaper om vad ett konkret ok är. Här har samhälls
förändringen hjälpt till att bleka metaforen - urbaniseringen och jord
brukets tekniska utveckling har minskat (kunskapen om) bärredskapets roll 
i konkret förflyttning.' 

Den abstrakta dominansen för börda och ok hänger samman med att det 
främst är i abstrakta sammanhang som det blir en poäng att utpeka något 
som en börda. Fysiska ting som man tvingas släpa på är mer givna till sin 
karaktär ändå. Tyngden kan förvisso vara intressant, men att klassa dem 
som bördor är normalt överflödigt. Jfr "Den här väskan utgör en tung börda 
för mig." Sådana utsagor skulle, i den mån de förekommer, närmast tolkas 
som beskrivningar av psykiska snarare än fysiska upplevelser. De övriga 

' Ursprunget för både börda och ok går tillbaka till förhistorisk tid, och båda används 
metaforiskt redan i de tidiga skriftliga källorna. 



bördeetikettema - lass, last, barlast, kvarnsten - beskriver mer specifika 
typer av bördor och har därför en funktion att fylla även i konkreta 
sammanhang. I metaforiska betydelser kan bördeetiketterna ha lite olika 
funktioner. Bredast användning har börda, som kan beskriva olika 
själsliga, moraliska eller ekonomiska fenomen likaväl som arbetsbelastning 
[sic]. Lass i den fasta frasen "dra ett tungt lass" refererar bara till 
arbetsbördor, aldrig till själsliga bördor som sorg och skuld. Last används 
bl.a. i frasen "ligga A/samhället till last", som kan parafraseras "utgöra en 
börda för A/samhället". Ordet kan också syfta på något komprometterande 
som bäraren för med sig från det förgångna ("ett lik i lasten"). Dessutom 
har last också en mer pregnant metaforisk betydelse, vars koppling till 
förflyttning inte tycks helt förbleknad. 

(446) ... tobaken och spriten, de medelmåttiga laster som utgör en 
ömklig tröst for dem som är tvungna att släpa på 
fortplantningens tunga börda. (b77) 

Kvarnsten och barlast är mindre frekventa och används om sådant som är 
eller kan bli hämmande för någon. (Vi kanske inte normalt tänker på 
konkreta kvarnstenar som förflyttningsobjekt, men i GM finns faktiskt ett 
belägg på konkret förflyttning av en kvarnsten.) Det finns också ett nära 
samband mellan börda och substantivet tyngd, som ibland kan användas 
som ett bördeord. Bära hör t.ex. till de signifikanta kollokaten för tyngd. 
Det är knappast föremålsbetydelsen av substantivet som motiverar den här 
användningen utan snarare den mer schematiska egenskapsbetydelsen; jfr 
avsnitt 4.3. 

(447) Dessutom började hennes vänsterben tröttna av att hela tiden 
bära hennes tyngd. (b81) 

(448) Thea bar hela jordens tyngd i sin kropp. (bSl) 

De uttryck som behandlats ovan utgör de mest standardiserade börde
etikettema, men även andra uttryck figurerar tillfälligtvis i liknande funk
tioner: vi kan metaforiskt tala om att bära på en tung packning eller släpa 
på en tung ryggsäck (jfr exempel (462)) eller ett tungt bagage (jfr exempel 
(445) ovan). Dessa uttryckssätt är snarast elaborationer av det konventio
nella metaforiska förflyttningsschemat. De medför dock knappast att nya 
element projiceras från källdomänen; de instantierar snarare (specifice-
ringar av) bördeelementet, men de är inte lexikalt standardiserade som 
bördeetiketter. 

Skillnaderna i den lexikala konventionaliteten får vissa väsentliga 
följder. Ordet börda är en etablerad metaforisk etikett för vissa typer av 
upplevelser och behöver därför inte särskilt mycket kontextuellt stöd for att 
tolkas på avsett vis. Vi kan t.ex. utan vidare säga han har blivit en börda 
för oss, medan det är betydligt svårare att utan kontextuell eller situationeli 



förberedelse yttra han har blivit en packning för oss eller en ryggsäck eller 
ett bagage. Ordet börda är så metaforiskt konventionellt att det på egen 
hand utlöser bestämda associationer till metaforisk förflyttning med vid
hängande inferenser. Innovativa metaforer behöver i regel mer explicita 
allusioner i kontexten för att kunna fungera. 

Normalt måste den abstrakta bördans beskaffenhet specificeras på något 
sätt, särskilt när allmänna bördeetiketter används. Detta kan syntaktiskt 
göras på olika sätt, främst med olika typer av attribut - fortplantningens 
tunga börda, misslyckandets allt tyngre börda, en tung ekonomisk börda, 
administrativ börda, denna tunga börda av moraliskt ansvar, en tung 
börda av skyldigheter - eller genom sammansättningar som arbetsbörda, 
ansvarsbörda, skuldbörda, skattebörda osv. Alla ovannämnda uttryck finns 
belagda i GM. Genitiv- och adjektivattributen (utom tung) respektive 
förlederna är hämtade från måldomänen, medan bördan och tyngden 
projicerats från källdomänen. Ibland anges med en prepositionsfras inom 
vilken (samhälls)sfar bördan existerar. Detta är särskilt vanligt är i 
kombination med den halvfasta frasen "dra ett tungt lass". 

(449) —Västtyskland drar det tyngsta lasset inom Nato, sade han. 
(p87) 

(450) ... och det är trots allt en rätt tung börda i landets ekonomi. 
(r79) 

Alla dessa konstruktionstyper är vanliga i metaforiska sammanhang gene
rellt. Särskilt varianterna med genitivattribut från måldomänen är en tradi
tionell metaforisk konstruktionstyp (se Holm 1967:32). Konstruktionerna 
saknar i praktiken motsvarighet i konkret förflyttning. Samtliga samman
sättningar med -börda i adjektivmaterialet är också abstrakta. Dessa kon-
struktionssätt bidrar därmed till att tydligare signalera abstraktionen i den 
här typen av användningar. De existerar bara i blenden, inte i förflytt
ningens källdomän. 

Det är emellertid inte nödvändigt att alls använda någon bördeetikett. 
Metaforiskt använda förflyttningsverb kan i sig aktivera förflyttnings
schemat, och komplementen till sådana verb uppfattas normalt som bördor, 
oavsett hur de beskrivs. Bördorna består då ofta av företeelser som ansvar, 
skyldigheter, skuld, misslyckanden, sorg, främlingskap, kall osv. Det är inte 
ovanligt att bördan först sammanfattas med ett allmänt abstrakt begrepp 
som sedan specificeras: 

(451) Under alla år har jag burit på en svår synd. Jag har dödat min 
broder. (b81) 



(452) ... hela livet har jag burit på min skuld, på den tunga skulden 
att vara född på en söndag, att vara söndagsbarn är en börda ... 
(b81) 

Det finns också möjligheter att använda mer svävande och vaga formule
ringar som knappast är möjliga i källdomänen. 

(453) Det där difflist tunga, som jag burit på, var borta. (p87) 

Av bördans egenskaper är tyngden väsentligast. Det finns t.ex. 71 belägg 
där TUNG bestämmer BÖRDA i grundmaterialet (GM). Motsatsen LÄTT BÖRDA 
är lågfrekvent (däremot används verbet LÄTTA ofta med BÖRDA som kom
plement, se 7.2.4). Man kan också specificera vad som gör bördan tung. 
Detta är vanligast i abstrakta sammanhang (där det inte är lika självklart). 

(454) Det var hon, och inte han, som i mer än fem år hade burit en 
andlig börda som gjorts desto tyngre genom hans eget miss
bruk av Shardik. (b77) 

Ett annat sätt att specificera tyngden är att sätta bördan i relation till ett 
jämförelseled. Ofta nog är detta en annan börda - bördors tyngd kan jäm
föras både konkret och abstrakt. 1 metaforiskt bärande kan jämförelseledet 
också vara metaforiskt. 

(455) Guds straff är tyngre att bära än Sibirien. (b77) 

Bördans tyngd kan också sättas i relation till bärarens förmåga att bära. 
Bärarens förmåga kommenteras framför allt i många konkreta belägg. Här 
är dock ett exempel på abstrakt bärarförmåga. 

(456) Jag har träffat några: arbetslöshet och svält och ett tungsinne 
som de inte orkar bära men ändå måste släpa på. (b77) 

I konkret förflyttning kan andra egenskaper än bördans tyngd ibland på
verka möjligheterna att flytta och bära: storleken, formen och otymplig
heten bidrar till hanterbarheten. Formen figurerar i stort sett aldrig metafo
riskt; däremot förekommer det någon gång att bördans storlek beskrivs 
även i abstrakta sammanhang. 

(457) Jag kände mig plötsligt matt och tyngd av en stor börda. (b77) 

Även här framgår att upplevelsen av tyngd är det centrala beträffande 
bördan. 

8.5.1. Bärredskap 

I den konkreta källdomänen finns en rad hjälpmedel som kan användas vid 
förflyttandet, t.ex. följande, som samtliga är belagda flera gånger i 
kontexterna till tung och lätt: bricka, hink, kanna, kartong, kasse, kista, 
koffert, korg, låda, portfölj, påse, säck, väska. Bärredskapen fungerar som 
behållare; det som ska förflyttas placeras i redskapet, som därmed omsluter 



det. Metonymiskt kan själva bärredskapen beskrivas som tunga, fast det i 
regel är innehållet som är tungt (vilket också är en förutsättning för den 
abstrakta betydelsen av ok). Bärredskapet och det förflyttade ingår här en 
symbios och utgör tillsammans bördan, det som ska förflyttas. 

(458) ... som anser att författningen garanterar dem rätten att aldrig 
behöva bära något tyngre än en handväska med puderdosa och 
checkbok. (b77) 

(459) Ryggsäcken med en veckas proviant var för tung för att Jenny 
skulle orka bära upp den till Lillsjön. (b81) 

(460) Han bar sin fullproppade säck så lätt som om den hade varit en 
fiskares reservnät. (b77) 

(461) Men nu fröjdar det min själ att se huru Kora bär den tunga 
vattenfyllda krukan, (bS 1 ) 

Bärredskapen utgör några av de vanligaste bördorna i källdomänen. Här 
finns också en naturlig glidning mellan redskap för förflyttning respektive 
för förvaring - många kan användas i båda funktionerna. Ytterligare en 
besläktad kategori är transportmedel, som används för förflyttning av större 
(mängder) gods. 

Varken transportmedel eller bärredskap ingår bland de element som 
konventionellt projiceras metaforiskt från förflyttningsschemat. Det enda 
redskap som standardmässigt figurerar där är ok, som få människor i dag 
nyttjar som faktiskt förflyttningshjälpmedel. Ordet har i dag snarast 
betydelsen '(abstrakt) börda'. 

Eftersom bärredskapen utgör ett så markant inslag i källdomänen finns 
det ändå potentiella möjligheter att utnyttja dem metaforiskt. Sådana 
elaborationer ger också ett påfallande bildligt intryck, som i följande 
belägg där en verklig fysisk säck omtolkas till ett metaforiskt bärredskap 
för abstrakta bördor. 

(462) ... jag kunde gå omkring med den helt tom, jag låtsades bära 
mig själv i säcken, mitt liv, min historia, utan historia kan 
ingen leva, utan säckens vana tyngd över axlama skulle jag 
lyfta, dunsta bort. Den var mitt fotoalbum, mitt kalejdoskop 
och min älskade innan jag fann mörkret, jag kunde mana fram 
dess lukt, fylld av allsköns bråte, fylld av mättade dunster att 
axla än en gång, bråte som säcken inte lät mig slippa, (bSl) 

8.6. Bäraren 

Termen börda är ett naturligt val för att beteckna det element som för
flyttas, bl.a. i kraft av ordets frekvens och etableringsstatus inom både 
konkret och abstrakt förflyttning. Termen bärare är på sätt och vis också 



en naturlig beteckning för den som förflyttar, som nomina agentis till bära, 
det mest frekventa förflyttningsverbet. Ordet bärare används konventio
nellt emellertid bara i vissa specifika betydelser. ΝΕΟ anger betydelsen 
'person som (yrkesmässigt) transporterar föremål genom att bära dem'. 
Ordet förekommer numera i vissa sammansättningar - som brevbärare, 
pärmbärare - samt i vissa andra institutionella sammanhang, som bärare 
på safari osv. Vi använder däremot inte bärare som generell beteckning 
för människor som bär något. Exempelvis kan det inte användas om en 
person som bär sina egna väskor, men det kan brukas om personer som (i 
vissa sammanhang) bär andras väskor.' Det saknas således en generell term 
för bärarrollen även inom källdomänen. Förhållandena är därmed parallella 
med verbet väga, som inte heller har någon generell beteckning för 
agentrollen; se 5.2.1. 

Förflyttningsschemats bärare har dubbla semantiska roller. Bäraren är 
agenten som utför förflyttningen av bördan - men också upplevaren som 
förnimmer tyngden och mödan. Ibland tillkommer ytterligare en arketypisk 
semantisk roll i de fall någon annan lägger bördan på bäraren, som därmed 
också blir en sorts patient. (Om bärandet blir alltför tungt kan bäraren bli 
patient även i allmänspråklig mening.) 

Här finns en tydlig förskjutning i abstrakta kontexter, där upplevandet 
och förnimmandet av naturliga skäl sätts ännu mer i förgrunden än vid 
konkret förflyttning. Det fysiskt dynamiska och det intentionella saknas 
ofta i de abstrakta kontexterna. Därmed är också den abstrakta agentivi-
teten mycket svag. Ju mer specificerad bördan är, t.ex. vad tyngden beträf
far, desto mer skjuts upplevarrollen i förgrunden och desto mer av empati 
får bäraren, dvs. skeendet beskrivs då allt tydligare utifrån dennes perspek
tiv.^ 

Bäraren är normalt en människa eller ett mänskligt kollektiv och 
beskrivs alltid icke-metaforiskt - bl.a. för att källdomänen saknar en allmän 
term för rollen. I abstrakta användningar kan därför den semantiska rollen 
bärare sägas vara projicerad från källdomänen, men innehavaren av rollen 
beskrivs bokstavligt, dvs. direkt utifrån måldomänen.^ En projicering av 
semantiska roller förutsätter inte en projicering av de språkliga uttrycken 
för dessa roller. Eftersom inte heller måldomänen har någon generell term 
för rollen varierar uttrycken för bäraren med situationen. Detta torde vara 
det normala när verb med komplement metaforiseras - de mest frekventa 
förflyttningsrelaterade metaforerna är (förutom tyngdbestämningama tung 

' Ordet bärare kan dock användas metaforiskt även utanför det plågsamma 
förflyttningsschema som behandlas här: "Skolorna är i särskild grad bärare av 
humanistiska ideal." (p87). Dessutom kan biologiska väsen vara bärare av en viss smitta 
eller av genetiska antag osv. 
^ Beträffande empati som språkvetenskaplig term, se Hellberg (1984). 
' För distinktionen roll vs innehavare, se Fauconnier (1994) kapitel 2. 



och lätt) verben bära (med börda som vanligt komplement), dra (med lass 
som vanligt komplement) samt släpa. 

Bärarens viktigaste egenskaper är styrkan, kraften, uthålligheten. Ju 
starkare bäraren är, desto mindre möda orsakar förflyttandet och desto 
lättare är det att uthärda mödan. Eftersom vi ofta beskriver fysisk och 
mental förmåga på samma sätt finns en given parallellitet mellan 
källdomänen och måldomänen oberoende av förflyttningsschemat. Styrka 
och kraft kan ses som ganska generella metaforer och de används flitigt i 
samband med bärande. 

(463) Hon beskrev sig själv som en stark människa: "Jag har alltid 
försökt bära min sorg inom mig och inte tynga andra med 
den." (b77) 

(464) — Det ger kraft att bära alla bördor, också de tyngsta. (b77) 

(465) Solnas pådrivare och spelfordelare Peter Mellström spelade 
nonstop och drog ett tungt lass. Trots sin stora arbetsbörda 
hade han krafter kvar att avgöra ... (p87) 

(Se även belägg nr (433).) Bärarens bärförmåga kan uttryckas på många 
sätt; ofta sker det med verb som förmå, kunna, klara, orka, uthärda', se 
avsnitt 8.4 om mödan samt exemplen (432), (456), (459), (477), (517) och 
(526). Detta gäller både konkret och abstrakt. 

Den nära kopplingen till bärförmågan har gjort att verbet bära i sig 
utvecklat betydelsenyansen 'uthärda'. I engelskan har denna betydelse 
intressant nog blivit den enda för bear, som är den ursprungliga och 
etymologiskt besläktade ekvivalenten till svenska bära. I stället har carry 
fått överta betecknandet av konkret förflyttning av föremål. Carry hade 
ursprungligen en mer speciell betydelse av transport med hjälp av kärra (jfr 
latinets carrus 'kärra'; se Viberg 1992a). I engelskan har betydelse
distinktionen mellan 'förflytta' och 'uthärda' efter hand således även lett 
till en formell distinktion. Rimligen måste bear i dag ses som en död meta
for i engelskan, medan bära i svenskan har relativt stark bildlighet, trots 
konventionaliteten. 

En annan faktor som påverkar sannolikheten att orka med umbäranden 
är bärarens inställning och motivation, illustrerat av följande ordspråks-
mässiga belägg: 

(466) Är viljan god så är bördan lätt, lade han till. (b81) 

Av förståeliga skäl är bärarens grundinställning normalt negativ. Riktigt 
slitsam förflyttning är som regel något mer eller mindre påtvingat, av andra 
människor eller av allmänna omständigheter - både i konkreta och 
abstrakta sammanhang. Bäraren kan ändå ge uttryck för en större eller 
mindre beredvillighet att axla bördorna. 



(467) Thea var en tung och ohanterlig börda som han helt frivilligt 
tagit på sig. (b81) 

Att frivilligheten framhävs på det här sättet markerar att den inte är 
förväntad. 

8.6.1. Bärarens förnimmelser 

Bäraren har som regel rätt påtagliga upplevelser av en större eller mindre 
möda, som oftast är relaterad till bördans tyngd. Mödans storlek och natur 
anges oftast indirekt med hänvisning till hur tung bördan är - om bördan är 
tung blir mödan stor. Sambandet är så självklart att det sällan uttrycks 
explicit utan snarare infereras automatiskt. Ett av de främsta skälen till att 
beskriva tyngden på föremål är just att indikera hur besvärligt det skulle 
vara för en människa att lyfta och flytta det. (Ett annat är att antyda dess 
värde, men då brukas sällan tung - annat än i metaforiska sammanhang.) 
Förnimmelser av tyngd anges bl.a. med verb som känna, märka, förnimma 
och motsvarande substantiv - både i konkreta och abstrakta kontexter; jfr 
avsnitt 4.3. 

(468) konk: Väskan började kännas som en blytyngd för mina 
axlar, (b77) 

(469) konk: Han stoppar ner klockan. Den känns tung i hans ficka. 
(b77) 

(470) abs: Varför känner jag en sådan tyngd? Det är som om någon 
tynger på min rygg. Bär jag någon på mina axlar? (b81) 

(471) abs: Ragnhild tycker att ensamheten känns tung ibland. (p87) 

(472) konk; Han märkte att släden plötsligt blev tyngre. Hon hade 
slutat att skjuta på. (b77) 

(473) abs: Inte mycket sömn hade det blivit i natt; han märkte det 
som en tyngd i huvudet, en sveda i ögonen. (b81) 

(474) konk & abs: ... jag lyfte henne högt upp i luften och tyngden 
av hennes kropp gav mig en exakt förnimmelse av min kärlek 
till henne ... (b81) 

(475) abs: ... förnimmelsen av ängslan och stolthet, av mörker och 
matthet, av undergiven tyngd och daggig värme, (b81) 

(Se även exemplen (457), (501), (505), (497), (556) samt (536).) Bärarens 
möda kan uppfattas som obehagliga krafter som trycker, pressar, kväver; se 
vidare nedan om vertikalitet, avsnitt 8.8.2. Man kan också beskriva de 
kroppsliga signaler som mödan framkallar hos bäraren: svettningar, suckar, 
pustanden, stånkningar, rop, skrik osv. Detta är generellt vanligast vid kon



kret förflyttning - suckar förknippas dock mest med psykologiskt motive
rade tyngdupplevelser. Suckar beskrivs också i sig ofta som tunga, liksom 
suckandet och andhämtning generellt adverbiellt beskrivs som tungt {han 
suckade tungt, han andades tungt). Detta bruk kan ses som delvis metony-
miskt motiverat (suckar ger uttryck för den tyngdkänsla som utlöser dem). 

8.6.2. Bärarens kroppsdelar 

Den konkreta bäraren måste normalt använda sin egen kropp vid 
förflyttningen - härav mödan. Några av de närmast berörda kroppsdelarna 
är gemensamma för metaforiskt och bokstavligt bärande, främst axlar och 
skuldror (jfr också verbet axla som ofta har börda eller ansvar som objekt). 
Skuldrorna verkar dock oftare inblandade i abstrakt än konkret bärande, 
kanske som en följd av att psykiska påfrestningar och stress ibland yttrar 
sig som spänningar i musklerna kring skuldrorna. (Se även exemplen (524) 
och (531) samt (470) och (530).) 

(476) I detta ögonblick ... räckte hennes förstånd inte till för att fatta 
varför Gud tillät att det på människomas axlar lades tyngre 
bördor än de mäktade bära. Han var ju allsmäktig och borde ha 
möjlighet att hjälpa. (b81) 

(477) Man såg på ryggen att han var en lycklig man. En lycklig man 
kan på sina skuldror bära upp himlavalvet, som en annan 
Atlas. Nosek var redo att bära upp hela universum. (b77) 

(478) ... världen vilar på våra skuldror ... (b77) 

(479) Brevet var ständigt närvarande, tyngde ner hans skuldror, 
pockade på honom. Han blev förstenad under tyngden. (b77) 

I konkret bärande är föga överraskande armarna, händerna, ryggen, fam
nen och benen särskilt aktiva - så icke i metaforisk förflyttning. Det som 
bärs abstrakt ryms å andra sidan många gånger inne i kroppen. Metaforiskt 
bärande relateras mer till upplevelser som traditionellt (och delvis 
metaforiskt) lokaliseras inne i kroppen. Detta kan ses som ett blend-
fenomen: en integrering av emotionella upplevelser, metaforisk förflyttning 
och andra metaforiska konceptualiseringar. Att se kroppen som helhet -
eller vissa inre organ - som behållare för känslor är en mycket vanlig 
metafor även i andra sammanhang (se Lakoff & Kövecses 1987). Man kan 
bära med sig saker i mer diffusa delar av jaget, som samvetet, sinnet eller 
själen. Sätet för abstrakta bördor är annars främst bröstet och hjärtat.^ 

' Alla exemplen nedan inbegriper inte någon tydlig metaforisk förflyttning - många 
appellerar snarare till en mer statisk upplevelse av tyngd, men gränsen är flytande. Se 
vidare avsnitt 8.11. 



Bröstet: 

(480) Det var som en tyngd lyfts frän allas bröst. (b77) 

(481) Det var också barnsligt, men hon gick därifrån lätt i bröstet. 
(b77) 

Påtagligt ofta liknas bördan vid en sten, antingen inuti bröstet eller som ett 
tryck på bröstet utifrån (jfr uttrycket "lägga sten på börda", se exempel 
(372)). 

(482) En obestämd kväljande förtvivlan ligger som en sten i bröstet. 
(b77) 

(483) Det är som att leva med en stor sten över bröstet, dag ut och 
dag in. (b77) 

Bröstet är över huvud taget säte för känslosvall av olika slag. 

(484) Den gången, liksom många gånger senare, kände jag stor oro i 
bröstet då jag lämnade honom. (b77) 

(485) Jag blir så tung i bröstet nu för tiden när det regnar och är 
fuktigt. (b77) 

(486) Han utförde alla sysslor, som lades på honom, men han gjorde 
det med uppror och längtan i sitt bröst. (b77) 

(487) Och så mörkret igen. Så tungt, så bröstet ville kvävas. Och 
mammas röst darrade av ångest. (b77) 

(488) Och någonstans djupt inne i hans bröst låg en särskild skräck 
och darrade och ville fram men vågade inte. (b77) 

Känslorna tar sig ofta mycket fysiska uttryck: det dunkar, hugger, stockar 
sig i bröstet; där förnims värme, glöd, hetta, eld, brand och flammor. 
Tyngd i bröstet kan också uppstå som en följd av fysisk ansträngning eller 
som en kombination av fysisk och psykisk påfrestning. 

Hjärtat kan härbärgera både tankar och känslor, dvs. vara säte både för 
intellektuella och emotionella processer - men de senare överväger i 
fbrflyttningssammanhang. 

(489) Ge mig dem tillbaka så ska jag försöka att inte bära hat och 
gift i mitt hjärta ... gör ett mirakel. Gud, ge mig dessa båda 
tillbaka så ska jag ödmjukt bära allt som livet pålägger mig 
från denna dag och för all framtid. (b77) 

(490) Leo hade inget klart minne av honom ~ det var två år sen han 
hade sett honom ~ men insikten att han var borta för alltid 
gjorde honom tung om hjärtat. (b77) 

(491) Hon viskar, hon försöker nå fram genom det stela tigande som 
vilar tungt över hennes hjärta: (b77) 



(492) Frågorna, de inte utsagda, dem hörde hon ändå. De låg i 
hennes hjärta, tunga som kåsamas kullerstenar. (b81) 

(493) ... och han förband den med sällsamma historier som han hört 
berättas, saker och ting som han gömt likt en skatt i sitt hjärta 
för länge länge sedan, (b77) 

Ibland bär åtminstone romanfigurer sina emotionellt färgade planer i 
hjärtat: 

(494) ... så vågade hon komma med en plan, som hon sedan länge 
burit i sitt tvivlande hjärta, {bil) 

(495) ... utan en tanke på mig, som stod där bara några meter från 
deras väg ut genom vestibulen, med en stilett i lilla resväskan 
och mordtankar i hjärtat. (b77) 

Ibland blir hjärtat själva bördan. 

(496) ... hon rörde sig i trance med hjärtat som en sten i bröstet. 
(b77) 

(497) Men hennes blick var tydlig nog och Harriet kände sitt hjärta 
förvandlas till en tyngd i bröstet, en isande tyngd, som spred 
sin kyla genom hela hennes kropp. (b77) 

(498) Därför går taupuon till system och gråter och lämnar alla de 
sjukas sjukdomar till henne. Och system lägger dem i sitt 
hjärta. (b77) 

Det sista exemplet illustrerar nästan övertydligt föreställningen om hjärtat 
som en behållare för känslor och tankar, en metaforisk konceptualisering 
som existerar oberoende av förflyttningsschemat. (Jfr också uttrycket "lätta 
sitt hjärta". Se vidare avsnitt 8.9 samt 7.2.6.) Vi lokaliserar generellt käns
lor och tankar till olika kroppsdelar. Detaljerna i dessa konceptualiseringar 
varierar en del mellan olika kulturer (jfr t.ex. Viberg 1992a). Även om den 
här typen av konceptuella metaforer existerar obereonde av förflyttnings-
metaforerna, förstärks de sannolikt av vissa ingredienser i förflyttnings
schemat. Det gäller t.ex. alla de redskap vi använder för att bära och för
flytta konkreta föremål: väskor, kassar, ryggsäckar, koffertar osv. De 
fungerar alla som behållare där vi stoppar ned det vi bär med oss. På 
samma sätt verkar inre bördor ofta fordra inre behållare. 

Den metaforiska motiveringen bakom uttryck av ovanstående slag varierar. 
Det finns biologiska korrelat till upplevelsen av emotioner som en tyngd i 
hjärtat eller bröstet, liksom det finns biologiska korrelat till uttryck som "ha 
Qärilar i magen" osv. - jfr Lakoff & Kövecses (1987), Gulz & Gärdenfors 
(1992). Ångest, nervositet och oro ger exempelvis ofta direkta kroppsliga 
symtom i mage och bröst. 



Kroppsdelar kan i sig själva också beskrivas som tunga och kan på så 
sätt även utgöra bördor. Bakom detta ligger ofta åtminstone antydda 
orsakssamband. 

• Tyngdkänslan kan vara resultatet av att en tung fysisk börda 
belastar och tröttar kroppsdelen. 

• Tyngdkänslan kan vara resultatet av allmän uttröttning, fysisk 
ansträngning osv. 

• Tyngdkänslan kan vara resultatet av fysiska stimuli som alkohol, 
rök, värme etc. 

• Tyngdkänslan kan vara resultatet av mentala ansträngningar eller 
emotiva upplevelser. 

Exempel på det sista är: 

(499) Hon var ledsen för det, ja, det var hon. Hon gick långsamt 
vägen fram mot stättan. Hon kände sig mycket trött. Hennes 
lemmar var tunga, nästan lika tunga som hennes hjärta. (b77) 

Här är det inte alltid enkelt att bedöma vare sig graden av konkretion eller 
de överförda användningarnas motiveringsgrund. Ofta samspelar olika 
metonymiska och metaforiska betydelser. Känslomässiga upplevelser kan 
helt klart ge till följd att vissa kroppsdelar uppfattas som fysiskt tunga - en 
sorts kroppsliga reaktioner på psykologiska processer. Därigenom kan 
somliga av dessa betydelser snarast betecknas som metonymiska, eftersom 
här finns en indexikal förknippning. Tyngdupplevelsen blir en följd av 
emotionella påfrestningar. 

Här finns också en glidning mellan vad som är fysiskt orsakade 
tyngdupplevelser och vad som är psykiskt orsakade upplevelser av tyngd. 
De kroppsliga förnimmelserna är mycket likartade oavsett orsaken, och 
ibland indikeras båda aspekterna samtidigt. Exempelvis kan hårt arbete 
vara tröttande för både själen och kroppen. 

Dessutom kan kroppsdelars tyngd, särskilt i skönlitteratur, användas för 
att symbolisera ett antal mänskliga egenskaper och tillstånd. Hur mycket 
detta korrelerar med verklig tyngd varierar - när tunga bröst far symboli
sera åtrå ska brösten antagligen uppfattas som fysiskt tunga, medan ett 
tungt hjärta inte implicerar någon faktisk tyngd för hjärtat. De kroppsdelar 
som oftast beskrivs med adjektivet tung i GM är: huvud 35, ögonlock 34, 
ansikte 21, bröst 19, ben 19, hår 17, hjärta 13, ögon 12.' Tyngden kan här
vidlag signalera bl.a. trötthet, dåsighet, dysterhet, tungsinne (huvud, ögon, 
ögonlock, hjärta), kraft, energi {ansikte, bringa), lust, åtrå, sexuell förmåga 
{ansikte, bröst, hår), pondus, stolthet {ansikte, hår) etc. (Adjektivet tung 
kan också direkt bestämma en del av substantiven i uppräkningen ovan: 
tung lust etc.). 

' Siffrorna avser antalet belägg med samvariation mellan lemman. 



8.6.3. Bärandets följder 

Bärandet kan leda till diverse följdverkningar, framför allt för bäraren 
själv. I konkreta sammanhang gäller det främst olika kroppsliga symtom: 
skador och värk - som mestadels drabbar axlar, rygg och fötter - eller 
allmänt nedbruten hälsa osv, 

(500) I efterhand känner han förstås av sin ömtåliga rygg; med en 
muskelsträckning protesterar den smärtsamt mot de tunga 
bördoma. Ännu efter påsk finns svitema kvar och på 
Nackalasarettet lyckas Jan få ett sjukintyg på halvannan vecka. 
(b81) 

(501) Ingen av oss var i form för detta, men han kämpade vidare och 
jag följde honom, medan kameran och väskan kändes allt 
tyngre och det värkte i  axlama, {bil) 

(502) Att kånka på tunga brickor, stressa, få värk i föttema och 
axlama, jobba i en rökig, bullrig miljö ... (p87) 

(503) En dag gjorde jag ett för tungt lyft och började blöda. (b81) 

(504) Men hennes börda blev för tung, hälsan knäcktes. (p65) 

I det sista exemplet används börda i betydelsen 'arbetsbelastning'. Allmän 
uttröttning kan förstås också bli en effekt av bärandet; ibland är det 
tvärtemot en orsak till svårigheter med bärandet: 

(505) Hon var så trött att det kändes tungt att lyfta föttema. (bS 1 ) 

Effekterna av det abstrakta bärandet varierar efter vad som utgör bördan. 
Ekonomiska bördor kan leda till ruin, utblottning; själsliga bördor får 
konsekvenser för den mentala hälsan. Förutom den allmänna tyngdkänslan 
i axlar och skuldror beskrivs sällan effekterna av abstrakt förflyttning som 
direkt kroppsliga skador. Beskrivningarna hämtas i stället som regel från 
måldomänen. Det är således normalt inte källdomänens effekter som proji
ceras till blenden. Undantagsvis kan verb som vackla och stappla utnyttjas 
metaforiskt om personer som är nära att förlora balansen till följd av det 
mödosamma förflyttandet. Detta är dock inte ett konventionellt inslag eller 
en konventionell inferens i de överförda användningarna, snarare en form 
av elaboration; jfr kapitel 9 om balans. 

(506) konk: Hon vacklade under tyngden av ett bam som hon höll i 
famnen, {bil) 

(507) abs: Bördan låg på henne ensam och hon bar den. Men hon 
vacklade under dess tyngd. Hon själv, Harriet, var den som 
måste hjälpa flickan. (b77) 

En av de mest centrala följderna av konkret förflyttning projiceras inte alls 
till de abstrakta fallen. Poängen med att förflytta något konkret är ju att det 



förflyttade byter position, att det flyttas från en plats till en annan till
sammans med bäraren. Så sker inte i de metaforiska användningarna. 
Visserligen kan även den metaforiska bördan skifta position - framför allt 
kan den vältras över på en annan bärare på olika sätt - men själva bärandet 
leder inte till någon ny stationär lokalisering av bördan. Den fortsätter att 
bäras. 

8.7. Förflyttning som handling och upplevelse 

Man kan fråga sig varför just verben bära, släpa och dra används mest i 
den metaforiska överföringen av forflyttningsschemat, med tanke på att det 
finns en hel del andra förflyttningsverb att tillgå. En jämförelse med i 
första hand de frekventa placerarverben antyder ett svar. 

En poäng med bära-släpa-dra är deras oavgränsade karaktär. Placerar
verben sätta-ställa-lägga är t.ex. alltför punktuella och avgränsade för att 
kunna fylla samma metaforiska funktion. De måste i princip konstrueras 
med ett angivet mål för förflyttningen, ett adverbial som anger var man 
sätter-ställer-lägger något. De är därigenom mer obligatoriskt gräns-
relaterade och kan knappast kombineras med durationsadverbial som anger 
tidrymden för utdragna skeenden, vilket är det mest typiska för både kon
kret och abstrakt bärande. Därför är placerarverben mindre lämpade att 
beskriva mer allmänna metaforiska betydelser som kan parafraseras som 
"(fortgående) leva med bekymmer". 

En annan poäng är kombinationen av objektförflyttning och egen-
förflyttning. Bördan följer den som bär den, unge far som en ryggsäck. 
Bördan blir därmed något man kan (tvingas) bära med sig medan man går 
vidare i livet. Det gör också att verben kan beskriva en faktisk egen-
förflyttning kombinerad med en metaforisk bördeupplevelse. (Se exempel 
(517) och diskussionen i avsnitt 7.4.) 

Verben släpa och dra inkorporerar hur förflyttningen går till, vilket 
också antyder bördans karaktär - att den är tung, stor eller otymplig. Redan 
i verbvalet signaleras därmed bärarens möda ännu tydligare än med bära. 
Placerarverben sätta, ställa, lägga - som kontrast - säger däremot 
ingenting om förflyttningens karaktär. De inkorporerar i stället objektets 
rumsliga orientering, vilket är metaforiskt mindre användbart för 
tyngdupplevelser. 

Verbens oavgränsade och mödofokuserande karaktär går också bra att 
kombinera med yttre tvång. Metaforisk förflyttning är något påtvingat som 
man helst skulle slippa (liksom konkret bärande). Däremot implicerar inte 
sätta-ställa-lägga så mycket möda att ett yttre tvång uppfattas som särskilt 
hotfullt eller påfrestande. 



De tre är kroppsliga förflyttningsverb som inte kräver några redskap (jfr 
köra, frakta, forsla, skjutsa etc.). 

8.8. Utgångspunkten-vägen-målet 

Bärandet i källdomänen är trots allt mer dynamiskt medan bärandet i mål
domänen i praktiken uttrycker mer av ett tillstånd än en handling. Det 
innebär också skillnader i aktionsart; konkret bärande förknippas med en 
utgångspunkt eller ett mål (även om det inte är syntaktiskt obligatoriska 
roller som det är för sätta-ställa-lägga). Det gör att handlingen naturligt 
kan avgränsas. Det sker ofta med vanliga partikelkonstruktioner, där 
partikeln markerar riktning eller mål för bärandet: bära in, ut, hem, bort 
etc. 

(508) Reine bar ut den tunga resväskan i tamburen. (b77) 

Abstrakt bärande är mer principiellt oavgränsat och oftast icke-intentio-
nellt, vilket påtagligt framhäver bäraren som upplevare på bekostnad av 
agentrollen. Det oavgränsade bärandet utan slut illustreras av följande 
exempel. 

(509) En varelse av människa född kan icke börja om, ej gå tillbaka i 
tiden. Dömd att städse vandra vidare, släpande på sina 
misslyckandens trasor och sina synders tyngande vikter. Den 
som försöker kasta av sig tyngande minnen och befria sig från 
det förflutnas börda, blir liksom en öm ... (b81) 

Den oavgränsade aktionsarten kan enkelt förstärkas med normala 
syntaktiska medel - som pseudokoordination, objektliknande adverbial 
inledda med på samt adverbialsfrasen med sig. 

(510) Men, du förstår — det inträffar, att en människa går och bär 
på någonting tyngande i sitt sinne, ett minne från gamla dagar, 
som ... (b77) 

(511) Det var något hon bar på men inte fick sagt, faster Mia. (bS 1 ) 

(512) ... spåren av alla dessa händelser bar hon med sig i sin tunga 
kvinnokropp. (bSl) 

Konstruktionerna är gemensamma för de konkreta och abstrakta 
användningarna, men de är vanligare i de abstrakta beläggen. I båda fallen 
används de främst for att markera att poängen är bärandets fortgående, inte 
bördans positionsförändring. I de abstrakta beläggen antyds ofta ingen 
riktig metaforisk rörelse alls - att släpa på något psykiskt tungt innebär ofta 
bara att leva vidare och samtidigt uppleva en plåga. Den rörelse som ibland 
kan anas hänger snarare samman med den egenförflyttning som följer med 
ett normalt vardagsliv. Därmed anknyter förflyttningsschemat till den av 



Lakoff och hans medarbetare ofta beskrivna metaforen LIFE IS A JOURNEY 
(jfr avsnitt 2.1.1). 

Helt förbleknad är inte rörelsen i den metaforiska förflyttningen. 
Exempelvis är gå-konstruktioner de enda möjliga pseudokoordinationema: 

Hon går och bär på något tyngande. 
*Hon ligger/sitter och bär på något tyngande. 

Den abstrakta gränslösheten gör att de semantiska rollerna mål och ut
gångspunkt förekommer mycket sporadiskt. Ett undantag är när målet 
anges som en tidsavgränsning, vilket inte är ovanligt i exempelvis sport
sammanhang. 

(513) Underläge 4-0 är tungt att bära med sig till andra halvlek 
(p87). 

8.8.1. Vägens beskaffenhet 

Det är påfallande att bildschemat utgångspunkt-väg-mål, som annars 
utnyttjas flitigt i en mängd metaforiska sammanhang, inte framträder i 
metaforisk förflyttning, trots att den ingår som ett viktigt moment i den 
konkreta källdomänen. ' Där är det t.ex. uppenbart att en lång, backig eller 
svårframkomlig väg gör förflyttandet mer mödosamt, likaväl som ett 
besvärligt underlag. 

(514) Till sist blev vägen så brant och bördan så tung att han måste 
krypa på alla fyra och på så vis nådde han äntligen toppen. 
(b77) 

(515) Under hemfärden, som blev mycket tung för Patrik i det lösa 
väggruset... (b81 ) 

I den metaforiska blenden är vägens egenskaper däremot inte särskilt 
användbara. Den konkreta inferensen ju besvärligare väg, desto större 
möda figurerar knappast i abstrakta sammanhang. Vägens centrala roll i 
källdomänen gör det dock fullt möjligt att fokusera på dess beskaffenhet 
även i blenden, men då krävs en någorlunda genomförd liknelse och en 
metaforisk elaboration utöver det vanliga. 

(516) Jägaren kände sig som en man som äntligen far ställa från sig 
en tung börda som han har burit i många mil genom mörker 
och ödemark till den plats dit den var bestämd att föras. (b77) 

Här frammålas för ovanlighetens skull flera vägegenskaper som metafo
riskt väsentliga: vägens allmänna beskaffenhet {ödemark) och längd 
{många mit). Här finns också målet för förflyttningen och ytterligare 

' Se t.ex. Lakoffs (1993) beskrivning av metaforen LIFE IS A JOURNEY . 



fysiska omständigheter som påverkar mödan {genom mörker). Mörkret 
konceptualiseras i sig metaforiskt som en väg med hjälp av prepositionen 
genom och samordningen med det fysiskt beskrivande ödemark. 

Sådana utbyggda liknelser hör emellertid till ovanligheterna i GM. Att 
det behövs extra språkligt maskineri för att vägelement ska kunna fungera 
metaforiskt visar att vägen inte har en plats i den konventionella blenden -
den ingår inte i standardprojiceringen från källdomänen. Det finns heller 
ingen självklar motsvarighet i måldomänen att projicera den till (annat än 
till måldomänens faktiska vägar). 

När abstrakta användningar någon gång ändå kombineras med ett 
rumsligt mål, en utgångspunkt eller en väg rör det sig som regel om en 
konkret egenförflyttning som förknippas med en abstrakt tyngd - bäraren 
förflyttar sig faktiskt fysiskt alltmedan han/hon släpar på en psykisk börda: 

(517) Tyngden av de tusen ögonen var en börda som han aldrig 
kunde släpa uppför backen till östra porten. (b77) 

Sammansmältningen av konkret och abstrakt förflyttning far även här en 
starkt elaborativ prägel av en helt annan karaktär än de konventionella 
användningar vi här annars talar om. Elaborationen åstadkoms just av den 
speciella integreringen av en konkret väg och en metaforisk börda som 
forslas längs denna väg. 

Förflyttningsvägen kan metonymiskt allmänt benämnas tung i sig. 
Motiveringarna bakom detta liknar motiveringarna till att kroppsdelar kan 
benämnas tunga (se 8.6.2 ovan): 

• Vägens beskaffenhet eller längd gör det mödosamt att bära eller 
förflytta sig. 

• (Förflyttningen längs) vägen är mödosam därför att bördan är 
tung. 

• (Förflyttningen längs) vägen är mödosam på grund av bärarens 
fysiska status. 

• (Förflyttningen längs) vägen är mödosam på grund av bärarens 
psykiska status. 

Metonymin fungerar således både i konkreta och abstrakta kontexter. En 
väg kan kännas tung för att den som går den bär på en rejäl packning eller 
på en stor sorg. Detta ger en stark bildlighet i de metaforiska användning
arna. I många fall krävs en omfattande kontext för att avgöra vad som gör 
vägen tung, och formuleringar som den följande ger ingen säker indikation 
i beläggsanalysen. 

(518) Det var en lång och tung väg att gä, (b77) 



Själva vägen är emellertid konkret, oavsett tolkning.' Vägen i sig projiceras 
inte heller i fall som detta. I stället rör det sig om måldomänens faktiska 
fysiska väg som metonymiskt beskrivs som tung. Både konkret och 
abstrakt refererar en tung väg således normalt till en verklig väg. 

Liknande typer av metonymi förekommer även när tyngdadjektiv 
bestämmer tidsuttryck i kollokationer som en tung tid, ett tungt år etc. 
Tidsmetonymin implicerar emellertid tydligare än vägmetonymin en 
abstrakt börda eller en tid av mödosamt arbete mer allmänt; någon verklig 
fysisk börda finns sällan. Inte heller den konkreta förflyttningens tid 
projiceras till något abstrakt element i måldomänen. I den mån tiden 
beskrivs som tung i abstrakta sammanhang rör det sig om en faktisk tid 
som existerar i måldomänen och som metonymiskt beskrivs som tung. I 
metaforisk förflyttning har alltså både vägen och tiden konventionellt 
konkret referens medan bördan är abstrakt. 

8.8.2. Veitikalitet 

Vägens vertikala beskaffenhet inverkar särskilt mycket på det konkreta 
förflyttandets möda genom att tyngdkraften utövar störst kraft på förflytt
ningar upp och ned. Även metaforiskt spelar vertikalitet en stor roll, men 
inte i projiceringar av vägen utan i form av obehagliga vertikala krafter 
som trycker, pressar, kväver. Ofta är det förstås själva bördan som för
knippas med en nedåtriktad kraft. 

(519) Därför att hon i all sin obetydlighet var så tung att bära på, hon 
var som ett lod som drog ner i hopplösheten. (b81) 

(520) Är makten så låg till sitt väsen, så lågsint? Pressar makten sina 
handhavare till marken, likt ett allt tyngre ok, tills de ligger i 
dyn, (b81) 

Vertikalitet har allmänt en stor betydelse i metaforiska beskrivningar av 
psykologiska, särskilt emotionella, tillstånd. Jfr några av Lakoff & 
Johnsons mest citerade konceptuella metaforer som HAPPY IS UP; SAD IS 
DOWN och HEALTH IS UP; SICKNESS IS DOWN (Lakoff & Johnson 1980:15) 
som bl.a. visar sig i uttryck som depression, vara nere, känna sig låg, vara 
uppåt osv. Se också avsnitt 7.3. 

' I det aktuella exemplet ovan visar det sig, när man kontrollerar med den vidare 
kontexten, att vägen går till en grav på kyrkogården, och det som gör den tung är 
sorgen. 



8.9. Assistans 

Både konkret och metaforiskt kan bäraren få assistans i förflyttandet. 
Assistansens karaktär skiljer sig dock åt. Metaforiskt kan assisterande 
bistånd beskrivas som att bördan delas av flera. (Jfr också att man kan dela 
ett ansvar och ordspråket delad sorg är halv sorg osv.) 

(521) ... att han inte bodde hos sin mor bara för att han var en 
underutvecklad korgosse. Att han bar tunga bördor, som han 
inte delat med henne. (b77) 

Den grundläggande logiken stämmer väl med källdomänens logik - är man 
fler som bär blir mödan mindre för var och en än den skulle ha blivit för en 
ensam bärare. Den resulterande fördelningen av tyngden och uppdelningen 
av mödan följer emellertid olika principer i de båda domänerna. Själva 
uttryckssättet "att dela en börda med någon" används förmodligen främst 
överfört. Att dela bördan består ofta i att bäraren berättar om det tyngande 
för någon annan, eller att någon annan lyssnar när bäraren berättar om sin 
börda - frasen "dela bördan med ngn" kan användas i båda riktningarna. 
(Det verbala avbördandet fungerar sämre i konkreta sammanhang; att 
berätta om den tunga ryggsäcken gör inte att den försvinner - den blir inte 
ens lättare.) Att ta del av bördan är alltså detsamma som att få kännedom 
om den, vilket kan vara lika tungt för assistenten som för bäraren. 

(522) Men det är obehagligt och tungt att dela en annans pläga, 
(b77) 

För den primära bäraren, som lättar sitt hjärta (vilket också i regel betyder 
att berätta om det tyngande), upplevs det verbala avbördandet just som en 
lättnad - precis som att lägga ifrån sig en börda i källdomänen (jfr avsnitt 
7.2.6 om uttrycket "lätta sitt hjärta"). 

(523) Och ett gott samtal lättar livets börda, det är dä visst och sant! 
(b81) 

(524) Samuel hade delat med sig av sin hemlighet, hans börda var 
lättad och vältrad pä yngre skuldror. (b81) 

Uttrycket "att lätta A:s börda" är ofta vagt med hänseende på om bördan 
försvinner eller bara minskar. Möjligheten till verbalt avbördande hänger 
samman med en vanlig metaforisk föreställning om att negativa känslor 
minskar om man ger uttryck för dem - man kan, åtminstone delvis, 
fö assa dem ur kroppen genom att verbalisera dem eller uttrycka dem på 
annat sätt; jfr släppa ut ilskan, lätta på trycket etc. (se Gulz & Gärdenfors 
1992). (Jfr också avsnitt 7.2.2.) 

Ibland framhävs bristen på assistans och det påpekas att förflyttningen 
utförs av någon på egen hand. 



(525) konk: ... och när dansen var till ända, hastade han fram till 
brunnen och avlyfte ensam det tunga brunnslocket, som det 
eljest behövdes tre man för att rubba. (b81) 

(526) abs: ... med boken och ville läsa högt, jag kunde ju inte bära 
allt detta ensam, det var för tungt, för stort. (b77) 

(527) abs: Vi vet att u-ländema själva måste dra det tyngsta lasset i 
utvecklingsansträngningama. (r79) 

Ett annat sätt att assistera i källdomänen är att hjälpa bäraren på eller av 
med bördorna, vilket behandlas i nästa avsnitt. 

8.10. Inledning och avslutning - påbördandet och 
avbördandet 

Även om utgångspunkt och mål i källdomänsbemärkelsen ofta saknas i 
metaforiskt bärande kan olika faser av förflyttningen fokuseras i båda 
domänerna. Både konkret och abstrakt kan man beskriva hur förflyttningen 
inleds eller avslutas. Bäraren kan exempelvis ta på sig eller lägga av sig en 
börda. Att axla en börda eller ett ansvar används ofta om själva 
inledningsfasen. Det finns också plats för ytterligare aktörer - i de fall 
någon annan än bäraren lägger på eller lyfter av bördan. Här finns emeller
tid intressanta skillnader mellan konkret och abstrakt som visar att den 
metaforiska blenden har sin egen logik. Förflyttningen inleds ofta med att 
"A lägger EN BÖRDA på B". 

(528) De räntebördor vi lägger på framtidens generationer blir ett 
tungt ok att bära. (r79) 

(529) Det har varit ett genomgående tema i kritiken av regeringens 
ekonomiska politik att den varit "orättfärdig", "orättvis" osv., 
att den lagt de tyngsta bördorna på dem som har svårast att 
bära dem. (r79) 

(530) Du lägger ett tungt ansvar på mina axlar. (bS 1) 

(531) När nu samhället lägger sin tunga hand på hans skuldra ... 
(bSl) 

(532) Hon känner samvetskval efter fadems död, och bördan blir 
knappast lättare av att modem vid begravningen bittert lägger 
all skuld på henne. (p87) 

Att lägga en börda på någon annan är uppenbart mycket vanligare i 
abstrakt förflyttning - något tydligt konkret exempel finns inte i GM. Där
emot finns en mängd abstrakta. Jfr också det abstrakta verbet påbörda, som 
just betyder 'lägga (ngt) såsom en börda (på) ngn; särsk. med avs. på 



arbetsuppgift e. d.' (ΝΕΟ). Ofta far skuldror eller axlar ta emot bördan. Hur 
mycket av fortsatt metaforisk förflyttning som sedan impliceras varierar. 
Det intressanta är att inferensema den här gången knappast är hämtade från 
källdomänen, även om formuleringarna ger sken av det. Vid konkret 
förflyttning kan någon lyfta upp en svårhanterlig ryggsäck på bärarens rygg 
för att underlätta, för att bäraren ska slippa den mödosamma 
upplyftningen. (Jfr "Säcken blev så tung, att han måste ha hjälp med att få 
upp den på ryggen." (b77).) Den som lägger en abstrakt börda på någon 
annan är däremot ingen hjälpsam person. Han/hon beskrivs tvärtom som 
själva upphovet till bärandet och tyngdupplevelsen. Det är påbördaren som 
orsakar bärandets elände. Ofta skulle bördan inte ens existera om det inte 
vore för påbördaren, som alltså skapar själva bördan. Påbördandet sker -
precis som avbördandet - ofta med verbala handlingar. 

Härigenom uppkommer orsakssamband som inte existerar i källdomä
nen. Påbördaren har i källdomänen en perifer assistentroll som i blenden 
förvandlas till en central orsaksroll. Detta gör också inslaget av tvång 
mycket påtagligt. Bäraren har inget fritt val och kan många gånger heller 
inte bli kvitt bördan av egen kraft. Många av de bördor som läggs på oss 
måste andra lyfta av. Ska bäraren själv lyckas bli kvitt dem måste det sna
rast ske med våld genom att han kastar av sig dem. Se exempel (509). 

Det som ytterst faktiskt framkallar de abstrakta bördorna i måldomänen 
är ofta komplicerade skeenden med långa kedjor av händelser och orsaks
samband. Det kan inbegripa en utdragen politisk beslutsprocess, där 
beslutens framtida effekter utmålas som "tunga", dvs. kännbara, för vissa 
grupper i samhället. I exempel (528) ovan är det t.ex. statsupplåningen som 
utpekas som upphovet. 

(533) Vi finner det orättvist att undanta vissa fordonsslag från 
likvärdig beskattning. Det lägger en tyngre börda pä hushållen 
och de enskilda människorna. (r79) 

(534) Att redan tidigt berövas rätten att delta i produktionen, att 
redan tidigt berövas rätten till den sociala gemenskap arbetet 
innebär, att inte ta göra en samhällsinsats och därmed känna 
sig obehövlig leder självfallet till nedsatt självkänsla. Det leder 
till passivitet och kan också leda till drogmissbruk av skilda 
slag. Regeringen och de övriga partierna bär här ett tungt 
ansvar ~ ett ansvar som de försökt smita undan genom att 
lägga skulden hos de enskilda ungdomarna. De har talat om 
normlöshet och förstärker de repressiva insatserna vare sig 
dessa nu tar formen av fler poliser eller fler tvångslagar inom 
sjukvården. (r79) 

Det sista exemplet antyder att man kan bli av med något man bär genom att 
lägga det på någon annan. Dessutom lägger talaren här på sätt och vis ett 
ansvar på regeringen genom själva utsagan att den bär ett ansvar. Med 



hjälp av förflyttningsschemat kan man alltså på ett komprimerat sätt 
uttrycka orsaksrelationer mer åskådligt och förenklat än ett renodlat 
måldomänstroget språkbruk skulle kräva. Detta är en av poängerna med 
metaforisk förflyttning och med metaforik generellt. Föreställningarna om 
orsakssambanden är relaterad till måldomänen, men sättet att strukturera 
och uttrycka dem är delvis beroende av källdomänen. Orsakerna uttrycks 
som om de var hämtade eller projicerade direkt från källdomänen, men de 
transformeras i den metaforiska användningen. 

Även när det gäller att bli av med bördan förekommer ingripanden från 
andra aktörer. (Jfr också exemplen (441) och (480).) 

(535) Det är som om en väldig börda, vars tyngd hon aldrig gjort sig 
reda för, lagts åt sidan, på någon annan. (b77) 

(536) Hon fanns här när jag kom hem och när jag märkte att den 
tunga bördan var lyft från mina axlar. Att Niklas for alltid 
lämnat Kyl och att jag var en fri man. (b81) 

(537) Den som lättar den eländiges börda lättar sitt eget samvete från 
en börda som annars bleve tung. (b81 ) 

Jämför också det vanligen reflexiva verbet avbörda, som alltså främst 
beskriver när bäraren själv gör sig fri från abstrakta bördor. Ett sätt att 
avbörda sig det tunga är att berätta om det (se exempel (373)). 

8,11. Statiska tyngder 

Som framgått är den abstrakta förflyttningen mer statisk till sin karaktär än 
den konkreta, och rörelseelementet är ibland rejält försvagat. Vissa uttalat 
statiska verb förekommer också ofta i kontexter och konstruktioner som 
starkt påminner om förflyttningsbeläggen, främst hänga, vila, ligga samt 
det lite mer dynamiska falla. 

Grovt sett finns två huvudtyper av konstruktioner, som här exemplifieras 
med verbet vila: 

en tung X vilar PREP Q 

X vilar tung(t) PREP Q 

(538) konk: Hennes tunga bröst vilar mot mina underarmar ... (b77) 

(539) abs: En tung stämning av snöblask och gråväder vilar över 
panoramat. (p65) 

(540) konk: Bilen var en stor gammal amerikanare, som vilade tung 
på nötta stötdämpare, (b77) 



(541) abs: Skammen att föda tvillingar vilade tungt på min moders 
sinne. (b81) 

Tyngden framställs genom konstruktionsvalen således antingen som en 
egenskap hos företeelsen X i sig eller hos X i den aktuella "positionen". I 
det senare fallet används antingen adjektivet tung eller det adverbiella 
tungt. I den första konstruktionen framstår tyngden som en stationär 
egenskap, medan den i den senare varianten är mer kopplad till situationen 
och det faktum att ingenting för tillfället hindrar X:s tyngd från att verka 
fullt ut på Q. 

Nedan följer ett antal exempel med verben hänga, ligga och falla. 

(542) konk; Den tunga gonggongen hängde på hans utsträckta 
vänsterarm ... (b77) 

(543) konk?: Ögonlocken hängde tunga och ögonen såg ledsna och 
ansträngda ut i spegeln. (b77) 

(544) abs: Den tunga lusten hängde över honom som en kvarnsten, 
(b81) 

(545) abs: Missnöjet hängde tungt över dem. (b77) 

(546) konk: Hela innertaket i Täljegymnasiets aula i Södertälje 
rasade i helgen. [...] Nu ligger det 30 ton tunga taket som en 
matta över bänkarna i aulan. (p87) 

(547) konk: Och i natten ligger han stel och tung i sängen med 
ögonen vidöppna ... (b77) 

(548) abs: Sorgen låg tung över Blasieholmen på måndagen. (p87) 

(549) abs: ... att ansvaret först och främst vilar hos dem själva. Och 
där ligger det tungt, mycket tungt. (p76) 

(550) abs: Kravet på att betygen skall bort har legat tungt på 
myndighetema. (p76) 

(551) konk: Hon föll tungt ned på sängen och stirrade upp i taket. 
(b77) 

(552) konk och abs?:Tungt faller hon i sömn över honom. (b77) 

(553) abs: Däremot faller ett tungt ansvar över den förutvarande 
industriministem och den förutvarande regeringen ... (r79) 

(554) abs: Ödets lott föll tungt på Thea. (b81) 



Som synes är de konkreta och abstrakta beläggen påtagligt lika varandra. 
Även i de konkreta är tyngden normalt obehaglig, men plågsamheten är där 
inte lika självklar som i de abstrakta beläggen. 

(555) Thea låg kvar på soffan, slapp och tung. Hon sov djupt. (bSl) 

I de här exemplen förekommer ingen rörelse - vare sig i de konkreta eller 
abstrakta användningarna (med undantag för de konkreta användningarna 
av falla). Tyngden kan därför inte lika lätt uppfattas som en börda; och 
ordet börda förekommer mycket riktigt inte i den här typen av belägg -
enda undantaget utgör exempel (559) nedan och två belägg på skatte
bördan i kombination med faller. (Att börda saknas i påtagligt statiska 
konstruktioner är i sig en indikation på att ordet inte helt tappat sin kopp
ling till förflyttning.) Däremot är tyngden tydligt rumsligt lokaliserad. 
Även i de abstrakta beläggen anger prepositionsfrasen tyngdens placering. 
Rektionen i prepositionsfrasen motsvarar ofta bäraren i förflyttnings
schemat och den abstrakta tyngden vilar även här ofta på särskilda 
kroppsdelar. 

(556) Han kände ansvaret vila tungt på sina nyckelben. (b77) 

(557) Hon viskar, hon försöker nå fram genom det stela tigande som 
vilar tungt över hennes hjärta: (b77) 

(558) ... sagt att Howard aldrig skulle ta på sig ansvaret fÖr Ashley. 
Det vilade tungt på Emorys axlar, (b77) 

Ibland utgörs rektionen i de abstrakta beläggen i stället av en konkret loka
litet; rummet, rättssalen, nejderna, panoramat, Baltikum, Huddinge, 
Blasieholmen, Norden, luften, stugan, kungaborgen. I dessa fall består 
tyngden som regel av en sinnesstämning. Upplevarna av tyngden är i dessa 
belägg mer underförstådda. Prepositionen kan variera, vanligast är över, 
på, mot, i. I vissa fall är fraseologin lexikalt fixerad: det heter t.ex. alltid att 
"ansvaret ligger på B" (vilket troligen hänger samman med den kausativa 
motsvarigheten "A lägger ansvaret på B"). 

Likheten med förflyttning visar sig på fler sätt. Samma typer av 
abstrakta bördor/tyngder återkommer i stor utsträckning även här: sorg, 
ansvar osv. Typiska förflyttningsuttryck figurerar också i kontexterna 
någon gång. 

(559) Den tyngsta bördan i alla sådana här situationer vilar givetvis 
på länderna själva - det är de som drabbas och de som drar det 
tyngsta lasset. (r79) 

En i GM frekvent synestetisk användning rör dofter, som kan konstrueras 
med alla verben utom falla. 

(560) Tobakslukten hängde tung i den torra luften. (b77) 

(561) Doften av Flora Sloanes parfym vilade tung därinne. (b77) 



(562) Hela torsdagen låg ångor av avdunstande bensin och fotogen 
tunga över ett stort område med Vänersborgs centrum i mitten. 
(p76) 

Verben hänga och falla har ett tydligt vertikalt drag, som i de konkreta 
beläggen ofta visar sig i adverbet ned/ner. I de abstrakta användningarna 
förekommer inte detta riktningsadverb; där visar sig vertikaliteten mest i 
lokaliseringsprepositionema över, på och mot. 

8.12. Signifikanta kollokat 

Ovan har konstaterats att bördans tyngd har stor betydelse vid förflytt
ningen. Förknippningen mellan tyngd och förflyttning indikeras också 
mycket tydligt av att många av de ord och företeelser som behandlats i 
detta kapitel återfinns på listan över signifikanta kollokat för adjektivet 
TUNG (jfr Appendix B): börda, bördan, bördor, bördorna, skattebördan, 
arbetsbörda, lass, lasset, bära, burit, drog, släpa, släpar, lyft, lyfta, lyfter, 
lastade, lastad, hängande, hängde, falla, faller, föll, vilade, vilar, hjärta, 
bröst, bröstet, brösten, axlar, steg, stegen, ögonlock, ögonlocken, kroppen, 
huvudet, lemmar, stenar, väska, packning, kändes, ansvar, sorgen. En del 
ordformer är signifikanta också för andra företrädesvis tyngddelsanknutna 
ord: LÄTT {bördan, kände, sinnes); substantivet TYNGD {bröstet, bära, kropp, 
kände); TYNGA {kände, ner, ansvaret) och LÄTTA {börda, bördan, hjärta), 
LÄTTAD {kände). Däremot förekommer de inte alls bland de viktdels
anknutna vägningsorden, dvs. VÄGA och VIKT och sammansättningar med 
dessa. De flesta förekommer inte ens på kollokatlistoma för dessa ord (dvs. 
de återfinns inte ens bland de icke-signifikanta kollokaten, vilket innebär 
att de har en frekvens lägre än 3 inom spannet 5:5; i många fall är frekven
sen 0). Här går således en mycket skarp skiljelinje inom domänen VIKT-
TYNGD mellan de verkligt gravitationsrelaterade orden (som behåller 
tyngdkraftskopplingen även abstrakt) och de vägningsanknutna orden (som 
redan i konkret användning har mycket svag tyngdkraftskoppling). 

8.13. Sammanfattning 

I början av kapitlet sammanfattades de viktigaste förflyttningselementen 
och deras abstrakta motsvarigheter samt inferenser som är gemensamma 
för källdomän och måldomän. En mängd likheter mellan det konkreta för
flyttningsschemat och de metaforiska användningarna har sedan beskrivits 
och exemplifierats. Hit hör likartade sätt att beskriva mödan, bördan och 
dess tyngd samt bärarens förnimmelser, bärförmåga och utsatta kropps
delar. Flera metonymiska relationer gäller också både i konkreta och 
abstrakta sammanhang. Dessa likheter borgar för en stark bildlighet, och 



förflyttningsschemat rymmer en rik uppsättning element som konventio
nellt tas i anspråk även i metaforiska kontexter. Stora delar av schemat kan 
aktiveras av en mängd ord som återkommande används överfört med 
anknytning till förflyttning. Ord som har denna anknytning till förflyttning 
besitter därmed allmänt en stark bildlighetspotential, även om bildligheten 
som vanligt kan variera mellan olika lexikala uttryck. 

I kapitlet har emellertid också en del skillnader mellan konkret och 
abstrakt användning av förflyttning diskuterats. Skillnaderna och förskjut
ningarna kan sammanfattas sålunda. 

• Skeendets karaktär förskjuts: 
handling =» tillstånd 
dynamiskt => statiskt 

• Somliga domänelement förskjuts: 
bäraren: agent => upplevare 
påläggaren: assistent orsak (till bördan/bärandet) 
avläggaren: assistent => orsak (till bördans/bärandets 

upphörande) 
• Vissa element projiceras inte konventionellt till blenden: 

utgångspunkten-vägen-målet, bördans form och storlek, bärredska
pen, balansen, bärandets kroppsliga följder, bördans positions
förändring. 

• En del språkliga konstruktioner och kollokationer förekommer enbart i 
blenden, t.ex. olika sätt att specificera vad som utgör bördan. 

Det har framgått av analysen och exemplen att de överförda förflyttnings
uttrycken knappast är några döda metaforer, trots att de i hög grad är 
konventionella och har använts åtminstone så länge vi haft ett svenskt 
skriftspråk. De behåller i mycket stor utsträckning sina kopplingar till kon
kret bärande. Det har att göra med att de är hämtade från en genom
gripande vardaglig erfarenhet - att bära saker och kämpa mot tyngd
kraftens verkningar är något vi alltid har gjort och alltid kommer att vara 
tvingade till, oavsett teknisk utveckling. 

Samtidigt kan de bildliga användningarna inte ses som rena reflexer av 
de konkreta. När begrepp flyttas från en domän till en annan uppstår en 
delvis ny logik i den begreppsliga integreringen, vilket tydligt har demon
strerats här. En del element transformeras, de semantiska rolluppsätt
ningarna ändrar karaktär och orsaksrelationer ändras. Detta kan således 
betraktas som blendfenomen enligt Fauconniers och Tumers blendmodell. 
De flesta av de just sammanfattade förskjutningarna och avvikelserna 
gentemot källdomänen förefaller vara av närmast principiell art; de bör 
snarast vara en följd av själva metaforiseringen av förflyttningsschemat. 
Det hindrar inte att en successiv förblekningsprocess med tiden också kan 



tänkas ha förstärkt en del av dessa förskjutningstendenser. Den faktiska 
diakrona utvecklingen av förflyttningsschemat har inte kunnat studeras här. 
Vad som ändå kan fastslås är att förekomsten av en sådan hypotetisk 
förblekning i det här fallet inte har medfört särskilt dramatiska effekter, 
eftersom bildligheten fortfarande måste sägas vara påfallande stark för de 
överförda användningarna av förflyttningsschemats uttryck. 



9. Balans 

9.1. Inledning 

Balans är ett fysiskt fenomen där gravitationen är central; tyngd och för
delning av tyngden spelar en avgörande roll. En omfattande analys av 
balansbegreppet och dess metaforiska projiceringar görs av Mark Johnson i 
boken "The Body in the Mind" (1987). Den nedanstående studien tar där
för avstamp i Johnsons redogörelse. Bokens grundtes är att det är våra 
grundläggande kroppsliga erfarenheter som skapar mening i tillvaron, i 
tänkandet och i språket. Det sker till stor del genom en typ av mentala 
erfarenhetsrepresentationer som kallas bildscheman {imageschemas), se 
avsnitt 2.6. Bildscheman handlar om hur vi kroppsligt upplever den fysiska 
omgivningen och interagerar med den. Bildscheman sägs vara centrala för 
vårt sätt att tänka genom att de ofta metaforiskt projiceras till abstrakta 
domäner, vilket också är en viktig del i den av Lakoff lanserade invarians
hypotesen (se 2.6). Ett av Johnsons exempel på bildscheman är just balans, 
som ges särskild betydelse i boken genom att det får stå som kardinal
exempel på hur metaforiska projektioner från bildscheman fungerar. 

9.1.1. Tre grundläggande balansscheman 

Johnson betonar hur våra mest vardagliga upplevelser av balans är 
grundläggande även för abstrakta överföringar av begreppet - framför allt 
våra strävanden att hålla balansen, som tillmäts mycket stor betydelse. Han 
urskiljer tre centrala scheman: 

Kroppsbalans - att hålla kroppen upprätt. Johnson betonar att balanserar 
är något vi gör: "balancing is an activity we learn with our bodies and not 
by grasping a set of rules or concepts. First and foremost, balancing is 
something we do." (Johnson 1987:74). Att lära sig cykla är ett exempel på 
balansering som är svår att ens beskriva verbalt. Att balansera den egna 
kroppen för att hålla den i upprätt läge är således utgångspunkten för det 
mest prototypiska balansschemat hos Johnson. Schemat kommer nedan att 
betecknas som kropps balans (er ing). 

Ekvilibrium sägs nära besläktat med kroppsbalans. Det beskrivs bl.a. som 
kroppsligt ekvilibrium {bodily equilibrium) eller ibland som systemisk 
balans. (Johnsons beskrivningar av detta grundschema respektive av meta
foriska extensioner av schemat är förvillande lika och inte helt konsistenta. 



Jag har valt att konsekvent benämna grundschemat ekvilibrium och en av 
dess extensioner systemisk balans, se vidare nästföljande avsnitt.) Beskriv
ningen utgår från när obalans råder, med exempel som "There is too much 
acid in the stomach, the hands are too cold, the head is too hot, the bladder 
is distended, the sinuses are swollen, the mouth is dry." (ib s. 75). 

Vågbalans, det tredje schemat, beskrivs också med varierande etiketter, 
ibland som gungbräda {seesaw) eller balansvåg {twin-pan balance). 
Etiketterna implicerar i själva verket olika grader av förkroppsligande. Att 
väga något på en balansvåg är ingenting som känns i kroppen - vilket där
emot gungandet gör. Gemensamt är att människokroppen här är mer indi
rekt involverad och interagerar med olika artefakter. En tredje beskrivning 
är "Cases where we carry an equal load in each of our hands" (ib s. 96), 
vilket dock torde utgöra en relativt perifer erfarenhet för balansbegreppet. 
Här kommer schemat att benämnas vågbalans. 

Johnson går inte in närmare på hur de tre schemana är länkade till 
varandra. De sägs alla tre bygga på olika typer av kroppsliga erfarenheter, 
och de sägs dela ett generellt schema som inbegriper symmetri mellan 
krafter relativt en axel eller en punkt (ib s. 96). 

9.1.2. Metaforiska projiceringar av balans 

Johnson gör en stor poäng av hur vi projicerar balans till visuella upplevel
ser, projiceringar som antas kopplade till vår grundläggande kroppsliga 
balansering, det prototypiska balansschemat (ib s. 80). Bl.a. diskuteras 
visuell balans i bilder och konstverk. Johnson övergår så till att beskriva 
fem typer av metaforiska extensioner av balansschemana. Nedan anges 
efter den bakåtvända pilen vilket schema de anses projicerade ifrån. 

Systemisk balans <= ekvilibrium. "A system is an organization of 
interconnected, interdependent individuals or elements that work together 
to form a functional unity." (ib s. 87) Några exempel som ges är maskiner 
(råttfälla), filosofiska system (t.ex. över tillvarons väsen), ekologiska 
system (som sägs inbegripa både fysiska och sociala krafter; de fysiska är 
dock inte relaterade till gravitation). 

Psykologisk balans <= ekvilibrium. Särskilt emotioner förstås som en 
homeostatisk modell med krafter och tryck som balanserar varandra, men 
vi upplever hela vår psykiska natur i termer av balans, säger Johnson. 
Härledningen till ekvilibriumschemat är dock lite motsägelsefull, eftersom 
det också sägs att finansiella, äktenskapliga, politiska eller sexuella 



problem kan tynga på sinnet - weigh on our minds, throwing us out of 
balance (s. 89). Detta kan tolkas som att tyngdupplevelsen ibland leder till 
att vi tappar balansen på ett sätt som är direkt taget från 
kroppsbalanseringen (snarare än från ekvilibriumschemat). Att uppleva 
mentala bördor som tyngande förknippas dock inte konventionellt med 
balansproblem, åtminstone inte för svenskans del (jfr avsnitt 8.6.3 om 
förflyttningens följder). Observera att obalans i ekvilibriumschemat inte 
heller ger den typen av implikationer. Att vi har för mycket gaser i magen 
eller att vi fryser om händerna leder inte till att vi ramlar omkull, det får oss 
inte ur balans ens metaforiskt. Det är bara kroppsbalansschemat som 
medför inferensen att obalans riskerar att leda till fall. 

Balans i argumentering vågbalans. Johnson anknyter här till den 
välbeskrivna metaforen ARGUMENT IS WAR (se exempelvis Lakoff & 
Johnson 1980). "Ideally, anyone who listens to my argument will weigh its 
merits. Two arguments may carry equal weight, so we then try to tip the 
scale in favor of our view by adding further evidence. If we are successful, 
we feel the balance tip in our favor, as we add to our argument." (ib s. 89) 
Vikt och tyngd sägs intimt förknippade med balans. Viktema är här 
psykologiska och epistemiska. Vi upplever makt och styrka i termer av 
vikt, tyngd och massa, vilket stöds med följande exempel: 

(563) The Argentine air force launched a massive attack on the 
British fleet. One frigate was heavily damaged, but only light 
casualties were suffered by British sailors. The Argentines 
paid a heavy toll in downed aircraft. (Johnson 1987:89) 

Här måste invändas att avsnittet förvisso innehåller en mängd 
tyngdmetaforer, men inga allusioner till balans eller balansering. Det är 
andra upplevelser av gravitationens verkningar som ligger bakom de här 
uttryckssätten. Alla kan för övrigt inte ens sägas vara relaterade till 
gravitation (jfr kapitel 4 om vikt och tyngd). 

Legal och moralisk balans <i= vågbalans. Juridikens balansvåg står som 
symbol för lag och ordning. 

Matematisk balans <= vågbalans. Det matematiska likhetstecknet (=) ses 
här som en projicering av balansvågens balanspunkt, t.ex. i ekvationer - vi 
balanserar ekvationen, varje sida måste väga lika mycket. Här tillmäts 
metaforen en oerhörd betydelse som en direkt förutsättning för det 
matematiska begreppet. 

It is thus the experience of balance, with its attendant properties, that has given 
rise to our mathematical concept of the "equality of magnitudes". We would not 
know what it meant for magnitudes to be equal unless we had a concept of 



balance, with the properties we have just seen to be inherent in the balance 
schema, (s. 97 f) 

Något stöd för ett så starkt matematiskt balansberoende finns inte i mitt 
material, som bara rymmer ett exempel på (svag) sammankoppling av 
ekvation och balans: 

(564) Annars går ekvationen inte ihop. Annars får vi inte den balans 
som är nödvändig för att de uppställda politiska målen skall 
kunna nås ... (r79) 

9.2. Principiella invändningar mot Johnsons analys 

Vissa delar av Johnsons analys är problematiska, vilket redan har antytts. 
En invändning som omedelbart infinner sig rör ekvilibriumschemat, som i 
sig förefaller uppenbart metaforiskt. Ett rimligt kriterium för vad som 
betraktas som konkret fysisk balans är att den är direkt relaterad till 
gravitationen. Det är nu inte kroppsligt ekvilibrium, som visserligen 
inbegriper en del fysiska fenomen men de är inte tyngdkraftsrelaterade. 
Nyckelelementen i konkret balansering utgörs av (hur vi hanterar) 
gravitationens verkan på fysiska kroppar. Med en glidning likställer 
Johnson emellertid gravitation med andra fysiska krafter, som om de vore 
jämställda i fysisk balansering. För att ekvilibriumschemat ska bli koherent 
måste kraftbegreppet dessutom tolkas oerhört vitt, eftersom ekvilibrium 
hos Johnson även täcker vissa synestetiska upplevelser, såsom balans 
mellan smakämnen och balans i ljudstyrka mellan olika instrument i en 
orkester. Vi kan uppenbarligen konceptualisera och benämna sådana 
företeelser i termer av balansfenomen, men vi torde knappast uppfatta 
smakerna och ljuden som krafter. Balanskonceptualiseringen är här 
uppenbart sekundär och projicerad, dvs. metaforisk. 

I många av de anförda ekvilibriumsammanhangen har balansen också en 
ganska perifer ställning. Apropå Johnsons exempel ovan säger vi t.ex. inte 
att vi balanserar våra händer om vi värmer dem efter att de blivit nedkylda 
eller att vi balanserar en alltför torr mun om vi väter den etc. (däremot kan 
vi balansera smaker och orkesterinstrument mot varandra). Ekvilibrisk 
balans är knappast något vi gör utan något vi upplever. 

Ekvilibrium beskrivs också som systemisk balans, och Johnson hävdar 
att det system vi känner bäst är våra egna kroppar. Det är nu bara delvis 
sant. Våra kunskaper om hur blodcirkulationen eller nervsystemet fungerar 
(två av Johnsons exempel) kommer bara delvis från direkt perceptuella 
erfarenheter. Det systemiska i deras karaktär är snarast teoretiskt förvärvad 
kunskap. Med liknande argumentation kan man hävda att vårt känsloliv är 
ett system vi har direkt tillgång till, dvs. erfarenheter av psykisk balans 
skulle då ses som lika grundläggande som kroppsbalans eller ekvilibrium. 



Men både ekvilibrisk och psykisk balans är tydligt sekundära och 
metaforiska konceptualiseringar. 

Endast två av grundschemana är således sant gravitationsrelaterade: 
kroppsbalans och vågbalans. Kroppsbalansschemat är definitivt det mest 
förkroppsligade och också det som Johnson uttryckligen ser som mest cent
ralt. Därför är det slående att kroppsbalansen, detta till trots, inte figurerar 
på något tydligt sätt i någon av de fem metaforiska extensionstyper han 
själv beskriver. Förutom de fem typerna diskuterar Johnson emellertid 
också visuella balansmetaforer - när vi t.ex. talar om balansen i en tavla. 
Dessa anges som projiceringar av just kroppsbalans. Det är dock inte sär
skilt övertygande. De balansfenomen vi kan se är knappast knutna till den 
egna kroppens balansering. Våra synintryck av balans är snarare relaterade 
till hur vi manipulerar konkreta ting i vår omgivning, som balansvågar och 
hävstänger. Det är just med synen vi avgör när vågen befinner sig i jäm
viktsläge; poängen med vågbalans är att den är visuellt avläsbar. Om vi 
upplever obalans i en tavla så är det knappast en projicering av de syn
intryck vi far när vi själva faller. 

Etymologiska argument talar också emot kroppsbalanseringen som den 
diakront mest primära källdomänen; balans är ursprungligen beteckningen 
för en våg, från latinets bi + lanx, dvs. 'tvåskålad (våg)'. (I svenskan har 
exempelvis stjärnbilden Vågen tidigare benämnts Balansen.) Detta pekar 
mot att vågbalansschemat åtminstone i ett diakront perspektiv varit mer 
primärt för överförda betydelser av balans. Det är också anmärkningsvärt 
att Johnson helt ignorerar ekonomisk balans. De ekonomiska användning
arna av begreppet hör till de mest frekventa i svenskan, och är också de 
tidigast belagda för ordet balans i vårt språk - alltså tidigare än våg
betydelserna. Det är dock svårt att hitta något förkroppsligat i budget
balanser, kontobalanser och handelsbalanser. Det går knappt ens att hitta 
enskilda element som projicerats från kroppsbalansering till ekonomisk 
balans, annat än en mycket abstrakt symmetri mellan företeelser som dock 
knappast kan beskrivas som "krafter". (Ytterligare diakrona data diskuteras 
nedan.) 

Slutligen kan sägas att även synonymirelationer i svenskan snarare talar 
för att vågbalansen är mest primär för överförda balansanvändningar: 
närmaste synonym till balans är jämvikt, en beteckning som snarare är 
kopplat till vägningsförfaranden och hävstångseffekter än till kroppsbalan
sering. På samma sätt är motväga och uppväga partiella synonymer till 
balansera, och avvägd synonym till balanserad, vilket också pekar i 
samma riktning. 

Johnsons analys väcker en del övergripande teoretiska och metodiska 
frågor, varav några har diskuterats flitigt inom bl.a. kognitiv semantik 
under senare år. Framför allt aktualiseras frågor om vilka typer av språklig 



evidens som kan användas i olika sammanhang; jfr Geeraerts (1993), Croft 
(1998), Sandra (1998), Gibbs & Matlock (1999), Tuggy (1999). 

• Vad finns det för språkliga ledtrådar till vad som är kognitivt 
primärt respektive sekundärt? 

• Hur avgör vi vilka betydelser och användningar som är närmast 
besläktade med varandra? I ett diakront perspektiv kan man ofta på 
kronologiska grunder göra sannolikt vilka betydelser som utvecklats ur 
andra, men hur visar vi vilka betydelser som synkront motiverar andra 
betydelser? 

• Hur avgör vi hur pass abstraherade betydelserepresentationer vi 
har? Dvs. hur avgör vi vilka betydelsenyanser som uppvisar homonymi, 
polysemi respektive monosemi? 

De undersökningar som redovisas nedan kan ses som en plädering för att 
ko usbaserade kollokationsstudier utgör en viktig evidenstyp i den här 
typen av diskussioner, vilket även Croft (1998) poängterar i sin diskussion 
av olika evidensformer. 

Ovan väcktes en del principiella invändningar mot Johnsons balansanalys 
av teoretisk natur. Nedan undersöker jag om mitt empiriska material kan 
användas för att nå klarare och säkrare slutsatser om balansens semantiska 
relationer. Jag har därvid studerat samtliga grundmaterialsbelägg på sub
stantivet balans, verbet balansera och det adjektiviska participet balan
serad. Även sammansättningar och avledningar har i viss mån beaktats. 

Alltjämt är grundmetoden att studera olika kontextuella ledtrådar. Lik
heter i betydelser bör avspegla sig i systematiska likheter i användnings-
kontexterna, vilket också bör avslöja vilka primära betydelser som motive
rat de sekundära. Särskilt kollokationsmönstren kan ge information om 
betydelsenyansers släktskap och beroendeförhållanden. Ju mer lika kollo
kationsmönstren är mellan olika nyanser, desto mer lika bör betydelserna 
vara. Och omvänt - ju mer strikt uppdelade kollokationema är, desto mer 
självständiga och åtskilda bör betydelserna vara. För att detta ska kunna 
studeras måste beläggen således grupperas efter betydelseenheter. 

9.3. Substantivet 

De 821 substantivbeläggens fördelning över ordformer och material 
framgår av Appendix C. Riksdagsdebatterna står för nästan hälften av 
beläggen. Eftersom obestämd form dominerar där dominerar den även i 
hela materialet. 



9.3.1. Betydelseenheter 

De 821 beläggen av lemmat balans i grundmaterialet (GM) har delats in i 
betydelsegrupper. Dessa har etablerats dels utifrån Johnsons analys, dels 
utifrån gängse betydelsebeskrivningar i svenska ordböcker, framför allt 
ΝΕΟ. Betydelseenheterna representerar kluster av besläktade använd
ningar. Det finns således ett spektrum av nyanser också inom varje grupp. 
De mest typiska användningarna inom respektive grupp är som regel inte 
svåra att urskilja, men det finns också en hel del gränsfall, och en del 
belägg anknyter till flera betydelsetyper. 1 analysen nedan har jag konse
kvent bortsett från svårkategoriserade belägg. De betydelsegrupper som 
kommenteras närmare är följande, som också är de mest frekventa. 

Kroppsbalans motsvarar den betydelse som Johnson ser som mest primär. 
I min kategorisering inrymmer kroppsbalans enbart människors motoriska 
balanseringsmödor. Även djur måste förvisso parera gravitationen, men de 
beläggen (ett fatal i GM) har här inte räknats med i kategorin kroppsbalans. 

(565) Plötsligt slog någon honom över axeln, ett kraftigt slag som 
kom honom att nästan tappa balansen. (b77) 

(566) Hon kom farande nerfor backen, berusat svajande av och an, 
och försökte hålla balansen genom att sticka ut armarna så att 
skidstavama dinglade. (b77) 

Den mest ideala metoden att pröva Johnsons teser vore att jämföra de 
metaforiska éa/a«5-användningama med beläggen på kroppsbalansering, å 
ena sidan, och med användningar av vågbalans, å den andra sidan. 
Problemet är att vägning med balansvåg eller andra hävstångsfenomen 
knappast alls finns belagt bland 0a/a«5-beläggen i GM. Här finns över 
huvud taget ingen våg i balansbeläggen. Den användningstyp som kommer 
närmast vågbalans rör föremålsbalans, som beskriver balansförhållanden 
hos konkreta föremål. Det finns bara ett fatal sådana belägg i GM. 

(567) "Ni känner ju väl till det här vapnet redan", sade Reser. 
"Tyngden är densamma, balansen också. Men allting annat är 
skräddarsytt. (b77) 

(568) —Nu går motorn bra i alla fall, men vi har stora problem med 
balansen på båda bilarna. (p87) 

Denna betydelse är jämte kroppsbalans den enda gravitationsrelaterade 
betydelsen. Slutsatser om vågbalansschemats roll i de metaforiska projice
ringarna måste därför dras på ett mer indirekt sätt. 

Själsbalans rymmer olika typer av psykiska fenomen i ganska vid mening. 
Hit har också förts utsagor om balans mellan kropp och själ. 



(569) När han väl kom hem till sitt rum skulle han komma i balans 
igen, återfå självkontrollen och den målmedvetenhet på vilken 
han inriktat sitt liv. (b77) 

(570) Det var utagerat redan innan. Men jag råkade vara ur balans 
den kvällen. Bengt och jag hade varit inne på att separera, 
samma dag. (b81) 

(571) ... vi hade inrättat vår tillvaro precis så som tillvaron skulle 
inrättas. Det var en fråga om balans mellan kropp och själ. Det 
var väl bara kvinnor som saknades. (b81) 

Olika former av ekonomisk balans hör till de äldsta och mest etablerade 
användningarna av balansbegreppet. Till den här gruppen har generöst förts 
alla belägg som andas någon form av ekonomisk anknytning - således inte 
enbart rena termanvändningar. 

(572) På några års sikt vill mittpartierna rätta till dessa felaktigheter 
genom att återställa balansen i utrikesaffäema och trygga 
sysselsättningen. (p76) 

(573) Vi måste ytterligare förbättra vår industris konkurrensförmåga 
för att nå balans i ekonomin. (r79) 

Ekologisk balans utgör en av de vanligaste överförda användningarna i 
GM. 

(574) Medan man numera tror benhårt på naturens egen förmåga att 
skapa balans och harmoni genom att starka djur får äta upp 
svaga djur ... (p76) 

(575) Det långsiktiga målet är ett resurssnålt samhälle i ekologisk 
balans. (p87) 

Till ekvilibrium har enbart förts belägg som betecknar konkreta fysiska 
företeelser utan gravitationsanknytning. Här inryms således inga referenser 
till rent abstrakta fenomen, som filosofiska system och liknande. 

(576) Enda problemet var en magsjukdom i höstas, fick byta hela 
bakteriefloran och håller den i balans med lite lättfil då och 
då. (p76) 

(577) En del av isen smälter dock varje sommar och detta sötvatten 
fyller på sjön. Balansen upprätthålls genom förluster från den 
övre isytan. (p87) 

(578) Om det bara var kväveoxider i luften skulle det uppstå en 
balans mellan ozonbildning från kväveoxider och en reaktion 
där ozonet åter bildar kväveoxider. (p87) 

Som framgår av beläggen finns en rätt nära släktskap mellan ekvilibrium, 
som av Johnson också beskrivs som systemisk balans, och ekologisk 
balans, som speglar en viss sorts naturligt system. 



Synestetisk balans anses föreligga när andra perceptuella upplevelser än 
känselintryck är avgörande. Hit har därmed förts en del fall som Johnson 
skulle betrakta som ekvilibrium. 

(579) Också i Haydn och Beethoven beundrade man fraseringarnas 
utomordentliga balans. (p65) 

(580) Consommé med löjrom Savoys galamiddag var en fin balans 
av svenskt och franskt. (p76) 

(581) Gertrud experimenterade länge innan hon fick den rätta 
balansen på kryddorna. (p76) 

Rest är en betydelse som visade sig relativt frekvent i riksdagsmaterialet, 
trots att den inte registreras i någon nusvensk ordbok. (SAOB tar dock upp 
den, med belägg från mitten av 1800-talet). Här betecknas antalet 
kvarvarande, icke avgjorda ärenden inom exempelvis en myndighet. På så 
sätt innebär balansens storlek snarare ett mått på obalans, dvs. motsatsen 
till vad balans normalt brukar betyda. Liknande betydelser finner man 
dock inte sällan i ekonomiskt bruk, där den är besläktad med betydelsen 
'saldo' i fraser som utgående balans. 

(582) Verket har f.n. en stor balans av oavgjorda ärenden. (r79) 

(583) Är statsrådet beredd att vidta åtgärder så att den balans som 
nu finns i ansvarsnämnden snabbt kan bringas ned? (r79) 

Allmänt abstrakt balans kan ses som en restpott av överförda använd
ningar som inte fått egen betydelseetikett. Många av de överförda betydel
serna ovan definieras närmast av typen av måldomän. Även de allmänt 
abstrakta beläggen skulle naturligtvis gå att underindela i domänkategorier 
- här ingår t.ex. regional balans, maktbalans och en rad andra typer - men 
det är inte alldeles lätt att hitta enkla kriterier för indelningen, och därför 
har jag avstått. 

Frekvenserna för de olika betydelsegruppema fördelade över material visas 
i tabell 20 nedan. Tabellen visar en ojämn fördelning av betydelserna. I 
riksdagsmaterialet dominerar de ekonomiska, ekologiska och allmänt 
abstrakta betydelserna, vilket gör att de får stort genomslag även i materi
alet som helhet. Även i pressmaterialen är dessa betydelser mest fram
trädande. Kjoppsbalansering och själsbalans förekommer i gengäld nästan 
enbart i romanmaterialen, där kroppsbalans är den vanligaste betydelsen 
och själsbalans har lika många belägg som allmänt abstrakt balans. Annars 
är dessa betydelser nästan osynliga i de övriga materialen (med undantag 
för Press 87 som har en avvikande hög andel själsbalansbelägg - varav 



många härrör från sportsidorna). Restbetydelsen finns enbart representerad 
bland riksdagsbeläggen. 

Tabell 20. 5^z,^Af5-beläggen fördelade över delmaterial och betydelser. 

betydelse/material b77 b81 p65 p76 p87 r79 Totalt 
allmänt abstrakt 36 17 17 15 43 192 320 
ekologi 1 1 1 7 3 44 57 
ekonomi 0 1 3 9 19 128 160 
föremål 3 1 0 0 1 0 5 
ekvilibrium 1 1 1 1 5 1 10 
kroppsbalans 65 26 1 3 7 1 103 
själsbalans 24 28 2 4 18 0 76 
rest 0 0 0 0 0 16 16 
synestesi 1 3 7 4 7 0 22 
övriga betydelser 1 2 1 0 9 0 13 
osäkra belägg 16 13 1 1 3 5 39 
Totalt 148 93 34 44 115 387 821 

9.3.2. Signifikanta kollokat för balans 

Ordformerna nedan utgör de signifikanta kollokaten till substantivet balans 
i GM. Här presenteras de i bokstavsordning, i Appendix B återfinns de i 
signifikansordning efter T-värdet och med mer detaljerade frekvensdata. 

arbetsmarknaden, att, budget, bättre, den, efterfrågan, ekologisk, ekologiska, 
ekonomi, ekonomin, ekonomisk, en, framåt, främja, full, få, för, hålla, i, 
inomregional, inre, intressen, kontrakt, kravet, mellan, naturens, nordiska, nästan, 
och, perfekt, politik, praktik, regional, regionala, rubba, rubbas, samhällsekonomi, 
samhällsekonomin, samhällsekonomiska, skapa, skapas, statens, stärka, 
sysselsättning, tappa, tappade, tappar, ur, utlandet, vi, viss, vår, återfick, återfå, 
ärenden 

De flesta orden i listan kommenteras närmare nedan. Mest intressant är 
ifall kollokaten är ojämnt fördelade mellan betydelsegruppema, och vilka 
fördelningar som är mest lika varandra. Det är också dessa frågor som står i 
fokus i analyserna nedan. 

9.3.3. Nyckelkollokat för kroppsbalans 

Ett sätt att vaska fram vad som är semantiskt utmärkande för en viss 
betydelsegrupp är att studera deras respektive nyckelkollokat, dvs. de 
kollokat som är signifikant överrepresenterade i respektive betydelsegrupp 
jämfört med hela balansmaterialet. Analysen nedan bygger på en sådan 



statistisk framsållning av nyckelkollokat.' Följande statistiska urval och 
spärrar har använts: 
- frekvenserna är här beräknade på hela beläggen (inte enbart spannet 

5:5). 
- F > 3 inom respektive betydelsegrupp. 
- ρ < 0,05. 

Följande ordformer är överrepresenterade i kroppsbalansbeläggen jämfört 
med balansmaterialet som helhet. De presenteras här, liksom generellt 
nedan, i signifikansordning. 

han, hon, balansen, hålla, honom, och, tappade, över, höll, förlorade, föll, upp, 
mot, nästan, stod, sig, ena, fick, tappa, försökte, golvet, vattnet, var, armen, åter
fick, falla, kom, omkull, framåt, slog, vände, när, fötter, mig, fötterna, händerna, 
ur, på, gjorde, tillbaka, meter, snubblade, tag, reste, grepp, arm, foten, men, 
huvudet, samt, steg, du, så, fram, kände, armama, hade, ner, ut, sanden, sjönk, 
stolen, skrek, sprang, knän, krängde, hårda, knuffade, knuff, handen, gungade, 
långsamt, förlora, tack, nära, där, såg, henne, ned, fortsatte, tänkte, satt, lyckades, 
hängde, låg, jag, hans 

Följande ordformer är tvärtom underrepresenterade i kroppsbalansbeläggen 
jämfört med balansmaterialet som helhet, vilket gör dem till antinycklar. 
(Även här presenteras de i signifikansordning.) 

är, balans, har, vi, det, kan, som, måste, få, de, en, i, av, man 

Vad säger oss dessa kollokatlistor? Här framgår att kroppsbalans är den 
enda aspekten av balansbegreppet som är förkroppsligad i snävare bemär
kelse och som samtidigt verkligen handlar om gravitationens verkningar. 
Det är i kroppsbalansering som gravitationen uppfattas direkt av mänskliga 
upplevare. Att kroppen håller sig upprätt och i balans är det normala och 
förväntade utgångsläget. Vad detta tillstånd innebär är också självklart för 
oss som mänskliga varelser, vilket visar sig bl.a. i att bestämd form balan
sen är nästan allenarådande i den här betydelsenyansen (medan oböjd form 
är det normala för exempelvis själsbalans). Behovet att kommentera 
kroppsbalansen uppstår mest i "onormala" fall, där någonting händer som 
får en person att tappa balansen. Listorna speglar också en del andra 
ganska förväntade fenomen:^ 

' Den statistiska metod som använts är Dunnings log likelihood test som ingår som ett 
av testaltemativen i programmet Wordsmith, som här har använts. På material av den 
här storleken ger testet nästan samma resultat som ett vanligt χ^-test. 
^ Endast kursiv har använts som kollokatmarkering i detta avsnitt. Här görs alltså ingen 
skillnad mellan lemman och ordformer. Ibland får en annan ordform än grundformen 
eller den belagda formen representera lemmat av textuella skäl. Av listan ovan framgår 
exakt vilka ordformer som är överrepresenterade för kroppsbalans. 



• Kroppsbalans handlar om människor - personliga pronomina ligger 
i topp bland nyckelkollokaten. Detsamma gäller även för själsbalans 
men inte för övriga betydelser. 

• Kroppsbalanseringen är mycket kroppslig - och de viktigaste 
kroppsdelarna är uppenbarligen fötter, armar och händer. Åtminstone 
spelar de störst roll när man är på väg att mista balansen. Men här åter
finns även huvuden och knän, och substantivet steg inkorporerar 
begreppet 'fot'. (Några förekomster av formen steg gäller dock verbet 
stiga.) Några vanliga positionsangivande verb förstärker intrycket av 
kroppslighet: stod, satt, låg. Förkroppsligandet visar sig också i percep-
tionsverbet känna, som indikerar att balans är något vi upplever. 

• När vi börjar förlora kontrollen över balansen, men först då, blir 
balanserandet en kamp, vilket framgår av kollokat som försökte, lycka
des. Ofta är det bara fråga om incidenter - man är nära att nästan tappa 
balansen etc. 

• Om vi misslyckas med att hålla balansen far det påtagliga följder. I 
stället för det normala upprätta läget riskerar vi att ramla omkull eller 
hamna på golvet eller i vattnet. Verben falla och resa sig illustrerar 
också detta, liksom snubbla. (Det fmns fler liknande verb bland 
beläggen, men ingen enskild verbform når spärrgränsen på minst 3 
belägg. I beläggen fmns dock exempel på trilla, ramla, vackla.) Också 
substantiv som grepp och tag vittnar om kampen för att behålla eller 
återvinna balansen. 

• Vertikaliteten i balanserandet markeras också av upp och ned/ner -
liksom av verben sjunka, stiga, falla. Rumsligheten indikeras också av 
framåt, fram, över, tillbaka. 

• Kroppsbalans är förknippat med kontroll. Har man förlorat balansen 
har man också tappat kontrollen. Eftersom flertalet belägg handlar om 
förlorad balans speglar de således också bristande kontroll. Det fmns 
ofta bidragande orsaker till detta - några av huvudpersonerna är 
berusade eller har av andra skäl sämre kontroll än normalt. Ibland är det 
andra människor som bidrar till minskad kontroll genom t.ex. knuffar. 
När fartyg gungar eller kränger försvåras också kontrollmöjligheterna. 

• Tabell 20 ovan visade att kroppsbalanseringen är vanligast i de båda 
romanmaterialen. De många narrativt präglade romanbeläggen torde 
också vara förklaringen till att preteritumformerna av verb dominerar -
symtomatiskt är t.ex. att (den visserligen homonyma) formen var tillhör 
nyckelkollokaten medan är återfinns bland antinycklama. 

Bland antinycklama märks främst den oböjda formen balans, några modala 
hjälpverb samt pronomenet vi. Dessa kollokat är således underrepresen-
terade jämfört med de övriga betydelsegrupperna. Eftersom riksdags
materialet står för största delen av balansbeläggen men har få kropps-



balansbelägg är det naturligt att antinycklarna för kroppsbalans främst 
rymmer ord som förekommer ymnigt i just riksdagsmaterialet. 

Allt som sagts ovan är förväntade resultat med tanke på vad kropps
balans handlar om, men det är ändå intressant att de faller ut så tydligt i den 
här typen av statistiska analyser. Mindre förväntat är kanske att vissa 
styrande verb används främst i samband med kroppsbalans men inte i 
andra balansbetydelser: hålla, tappa, förlora, återfå. Detta kommenteras 
mer utförligt i avsnitt 9.3.6. 

Nyckelkollokaten visar drag som utmärker just kroppsbalans gentemot 
de andra balansbetydelserna. Det är en stark indikation på att de element 
som nyckelkollokaten beskriver inte projiceras vidare till de överförda 
betydelserna; en slutsats som i stort bekräftas även av studierna nedan. Att 
många av kollokaten är så specifika för just kroppsbalans talar emot att 
kroppsbalansering är den mest primära källdomänen för de överförda 
användningarna. 

9.3.4. Nyckelkollokat för övriga betydelsegrupper 

Själsbalans uppvisar följande nyckelkollokat. 

ur, han, jag, inte, hon, var, liv, fick, återvinna, sin, du, sitt, igen, henne, egen, 
hans, inre, kvällen, kärlek, stock, välbefinnande, hjärnan, glenn, sade, dig, hade, 
psykisk, slag, åt, tid, började, dörren, hem, mig, söker, enkelt, komma, varandra 

Som framgick av tabell 20 ovan är själsbalansen vanligast i roman
materialen. Liksom kroppsbalans är själsbalansen människocentrerad, 
vilket märks tydligt bland kollokaten. Här visar det sig vid närmare gransk
ning att sportanknytningama är legio, vilket kanske inte är lika självklart. 
Det själsliga speglas i ord som inre, hjärnan, psykisk och själsbalansen 
förknippas allmänt med välbefinnande och mental hälsa. En likhet med 
kroppsbalansbeläggen är att det ofta inträffar något specifikt som får 
människor ur balans. Tidsperspektiven är dock annorlunda. Här sträcker 
sig balansproblemen över längre tidrymder och ibland inbegriper hela till
varon, vilket visar sig i kollokat som liv, tid, kvällen - i kroppsligt hän
seende är man sällan ur balans en hel kväll, men i själsliga sammanhang är 
det en kort tidrymd. Bland antinycklarna finns att, balansen, i, den, vi. Att i 
återfinns bland antinycklarna medan ur står först bland nyckelkollokaten 
visar bl.a. att beläggen mest handlar om obalans. Mer om prepositions-
bruket nedan. 

De ekonomiska balansbeläggen rymmer en stor mängd ekonomiska 
begrepp, vilket knappast är sensationellt, men mängden termer gör 
kontexttypen mycket speciell. Dessutom förekommer sifferuppgifter i hög 
utsträckning. 



ekonomin, ekonomi, vi, samhällsekonomin, i, att, efterfrågan, ekonomisk, 16, 
total, tillgång, omsättning, kontrakt, underskott, summa, vår, få, uppgift, budget, 
tkr, politik, antal, 00, öppen, skapa, statens, kl, våra, ekonomiska, samhälls
ekonomiska, utrikesaffärer, samhällsekonomisk, nödvändigt, statsbudgeten, 
870821, svenska, svensk, samhällsekonomi, balans, stärka, statsbudgetens, syftar, 
affärsdatum, konsumtionen, årsskiftet, handeln, investeringarna, export, sveriges, 
nu, sikt, politiken, 3, ökning, säga, året, därför, åtgärder, offentliga, fullfölja, 
främsta, arbetet, sådana, är, tillväxt 

Pronomina vi och vår är mycket frekventa och används här i betydelsen 
'Sverige(s)'. Att det är det svenska samhällets ekonomi som avhandlas, 
främst i riksdagsdebatterna, märks även på bl.a. samhällsekonomi(sk(a)), 
statens, statsbudgeten(s), Sveriges. 

Den ekologiska balansen rör (samhällets ansvar för) miljö, djur och 
natur: 

ekologisk, ekologiska, naturen, samhälle, mål, naturens, miljö, tekniska, 
utvecklingen, främja, livsmiljö, miljön, ekologiskt, kravet, biologiska, centerns, 
miljöhänsyn, drabbar, femte, helikopter, giftsprutande, passar, skogen, ett, 
mänsklig, human, man, den, våra, djur, sätta, ju, målet, bör, är, centern, beroende, 
riksdagen, väl, mest, krav, utveckling 

(Här ger ett fåtal förekomster mycket stort genomslag, delvis genom 
distorsion; jfr avsnitt 3.4.5.2.) Det gäller bl.a. den i sammanhanget något 

oväntade helikoptern, som endast förekommer i riksdagssekvensen "Passar 
en giftsprutande helikopter in i ett samhälle i ekologisk balans? Passar en 
giftsprutande helikopter in i folkpartiets Sverige?". 

Allmänt abstrakt balans är den vanligaste betydelsegruppen, och delvis 
därför är det inte så många kollokat som utmärker sig som överrepresen
terade: 

regional, mellan, bättre, regionala, inom, olika, skall, en, inomregional, åstad
komma 

Den starka dominansen av regionord visar att regionala frågor var heta 
diskussionsämnen i riksdagen 1979. (Riksdagsdebatterna står för 60 
procent av beläggen inom den här betydelsegruppen.) Det hade också varit 
tänkbart att sätta upp regional balans som en speciell betydelsekategori av 
ungefär samma skäl som motiverar kategorin ekologisk balans. Att modal
verbet skall finns med är signifikativt och en spegling av retoriska mönster 
i riksdagsdebatterna. Se väga-kapitlets avsnitt 5.3 för en diskussion om 
modaliteter i riksdagsmaterialet. 

Synestesibeläggen handlar främst om smaker och utmärks av en rad 
mer eller mindre värderande omdömen (se vidare nedan avsnitt 9.3.8). 

vin, smaken, god, karaktär, consommé, med, bra, krona, färsk, fruktig, klarhet, 
fm, och, av, några 

Restbetydelsen återfinns enbart i riksdagsmaterialet, där det handlar om 
antalet icke avgjorda ärenden hos myndigheter. 



ärenden, ansvarsnämnden, balanserna, 19, år, minska, 1977, antalet, ned, 
balanser, åtgärder, hos, till, fråga, av, jag, har, från, när, att 

Övriga betydelsegrupper har så få belägg att det inte är meningsfullt att 
redovisa några nyckelkollokat för dem. Listorna aktualiserar frågan var 
gränsen går mellan kollokationer i snävare mening och ord som hör till 
samma begreppsdomän och därför tenderar att förekomma i samma texter. 
Gränsen är givetvis oskarp; det rör sig om ett kontinuum. Det är uppenbart 
att kollokationers räckvidd och applicerbarhet skiftar. De kollokationer 
som har att göra med hur balansen grammatiskt konstrueras - som 
prepositionema i, ur och mellan - har en betydligt vidare räckvidd än mer 
domänspecifika bestämningsord som regional och ekonomisk. Eftersom 
betydelsegruppema delvis är definierade efter begreppsdomän förekommer 
ord som regional och ekonomisk nästan definitionsmässigt bara i en enda 
betydelse, medan prepositionsuttrycken figurerar i flera betydelser. 
Prepositionema är därför närmare kopplade till balansbegreppets kärna än 
de mer ämnesspecifika orden, som uppträder som kollokat delvis som en 
reflex av att balans används i texter om dessa ämnesområden. 

Man bör dock observera att även de mer ämnesstyrda kollokaten hjälper 
till att ladda olika användningar av balans med olika betydelsenyanser. Att 
ekonomisk balans förknippas med siffervärden och numeriska mått bidrar 
exempelvis till att ge denna betydelsetyp andra nyanser än exempelvis 
själsbalans. Ju mer speciell och avvikande en metaforisk kontexttyp är, 
desto starkare autonomi gentemot konkret balans kan den betydelsen 
förväntas utveckla. 

Det intressanta är också att inte heller de generella kollokationerna -
som prepositionsuttrycken - är så generella som man kunde tro; de visar 
sig ojämnt fördelade över de olika betydelserna (se vidare nedan). Detta 
gör att alla typer av lexikal samvariation - eller ibland brist på 
samvariation - är potentiellt intressanta. 

Det kan vara frestande att avvisa en del av orden på listorna som utslag 
av slumpfaktorer. Här bör man dock vara försiktig. Det finns samvariation 
på olika nivåer - på ordformsnivå respektive lemmanivå respektive 
begreppsliga nivåer. Att förnamnet Glenn och efternamnet Stock återfinns 
bland nyckelkollokaten för själsbalans är naturligtvis inte signifikativt för 
det själsliga balansbegreppet i snävare mening. Men att den övergripande 
kategorin PERSONNAMN samvarierar med själsliga betydelser av balans är i 
hög grad begreppsligt motiverat och ingen slump. Samma sak gäller de 
sifferuppgifter och datum som signifikant samvarierar med ekonomi- och 
restbetydelserna. De exakta talen/datumen är trots den statistiska 
signifikansen knappast signifikativa, vilket däremot samvariation med de 
övergripande kategorierna TAL respektive DATUM är. 



Nedan behandlas några centrala kollokationstyper och deras fördelning på 
olika betydelser. De statistiska data som anförs rör kontextspannet 5:5 om 
ingenting annat anges. 

9.3.5. i/ur balans 

När vi beskriver huruvida jämviktstillstånd råder eller inte har preposi-
tionsfraserna i respektive ur balans en väsentlig funktion. Substantivet 
balans står här normalt naket i oböjd form. Prepositionerna konceptuali-
serar jämviktstillståndet metaforiskt som en behållare - deras grund
läggande funktion är att ange lokalisering eller rörelse in i eller ut ur en 
behållare.' Behållarmetaforer är en mycket vanlig typ av bildschematiska 
projiceringar - se exempelvis Lakoff & Johnson (1980), Johnson (1987); 
Strzelecka (1999) för en diskussion om svenska behållarmetaforer. Man 
kan tänka sig olika skäl till att just behållarkonceptualiseringen används 
här. Det kan vara en metaforisk analogi till att föremål (t.ex. vågbalken på 
en balansvåg) befinner sig i respektive ur sitt idealläge. Mentala och 
fysiska tillstånd brukar emellertid allmänt beskrivas på motsvarande sätt -
som falla i sömn, vakna upp ur sömnen, bringa någon ur fattningen etc. -
vilket delvis motiveras av en allmän konceptuell metaforik som beskrivits 
som STATES ARE LOCATIONS (sc t.ex. Lakoff 1993 och Grady 1997). Ordet 
balans har också använts specifikt i betydelsen 'vågskål', som ju är en reell 
behållare, men det förefaller som en mindre sannolik motiveringsgrund till 
prepositionsbruket. 

Prepositionerna i och ur hör till de mest signifikanta kollokaten till sub
stantivet balans, båda med höga T-värden. Den mest specifika av dem är 
ur. Prepositionen i är allmänt mer frekvent och har vidare användnings
områden. Av kollokattabellen i Appendix B framgår att den vanligaste 
positionen för i faktiskt är N+1 (151 förekomster), där prepositionen 
används för att ange var balans råder: balans i ekonomin, i laget etc. I den 
konstruktion som här diskuteras - i balans - figurerar prepositionen 
framför allt i position N-1 (54 förekomster). Prepositionsfrasen har en bred 
distribution i alla betydelsegruppema, men de styrande verben varierar - se 
vidare nedan. 

(584) kropp: När han var pä fötterna stod han ett ögonblick för att 
komma i balans och tänkte lugnt: Jag kanske borde ta mig en 
hutt. (b77) 

' Behållarkonceptualiseringen är dock inte fullständigt genomförd, eftersom de allra 
tydligaste riktningsuttrycken för behållare inte kan användas; vi kan varken *komma in 
i balans eller *komma ut ur balans - jämför t.ex. komma in i en stad, komma in i en 
roll, komma in i en depression etc. 



(585) själ: Promenaden vill jag inte vara utan, hur ruskigt väder det 
än är. Den gör att jag kommer i balans för resten av dagen, jag 
har tid att fundera och se mig omkring. (b77) 

(586) ekologi: Det är ett ekologiskt uppbyggt hus, där man kan leva 
i balans med naturen. (p76) 

(587) ekonomi: ... att det är nödvändigare att få en arbetsmarknad i 
balans än att fa en statsbudget i balans. (r79) 

Frasen ur balans har en betydligt ojämnare fördelning. Den är klart 
vanligast i själsliga sammanhang, där även kollektiv obalans förekommer i 
exempelvis lagsporter. 

(588) Anledningen var tydligen att de redan på ett tidigt stadium 
kom ur balans, sedan backen Håkan Kahnberg blivit skadad. 
(p76) 

(589) Men jag råkade vara ur balans den kvällen. (b81) 

(590) Kastade eldiga ögon åt andra kvinnor, för att fa mig osäker på 
hans kärlek, fa mig ur balans. Vi var svartsjuka på varandra. 
(b81) 

Prepositionsuttrycket är det vanligaste sättet att uttrycka frånvaro av balans 
i själsliga sammanhang (jfr andra möjliga uttryck nedan). Även vid 
kroppsbalansering är ur balans en vanlig kollokation: 

(591) Marstrand ... fick grepp med båda händema om vapnet och 
försökte rycka det till sig. Men han var ur balans och fick inte 
full kraft i rycket... (b81) 

(592) ... inför söndagens kombinationsstörtlopp slet Marc ena 
armen ur led när han kom ur balans över ett krön i 
störtloppsbacken. (p87) 

Däremot är prepositionen mycket sällsynt i kontexter som inte gäller män
niskor. De få belägg som finns präglas av en speciell elaborativ metaforik 
där nationer personifieras: 

(593) ... vad ryssama vill är att få behålla vad de redan har och hålla 
den andra supermakten ur balans. (b77) 

(594) ... en åtgärd som avsåg att hindra alla lömska försök att bringa 
landet ur balans under en tid då det ännu försökte stå på egna 
ben. (b77) 

Här anspelas det visserligen på kroppslig balansering, särskilt i det sista 
exemplet, men balansen är ändå huvudsakligen av psykologisk natur. Den 
här typen av elaborationer är ingalunda konventionell och denna balans 
skiljer sig från de jämviktstillstånd som nationer normalt kan befinna sig i, 
exempelvis vad gäller ekonomin, sysselsättningen eller något annat mät



bart. (I de sammanhangen används också andra uttryck för motsatsen till 
balans, se nedan.) Men beläggen visar att mänsklig kropps- och själs-
balansering är möjliga att projicera till så abstrakta domäner som nationella 
tillstånd. De visar också en nära släktskap mellan kroppslig och själslig 
balansering. Det är t.o.m. svårt att avgöra i vilken utsträckning det första är 
relaterat till kroppsbalans eller själsbalans. Det andra är däremot tydligt 
kroppsrelaterat, men effekten av balansbristen är ändå främst psykologisk. 
(De båda beläggen kommer inte från samma källa.) 

I ekonomiska kontexter används ur balans inte alls. Statsbudgeten är 
aldrig ur balans! (Däremot finns 1 belägg där handelsbalansen är ur jämvikt 
i en romanöversättning.) 

För avledningen obalans, som också uttrycker avsaknad av balans, är 
fördelningen närmast den motsatta - ekonomiska och andra abstrakta 
betydelser dominerar kraftigt; obalans används enstaka gånger om själs
balans men aldrig om kroppsbalans. Obalans är den klart vanligaste avled-
ningen/sammansättningen till balans. Den brukas nästan enbart i de 
material där de abstrakta användningarna av balans är som vanligast, 
framför allt i riksdagsdebatterna, vilket framgår av Appendix C. 

Adjektivet obalanserad har en mycket stark själslig prägel, men enstaka 
mer abstrakta användningar förekommer också - däremot inga referenser 
till kroppsbalansering. 

9.3.6. Styrande verb 

En viktig kollokationstyp utgör de styrande verben, de som har BALANS som 
komplement, i första hand som objekt (som i tappa balansen) eller i adver-
biella prepositionsfraser (som vara i balans eller det kausativa få någon i 
balans). Flera av verben kan konstrueras med olika objekt: få balans i 
ekonomin eller få ekonomin i balans. De vanligaste styrande verben redo
visas i tabell 21. Tabellen speglar tydligt att verben är mycket ojämnt för
delade mellan de olika betydelsegrupperna.' Vissa används främst i 
kroppsliga balansbetydelser, vilket redan nyckelkollokatsanalysen visade. 
Det gäller främst hålla, förlora, tappa, återfå. Andra är framför allt själs
liga: vara och bringa. Verbet komma (i balans) är vanligt i både kroppslig 
och själslig balansering, liksom återvinna. 

Många av verben förknippas övervägande med ekologisk, ekonomisk 
och allmänt abstrakt balans: rubba, främja, skapa, åstadkomma, åter-

' I tabellen ingår inte betydelsemässigt osäkra belägg. Endast verb med en frekvens på 
minst 3 belägg redovisas, liksom endast de mest frekventa betydelsegrupperna. 
Frekvenserna anger syntaktisk korrelation i snäv mening; enbart belägg som uppvisar 
en syntaktisk relation mellan verbet och BALANS är medtagna. Det innebär också att 
analysen sträcker sig utanför kontextspannet 5:5. 



ställa, uppnå, nå, förbättra, ha, bevara. Framför allt konstrueras de 
ekonomiska och de allmänt abstrakta betydelserna med samma verb. Kon
struktionen "fa ngn/ngt i/ur balans" är särskilt frekvent i dessa betydelse
grupper, men den används i nästan alla betydelser - inte minst i psyko
logiska sammanhang. 

Tabell 21. Styrande verb till BALANS fördelade över betydelser. 

verb/betydelse abs ekol ekon själ kropp ekvil Σ 
behålla 1 0 0 1 2 0 4 
bevara 2 1 0 0 0 0 3 
bli 5 0 1 1 0 0 7 
bringa 1 0 1 5 1 1 9 
finna 2 0 0 1 0 0 3 
finnas 5 0 0 0 0 0 5 
främja 2 4 0 0 0 0 6 
få 23 0 26 9 3 1 62 
förbättra 3 0 0 0 0 0 3 
förlora 1 0 0 2 16 0 19 
ha 4 0 1 0 1 0 6 
hitta 1 0 0 2 0 0 3 
hålla 7 0 2 0 27 1 37 
komma 3 0 1 7 5 0 16 
nå 6 0 3 0 0 0 9 
rubba 10 7 1 3 0 1 22 
råda 2 1 1 0 0 0 4 
skapa 33 2 19 2 0 0 56 
tappa 2 0 0 0 21 0 23 
upphäva 1 2 0 0 0 0 3 
uppnå 8 1 3 0 0 0 12 
upprätthålla 4 1 0 1 0 3 9 
vara 3 0 3 11 2 1 20 
åstadkomma 12 0 2 0 0 0 14 
återfå 0 0 2 0 10 0 12 
återställa 7 0 5 0 1 0 13 
återvinna 0 0 2 6 3 0 11 
Totalt 148 19 73 51 92 8 391 

Generellt kan sägas att de icke-intentionella verben används företrädesvis 
för kroppsbalans och i viss mån själsbalans. De mest intentionella verben 
används i ekologiska, ekonomiska och allmänt abstrakta betydelser. Några 
av dessa verb är påtagligt abstrakta. De är snarast hämtade från respektive 
måldomän, och kollokationema kan ses som blendfenomen: främja, åstad
komma, skapa. (Även t.ex. råda, som tar balans som subjekt, hör hit.) 
Andra verb skulle möjligen kunna förknippas med balansering av vågar 
eller andra hävstångsartefakter, och kan därmed potentiellt ses som proji
ceringar från källdomänen: som rubba, återställa. Någon sådan förknipp-



ning kan dock inte beläggas i GM. Nedan kommenteras några av kolloka-
tionema lite närmare. 

9.3.6.1. Bibehållen jämvikt 

Verbet hålla betecknar (liksom det mindre frekventa behålla) situationer 
där det förväntade utgångsläget med jämvikt bibehålls. Verbet är över
vägande kroppsligt, men GM uppvisar även överförda belägg. Flera av 
dessa har en elaborativ prägel med tydliga anspelningar på kroppsbalan-
sering. 

(595) Han måste också kunna hålla balansen när det börjar blåsa. 
Säkert insåg Östen Johansson att han var smart i överkant när 
han ... (p87) 

(596) —Det gäller bara att hålla balansen på den tunna linan mellan 
att ta sig själv alltför mycket på allvar och att inte ta sig ... 
(p87) 

Liknande exempel såg vi ovan vid personifieringen av nationer, exemplen 
(593) och (594), där for övrigt just hålla var det styrande verbet i första 
belägget. Där användes det kausativt - här bibehåller agenten sin egen 
balans. Detta semantiskt reflexiva element är ovanligt i abstrakta hålla-
belägg; strävan att behålla jämviktsläget konceptualiseras där normalt inte 
som en balansering av den egna kroppen utan som en manipulation av ett 
yttre objekt. Man kan t.ex. hålla samhällsekonomin i balans. Jfr följande 
exempel, som har en konstruktion som inte används vid kroppsbalansering. 

(597) Han var medveten om att han höll dessa båda motsägelser i 
balans. (b77) 

Den elaborativa prägeln i de abstrakta anspelningarna på kroppsbalansering 
förstärker intrycket att verbet primärt är kroppsligt. Vi håller oss dessutom 
ofta i något eller någon för att bibehålla kroppsbalansen. 

Andra verb som används för att beteckna bibehållet jämviktsläge är vara 
- som har en jämn fördelning vad gäller varandet i balans (varandet ur 
balans är som vi sett däremot själsligt-kroppsligt) - samt upprätthålla, ha 
och bevara, som alla har en klart abstrakt prägel. Möjligen har den 
ursprungliga en bakom upprätthålla anknytning till att hålla något i upprätt 
läge, dvs. en betydelse som ligger nära kroppsbalanseringen. Detta har 
dock inte kunnat beläggas. I dag kan man endast upprätthålla abstrakta 
företeelser - man kan inte upprätthålla en människa eller en golvlampa, 
däremot kan man hålla sig upprätt i reflexiv konstruktion, men det är tvek
samt om man kan hålla något annat upprätt med direkt objektskonstruktion. 
Verbet upprätthålla kan knappast sägas vara metaforiskt. Verben ha och 
bevara är mycket allmänna till sin karaktär. Verbet ha ingår i ett större 
mönster där possessiva verb används även för egenskaper och tillstånd (jfr 



diskussionen om possessiva konstruktioner i Langacker 1993). I samma 
mönster ingår även flera av de andra styrande verben: få, återfå, återvinna, 
förlora, tappa. (Även mista förekommer.) 

9.3.6.2. Minskad jämvikt - frånvaro av jämvikt 

Två av verben som betecknar att jämviktsläget inte längre bibehålls är 
främst kroppsliga: tappa och förlora. Verbet rubba används främst i 
ekologiska och allmänt abstrakta betydelser; det lågfrekventa upphäva i 
ekologiska. De kroppsliga verben är utpräglat icke-intentionella; det ekolo
giska upphäva är däremot intentioneilt. Subjektet till rubba anger orsaken 
till förändringen i balansen, och denna orsak kan vara en animat agent eller 
något icke-animat. Flera av beläggen är passiverade, varför orsaken inte 
explicit anges. Ytterst är det dock nästan alltid (resultatet av) mänskliga 
handlingar som orsakar balansförändringama i alla typer av betydelser. 

(598) "En del byggen genomförs säkert. Er behöver det inte drabba." 
"Det kommer att rubba balansen i affärsvärlden. Det är inte 
bra för oss." (b77) 

Även här är de överförda beläggen av de primärt kroppsliga verben 
påtagligt elaborativa, med metaforiska anspelningar på kroppsbalansering 
som inte normalt återfinns i abstrakt balans. 

(599) Rörelsen tappar balansen Facket och socialdemokratin 
saknar effektiva motkrafter. (p87) 

(600) Man skämtar inte med att siffrorna tappar balansen och står 
på huvudet: det kan bli sant, och vad gör då allmänheten? 
(b81) 

Även frasen "vara ur balans" används för att beteckna frånvaro av balans. 
Den är helt dominerande själslig - 8 av 10 belägg är psykiska. 

9.3.6.3. Ökad jämvikt - återgång till jämvikt 

Flera av kollokationsverben är återgångsverb - de signalerar en återgång 
till (den naturliga) jämvikten. Särskilt vanligt är detta i kroppsliga 
sammanhang där jämvikt alltid är det förväntade utgångsläget. Sålunda är 
det icke-intentionella återfå kroppsligt medan det mer intentionella 
återvinna är själsligt. Av de tydligt intentionella är återställa ekonomiskt 
och allmänt abstrakt. Samma distribution har kreeringsverben, som inte 
betecknar återgång utan nyskapelser: åstadkomma, uppnå och det mycket 
frekventa skapa, där riksdagsbeläggen dominerar fullständigt ~ ofta i fraser 
som skapa en bättre regional balans. 



De flesta verben kan ingå i konstruktioner med såväl böjt som oböjt sub
stantiv. Ofta är dock distributionen även här ojämn. Bestämd form uppvisar 
framför allt konstruktioner med de typiska kroppsbalanseringsverben: 
förlora, tappa, hålla men även rubba. Generellt konstrueras även åter
gångsverben med bestämt substantiv: återfå, återställa, återvinna. Tydliga 
preferenser för oböjt substantiv uppvisar vara, komma, bringa, få, nå, 
skapa, uppnå, åstadkomma. 

En generell slutsats av verbgenomgången är att kroppsbalans förknippas 
med helt andra verb än de tre mest abstrakta betydelsegrupperna -
ekonomisk, ekologisk och allmänt abstrakt balans. I dessa tre grupper 
används i stor utsträckning samma verb, varav många aldrig förknippas 
med kroppsbalansering, som har den mest särpräglade verbdistributionen. 
Själslig balans intar en mellanställning; ibland används där verb som också 
förknippas med kroppsbalans, ibland används samma verb som i de 
abstrakta grupperna. 

9.3.7. balans mellan X och F- en dikotomisk motsättning 

Det ord som toppar listan över signifikanta kollokat till BALANS är 
prepositionen mellan (T = 9,66). Den används främst i konstruktionen 
"balans mellan X och Y". 

(601) I fråga om religionens konkreta utformning finns det i 
läroplanen en viss brist på balans mellan kristendomen och 
icke-kristna religioner. (p65) 

(602) Höjd amerikansk bankränta och sänkt japansk borde skapa 
något bättre balans mellan dollam och yenen. (p87) 

(603) Men räcker det för att åstadkomma balans mellan 
grundforskningen och den tilllämpade forskningen ... (p87) 

(604) Det krävs en balans mellan gödsling och kalkning. (p87) 

(605) Det måste alltså finnas en balans mellan omvärldens 
krigsmateriel och det svenska försvarets materiel. (r79) 

(606) En bättre balans mellan de stora blockens konventionella 
styrkor skulle minska krigsrisken ... (p87) 

(607) Vi söker stöd för cente olitiken i hela landet och vår lösning 
är bättre balans mellan olika regioner. (p87) 

Trots hög frekvens och hög signifikans är mellan nästan helt osynligt i 
kroppsbalansbeläggen. Prepositionen förekommer bara 2 gånger i kropps
beläggen, varav 1 gång i spannet 5:5, men aldrig i positionen N+1. Fördel



ningen av de 92 förekomsterna i N+1 är i stället följande: allmänt abstrakt 
71, ekonomi 9, själsbalans 8, synestesi 3, ekvilibrium 1. 

Normalt markerar prepositionen här en dikotomisk motsättning där två 
relativt välavgränsade företeelser ställs mot varandra. Ibland förekommer 
mer allmänna varianter, som "balans mellan olika X". (Jfr exempel (606).) 
Däremot är det mycket ovanligt att tre eller fler avgränsade företeelser 
ställs mot varandra; det finns mycket få förekomster av "balans mellan X, 
Y och Z". Samma typ av dikotomi har vi redan sett framträda främst i 
analyserna av vägning, särskilt lexemen väga, överväga, avväga, 
avvägning, uppväga, motväga samt för motvikt och övervikt, se också 
nedan om jämvikt. (Alla orden konstrueras dock inte med mellan.) 

Det finns inte något logiskt tvingande bakom den abstrakta balansens 
och vägningens dikotomi; de abstrakta måldomänerna bidrar inte med 
någon begränsning av det slaget. Det är också mycket svårt att se hur 
kroppsbalansering skulle kunna motivera dikotomin, som dessutom helt 
saknas i kroppsbalansbeläggen. Det ligger i stället nära till hands att se den 
som en reflex av vågbalansschemat och hävstångsprincipen. 

9.3.8. Bestämningar 

Substantivet balans används ofta med bestämningar som anger vilket slag 
av balans det refereras till eller inom vilken domän balansen råder: 
ekonomisk, ekologisk, biologisk, regional, psykisk, inre balans etc. Sådana 
attributiva bestämningar är till stor del ämnesstyrda. Det är också vanligt 
att balansens kvalitet anges. I särklass mest frekvent är bättre (59 
förekomster inom spannet 5:5) som nästan enbart uppträder i ekonomiska 
och allmänt abstrakta betydelser. Positivformen bra (7 förekomster) är 
däremot främst förknippad med synestesier. Formfördelningen är knappast 
slumpmässig. Kollokationen bättre balans fungerar som en politisk
retorisk fras och riksdagsbeläggen dominerar därför kraftigt. Politik 
handlar om strävan att förbättra, att exempelvis åstadkomma bättre balans 
inom olika områden. (Satmliga tre belägg på förbättrad balans härrör 
också från riksdagsmaterialet.) Bra balans uttrycker däremot ofta en 
värdering av ett tillstånd som redan råder, och sådana omdömen är vanliga 
i synestetiska sammanhang, som här mest handlar om smaker och dofter. 

(608) Smaken är medelfyllig med bra balans mellan frukt- och 
garvsyra. (p87) 

Även god balans används mest i synestesier medan perfekt balans har 
vidare spridning. Generellt kan sägas att kvalitetsbestämningar inte är van
liga vid kroppsbalansering - där förutsätts balansen normalt vara absolut 
eller åtminstone god. När kroppsbalansens kvalitet någon gång ändå kom
menteras beror det t.ex. på att omständigheterna ger förväntningar om en 



sämre balans än den som faktiskt föreligger eller att en viss uppgift kräver 
en särskild behärskning av balansen. 

(609) Skådespelaren stod där bakom sin stol som på scenen: ledigt 
men inte vårdslöst, i god balans trots sin längd och trots 
champagnen och med fri exponering åt alla håll. (b81) 

(610) Han behövde bara stå där med fötterna isär, med 
kroppstyngden i perfekt balans och tankarna koncentrerade 
på uppgiften som låg framför honom - (b77) 

(611) Hon var dansös när vi träffades, med perfekt balans i varenda 
rörelse, och så utsökt graciös. (b77) 

Inte heller i själsbalans är kvalitetsbestämningar vanliga; förmodligen för 
att beläggen mest behandlar obalans, och där balans inte råder är det 
poänglöst att kvalitetsbestämma den. Det ovan sagda speglar det mer 
absoluta draget i det kroppsliga och själsliga balanserandet. Däremot är 
kvalitetsbestämningar frekventa i abstrakta och ekonomiska sammanhang. 
Siffrorna i tabell 22 nedan gäller totala antalet samförekomster mellan de 
respektive ordformerna och BALANS inom spannet 5:5. Samtliga 
förekomster gäller alltså inte bestämningar till BALANS, men den absoluta 
merparten är av sådant slag.' 

Tabell 22. Kvalitetsbestämningar till BALANS. 

Bestämning F Fördelat på betydelser 
bättre 59 (42 allm abs, 13 ekon) 
full 13 (6 allm abs, 3 själ, 3 ekon) 
god(a) 11 (4 synest, 4 allm abs) 
perfekt 8 (3 kropp, 2 allm abs) 
bra 7 (5 synest) 
viss 7 (7 allm abs) 
öppen 7 (7 ekon) 
fm 6 (3 synest) 
ökad 6 (5 allm abs) 
ömtålig(a) 6 (4 allm abs, 1 ekon, 1 ekol) 
förbättrad 4 (2 allm abs, 2 ekon) 
rätta 4 (2 synest, 2 allm abs 
bräcklig 4 (4 allm abs) 

Siffrorna för full är en smula missvisande, eftersom adjektivet faktiskt inte 
bestämmer BALANS i de abstrakta och ekonomiska beläggen. I de själsliga 
beläggen bestämmer full däremot BALANS - antingen direkt eller indirekt 
kontrollen över balansen. Detta indikerar att kontrollaspekten är viktig för 

' Som vanligt har frekvensspärren F > 3 använts. Ordformer som även utgör 
signifikanta kollokat har kursiverats. 



själslig (liksom för kroppslig) balans. Det relativa i ekonomisk och allmänt 
abstrakt balans speglas i att man här kan tala om balansens storlek. 

(612) ... tycker vi är precis förenligt med målsättningen större 
ekonomisk balans. (r79) 

(613) ... den typen av regionalpolitik har inte bidragit till större 
regional balans. (r79) 

Detta rimmar väl med att flera av de ekonomiska balansbetydelserna 
handlar om mätbara fenomen där mått på balansens storlek faktiskt kan 
ges. Detsamma gäller restbetydelsen. (Se exempel (582).) Bestämningar 
med STOR är dock inte särskilt vanliga. Även participformen ökad används 
på liknande sätt. 

(614) Vi skall ha ökad regional balans, säger han. Ja, men vi får inte 
ökad regional balans utan större obalans. (r79) 

Sammanfattningsvis finner vi åter att kroppsbalansen utmärker sig, liksom 
i viss mån själsbalansen, genom att i stort sett sakna kvalitetsbestämningar. 
Särskilt kroppsbalans är en fråga om antingen eller, där finns lite utrymme 
för fmgraderingar av balansens kvalitet. De mer abstrakta betydelserna har 
å den andra sidan mycket gemensamt vad gäller kvalitetsbestämningar. 

9.3.9. Tyngd- och vägningselement 

Det finns endast sparsamt med balans-htVågg som uppvisar anknytningar 
till tyngddomänen. Substantivet TYNGD förekommer 3 gånger i beläggen, 
varav 2 i konkreta sammanhang - det tredje är mer tvetydigt: 

(615) Det är bara ett glas. Det är inte en ledsagare som kan ge min 
närvaro tyngd och balans. Jag känner mig yr. Kanske om jag 
lägger mig på golvet under bordet ett ögonblick. (b77) 

Dessutom förekommer ett metaforiskt belägg på tyngdpunkt. 

(616) ... hela styrkan där skiftade tyngdpunkt i labil balans mellan 
hans blickar och Selufu-polisemas ståndaktiga orörlighet. 
(b77) 

I de konkreta beläggen finns några få belägg på verbformen tyngde och 
substantivet kroppstyngd. I de metaforiska beläggen existerar begreppet 
tyngd i stort sett inte alls, och ingen koppling till förflyttning. 

Inte heller vägningsord är särskilt väl representerade. Det enda ordet från 
domänen VIKT-TYNGD som letat sig in på 10-spannets kollokatlista är vikt i 
3 abstrakta användningar. Med tanke på den påtagliga blekheten hos 
abstrakt vikt utgör det emellertid en mycket svag koppling till käll-
domänen. Vågar förekommer inte alls. Däremot figurerar verbet väga i 
några abstrakta belägg. 



(617) Man måste kunna väga formen mot innehållet, man måste 
kunna hitta en balans. (b81) 

(618) Skall man ha balans måste man väga olika saker mot varandra 
och utifrån deras egna kvaliteter och möjligheter ... (r79) 

Det enda någorlunda abstrakt välrepresenterade elementet som skulle 
kunna härledas till konkret balansering är kraft. Som regel står dock kraft
orden perifert i beläggen (och har därmed svag eller obefintlig koppling till 
själva balansen), och dessutom är det mycket abstrakta sammansättningar 
och avledningar som dominerar, som konkurrenskraft, marknadskrafterna, 
kraftig etc. Det förekommer emellertid att metaforiska krafter används på 
ett sätt som för tankarna till fysiska krafter som gravitationen. 

(619) Hjulet stannar inte, förrän det blivit politisk balans mellan de 
bägge krafterna. (p65) 

Belägget visar en intressant analogi med den stillhet och orörlighet som 
uppkommer när två krafter tar ut varandra - åter är det just två krafter som 
står mot varandra. Även i följande exempel är det metaforiska krafter som 
direkt påverkar balansens status. 

(620) Juryn talar i sin motivering om det obestämda hotet som alltid 
gör sig påmint i hans texter. "Krafter som när som helst kan 
rubba balansen, sätta normaliteten ur spel, välta allting över 
ända.' (p87) 

Dessa båda exempel uttömmer dock listan över metaforiska krafters direkta 
inverkan på abstrakt balans i GM. 

Slutligen ska anföras ett exempel på avledningen obalans som kan 
tolkas som en anspelning på vågbalansens vertikala inslag. (Även samman
sättningen snedbalans - 4 belägg i GM, alla abstrakta - kan väcka associa
tioner i den riktningen.) 

(621) Avsikten med vår regionalpolitik är att man skall kunna räta 
upp obalanser i olika avseenden, geografiskt eller sektorsvis. 
(r79) 

Sammanfattningsvis får anknytningen mellan metaforisk balans och 
domänen VIKT-TYNGD anses mycket svag. 

9.3.10. Sammanfattning av kollokationsstudierna 

Analyserna visar att kollokationerna fördelar sig påfallande ojämnt över 
betydelsenyanserna, vilket talar för att vi har att göra med ett polysemi-
mönster snarare än en enda generaliserad balansbetydelse, jfr teorikapitlets 
avsnitt 2.5. Några av betydelserna uppvisar dock mycket likartade kolloka-
tionsmönster. Det gäller särskilt de tre betydelsegrupper som här beskrivits 
som de mest abstrakta - ekologisk, ekonomisk och allmänt abstrakt balans. 



Dessa tre har i gengäld väldigt lite gemensamt med kroppsbalans, vilket 
talar emot tesen att kroppsbalansering är den viktigaste källdomänen för de 
metaforiska användningarna. 

Däremot visar det sig att kropp och själ har mer gemensamt än Johnsons 
analys indikerar. Redan fördelningen över material gav vid handen att 
dessa betydelsenyanser är vanliga i samma texttyper (främst romanerna), 
liksom de tre mest abstrakta betydelserna förekommer mest frekvent i 
samma texttyper (riksdagsprotokollen och tidningstexterna). Kolloka-
tionsstudierna indikerar att kroppsbalans spelar en återkommande metafo
risk roll för den psykiska balansen; framför allt är kontrollaspekten gemen
sam. Johnson hänför däremot, som vi sett, psykisk balans i första hand till 
ekvilibriumschemat. Hans härledning är dock lite motsägelsefull, vilket 
förmodligen speglar det faktiska tillståndet: själsbalansen har drag av dels 
kroppsbalans, dels vågbalans (t.ex. viss dikotomi), dels ekvilibrium (en 
ideal sammansättning av ingredienser). 

Det går inte att i GM direkt belägga att de tre mest abstrakta betydel
serna är relaterade till vågbalans eftersom där finns få explicita vägnings-
allusioner. Indirekt evidens för detta utgör dock det dikotomiska draget. 
Även fördelningen av de styrande verben pekar i samma riktning; I de mest 
abstrakta betydelserna är verben tydligt intentionella medan kropps-
balanseringsverben visar sig generellt icke-intentionella. Detta rimmar väl 
med att balanserandet av vågar och andra hävstångsartefakter utgör en 
medveten manipulation, medan det vardagliga kroppsbalanserandet 
normalt ligger under medvetenhetströskeln. 

En likhet mellan alla betydelserna (utom restbetydelsen) är att balans är 
ett självklart eftersträvat idealtillstånd. Men misslyckas man med att nå 
eller bibehålla detta tillstånd får det helt skilda konsekvenser i olika 
betydelsenyanser, som därför kopplas till olika inferenser. Den kroppsligt 
påtagliga risken att falla projiceras enbart till de psykologiska domänerna: 
människor som tappar den själsliga balansen kan falla, t.ex. in i eller ner i 
olika mentala tillstånd; de kan också tappa fotfästet i tillvaron etc. Sådana 
implikationer finns det dock inte många spår av i GM:s balanskontexter. 
Ett exempel från en annan konkordans i Språkbanken är dock detta: 

(622) César förlorar aldrig fotföstet i sitt skapande. Han ser 
konsten som ett hantverk snarare än en genialitet - omdömet 
överlåter han åt andra. Möjligen är det hans toscanska påbrå, 
någonstans mellan Jorden och Michelangelo, som hjälper 
honom att hålla balansen. (p98) 

Det framgår tydligt i GM att de olika betydelsegrupperna har olika kollo-
kationer för att uttrycka frånvaro av balans - exempelvis är brist och 
bristande ord som är starkt knutna till ekonomisk och allmänt abstrakt 
balans, men inte alls till kroppsbalans. Detsamma gäller avledningen 
obalans. Uttryck som ur balans och obalanserad är däremot tydligt männi



skoanknutna. Prepositionsfrasen används kroppsligt och själsligt, adjektivet 
obalanserad nästan uteslutande själsligt. Även verben som beskriver en 
övergång till bristande balans skiljer sig mellan olika balansbetydelser: 
tappa och förlora är kroppsliga medan rubba och upphäva används i 
abstrakta betydelser. 

Vi har också sett hur påtagligt kroppsliga kollokationer ibland kan använ
das i innovativa och elaborativa metaforer som uttrycker lite andra bety
delser än de konventionella. Konventionellt projiceras bara ett fåtal 
element från konkret balansering till abstrakt, och bara på ett mycket 
schematiskt plan - mest som relationer mellan jämbördiga intensiteter. Det 
är påfallande att det finns så lite av rumslighet i de överförda 
användningarna - spatiala drag är annars det man i första hand förväntar 
sig vid metaforiska projiceringar av bildscheman. Den abstrakta balansen 
är verkligen mycket abstraherad och schematiserad och föga 
förkroppsligad - till skillnad från de metaforiska användningarna av verbet 
balansera som behandlas nedan i avsnitt 9.4. 

9.3.11. balans och jämvikt 

Den mest närliggande synonymen till balans är jämvikt. Båda orden 
betecknar i konkreta sammanhang främst ett tillstånd som uppkommer som 
en följd av en relation mellan två jämbördiga vikter, dvs. när två föremål 
väger lika eller när tyngdfördelningen mellan delar av ett föremål är jämn, 
vilket bl.a. har med tyngdpunkten att göra. Genom förleden jäm(n)-, som 
förutsätter en jämförelse, fokuserar sammansättningen jämvikt mer explicit 
på relationen, medan balans är morfologiskt oanalyserbart för nutida 
språkbrukare. Detta skiljer också jämvikt från simplexet vikt, som beskriver 
en endimensionell egenskap. Förleden jäm(n)- kombineras annars sällan 
med substantiv; den är långt vanligare tillsammans med adjektiv eller verb 
som efterleder. Det starkt dikotomiska drag som jämvikt delar med balans 
följer inte av förleden, som har en mer allmän prägel (jfr att många 
människor kan vara jämngamla eller jämnåriga, orden förutsätter inte en 
jämförelse mellan två personer). Det följer i stället av kopplingen till 
hävstångsartefakter. 

Balans är väsentligt mer frekvent än jämvikt (821 belägg mot 114 i GM), 
men det finns många likheter i användningarna. Bara två kollokat når upp 
till signifikansnivå för jämvikt: nått och vi (där vi är signifikant även för 
balans). Det är i hög utsträckning samma kollokationer som används för 
båda orden. Även jämvikt konstrueras med 
- prepositionema i och ur och mellan (med samma dikotomiska prägel) 
- samma typer av värderande attribut, som fulländad, god, vettig, 

förnuftig, bättre 



- samma styrande verb - i GM finns följande belagda för jämvikt: 
behålla, bevara, bringa, få, förlora, ha, komma, nå, rubba, skapa, uppnå, 
upprätta, upprätthålla, vara, åstadkomma, återfinna, återfå, återställa, 
återupprätta, återvinna. 

Liksom balans används jämvikt ofta om mentala och emotionella 
tillstånd. 

(623) Hon hör till den sortens kvinnor som inte känner sig lyckliga 
och i jämvikt annat än havande och ammande. (b77) 

I dessa sammanhang kopplas jämvikten kontextuellt samman med andra 
emotionella tillståndsord som lugn, lycklig, frid, kärlek, känsla, humör, 
känna, jubla. Motsatsen - bristen på jämvikt - relateras till emotioner som 
vanvett, lidelse, ångest, rädsla, oro, ledsen, förbannad, upprörd, hata, lida. 
(Inget av dessa ord är var för sig så frekvent att någon av dess former når 
över frekvensspärren på F > 3, men ord med den här typen av semantik är 
påfallande vanliga i kontexterna till jämvikt.) I själslig balans förekommer 
samma typ av kollokat. 

Andra användningar av jämvikt är mer abstrakta. 

(624) Pä så vis, menar hon, kunde man uppnå en sund jämvikt i 
besluten. (b81) 

Jämvikten är här tydligt kopplad till resultatet av mänskliga handlingar. En 
tydlig skillnad mellan de själsliga beläggen och de övriga överförda an
vändningarna av jämvikt ligger i att de själsliga sällan specificerar några 
metaforiska "vikter" som relateras till varandra; jämvikten uppenbarar sig 
här mer som ett diffust tillstånd, ungefär synonymt med harmoni. Själsli 
jämvikt fokuserar alltså mer på tillståndsaspekten än på relationsaspekten. 
(Undantaget är när den själsliga jämvikten gäller styrkeförhållanden mellan 
två människor, i romanbeläggen oftast i en parrelation.) I de mer abstrakta 
beläggen kommer både relationsaspekten och det dikotomiska draget tyd
ligt fram. 

(625) Ett sätt är att låta varorna fa ett pris som skapar jämvikt 
mellan tillgång och efterfrågan. (p65) 

(626) De två principerna delar också trädgården i två och bör 
befinna sig i jämvikt med varandra. (b77) 

(627) Sifos januarimätning visade total jämvikt mellan de politiska 
blocken, 48,4 procent for båda sidorna, noterar Norrtelje 
Tidning (c): (p87) 

Den nära synonymin mellan jämvikt och balans kan användas för att sig
nalera olika nyanser i samma kontext. Det ena ordet får då ofta stå för mer 
neutrala betydelser - ungefär 'jämviktsstatus' - medan det andra signalerar 
värdet på jämviktsstatusen, dvs. t.ex. uppnådd jämvikt i absolut mening. 



(628) Men om något år börjar balansen återvända till ungefärlig 
jämvikt. (b81) 

(629) I sex generationer hade Godeffroys balanserat på 
köpenskapens knivsegg, nu var jämvikten förlorad. (b77) 

I ekonomiska sammanhang har balans termkaraktär och ingår i en mängd 
etablerade sammansättningar som betalnings-, budget-, bytes- och han
delsbalans', ord som beskriver ekonomiskt mätbara storheter. Där är det 
därför särskilt naturligt att jämvikt får signalera värdet av jämviktsstatusen. 
Vi värjer oss mot att tala om balans i bytesbalansen, där balans skulle figu
rera i två olika betydelsenyanser. 

(630) Och den nödvändiga jämvikten i bytesbalansen lär inte 
kunna nås förrän i mitten av 1980-talet. (r79) 

(631) - det är en förutsättning för att jämvikten i vår 
betalningsbalans på sikt skall kunna återställas - (r79) 

(632) "... prisstabilitet, ekonomisk tillväxt, rättvis 
inkomstfördelning, regional balans och jämvikt i 
bytesbalansen." (r79) 

Ibland får dock balans signalera det resulterande tillståndet medan jämvikt 
beskriver relationen mellan de vikter eller krafter som orsakar tillståndet, 
en rest av att själva viktrelationen är mer fokuserad i sammansättningen 
jämvikt. 

(633) Kolomsättningen är i balans då jämvikt råder mellan 
förbränning och tillväxt. (p87) 

Slutligen ska sägas att även abstrakta användningar av jämvikt kan 
élaboreras och explicit anknytas till kroppsbalansering. 

(634) Vem skyndar sedan till som samariten, när dolda mönster 
famla efter jämvikt och energien griper efter fäste? (b81) 

9.4. Verbet balansera 

De metaforiska projiceringarna av verbet balansera skiljer sig betydligt 
från de substantiviska. Exempelvis är verbmetaforerna betydligt mer 
rumsliga och betydligt närmare knutna till kroppsbalansering. Verbet har 
endast 242 belägg i GM när det adjektiviska participet BALANSERAD räknas 
bort - alltså bara ungefär en tredjedel så många som substantivbeläggen. 
Ändå är de rumsliga aspekterna av kroppsbalansering representerade i 
många fler av de överförda beläggen än vad som är fallet hos substantivet. 

(635) Han balanserar hela tiden på gränsen till neurosen och 
sinnessjukdomen. (p65) 



(636) Palme är sannerligen inte rädd för att balansera på sanningens 
ytterkant för att uttrycka sig försiktigt. (p76) 

(637) ... regissören Terry Jones, ex-Pythonmedlemmen som med 
'Personal Services' har gjort en film som balanserar på rätt 
sida om det förnedrande. (p87) 

(638) Alf Linder balanserar här på en spänd lina mellan tragik och 
komik. (p87) 

(639) Någonstans på gränsen mellan fakta och fiktion balanserar 
kvällens amerikanska polisfilm 'Mord i Harlem', (p87) 

(640) Barnen balanserar ängsligt vid avgrunden. (p87) 

(641 ) När jag ringde till hans kontor på morgonen, balanserande på 
den smala gränsen till hysteri, sa rösten: "Vi tycks inte ha 
någon Lawrence ... (b77) 

(642) I straffet låg att de skulle balansera på livsmöjlighetemas 
yttersta brant och om de inte klarade det var det ingen förlust 
för samhället. (b81) 

(643) ... uppenbart är att Vietnam, som ganska länge sökte 
balansera mellan Kina och Sovjet, nu valt sida. (r79) 

(644) Alltid balanserade drömmen på morgonsömnens tunna linje 
mellan sovande och vaket tillstånd. (b77) 

Det finns några enstaka liknande belägg för substantivet. 

(645) Aldrig stanna, aldrig vila, en ständig balans på knivseggen. 
För den som drar sig tillbaka väntar endast nederlag. (b77) 

(Se även exempel (596) ovan.) Samma typ av metaforisk konceptualisering 
speglas i sammansättningarna balansgång och balansakt, som båda oftast 
används metaforiskt. 

(646) Absurdism är en livsfarlig balansgång längst ut på stupet och 
skratten skall vara mycket snarlika skrik. (p65) 

(647) Film av det här slaget är balansgång mellan mekaniska manér 
och gaggiga gags. Att Lester inte ramlar ner från styva linan är 
...(p65) 

(648) Den s.k. terrorbalansen mellan supermaktema kan liknas vid 
en balansakt ständigt på vulkanens rand. (r79) 

(649) Hugo Bengtsson betecknade det som en balansakt, och det 
kan ju vara riktigt att tala om en balansakt när man diskuterar 
alkoholföretag. (r79) 



Beläggen visar tydligt att det inte är de mest vardagliga erfarenheterna av 
kroppsbalansering som tjänar som källdomän för dessa projiceringar. 
Grunden är i stället mer vågade och cirkusartade balansnummer, som att gå 
på lina (därav balansakt), och detta visar sig på många sätt i de metaforiska 
beläggen. 

• Linan nämns ibland explicit, i uttryck som "balansera på (en) 
(spänd) lina". Linan kan ibland också élaboreras metaforiskt och 
beskrivas som darrande eller smal. 

• Balansakten är ibland metaforiskt lokaliserad även till andra 
riskfyllda eller svårbemästrade platser (som smala gränser, knivseggar, 
stup, avgrunder eller branter), vilket understryker det exceptionella och 
svåra i situationen. Det trånga, smala och tunna i balansområdet betonas 
ofta. 

• Risken att falla är här även metaforiskt närvarande, till skillnad från 
i flertalet substantivbelägg. För det mesta impliceras risken av den 
farliga lokaliseringen, men ibland nämns den explicit, som i följande 
liknelse: 

(650) Hon kände det som om hon balanserade på en lina och att det 
fanns rörelser som kunde fa henne att falla huvudstupa, (b77) 

• Den skicklighet som balansakten kräver kommenteras. 
• Balansakten sker ofta på gränsen mellan två områden, där åtmin

stone det ena utmålas som hotande eller något man av andra skäl bör 
undvika. Motsättningen är dikotomisk, dvs. balanseringen sker mellan 
X och Y. Dikotomin förstärks av att mellan är det mest signifikanta 
nyckelkollokatet för den här betydelsegruppen (de övriga är gränsen, 
lina och mord\). 

• Balanseraren eller själva balansakten beskrivs ibland som lokalise
rad på rätt eller fel sida om gränsen. Att balansera på gränsen till X kan 
också betyda att vara nära att nå eller åstadkomma X. 

(651) Jag var nära orgasm, balanserade på den yttersta gränsen till 
den stora vågen, till lättnaden som skulle följa efteråt, (b77) 

De ovan beskrivna elementen är direkt hämtade från en specifik typ av 
kroppsliga balanseringserfarenheter och de återfinns även i de konkreta 
GM-beläggen. Närheten till källdomänsanvändningarna gör att verbet 
besitter en metaforisk rikedom som substantivet nästan helt saknar. Betyd
ligt fler element från källdomänen tas här återkommande i anspråk, och 
bildligheten är således betydligt starkare för verbet än för substantivet. 

Åter måste betonas att det inte är det normala upprätthållandet av 
kroppslig jämvikt som projiceras. Verbet balansera används heller knap
past alls för att beteckna detta, vilket speglas i NEO:s definition av den 
konkreta kroppsliga betydelsen: 'hålla sig (kvar) i upprätt jämviktsläge 
trots svåra omständigheter, särsk. på smalt underlag e.d.' Även de konkreta 



vardagliga användningarna handlar således alltid om balanssvårigheter; det 
är först när balansen är hotad som vi blir medvetna om vårt balanserande. 
Men de metaforiska användningarna förmedlar en bild av exceptionella 
ansträngningar som går utöver de vardagliga balanssvårighetema. Det är 
snarast cirkusens balansnummer som tjänar som källdomän. (Ordet 
balansnummer används för övrigt också metaforiskt.) Detta kan illustreras 
av följande konkreta exempel, där balanserandets svårigheter används för 
att imponera: 

(652) Ska jag snart hoppa upp på ett staket och balansera för dig? 
(b77) 

Inte alla balanseringselement som figurerar i metaforisk balansgång för
knippas med någon motsvarighet i måldomänen. De élaboreras visserligen 
i blenden, men projiceras inte till måldomänen. Det gäller särskilt tydligt 
vissa inslag i balansaktens lokalisering, som linan, knivseggar, stup etc. 
Dessa element används i blenden för att förstärka intrycket av svårigheter 
och risker. De vanligt förekommande gränselementen kommer å andra 
sidan knappast från källdomänen. De kan snarast ses som fristående meta
foriska konceptualiseringar av måldomänerna, som sedan förs vidare till 
balanseringsblenden, där de sammansmälter med övriga blendelement. 

Risken att falla kan anses ha en motsvarighet i måldomänen i risken att 
ett misslyckat balanserande får oönskade effekter. Här behålls emellertid 
inte logiken från källdomänen. Där är det fatalt att falla över huvud taget 
(åtminstone i linvarianten av balanserandet). I de överförda användning
arna är det ofta bara fatalt att falla åt ena hållet. Jfr exempel (638) med den 
spända linan mellan tragik och komik, där det bara far allvarliga konsekver 
att ramla ner på den komiska sidan. Man kan uppfatta det som att linan har 
sina ändpunkter i områdena tragik respektive komik, varför man dessutom 
måste föreställa sig att någon i så fall faller framåt eller bakåt, inte åt sidan. 
(Här finns dessutom en svårgripbar antydan att faran att ramla hänger 
samman med att de tragiska inslagen görs alltför starka.) 

Den sammanlagda abstraktionsandelen för verbet balansera ligger på ca 57 
procent, vilket är lågt i den här undersökningen. De konkreta betydelserna 
är således nästan lika frekventa som de abstrakta. Den just analyserade 
metaforiska balansgången utgör den vanligaste typen av abstrakta använd
ningar av verbet balansera. Den motsvarar de intransitiva användningarna 
av konkret balansering, där subjektet håller sig själv i balans. Normalt -
men inte alltid - är det konkreta balanserandet förknippat med att subjektet 
samtidigt förflyttar sig själv: 

(653) REGNET FÖLL TOVANDE genom nylövade bokkronor när 
vi balanserade oss framåt stigen högst uppe på branten längs 
Kvärkabäcken. (p76) 



Subjekten kan också utgöras av exempelvis växter och t.o.m. livlösa ting, 
vilket minskar det intentionella drag man annars gärna förknippar med 
verbet: 

(654) .. en alldeles rak blomma balanserar som ett vaxljus i hans 
hand... (b77) 

(655) I fönstret balanserade konservburkar staplade på varandra ... 
(b77) 

I konkret transitiv balansering manipulerar subjektet ett objekt. 

(656) Det hade också sina svårigheter att sitta med värdighet på en 
sängkant, balansera en rågad tallrik och gnaga på 
kycklingben. (b77) 

(657) Skickliga servitriser balanserar ölsejdlar och ur högtalarna 
strömmar finsk tango. (b77) 

Metaforisk transitiv balansering är lite mer komplicerad. Som subjekt kan 
stå dels manipulatom som hanterar ett objekt - ungefar som en vågmästare 
eller vägare hanterar en våg med två vågskålar, se exempel (658) - dels en 
motkraft eller motvikt som motverkar objektets inverkan, se (659). I det 
senare fallet motsvarar subjekt och objekt var sin vikt i en dikotomisk 
motsättning. 

(658) Lee har skickligt balanserat sin politik mellan folkrepubliken 
och Taiwan ... (p76) 

(659) Stenarkitekturen i Musée d'Orsay däremot är dominant för att 
kunna balansera Laloux' väldiga valv. (p87) 

När subjektet påminner om en vägare kan både helheten (658) och (någon 
av) delarna (660) utgöra det direkta objekt som balanseras. De båda delarna 
motsvarar då viktema som ligger i respektive vågskål. 

(660) I de följande romanerna, Sögelys och Fugle omkring Fyret, 
kämpar han fortfarande med att balansera sitt samtidskritiska 
jag mot sitt konstnärliga. (p76). 

När subjektet inte är vägaren utan en motvikt utgörs objektet av den 
motstående vikten. Oftast är dock dessa meningar passiverade och ena 
vikten/vågskålen utgörs då i själva verket av den syntaktiska agenten. 

(661) Och visst finns det sådana partier men de balanseras ofta av 
den aptit på verkligheten, den upptäckarglädje och friskhet 
som Hällgren visar. (p65) 

I alla dessa användningar skymtar som regel ett intentionellt drag - även så 
i motviktsfallen, jfr (659), även om det där givetvis inte är lika obligato
riskt som i vågmästarfallen. Den ofta bara antydda intentionella agenten 
har ambitionen att påverka det som ska balanseras; precis som balansatom 



i metaforisk balansgång antas kunna påverka de företeelser han balanserar 
mellan. 

De metaforiska transitiva varianterna skiljer sig således från de konkreta 
och är framför allt kopplade till en tydlig dikotomi med drag av 
hävstångslogik: 

(662) --Man måste balansera servicen mot kostnaderna. (p87) 

(663) Kan man inte balansera den där upplevelsen med normalt 
familjeliv ~ t ex — då hamnar man hos psykiatern - (p65) 

De abstrakta viktema manipuleras här nästan alltid så att den ena ställs mot 
den andra; därför är prepositionen mot vanlig i vågmästarfallen. Ibland 
förekommer också instrumentala meJ-fraser (som i (663) ovan). Transitiv 
balansering är således tydligt dikotomisk. Här signalerar ordningsföljden 
emellertid inte entydigt att någon av företeelserna är positiv respektive 
negativ (jfr motvikt avsnitt 4.6.2.1 och uppväga avsnitt 5.7.4). 

Av de överförda verbbetydelsema är det enbart den intransitiva balans
gången som är påtagligt rumslig till sin karaktär och som alluderar till 
kroppsbalansering. Däremot saknas såväl rumsligheten som kroppsligheten 
i de transitiva metaforiska beläggen. Där hänvisas inte heller till någon 
skicklighet, och naturligtvis inte till någon fara, bara till mycket abstrakta 
svårigheter. Det enda som i övrigt behålls från källdomänen är här den 
dikotomiska motsättningen mellan två "krafter" eller "vikter". Dessa över
förda användningar påminner därför mycket om det höggradigt schema
tiska i de mest abstrakta substantivanvändningarna. De kan också främst 
sägas vara relaterade till viktdelen av domänen VIKT-TYNGD, medan den 
abstrakta balansgången relaterar till tyngddelen genom sin gravitations
anknytning. 

Johnson (1987:97) anger att logiska egenskaper i balanserande behålls i 
projiceringarna; symmetri, (logisk) transitivitet och (logisk) reflexivitet 
sägs vara relevanta logiska relationer även i metaforisk balansering. Detta 
är dock inte självklart. 

Symmetri innebär att A balanserar B om och endast om B också balan
serar A. Men denna logik tar inte hänsyn till syftet och intentionen bakom 
balanserandet. Ofta används något gott för att balansera något ont. 

(664) Det finns olika sätt att balansera den [= sjukdomen] och ett 
sådant är att utsätta den for magnetisk inverkan. (p87) 

Skulle vi här verkligen kunna säga att sjukdomen också balanserar 
magnetismen? Det är heller inte självklart att det abstrakta balanserandet 
förutsätter att krafterna är av samma storlek; ofta impliceras enbart att en 
god kraft kan minska inflytandet av en ond kraft, inte att den upphäver den. 



Logisk transitivitet innebär att om A balanserar B och B balanserar C så 
balanserar A också C. Den metaforiska tillämpligheten av detta låter sig 
inte fångas så lätt. Det är t.o.m. svårt att konstruera trovärdiga exempel. 
Om man i ett lagförslag om sjukvården balanserar arbetsgivarnas intressen 
mot fackliga intressen och fackliga intressen mot patienternas intressen, 
balanserar man då också arbetsgivarintressen mot patientintressen? Ett skäl 
till att sådana tankelekar är svåra att konstruera och utvärdera är att varje 
balanspar tenderar att uppfattas just dikotomiskt, vilket exkluderar ytterli
gare alternativ inom samma sfär. Ett annat skäl är att varje dikotomiskt 
balanspar tenderar att fokusera olika aspekter av de aktuella begreppen, 
vilket gör att tillägg av flera balanspar nästan far en zeugmatisk karaktär. 

9.5. Participet balanserad 

ΝΕΟ beskriver enbart överförda betydelser av det adjektiviska participet 
balanserad. Ingen av betydelserna har således gravitationsanknytning. Två 
huvudbetydelser anges: "1 som hålls i jämviktstillstånd av motsatt 
verkande (abstrakta) krafter ..." och "2 som kännetecknas av sans och 
måtta om person, handling o.d.: sedan känslorna svalnat kan vi göra en ~ 
bedömning av händelserna". ΝΕΟ anger således explicit att krafterna 
företrädesvis är abstrakta i den första betydelsen, och de är knappast 
konkreta heller i den andra, men givetvis finns även konkreta fysiska 
användningar - framfor allt vad gäller konstruktionen av artefakter. 

(665) Och så är det nåt konstigt med hur bilen är balanserad. Dina 
stötdämpare måste ha trillat av eller nåt. (b77) 

Däremot kan participet inte alls användas om kroppsbalansering - en 
person som lyckas hålla balansen är inte balanserad. Alla GM-belägg med 
mänsklig predikationsbas avser någon form av själslig balans. Olika 
betydelsenyanser är här - liksom ofta för adjektiv - svåra att skilja åt. 
Människor kan direkt beskrivas som balanserade, med betydelsenyanser 
som 
- 'harmonisk' 

(666) Jag kan riktigt avundas henne hur balanserad hon är. (b81) 

- 'nyanserad, sansad, kontrollerad' 

(667) Jag har hört folk säga att Harkabi är en hök, men i mina ögon 
är han snarast mer balanserad än de flesta människor som jag 
har diskuterat arabisk-israeliska problem med. (b77) 

Den här nyansen övergår ofta i 'med lämpliga proportioner mellan 
delarna', men då i regel med icke-mänsklig predikationsbas. 

(668) ... måste vägas samman till en balanserad helhet. (r79) 



Som ΝΕΟ anger kan participet också beskriva (resultatet av) mänskliga 
handlingar. Särskilt vanligt förekommande är ståndpunkter och olika sätt 
att kommunicera ståndpunkter, med uttryck som bedömning, syn, upp
fattning, hållning, inställning, ton, anförande, omdöme, debatt, bild (i 
överförd betydelse) samt (mental) föreställning. Även andra typer av 
kommunikativa företeelser figurerar som predikationsbas, bl.a. konstnär
liga produkter: 

(669) Novellerna i den tillhör det bästa och mest balanserade Purdy 
hittills skrivit. (p65) 

En annan vanlig betydelse är 'måttlig, inte överdriven' (som ligger nära 
'nyanserad, sansad'). 

(670) Balanserad gödsling kan under alla omständigheter ge en 
ekonomiskt optimal avkastning. (p65) 

Den negerade avledningen obalanserad används i liknande sammanhang 
som balanserad och har också en mycket stark själslig prägel. 

(671) Han hade varit mycket obalanserad en längre tid och haft 
nervösa drömmar och sjuka fantasier. (b77) 

Det finns några exempel på anknytningar till vägning, framför allt i de 
mindre själsliga användningarna. 

(672) Hos de socialitiska länderna finns ett starkt önskemål om att 
handeln skall vara balanserad bilateralt, dvs. att export till och 
import från varje land skall väga jämnt. (r79) 

(673) Han resonerar ungefär som om de höga tjänstemännen och de 
som blir förtrampade vägde lika i vågskålen och att han 
därmed på något sätt har visat att han är balanserad. (r79) 

9.6. Lite om den diakrona bakgrunden 

Av undersökningen ovan framgår att Johnson har överskattat den roll som 
(vardagliga) erfarenheter av kroppsbalansering spelar för konceptuali-
seringen av balansbegreppet som helhet, åtminstone om man prövar hans 
teser på nutida svenskt språkbruk. Det visar sig också svårt att belägga att 
kroppsbalanseringen skulle ha varit mer prominent ens i ett diakront per
spektiv för svenskans del. De äldsta belagda betydelserna av substantivet är 
ekonomiska. För några av de andra betydelsenyanserna är de överförda 
nyanserna tidigare belagda än de konkreta. Detta är särskilt markant för 
betydelsen 'motvikt', som är en mycket perifer betydelse i GM och därför 
inte har kommenterats ovan. Här skiljer hundra år mellan SAOB:s äldsta 
bildliga belägg och det äldsta - men således yngre - konkreta; 



(674) (Enväldet under hednatiden) fant sin motvigt i folkets lynne 
och grundsatser så at nödvändigheten för regeringen at vara 
älskad, var den bästa och nyttigaste balance. (1772) 

Det tidigaste motsvarande konkreta belägget är daterat 1889. Även för 
vågbetydelsen (se ovan) och den allmänna jämviktsbetydelsen är SAOB:s 
bildliga belägg äldre än de konkreta.' (Det finns dock äldre belägg där 
balans denoterar vissa delar av vågen, främst vågbalken.) 

Eftersom de ekonomiska betydelserna är de äldsta i svenskan kan de 
mycket väl ha varit grundläggande för övriga abstrakta betydelse
utvecklingar. Dikotomidraget kan i så fall diakront närmast ses som en 
projicering av motsättningen mellan debet och kredit eller liknande ekono
miska begrepp (vilket i sin tur, i franskan, rimligen måste ha reflekterat en 
projicering av de båda vågskålarnas lägen). Att de ekonomiska använd
ningarna tidigt fungerat som källdomän för metaforiska överföringar visas 
t.ex. av följande exempel, som inbegriper balansegenskaper relaterade till 
ekonomibetydelser, men inte till konkret balans. Konkret balans har t.ex. 
ingen längd. 

(675) Här (dvs. på domedagen) wisas en Ballance, som är båd' lång 
och gruflig. (1716, SAOB; bildligt exempel på betydelsen 
'bokslut') 

(676) Thetta är nu hela capitalet (dvs. bokens utlofvade innehåll. 
"debet").. Men credit lärer röja ballancen. (1718; 1737, 
SAOB; bildligt exempel på 'brist' i kassa o.d.) 

Några nutida överförda exempel på sammansättningen balansräkning: 

(677) Balansräkningar upprättas över tillförd och bortförd 
växtnäring ... (p65) 

(678) Den ansvarige, den rättsinnige revolutionären bör, menar 
Sparring, ställa upp en balansräkning och se efter om vinsten 
är värd insatsen. (p65) 

Särskilt vågbalans och olika ekonomiska användningar har haft naturliga 
metonymiska kopplingar, eftersom vägning varit det viktigaste sättet att 
fastställa ekonomiskt värde. Många av de äldsta beläggen på balansmetafo
rer appellerar till vågen och dess delar eller till andra inslag i vägnings-
proceduren. 

(679) ... men när han [filosofen] wog sin dygd, på denna falska wåg, 
der den, mot andras del, i öfwerwigten låg, så blef han alt för 
lätt på sanningens balance; Ty godset war ej tungt, fast det än 
hade glans; (1745, SAOS) 

' Liknande kronologiska förhållanden uppvisas för övrigt även av substantivet motvikt. 



Exempel (679) är ett längre utdrag av det citat som utgör SAOBis äldsta 
belägg på vågbetydelsen, som alltså är ett bildligt belägg. Det är dock inte 
helt klart om balans här verkligen betyder 'våg' eller om ordet anspelar på 
något mer abstrakt, närmande sig 'bokslut' eller 'saldo' i betydelsen. 
Förmodligen är tvetydigheten mellan dessa nyanser och vågbetydelsen helt 
avsiktlig. Fler exempel: 

(680) R. Cantzleren badh dem, Adelen, att balansera välfärden och 
fahran; see, hvilken som öfwerväger. (1642, S AOS) 

(681) Dessa ensidigheter hafwa hwar pä sitt sätt sökt göra sig 
gällande, och laggt hwar sina wigter på den balans, som skolat 
afwäga frågan, om den antika konsten eller den moderna 
bestämdt står iöre den andra, (1843, SAOS) 

Att kroppsbalansering verkar ha spelat en mycket underordnad roll i de 
tidiga éa/owi-användningama hindrar inte att även kroppsbalansen så små
ningom har blivit en bidragande motiveringsfaktor bakom somliga metafo
riska betydelser. Sannolikt är motiveringsförhållandena för balansen i ett 
diakront perspektiv betydligt mer komplexa än en enkel domänmappning 
mellan en konkret källdomän och en abstrakt måldomän kan beskriva. Om 
vissa abstrakta (dvs. icke-gravitationella) betydelser redan från början 
bidragit till att motivera andra abstrakta betydelser forefaller det rimligt att 
en del betydelseelement tidigt schematiserats och abstraherats - t.ex. det 
element som Johnson beskriver som "kraft" (force), en term som dock inte 
passar särskilt bra för hur vi konceptualiserar t.ex. debet och kredit. 

En annan intressant fråga, som ännu saknar övertygande svar, är vilka 
uttryck och konceptualiseringar som använts för att beteckna balans
fenomen - både konkreta och abstrakta - innan själva ordet balans etable
rades, vilket i svenskan skedde så sent som under 1600-talet. Synonymen 
jämvikt är exempelvis inte heller belagd tidigare. Utan kunskap om detta 
kan vi knappast säga något säkert om hur den diakrona begreppsbildningen 
och betydelseutvecklingen har gått till. 

9.7. Teoretiska konklusioner 

Studien har visat att den vardagliga kroppsbalanseringen till mycket liten 
del motiverar de abstrakta 6a/iJ«5-betydelsema. Däremot spelar exceptio
nella balanssvårigheter en viss roll, framför allt för metaforiska projice
ringar av verbet balansera. Inte heller vågbalansen är tydligt närvarande i 
de överfc)rda éa/a«5-användningarna. Men det finns en del evidens för att 
schematiska aspekter av hävstångsprincipen speglas i de abstrakta betydel
serna, framför allt i det starkt dikotomiska draget, som ytterst bör härröra 
från balansvågens båda armar. 



Projiceringarna från källdomänen BALANS kan inte beskrivas med en 
enskild konceptuell metafor av typen VÄLBEFINNANDE ÄR BALANS eller 
något liknande. Redan Johnsons exposé visar att balansen kan projiceras 
till en rad måldomäner, där psyket bara är en av många. Det är också vad 
man kan vänta sig av bildschematiska metaforer - de är så allmänna att de 
tas i anspråk i en mängd sammanhang och domäner, jfr behållarschemat 
och upp-ned-schemat. Johnsons analys inbegriper också flera 
grundläggande konkreta balansscheman - inte heller källdomänen är 
således en och odelbar. 

Givet att det finns en viss diversifiering vad gäller både källdomänen 
och måldomänen kan man fråga sig hur abstraherat man ska beskriva 
balansbegreppet. Johnson har en mycket abstrakt beskrivning av det mest 
gemensamma i olika varianter av balans: "In every case, balance involves a 
symmetrical (or proportional) arrangement of forces around a point or 
axis." (Johnson 1987:85). Överförda användningar av balans kan dock inte 
allmänt beskrivas som en jämn fördelning av motverkande krafter (med 
mindre än att man använder kraftbegreppet på ett innovativt metaforiskt 
sätt i vissa fall). En bättre abstrakt generalisering vore i så fall "ideal 
fördelning mellan olika intensiteter", eftersom t.ex. balans i smaker, 
konstnärliga framställningar (som romaner) etc. inte är en fråga om krafter 
ens metaforiskt, utan om ingrediensemas styrka. Det är inte heller en fråga 
om lika eller jämstarka intensiteter, snarare just en ideal fördelning. Om 
vitlöken balanserar basilikan i peston innebär det inte att smakerna 
nödvändigtvis är lika starka, utan att vitlöken är lagom stark i förhållande 
till basilikans styrka, som mycket väl kan vara större. 

De olika balanslexemens skilda betydelsenyanser uppvisar ganska olik
artade projiceringsmönster, och olika källdomänselement tas i anspråk för 
olika lexem och olika nyanser. Balans kan därför inte heller sägas ha en 
allmänt generaliserad betydelse. Endast intransitiva användningar av verbet 
balansera är tydligt relaterade till kroppsbalansering. De källdomäns
element som är framträdande för verbet utnyttjas dock inte i övriga 
balansprojiceringar. Ett annat exempel är att den positiva polen (den där 
jämvikt råder) är mycket mer generellt och likartat använd än den negativa 
polen (den där jämvikt inte råder). Annorlunda uttryckt: Det finns större 
likheter mellan sätten att konceptualisera och uttrycka att något/någon är i 
jämvikt än att någon/något inte är det. Likheterna/olikheterna gäller både 
kollokations- och inferensmönster. Olika kollokationer används för olika 
betydelsenyanser; varken ur balans, obalans eller obalanserad kan alltså 
användas generellt för samtliga betydelser. Att ett visst element i käll
domänen projiceras medför alltså inte automatiskt att dess motsats också 
projiceras. 

Det mest allmänna draget i de abstrakta användningarna är dikotomin. 
Det intressanta med dikotomin är att det handlar om ett drag som delvis har 



övertagits från källdomänen - det härrör knappast från de abstrakta 
måldomänerna - men draget förutsätter inte en ännu existerande länk 
mellan källdomän och måldomän. När det abstrakta balansbegreppet en 
gång laddats med detta betydelsedrag har kopplingen till källdomänen till 
viss del blivit redundant. Det gör motiveringsbegreppet mer komplicerat än 
vad som brukar uppmärksammas. Den abstrakta dikotomin kan mycket väl 
fortleva även om vi helt slutar använda balans om konkreta förhållanden. 
Metaforens makt över måldomänen kan sålunda bibehållas långt efter att 
domänmappningen slutat fungera. 

Att de olika lexemen uttnyttjar olika (stora) delar av källdomänen gör att 
länkarna till källdomänen är olika starka för olika lexem och för olika 
betydelsenyanser. Det gör att bildligheten respektive blekheten skiftar. 
Denna blekhet behöver inte ha med förblekning att göra. Potentialen för 
bildlighet och dess beständighet över tid rymmer flera aspekter och påver
kas av flera faktorer. Några av dem är följande: 

- Graden av förkroppsligande. Vägning är inte en lika direkt 
förkroppsligad erfarenhet som kroppsbalans, vilket torde vara skälet till 
att Johnson vill sätta vågbalansschemat i bakgrunden. 
- Graden av direkt erfarenhet. Ju mer av direkt erfarenhet vi har av 
källdomänsbegreppen, desto fler aspekter och element är det naturligt att 
ta i anspråk. De direkta erfarenheterna av balansvågar har minskat, 
vilket också minskar potentialen att använda dessa element i metaforiska 
överföringar av balans. (Jfr avsnitt 4.5.) 
- Graden av rumslighet. Både kroppsbalans och vågbalans är 
relaterade till gravitationen och därmed inherent rumsliga företeelser 
med en tydlig vertikal dimension. Balansgången rymmer dock ett större 
spektrum av rumsliga element (jfr de metaforiska användningarna av 
balansera). 
- Graden av schematicitet. Schematiska element har en stor möjlighet 
till vid metaforisk spridning. Vågbalansering och hävstångsmekanismer 
är mer schematiska företeelser än kroppsbalansering, som inrymmer ett 
komplicerat spel av tyngdfördelning (med hjälp av muskulaturen) och en 
mängd olika resulterande vektorkrafter som påverkar möjligheten att 
hålla sig upprätt. 
- Graden av föränderlighet. Kroppsbalanseringen har knappast 
förändrats till karaktären sedan homo erectus började gå på två ben. Så 
länge gravitationen inte förändras lär våra balansmödor se likadana ut. 
(Om rymdfärder i framtiden blir lika vanliga som dagens charterresor 
finns dock en chans till viss förändring av källdomänen.) Vägning och 
vågbalans har däremot förändrats mycket, såsom beskrivits ovan. 
Förändringarna är inte en mekanisk följd av tidens gång, såsom 
förblekning ofta brukar beskrivas, utan resultatet av att en kulturell 
institution ändrat karaktär. 



Som sammanfattning kan sägas att abstrakt balans generellt är närmare 
knutet till en schematisk vågbalans än till kroppsbalans, men de metafo
riska betydelser som ändå främst motiveras av kroppsbalans - särskilt vissa 
användningar av balansera - har i gengäld starkare bildlighet. 
Kroppsbalans tillhandahåller en rikare uppsättning metaforiska element 
och därmed större aktiveringsbredd medan vågbalansens schematicitet 
rymmer större möjligheter till spridning. De balansbetydelser som främst 
motiveras av vågbalansen har därmed också mest anknytning till vikt- och 
vägningsdelen av domänen VIKT-TYNGD (även om den anknytningen här är 
relativt svag), medan betydelser motiverade av kroppsbalansering har 
närmast anknytning till tyngddelen. Åter visar det sig således att viktdelen 
besitter svagare bildlighet än tyngddelen. 



10. Bildlighet och konventionalitet -
konklusioner och diskussion 

10.1. Metodens tillämplighet 

En tydlig slutsats av de ovanstående studierna är att kontext- och kollo-
kationsanalyser av autentiska korpusar är en synnerligen framkomlig 
väg att studera såväl metaforers bildlighet som semantiska fenomen i 
allmänhet. De delvis statistiskt baserade metoderna ger stöd för säkrare 
och mer långtgående slutsatser än ren introspektion hade tillåtit. Med 
ko usstudier kan vi komma åt konventionalitetens gradualitet och rela
tiva styrka - vi far större möjligheter att fastställa vilka drag som är mest 
centrala, vilka som mer perifert tillhör konventionen samt vilka som är 
direkt innovativa, dvs. icke-konventionella. Ett exempel är de gramma-
tikaliserade infmitivkonstruktioner som kan nyttjas för alla tre adjekti
ven tung, lätt och svår, men har en mycket perifer ställning hos tung, 
vilket indikerar lägre grad av förblekning. Om vi bara ser till vilka kon
struktioner som är möjliga missar vi den typen av indikationer. 

I avhandlingen har fokus legat på lexikal samvariation - dvs. kollo-
kationsmönster - men en del mer schematiska syntaktiska konstruktio
ner har också behandlats. Principiellt kan de metaforiska kollokations-
mönstren härröra från tre typer av källor: från källdomänsbruket, från 
måldomänsbruket eller från mer allmängiltiga mönster. Det metaforiska 
bruket kan också utveckla egna mönster i samband med den koncep-
tuella integreringen, t.ex. som kombinationer eller transformationer av 
mönster från de tre grundkällorna, vilket kan beskrivas som blend-
fenomen. 

Tidigare korpusstudier har visat att kollokationer generellt brukar 
uppvisa en ojämn fördelning över olika betydelsenyanser, vilket 
bekräftas även av denna studie. För metaforers del speglar kollokations-
fördelningen också bildlighetsgraden. Starkast bildlighet uppvisar meta
forer vars centrala kollokationer är mycket lika de konkreta betydelser
nas kollokationer, som fallet är med exempelvis substantivet tyngd och 
verbet tynga. Likheten medför t.ex. att det ofta utan vidare kontext är 
svårt att avgöra om ett specifikt belägg är konkret eller abstrakt. Svagast 
bildlighet uppvisar metaforer med liten överlappning med de konkreta 



betydelsemas kollokationer, som fallet är med vikt, där flertalet kolloka-
tionsmönster är antingen konsekvent abstrakta eller (nästan) konsekvent 
konkreta. 

Flera av de undersökta orden ingår i några kollokationer som är 
entydigt abstrakta, som fästa stor vikt vid, lätta sitt hjärta och med 
tyngdpunkt på X. De företrädesvis konkreta kollokationema är inte lika 
entydigt konkreta, eftersom källdomänens uttryckssätt potentiellt alltid 
kan elaboreras metaforiskt. Som regel är kollokationsmönstren heller 
inte absolut uppdelade mellan olika betydelser; fördelningen är i stället 
mer eller mindre probabilistisk, vilket har framkommit i många andra 
korpuslingvistiska undersökningar (t.ex. Sinclair 1991). Bland avhand
lingens undersökningar är det mest slående exemplet de storleks-
kollokationer som väga ingår i: X väger tungt är företrädesvis abstrakt 
medan X väger mycket är företrädesvis konkret. Uppdelningstendensen 
är mycket stark, men uppdelningen är ingalunda hundraprocentig. Ju 
mer konsekventa sådana uppdelningar är, desto mer autonoma är 
betydelserna och desto säkrare är det att våra mentala lexikon har skilda 
representationer av de inblandade betydelserna. Annars skulle vi inte 
kunna producera separata kollokationer. 

Kollokationsanalyser fångar främst aktiveringsbredden och aktive
ringsfrekvensen. Av dessa ger aktiveringsbredden som regel den tydli
gaste indikationen på källdomänsaktivering. Aktiveringsbredden riskerar 
i mindre utsträckning att förryckas av ett fåtal stelnade uttryckssätt av 
oklart indikationsvärde, vilket kan ske med aktiveringsfrekvensen. I fall 
där en sammantaget hög aktiveringsfrekvens nästan helt hänger på allu
sioner till ett enda källdomänselement i någon enstaka fast fras blir akti
veringsindikationen mindre klar. I det senare fallet kan man misstänka 
att aktiveringsstyrkan är relativt svag. Något sådant gäller för abstrakt 
vikt, som framför allt alluderar till viktens storlek, med ett fatal kolloka-
tionstyper som dessutom inte härrör från källdomänen. Aktiverings
bredden ger också tydligare utslag redan på frasnivå: stelnade fraser som 
inbegriper flera källdomänsuttryck torde allmänt ha högre indikations
värde än fraser med bara ett; X väger tyngre i vågskålen och vägd på en 
våg och befunnen för lätt ger således tydligare bildlighetsindikationer än 
ett tungt skäl. En aktiveringsbredd med mycket låga frekvenser ger 
emellertid knappast någon tydlig bildlighetsindikation. Det är därför 
väsentligt att beakta samspelet mellan bredd och frekvens. 



10.2. Två domändelar med olika bildlighet 

Den domän som stått i fokus för undersökningarna, och som här 
benämnts VIKT-TYNGD, har i själva verket visat sig naturligt uppdelad i 
två delar, både vad gäller det konkreta och det abstrakta språkbruket. De 
båda substantiven vikt och tyngd kan användas som etikett för var sin 
del. Gemensamt är att de konkreta betydelserna rör fysiska kroppars 
massa. Viktdelen är relaterad till mätning och värdering av massan 
genom vägning och realiseras tydligast i orden vikt, väga och våg. 
Tyngddelen är relaterad till gravitationen och dess verkningar på 
massan, med ord som tyngd, tynga, lätta och balansera. De konkreta 
liksom de överförda användningarna präglas här av förkroppsligade 
upplevelser, och förknippas tydligt med förflyttning och vertikalitet. 

Delarna är i många avseenden påfallande separerade, även om de 
också har givna beröringspunkter och det förekommer en hel del över
lappning. De studerade ordens huvudsakliga domändelstillhörighet lik
som deras normala bildlighetsgrad framgår av figur 9 nedan. I båda 
domändelarna är massans storlek central - men den förknippas med 
olika följder. I vikt- och vägningssammanhang innebär stor massa ett 
högt värde och stor betydenhet.' I tyngdsammanhang medför den 
besvärande påfrestningar, och förflyttningar blir mödosamma. Dessa 
samband speglas tydligt även i de överförda användningarna. 

En av domändelamas beröringspunkter består i att tyngdkraften ut
nyttjas i själva vägningsförfarandet. Flera ord används i båda domän-
delarna. Tyngdadjektiven tung och lätt förekommer t.ex. flitigt i båda, 
även om tyngddelsbetydelserna dominerar. Viktdelsverbet väga har 
också betydelser som närmar sig tyngddelens, t.ex. i han satt och vägde 
på stolen, där det kroppsliga gravitationsparerandet satts mer i fokus 
(liksom hos det synonyma balansera). 

En särskild grupp ord beskriver fördelning av tyngd eller vikt: i första 
hand kroppstyngd, tyngdpunkt, huvudvikt, tonvikt - i viss utsträckning 
även tyngd. Konkret hör tyngdfördelning närmast samman med tyngd-
delen, eftersom det där handlar om att parera gravitationens verkningar. 
Den konkreta fördelningen gäller främst människors och djurs kropps-

' Människors kroppsvikt har helt andra implikationer, men dessa figurerar inte meta
foriskt med viktdelens ord. Uttryck som gå upp i vikt används t.ex. inte metaforiskt. 
1 den mån kroppsvikten och dess implikationer förekommer i metaforiska samman
hang nyttjas tyngddelens ord, som i lägga tyngd bakom orden eller en tung politiker, 
men även dessa uttryckssätt har relativt svag koppling till kroppsvikt. 



vikt. (Detta är också den enda användningen för kroppstyngd, som just 
är något man fördelar, till skillnad från kroppsvikt.) De överförda 
användningarna hör emellertid närmast till viktdelen; de figurerar i 
betydelser och sammanhang som mest påminner om viktdelsordens 
metaforiska nyanser. De denoterar metaforiskt oftast en relation mellan 
en helhet och dess mest framträdande del. Det innebär att tyngdpunkt 
byter domändel när det används metaforiskt. Något liknande kan sägas 
om tyngdfördelningsbetydelsen av tyngd, vars metaforiska användning 
är kopplad till positiv tyngd, som allmänt ligger ganska nära de över
förda användningarna av vikt. (Viktorden tonvikt och huvudvikt används 
aldrig om konkret vikt.') Tyngdfördelning utnyttjas däremot sällan i 
tyngddelens metaforik, exempelvis figurerar den inte i metaforisk för
flyttning: överfört brukar vi t.ex. inte fördela bördans tyngd på ett sätt 
som gör den mindre påfrestande: *han fördelade den tunga sorgen på 
båda axlarna för att den inte skulle bli så outhärdlig att bära. (Däremot 
kan flera personer dela en börda för att minska dess verkan.) 

För avhandlingens problemställningar är det inte särskilt väsentligt 
om man väljer att betrakta de båda domändelama som två separata men 
sammankopplade domäner eller om man, som här, beskriver dem som 
två delar av samma övergripande domän. Det väsentliga är att man är 
medveten om både släktskapen - begreppsligt och lexikalt - och den 
tydliga uppdelningen. Domändelama ingår dock i skilda projicerings
mönster. Därför representerar de i viss mening olika källdomäner i 
metaforiska sammanhang, och projiceringarna går delvis till olika 
måldomäner. (Se vidare 10.3.2 och 10.3.3.) 

De metaforiska användningar som utgår från tyngddelen uppvisar gene
rellt starkare bildlighet än viktdelens metaforer. Men orden inom 
respektive del varierar också i bildlighet: väga uppvisar t.ex. starkare 
bildlighet än vikt, liksom tynga och participet tyngd uppvisar starkare 
bildlighet än lätta och lättad. Bildligheten är kopplad både till koncep-
tuella förhållanden (såsom domändelstillhörigheten) och till lexemet i 
sig. I figur 9 har de utförligast behandlade orden i studien inordnats i en 
bildlighetsskala där ord som huvudsakligen hör till viktdelen har kursi
verats.^ 

' Även konkreta tyngdfördelningsord som bakvikt, framtung etc. används sporadiskt 
i överförda betydelser, men i grundmaterialet (GM) finns inga exempel på det. 
^ Märk att tyngdpunkt och balans här har klassats som viktdelsord, eftersom figuren i 
första hand beskriver de överförda användningarna. I konkret användning hör sär-



+++++ ++++ +++ ++ + _ 
tyngdl s väga övervägal avväga vikt svår 
tung balansera uppväga avvägning tonvikt övervägal 
tynga jämvikt inväga lätt övervägande s 
tyngd ρ motvikt balans (viktig) 

övervikt övervägande ρ 
tyngdl s balanserad 
tyngdpunkt lättad ρ 
lätta 

Figur 9. Gradering av de studerade ordens bildlighet. 

Bildlighetsskalan i figur 9 går från stark bildlighet (till vänster) till svag 
eller ingen alls (längst till höger). Skalsteget längst till vänster indikerar 
inte maximal bildlighet; vi får tänka oss att skalan fortsätter flera steg åt 
vänster om vi ska kunna täcka in andra metaforer än de som studerats 
här. Det måste också betonas att bildlighetsklassningen i figuren är en 
aning approximativ; det är inte helt självklart hur man ska värdera olika 
typer av bildlighetsdrag och bildlighetsindikationer mot varandra. Dess
utom är bildligheten ofta olika stark i olika typer av konstruktioner. (Se 
vidare diskussionen i 10.6.) 

Intressant nog speglas såväl ordens domändelstillhörighet som deras 
bildlighetsgrad förvånansvärt väl i de mönster som de relativa total-
frekvensema uppvisar. Detta har inte framhävts tidigare i avhandlingen, 
men mönstren kan utläsas av Appendix C. De tydligaste viktdelsorden -
tillika några av orden med svagast bildlighet - är relativt sett klart vanli
gast i riksdagsdebatterna, lite mindre vanliga i pressmaterialet och minst 
vanliga i romanerna. Detta gäller tydligt t.ex. vikt, väga, avväga, avväg
ning, överväga, balans, obalans och balanserad. Samtliga dessa 
används helt dominerande abstrakt och har då svag källdomänsanknyt-
ning (med väga som undantag). Tyngddelsorden har närmast motsatt 
fördelningsprofil - de är högfrekventa i romanmaterialen och låg
frekventa i riksdagsdebatterna, vilket således gäller tyngd (såväl sub
stantivet som participet), tung, lätt, tynga, lättad samt (något mindre 
tydligt) lätta. (Verbet balansera är vanligast i pressmaterialet och minst 

skilt tyngdpunkt till tyngddelen. 1 några fall har olika betydelser särskilts: övervägal 
står för den kognitiva betydelsen och övervägal för egenskapsbetydelsen; tyngdl 
står för positiv metaforisk tyngd och tyngd2 för negativ. Bedömningarna for parti
kelverben inkluderar konstruktioner med fristående partikel. 



vanligt i riksdagsraaterialet.) Att romanerna är bildligast kommer i och 
för sig knappast som någon överraskning. Bildligheten hänger dock inte 
enbart samman med skönlitteraturens kreativitet. En viktigare anledning 
till romanemas bildlighet är att de i hög grad behandlar själsliga upple
velser och att dessa i så stor utsträckning beskrivs som om de vore 
kroppsliga. Detta medför en stark källdomänsanknytning. Hela vårt 
själsliv är metaforiskt konceptualiserat med starkt bevarad bildlighet. 

10.3. Vad påverkar bildligheten? 

10.3.1. Ålder och frekvens 

Uttryckssättens ålder och frekvens är två faktorer som är väsentliga för 
konventionalitetsgraden i allmänhet genom att de direkt påverkar den 
lexikala styrkan, dvs. befästningsgraden, hos de lexikaliserade 
uttrycken. Båda har traditionellt också anförts som bestämmande för 
metaforers förblekning. Det har här emellertid framgått att blekheten 
inte är någon enkel funktion av frekvens och ålder. Minst samband med 
blekhet har åldern. Många av de studerade orden - i båda domändelama 
- brukades metaforiskt redan i fornsvenskan. Det gäller t.ex. väga, 
tyngd, tynga och lätta liksom även adjektiven tung, lätt och svår. En del 
uttryckssätt har använts åtminstone så länge som svenskan haft ett 
skriftspråk, exempelvis "att bära en tung börda", som har behållit det 
mesta av sin bildlighet, trots sin ålder. Av yngre datum (dvs. från 
nysvensk tid) är exempelvis själva orden (och därmed även de metafo
riska användningarna av) avväga, balans, balansera, balanserad, jäm
vikt, motvikt, tonvikt och participet lättad. ΝΕΟ anger att vikt använts 
överfört sedan 1660. 

De äldsta vikt- och tyngdmetaforerna är inte nödvändigtvis de ble
kaste och de yngsta inte automatiskt de bildligaste. Skillnader i bildlig
het kan således inte förklaras med skillnader i ålder. Därmed kan graden 
av blekhet heller inte utan vidare förklaras med förblekningsprocessens 
längd. Hög ålder är inget hinder för stark bildlighet. 

Frekvensen uppvisar lite närmare samband med blekhet än åldern gör. 
Exempelvis korrelerar blekhet med hög användningsfrekvens när vi 
jämför det bleka substantivet vikt med det starkt bildliga men bara hälf
ten så frekventa tyngd-, detsamma finner vi när vi jämför lätta med det 
likaledes hälften så vanliga tynga', när vi jämför lätt och svår med tung; 



och slutligen när vi jämför balans med balansera.^ När vi ser på ord 
med i någon mening likartad betydelse verkar det således finnas ett visst 
relativt samband mellan (hög) frekvens och (svag) bildlighet - men 
korrelationerna är inte absoluta; vi kan inte genom enbart frekvensen 
fastställa eller förutsäga bildlighetsgraden hos ett ord. Frekvensrelatio
ner speglar således inte alltid bildlighetsrelationer: sammansättningen 
tyngdpunkt uppvisar exempelvis både högre frekvens och starkare bild
lighet än vÆ^sammansåttningen tonvikt, men tyngdpunkt är å andra 
sidan mindre bildligt än tyngd, trots lägre frekvens; det adjektiviska par-
ticipet balanserad har svagare bildlighet än det mer frekventa verbet 
balansera·, verbet väga är bildligare än överväga trots att orden är unge
får lika frekventa osv. 

Hög frekvens diskuterades i teorikapitlet i samband med Bybees 
(1985) teser om hur avledda former kan utveckla allt större autonomi 
gentemot grundformerna (avsnitt 2.10.2). En faktor som verkar i den 
riktningen är hög frekvens for den deriverade formen, och skälet skulle 
vara att detta ökar sannolikheten för att ordet dyker upp i kontexter där 
grundordet inte används. När det gäller metaforförblekning är förmodli
gen andra frekvenseffekter mer pådrivande. Hög frekvens ökar här 
sannolikheten för att flera av de abstrakta betydelsenyanserna inte i 
första hand är motiverade direkt av den primära källdomänsbetydelsen 
utan snarare av andra redan överförda betydelser. Detta är sannolikt t.ex. 
fallet med balans, där de dikotomiska dragen till stor del bör ha spritts 
från de sekundära ekonomiska betydelserna till andra abstrakta betydel
ser, som därmed kan betraktas som tertiära. Ju fler mellanled som med
verkar i en överföring till abstrakta betydelser, desto större är sannolik
heten att betydelsen Qärmar sig från källdomänsanvändningen. 

I enlighet med antagandet i teorikapitlet (2.10.2) har undersökningen 
föga överraskande visat att det är väsentligt för bildligheten att ordet 
fortfarande har ett källdomänsbruk av viss frekvens. De allra blekaste 
orden saknar (numera) konkret användning, och de näst blekaste har 
mycket höga abstraktionsandelar. Omvänt gynnar låg abstraktionsandel 
en stark bildlighet. Genomgående har orden i de två vänstra grupperna i 
figur 9 lägre abstraktionsandelar än de övriga - undantaget övervikt som 
ligger på 66 procent, vilket är lågt i den här undersökningen. Abstrak-

' Beskrivningen i det här stycket utgår från den totala användningsfrekvensen i 
grundmaterialet, GM. Relationerna mellan bildlighet och frekvens består emellertid 
till största delen även om man i stället utgår från metaforfrekvensema eller från 
abstraktionsandelen. 



tionsandel under 65 procent uppvisar väga, tyngd och balansera, som 
alla hör till de bildligaste. En jämn fördelning av konkreta och metafo
riska belägg gynnar således bildligheten. Här ska dock åter märkas att 
den exakta abstraktionsandelen inte har kunnat fastställas för samtliga 
ord. De enda ytterligare ord som skulle kunna komma i fråga för låg 
abstraktionsandel - dvs. hög konkretionsandel - är emellertid tung och 
kanske lätta, beroende på var man drar abstraktionsgränsen. Här ska 
också märkas att de framräknade abstraktionsandelama säkert ligger väl 
högt jämfört med det totala språkbruket. Både riksdagsdebatter och tid
ningsprosa representerar tämligen abstrakta diskurstyper. Relationerna 
mellan ordens abstraktionsandelar skulle emellertid till största delen stå 
sig även vid en presumtiv totalanalys av språkbruket. 

10.3.2. Källdomänens karaktär 

Om nu varken frekvensen eller åldern eller ens förekomsten av en för
blekningsprocess är särskilt avgörande kan man fråga sig vad som verk
ligen bestämmer bildligheten. Den faktor som i avhandlingen visat sig 
mest väsentlig för bildlighetsgraden är källdomänsbegreppens karaktär. 
Framför allt har de båda källdomänsdelama påtagligt olika bildlighets-
potential. Hur detta yttrar sig framkommer på flera ställen i det här 
kapitlet liksom i empirikapitlen. Skillnaderna i domändelarnas 
konceptuella förutsättningar sammanfattas i figur 10. När jag nedan 
refererar till källdomänens karaktär är det liktydigt med respektive 
domändels karaktär. 

Viktdelen Tyngddelen 
- bygger på mätningsprocedurer 
- involverar manipulering av fysiska 
föremål 
- är objektiv 
- styrs av kulturella praktiker 

- är föränderlig 
- innefattar fenomen som olika 
språkbrukare har varierande 
förtrogenhet med 

- bygger på sinnesförnimmelser 
- involverar personliga kroppsliga 
erfarenheter 
- är subjektiv 
- styrs av jordens konstitution och 
fysikens lagar 
- är beständig 
- innefattar fenomen som alla 
språkbrukare har samma förtrogenhet 
med 

Figur 10. Domändelamas förutsättningar. 



I viktdelen implicerar stor massa framfor allt högt värde och stor bety
denhet. Detta är redan i konkreta sammanhang i sig mer abstrakta egen
skaper än tyngddelens kroppsligt mer påtagliga och förnimbara effekter 
av stor massa. Projiceringspotentialen i viktdelen är därför mer begrän
sad redan i utgångsläget, eftersom fysisk vikt är mindre konkret än 
fysisk tyngd. (Åter med den egna kroppsvikten som undantag, se 
noterna på sidorna 323 och 342.) 

Av figur 10 framgår också varför tyngddelens ord har betydligt större 
förutsättningar att bibehålla sin bildlighet. Tyngddelens begrepp är i sig 
mer beständiga, eftersom de bygger på generellt verkande fysiska lagar, 
medan viktdelens är mer kulturellt betingade. Tyngddelens villkor 
påverkar därför också alla människor lika, och kommer att försätta att 
göra så. 

Det är i tyngddelen vi hittar de mest förkroppsligade metaforerna, 
men det är inte självklart vilka slutsatser vi ska dra av det. Vi har, fram
for allt i όα/α/75-kapitlet, konstaterat att det inte alltid är de mest för
kroppsligade konkreta betydelserna som motiverat de mest frekventa 
metaforiska användningarna, tvärtemot vad som ofta hävdats inom den 
konceptuella metaforteorin. Förkroppsligandet är således inte en förut
sättning för att metaforiken ska komma till stånd. Däremot pekar 
avhandlingsresultaten tydligt mot slutsatsen att de metaforer som är 
påtagligt kroppsligt motiverade tenderar att behålla mer av sin bildlig
het. Förmodligen är de också bildligare redan i utgångsläget. Denna 
slutsats skulle därmed förutsäga att exempelvis den relativt färska dator-
virusmetaforen - som flera gånger använts som exempel i teorikapitlet -
sannolikt kommer att förblekas avsevärt framöver, eftersom det inte är 
de mest personliga och förkroppsligade erfarenheterna av biologiska 
virus som nyttjas i projiceringen (såsom sjukdomssymtom), utan fÖr de 
flesta mer sekundärt tillägnade kunskaper om hur virus fungerar (för
ökning, spridningssätt etc.). 

I balanskapitlet nämndes också källdomänens grad av rumslighet och 
schematicitet som faktorer som påverkar bildligheten, vilket diskuteras 
vidare i avsnitt 10.6.1. 

Källdomänens karaktär slår igenom mycket kraftigt i bildlighets-
graden. Om källdomänen - eller en del av den - minskar i betydenhet 
eller blir helt obsolet kan det därför också bidra till att bleka metaforer 
utan vare sig frekventa upprepningar eller hög ålder. Att ok är blekare än 
börda beror varken på intensivare nötning eller högre ålder utan på att 
allt färre vet vad ett ok är och än mindre använder det. Den tidsfaktor 



som är mest relevant här rör således närmast hur länge sedan företeelsen 
försvann (snarare än hur länge sedan ordet metaforiserades) och den 
mest väsentliga frekvensfaktom är närmast antalet möten med den kon
kreta företeelsen (snarare än antalet möten med det metaforiska ordet). 

10.3.3. Måldomänens karaktär 

Måldomänernas karaktär verkar inte ha lika stark inverkan på bildlig-
heten som källdomänens. De flesta av de studerade orden har mycket 
bred metaforisk användning och kan brukas mycket allmängiltigt om 
diverse mer eller mindre abstrakta företeelser. Ofta är det svårt att hitta 
en träffande sammanfattande etikett för de skiftande måldomänerna. 
Sådana etiketter blir med nödvändighet vaga och abstrakta - som 
bekymmer som här valts som övergripande målbeteckning för förflytt-
ningsmetaforema. Denna bredd av måldomäner skulle i sig teoretiskt 
kunna verka i förblekande riktning. Så verkar dock inte generellt vara 
fallet. 

En typ av måldomän som skiljer ut sig motsvaras av de betydelser 
som jag ofta har benämnt själsliga. Ord som till stor del används om 
psykiska upplevelser tenderar att ha stark bildlighet - förutsatt att 
abstraktionsandelen inte är alltför hög. De själsliga betydelserna av tung, 
tynga och tyngd (såväl participet som substantivet) är t.ex. mycket van
liga och har stark bildlighet. Ett flertal gånger har vi konstaterat att 
kroppsliga och själsliga intryck beskrivs mycket likartat; kollokatio-
nema är inte sällan gemensamma och själva upplevelserna torde många 
gånger faktiskt vara svåra att skilja åt rent fysiologiskt. De själsliga 
metaforanvändningama bildar också ofta en brygga över till mer påtag
ligt abstrakta domäner, som därigenom kan få starkare bildlighet än de 
annars skulle ha fatt. 

För ord som nästan enbart används metaforiskt blir den själsliga bild-
ligheten däremot inte lika påfallande; vilket exempelvis gäller participet 
lättad, som nästan uteslutande har själsliga betydelser. Inte heller de 
själsliga användningarna av balanserad är särskilt bildliga, vilket även 
här till stor del beror på att de konkreta användningarna är så fa. Man 
kan här jämföra med participet tyngd, som också främst är själsligt, men 
som även används om fysiska tyngdkraftsrelaterade fenomen. 

Med en viss förenkling kan sägas att viktdelens metaforer framför allt 
brukas om intentionella kognitiva handlingar - det gäller att intellek
tuellt bedöma och värdera i stort sett vilka abstrakta fenomen som helst. 



Tyngddelens metaforer används däremot till stor del för icke-intentio-
nella emotionella upplevelser. Denna generalisering stämmer mest 
konsekvent för viktdelen, som knappast alls kan användas om emotio
nella företeelser, medan flera av tyngddelens ord brukas även för kogni-
tiva fenomen. Med en liknande generalisering kan sägas att de abstrakta 
viktdelsbetydelserna är positivt laddade medan tyngddelsbetydelsema 
till stor del är negativa. Med detta i minnet kan man fråga sig om skill
naderna i bildlighet kanske ska kopplas till måldomänernas karaktär, 
dvs. till det faktum att källdomänsdelarna används om olika typer av 
abstrakta företeelser? Är det kanske så att oavsett vilka metaforer vi 
väljer för emotionella upplevelser kommer de att förbli bildligare än 
motsvarande metaforer för intellektuella processer? 

Frågan är inte helt enkel att besvara entydigt. Kanske är den också 
principiellt oavgörbar. Givet att vi tenderar att välja olika typer av 
källdomäner för intellektuella respektive emotionella erfarenheter är det 
vanskligt att fastställa om den resulterande bildlighetsgraden är en effekt 
av källdomän eller måldomän eller av själva sammankopplingen. 

Det finns emellertid flera indikationer på att måldomänsbetydelsemas 
karaktär är mindre avgörande. När substantivet tyngd används överfört i 
positiv bemärkelse ligger betydelsen nära den abstrakta v/Ä:/-betydelsen. 
Ändå behåller tyngd betydligt fler källdomänsdrag, vilket mest beror på 
en starkare koppling till själva tyngdkraften. Den svaga bildligheten för 
de själsliga participen lättad och balanserad pekar i samma riktning. 
Inte heller där är måldomänstypen i sig avgörande för bildligheten. Det 
väsentliga är snarare att orden har en stark koppling till ett källdomäns-
bruk. Kopplingen måste dessutom gälla samma ord; det verkar inte 
hjälpa för participet lättad att verbet lätta har någorlunda starka käll-
domänskopplingar. 

10.3.4. Likhet, avstånd och kontinuum 

I teorikapitlet diskuterades att graden av likhet mellan käll- och mål
domän ofta uttrycks med avståndsmetaforer. Om avståndet mellan två 
betydelsers bakgrundsdomäner är litet betraktas något uttryck hellre som 
metonym än som metafor, och detta påverkar metaforiciteten snarare än 
bildligheten. Sannolikt finns här ett samspel. Särskilt när stark metafori-
citet och svag bildlighet kombineras kan det påskynda förbleknings
processen. Om avståndet är stort, dvs. om domänerna är väsensskilda, 
samtidigt som bildligheten är svag finns förutsättningar för en accéléré-



rande autonomisering och förblekning, vilket sannolikt är vad som nu 
händer med vikt. 

En närliggande avståndsaspekt, för att fortsätta detta metametaforiska 
sätt att resonera, verkar i motsatt riktning och har visat sig väsentlig för 
bildligheten. Den rör i vilken utsträckning det existerar ett kontinuum av 
relativt närliggande betydelsenyanser - från de primära fysiska betydel
serna, via relativt konkreta utvidgningar och gradvis vidare till alltmer 
abstrakta metaforiseringar. Existerar ett sådant kontinuum av nyanser 
gynnas bildligheten - men inte nödvändigtvis metaforiciteten, eftersom 
några av nyansstegen då hamnar nära varandra och nära den primära 
konkreta betydelsen. Det blir svårare att dra en skarp gräns mellan 
konkret och abstrakt. Kollokationer som används i hela kontinuumet 
stärker bildligheten ytterligare, som t.ex. konstruktionerna med hela sin 
tyngd, tyngden av X samt lätta (på) trycket. 

De själsliga användningarna fungerar ofta som en bro mellan de 
påtagligt fysiska och de klart abstrakta betydelserna. Förekomsten av 
psykosomatiska symtom gör att det ibland kan vara svårt att skilja 
primärt psykiskt orsakade upplevelser från primärt fysiskt orsakade, vil
ket inte hindrar att fysiska symtombeskrivningar ofta används rent meta
foriskt, exempelvis i resonemang om hur man gör sig av med bördor 
som tynger och tröttar. 

Ett fenomen som i viss mån illustrerar detta och som bidrar till stark 
bildlighet är tendenserna till sammansmältning av fysisk och metaforisk 
förflyttning. Den genuint metaforiska forflyttningen - det mödosamma 
bärandet av tunga abstrakta bördor - refererar normalt inte till någon 
egentlig rörelse eller positionsforändring. Förflyttandet är nästan helt 
metaforiskt och uttrycker ofta ett tillstånd snarare än ett dynamiskt 
skeende. Bördorna utgörs av mer eller mindre abstrakta plågor som sorg, 
ansvar, skatter osv. Samtidigt förutsätts sådana bördor ibland kunna 
påverka faktiska rörelser och faktiska förflyttningar på ett mycket 
påtagligt sätt, se åter exemplen (421), (424) och (425) samt avsnitt 8.8. 
På liknande sätt fungerar det konventionaliserade sättet att metonymiskt 
benämna forflyttningsvägen som tung·, tyngdupplevelsen ankommer här 
egentligen själva förflyttandet och kan orsakas av själva vägens beskaf
fenhet (vid konkret förflyttning) men också av såväl bördans karaktär 
som av bärarens tillstånd. I de båda senare fallen kan det som verkar 
tyngande vara såväl konkret som abstrakt - dvs. en fysisk börda och ett 
fysiologiskt bärartillstånd vs en abstrakt börda och ett psykologiskt 
bärartillstånd. Både konkret och abstrakt kan vi alltså tala om en tung 



väg. Metaforisk förflyttning framställs härigenom som samma typ av 
fenomen som verklig fysisk förflyttning. I den fysiska varianten är både 
förflyttandet och bördorna konkreta, i den helmetaforiska är båda 
abstrakta, i den sammansmälta varianten är förflyttandet konkret och 
bördorna abstrakta. Sammansmältningen av det konkreta och abstrakta 
förflyttningsschemat fungerar som en länk mellan heltigenom fysisk och 
heltigenom metaforisk förflyttning, och bidrar därigenom också till 
något av ett kontinuum.' 

10.4. Lexikal och konceptuell konventionalitet 

Alla källdomänens element är inte lika centrala i domänmappningama. I 
viktdelens metaforik är de mest centrala elementen vägandet (värderan
det), vikten (betydenheten) och vågen (redskapet). Dessa element nyttjas 
konventionellt också i de metaforiska projiceringarna, men i olika ut
sträckning. Oftast projicerade är vägandet och vikten, medan vågen är 
mindre frekvent och mindre prominent i metaforiska sammanhang. 
Orden vikt och väga är följaktligen också de mest frekventa av vikt
delens ord i kraft av både konkret och abstrakt prominens.^ 

Undersökningsresultaten har klart demonstrerat att styrkan i de kon-
ceptuella korrespondenserna mellan källdomän och måldomän till stor 
del är lexikalt bunden. Förmågan att aktivera källdomänselement varie
rar mellan de metaforiska orden. Tydligast märks detta i relationerna 
mellan viktdelens element och hur dessa relationer avspeglas i beläggs-
kontexterna. I källdomänen är sambanden självklara: vi väger med hjälp 
av vågen för att fastställa vikten.^ Sambanden är också mycket fram
trädande i de konkreta beläggen, där framför allt vikt och väga samvarie
rar mycket frekvent. Desto mer anmärkningsvärt är det att denna rela
tion är så gott som osynlig i de abstrakta beläggen, där väga och vikt 
nästan aldrig förekommer tillsammans. Viktelementet är för den skull 
inte helt frånvarande i de abstrakta väga-beläggen, men det uttrycks inte 

' En liknande typ av sammansmältning uppvisar flera av tyngdpunkts-beläggen, där 
den metaforiska lokaliseringsbenägenheten i flera fall sammanfaller med en faktisk 
geografisk lokalisering. 
^ Lemmat våg har visserligen inte exce erats och studerats som nodord i undersök
ningen, men en kontroll i Språkbankens konkordanser visar att det är mindre fre
kvent än lemmana väga och vikt. 
' Som framgått kan väga även användas intransitivt for att ange viktens storlek, både 
konkret och abstrakt. 



med ordet vikt\ I stället säger vi ofta att något med stor betydenhet väger 
tungt. Vi kan också använda fasta fraser som "A är vägd på en våg och 
befunnen for lätt". Däremot är vägningselementet helt frånvarande i de 
abstrakta v/fo-beläggen. 

Den slutsats man måste dra är att källdomänens relation mellan 
vägandet och vikten har varierande prominens i måldomänen, och pro-
minensen varierar med orden. Annorlunda uttryckt: orden väga respek
tive vikt projiceras snarast var för sig till sina abstrakta motsvarigheter, 
de projiceras inte som delar av en konceptuell helhet. Den övriga käll-
domänen är över huvud taget knappt märkbar i v/Ä:i-projiceringama, som 
till skillnad från väg-a-projiceringarna inte heller gör bruk av vågen. 
(Åter är vågelementet dock mycket tydligt närvarande i de konkreta 
beläggen för både väga och vikt.) Då är källdomänen betydligt mer 
framträdande i de abstrakta väga-kontextema. Trots att vikt- och väga-
projiceringarna utgår från samma källdomänsdel och principiellt är 
koherenta med varandra försvinner således den i källdomänen självklara 
relationen mellan orden när de överförs till abstrakta domäner. Detta gör 
att domänmappningen inte är så systematisk som den i förstone kan 
synas vara. Polysemimönstren är inte så regelbundna och de lexikalise-
rade metaforerna styrs inte (enbart) av domänmappningen. Detta är för
modligen en generell sanning. Konceptuella metaforer bör nog snarare 
uppfattas som kognitiva tendenser än som systematiska och koherenta 
system som överordnas den lexikala semantiken. Dessutom påverkas 
domänmappningar av den lexikala språkutvecklingen. 

Vågen, framför allt vågskålar, förekommer således i en hel del 
abstrakta väga-belägg, däremot nästan inte alls i de abstrakta v/fo-beläg-
gen. Men även i väga-kontexterna är vågen ett betydligt mindre promi
nent element än viktens storlek. Vågens mer perifera roll accentueras 
också av att den inte korresponderar med något måldomänselement. Den 
fungerar mer som ett blendornament, och dess metaforiska roll är 
ganska diffus och delvis transformerad jämfört med källdomänsanvänd-
ningen. Den bidrar emellertid alltjämt till att upprätthålla anknytningen 
till källdomänen. Vågförekomsterna bibehåller därigenom vägandets 
bildlighet. 

Tyngddelen visar inte lika påfallande skillnader som viktdelen mellan 
olika element och olika ord. 

Analyserna har pekat på flera drag i metaforemas lexikala semantik som 
inte är styrda av systematiska konceptuella korrespondenser, men heller 



knappast är slumpmässiga. Det gäller t.ex. de olika bördeetiketternas 
skiftande motsvarigheter i måldomänema (avsnitt 8.5). Det gäller att en 
måldomänsbetydelse kan motiveras av flera olika källdomänsbetydelser 
(som fallet är med positiv tyngd och själsbalans). Det gäller att partiklar 
har olika funktion i konkreta och abstrakta kontexter; deras rumslighet 
är ibland tydligare i de abstrakta (som för övervikt, överväga, uppväga). 
Det gäller att vissa överförda användningar mindre motiveras av samma 
ords källdomänsbruk utan mer av besläktade ords användning, kanske 
t.o.m. deras måldomänsbruk (som övervikt, se även 4.6.2.6). Det gäller 
att particip i flera fall har relativt självständiga betydelser visavi grund
verben (som lättad, balanserad). Det gäller också att tyngdadjektivens 
antonymt samordnade adjektiv inte är så parallellt antonyma i de meta
foriska användningarna (se 6.3). Man kan också fråga sig om svenskar 
har andra bildscheman för tyngdkraft än amerikaner, eftersom exempel
vis tung/tungt inte kan användas på samma sätt som engelskans 
heavy/heavily, vars metaforiska betydelser sägs utgå från projicerade 
bildscheman (Johnson 1987). Beror skillnaderna på att vi har skilda 
konceptuella scheman för gravitation eller handlar det om lexikalise-
ringsskillnader? Det senare verkar rimligast. 

Inte i något av dessa fall är den lexikala semantiken förutsägbar 
utifrån någon generell domänmappning eller från andra konceptuella 
förhållanden. Domänmappningar är inte nog för att vare sig förstå meta
forerna riktigt eller använda dem idiomatiskt. För detta måste man 
känna semantiken för de specifika lexikala enheterna. Semantiken 
präglas in i lexikonet tillsammans med kollokationsmönstren under 
konventionaliseringsprocessen, som ständigt fortgår. Exakt vad som in
präglas hänger bl.a. samman med i vilka typer av diskurser metaforerna 
lexikaliseras, och vilka kommunikativa behov och villkor som utmärker 
dessa diskurser. (Se vidare 10.5.) 

Domänmappningarna är heller inte den enda betydelsemotiverande 
strukturen, särskilt inte i de morfologiskt komplexa exemplen ovan, dvs. 
sammansättningarna. En metafor som utgör en sammansättning motive
ras i sin betydelse från flera håll och på flera plan: dels från den 
morfologiska strukturen, dels från domänmappningen, dvs. den kon
ceptuella projiceringen från en källdomän till en måldomän. En sam
mansättning som i källdomänen morfologiskt motiveras av vissa bety
delser av de ingående leden kan i måldomänen mycket väl komma att 
motiveras av delvis andra konventionella betydelser hos leden. Detta 
gäller exempelvis mot i motvikt. Den fasta värderingen av motviktens 



båda motställda ponderander motiveras inte av källdomänsbetydelsen av 
sammansättningen. En positiv företeelse utgör i konkreta vägnings-
sammanhang inte en motkraft till en negativ. Detta betydelsedrag moti
veras i stället dels av uttrycksbehoven i vissa diskurssammanhang, dels 
av vissa andra konventionella användningar av mot, som i motgift, mot
bild och motkraft, som fungerar på liknande sätt. (En positiv motbild 
ställs mot en negativ bild osv., knappast tvärtom.) På så sätt kan en i 
källdomänen morfologiskt demotiverad sammansättning på olika sätt 
remotiveras i måldomänsanvändningen. Den adversativa laddningen hos 
mot är klart starkare i de överförda användningarna av motvikt än den är 
i källdomänen. (Remotivering är också ett skäl till att anomalisering inte 
är en enkelriktad process.) Motivering är således ett mycket 
mångfasetterat semantiskt fenomen, där olika plan interagerar. 

10.5. Bildlighet och förblekningsprocesser 

Vi måste tänka oss att bildligheten påverkas av en mängd faktorer, för
utom källdomänens konceptuella karaktär, som ovan har lyfts fram 
speciellt. Några faktorer som här behandlats är hur starkt uttrycket för
knippas med en given källdomän samt hur mycket vi vet om källdomän 
respektive måldomän - ju mer vi vet om källdomänen och ju mindre vi 
vet om måldomänen, desto starkare blir bildligheten. Sådan kunskap 
varierar givetvis mellan individer och över tid, dvs. den är föränderlig. 

När metaforen standardiseras begränsas dess teoretiska spektrum av 
tolkningsmöjligheter och den knyts till vissa föredragna standard
tolkningar. Detta är uppenbart en följd av konventionaliseringen, men 
det inträffar redan i och med etableringen. Det är således inte en effekt 
av långsiktig förblekning. Icke desto mindre kan bildligheten givetvis 
påverkas av förblekningprocesser. Vi har i avhandlingen inte kunnat 
studera sådana processer i sig, men i många fall har vi betraktat vad som 
till viss del rimligen är resultatet av konventionaliserings- och förblek
ningsprocesser. I inledningskapitlet angavs två principeilt skilda typer 
av förblekningsprocesser: autonomisering respektive generalisering. 

Autonomisering är relativt problemfritt att belägga med kolloka-
tionsanalyser, eftersom vi här kan ta fasta på de centrala olikheterna i 
användning. Skillnader är här lättare att påvisa och tolka än likheter. Ju 
fler och ju striktare genomförda olikheterna är i de centrala kolloka-
tionsmönstren, desto tydligare är det att en autonomisering har ägt rum. 
(Vill vi vara helt säkra på hur det diakrona förloppet har sett ut måste vi 



jämföra med hur stora likheterna/olikheterna var i tidigare skeden.) För 
flera av de undersökta orden liar samma typer av kollokationer visat sig 
centrala för de konkreta och de abstrakta betydelserna. Icke desto 
mindre uttrycks de med olika kollokationer i de respektive betydelserna 
- även i fall där de mycket väl hade kunnat nyttja samma uttryckssätt. 
Det gäller t.ex. sätten att uttrycka viktens storlek (för både vikt och 
väga), tyngdpunktens lokalisering och förflyttning samt balansens båda 
poler. 

En helt genomförd autonomisering resulterar i homonymi, där 
betydelserna inte längre är relaterade och formlikheten upplevs som helt 
tillfällig. Några exempel på fullständig homonymisering har inte fram
kommit i avhandlingens analyser. Att döma av dessa undersökningar 
torde det i stället vara vanligare att källdomänsbruket helt upphör, vilket 
exempelvis har skett med svår, eller aldrig ens har existerat. Det senare 
gäller sannolikt överväga i betydelsen 'tänka igenom', som förmodligen 
aldrig har motsvarats av någon konkret användning. (Inte heller viktig 
verkar ha brukats konkret i större utsträckning, vilket däremot var fallet 
med det äldre viktoger.) Längst i autonomisering har i övrigt vikt gått. 
Källdomänsanknytningen har dock inte helt försvunnit. 

Generalisering är svårare att entydigt påvisa med kollokationsana-
lyser, eftersom det här gäller att ta ställning till likheternas karaktär. 
Metaforisering resulterar automatiskt i semantiska och kollokationella 
likheter, eftersom föreställningar och uttryckssätt från källdomänen pro
jiceras till måldomänen. En eventuell generalisering innebär inte nöd
vändigtvis att likheterna minskar - delvis snarare tvärtom. Däremot om
struktureras relationen mellan de inblandade domänerna. Källdomänen 
blir här inte längre den konceptuellt styrande och projicerande enheten, 
utan en med måldomänen jämbördig medlem av en mer överordnad 
kategori. För att en fullständig generalisering ska anses ha ägt rum måste 
källdomänen därför ha slutat uppfattas som den prototypiska represen
tanten för den överordnade kategori som nu rymmer både källdomän 
och måldomän(er). Med den terminologi som använts i den här avhand
lingen kan man säga att generaliseringen defmitionsmässigt medför 
minskad metaforicitet men inte nödvändigtvis minskad bildlighet. Fort
farande aktiveras ett antal semantiska drag från källdomänen, men de 
förknippas nu inte längre lika självklart med källdomänen, utan ses som 
mer generella drag. Det är därför inte helt enkelt att skilja bildlighet från 
generalisering. 



Fullständig generalisering av ett metaforiskt uttryck är förmodligen 
sällsynt, och i föreliggande studie finns inga sådana exempel. (Adjekti
vet svår innefattar ju exempelvis inte längre konkret tyngd.) Skälen är 
antagligen principiella. Särskilt i fall där den presumtivt generella 
domänen nu består av en konkret deldomän (ursprungligen källdomä-
nen) och ett antal abstrakta deldomäner, kommer källdomänen som enda 
konkreta representant att bli föremål för återkommande metaforiska 
elaborationer, vilket medför att den behåller mycket av sin käll-
domänsprägel. (Även abstrakta vågor fortfar exempelvis att skölja in 
och forsa fram.) Generalitet torde därför vara lättast att påvisa mellan 
olika konkreta betydelsenyanser, å ena sidan, respektive mellan olika 
abstrakta betydelser, å den andra. Fullständig generalitet som överskri
der gränsen mellan det tydligt konkreta och det tydligt abstrakta har svå
rare att utvecklas, vilket säkert har att göra med människans väl belagda 
benägenhet att strukturera kategorier i mer prototypiska respektive mer 
perifera medlemmar (jfr t.ex. Lakoff 1987). I undersökningen uppvisar 
de mer abstrakta nyanserna av substantivet balans en del tydligt genera
liserade drag; samma typer av kollokationer används i ett antal olika 
måldomäner. Däremot är såväl de kroppsliga som de själsliga balans-
användningama avvikande gentemot de abstrakta. 

Lakoff och hans medarbetare verkar därför ha rätt i att det sällan är 
adekvat att beskriva metaforutveckling som en totalt genomförd 
generalisering och abstrahering av något ursprungligen metaforiskt (jfr 
avsnitt 2.5). Däremot torde utvecklingar i riktning mot generalisering 
vara mycket vanliga. En viss grad av generalisering äger ofta rum 
genom att källdomänens relativa betydelse minskar när måldomänens 
bruk väl har befästs. Kanske sprider sig metaforiken vidare till 
ytterligare måldomäner, vilket leder till försvagad bildlighet. 

Å andra sidan innebär generalisering att källdomänsinflytandet till 
viss del bibehålls. Domänerna fortfar att vara sammanlänkade, och 
generalisering leder inte automatiskt till begreppslig neutralitet eller 
objektivitet. Konventionell metaforisering innebär definitionsmässigt att 
källdomänen laddar måldomänen med semantiska drag, oavsett om 
dessa senare generaliseras i viss utsträckning. Med en annan källdomän 
hade både måldomänen och den nya övergripande domänen laddats med 
andra drag. (Det hade hänt ifall vi konventionellt hade sett på t.ex. makt
relationer i termer av smakfömimmelser i stället för balans, eller om vi 
hade behandlat smakrelationer i termer av krig i stället för balans.) 



Förblekningsprocessen kan principiellt yttra sig på olika sätt: käll-
domänselement kan schematiseras, försvagas, transformeras, bli mer 
sällsynta eller försvinna helt. Schematiseringen yttrar sig i att vissa 
element förlorar sina tydligaste källdomänskarakteristika och far repre
sentera mer allmänna element - såsom trycket i /ä«a-kontextema (som 
är mer schematiskt än den mer specifika tyngdkraften som trycket delvis 
har ersatt) eller de dikotomiska dragen hos många av viktdelsorden. 
Schematisering kan leda till generalisering. (Schematiseringens lite und
flyende karaktär diskuteras vidare i 10.6.1.) Försvagningen består i att 
aktiveringen av vissa element blir allt svagare och diffusare (dvs. aktive
ringsstyrkan minskar). Detta kan i sin tur öppna for transformering av 
vissa källdomänselement, såsom har skett med vågskålen, som delvis 
har förvandlats till en diffus våg i metaforiska sammanhang. På mot
svarande sätt har oket tappat sin redskapskaraktär och blivit synonymt 
med den börda som redskapet i källdomänen är till for att förflytta på ett 
effektivare sätt. Det kan också hända att vissa element blir allt mer säll
synta (dvs. aktiveringsfrekvensen minskar), för att så småningom helt 
försvinna som konventionella inslag i den överförda betydelsen, vilket 
leder till att färre källdomänselement sammantaget aktiveras (dvs. mins
kad aktiveringsbredd). Till detta kommer att relationerna mellan ele
menten kan försvagas, vilket t.ex. skett beträffande vikten och väg-
ningen, särskilt for substantivet vikt. 

Även i måldomänsbruket tillagda drag kan verka for försvagad bild-
lighet. Sålunda finns ett starkt inslag av deontisk modalitet i de metafo
riska väga-kontexterna, vilket hänger samman med de typer av utsagor 
och sammanhang som verben förekommer i - dvs. i politisk-retoriska 
diskurser. Det deontiska tvånget gentemot vägaren är främmande för 
källdomänen och Q ärmar de abstrakta användningarna från de konkreta. 
På likartat sätt finns ett tydligt kommunikativt drag i de överförda vikt-
användningarna, där vikten framhålls, betonas, understryks etc. Även 
detta drag är främmande för källdomänen, och liksom den deontiska 
modaliteten hänger det samman med det politisk-retoriska bruket. Ett 
annat tillagt drag är den positiva värderingen av det som uppväger och 
det som utgör motvikt i dikotomiska sammanhang, där den första ponde
randen fungerar som positiv motkraft till den andra. Detta drag är mest 
framträdande i pressmaterialen 

Tillägg av drag och bortfall av drag verkar till stor del ske parallellt. 
De blekaste metaforanvändningama har vi sett i riksdagsdebatterna; det 
är där vi finner minst källdomänsanknytning. Det är också där som de 



båda första av de just uppräknade källdomänsfrämmande dragen är som 
mest framträdande. Dessa drag kan ses som blendfenomen. De kan 
knappast härledas från någon abstrakt måldomän som metaforerna proji
ceras till. Dragen hänger mer samman med kommunikationsvillkoren 
för de diskurstyper där metaforiken nyttjas. Det är således inte så 
mycket vad riksdagsmännen talar om som lockar fram dessa förblek
ningsdrag (dvs. projiceringamas mål domäner) utan hur kommunikatio
nen går till: Vem som säger vad till vem i vilket sammanhang. Det 
handlar här om att ställa politiska krav, att betona vad som görs eller bör 
göras, att försvara en förd politik, att visa handlingskraft, att sätta det 
goda mot det onda för att motverka negativa samhällstendenser osv. 
Brukssammanhangen laddar därmed metaforerna med betydelsedrag, 
vilket är ett skäl till att olika texttyper och diskurstyper uppvisar olik
heter i bildlighet. 

10.6. Vilka källdomänsdrag bibehålls? 

Avhandlingens analyser inbegriper endast i undantagsfall jämförelser 
mellan dagens och äldre tiders metaforanvändningar. I stället har fokus 
legat på vilka källdomänsdrag som i nutida språkbruk aktiveras även i 
måldomänen. Nedan diskuteras vad som bibehålls i överföringen, dvs. 
vilka källdomänsdrag som kvarstår i dagens måldomänsanvändningar 
jämfört med dagens källdomänsanvändningar - /«ie jämfört med svunna 
tiders metaforik. Det som bibehålls i dagens projiceringar är sannolikt 
en delmängd av det som bibehölls även i äldre tider. Vi har inga skäl att 
tro att några av dessa drag är sentida tillägg. Helt säkra kan vi dock inte 
vara utan att närmare studera det diakrona förloppet. Vi kan däremot 
inte utan vidare anta att de källdomänsdrag som i dag inte ingår i 
projiceringarna har försvunnit under årens lopp, dvs. att de en gång har 
projicerats för att sedan förblekna. 

De mest centrala elementen från viktdelen har redan diskuterats 
ovan: vikten, dess storlek, vågen och vägandet. Dessa aktiveras som 
nämnt i olika utsträckning för olika viktdelsord. Hos några viktdelsord 
kvarstår dessutom en viss kvantitativ prägel (tydligast för övervikt och 
vissa betydelser av övervägd), men i regel är det nu mestadels kvalita
tiva aspekter som betonas, även om kvantitet och kvalitet ofta samspe
lar: om man lägger vikt vid ett visst moment (i t.ex. en skriftlig fram
ställning) är detta sannolikt framhävt både kvalitativt och kvantitativt. 
Möjligen kan en övergång från kvantitet till kvalitet ses som en abstra-



hering. Andra ofta projicerade källdomänsdrag är motvikter och diko
tomi. Det framträdande dikotomiska draget hos många av de studerade 
orden utgår från en schematisering av balansvågens konstruktion, och 
hos några av orden (t.ex. överväga och uppvägd) dröjer också vissa 
rumsliga associationer av konstruktionen kvar. (Se också avsnitt 10.6.1.) 
Hos de vanligaste metaforiska tyngdfördelningsorden - tyngdpunkt, ton
vikt och huvudvikt - kvarstår vissa schematiska spatiala drag, framför 
allt lokaliseringsbenägenheten och flyttbarheten. 

Från tyngddelen bibehålls de plågsamma aspekterna av gravitatio
nens verkningar, vilket bl.a. yttrar sig i pressande krafter med ofta tyd
ligt vertikala inslag (särskilt för tyngd och tynga och i viss mån för lätta) 
samt nära anknytning till metaforisk förflyttning. Tyngden är också nära 
förknippad med sensoriska upplevelser och med yttre tvång. Det finns 
dessutom tendenser till mer schematiska intensitetsbetydelser hos flera 
av orden, exempelvis lätta (smärtan), tung (narkoman) och samman
sättningen vårdtyngd. Detta kan sägas motsvara det kvantitativa draget 
hos flera av viktdelsorden. Både kvantitet och intensitet är av mycket 
allmän karaktär, och frågan är hur mycket dessa drag konceptualiseras 
via källdomänen i abstrakta sammanhang. De inkluderas snarast i den 
schematiska generiska rymden, som indikerar vad som på ett abstrakt 
plan är gemensamt för källdomäns- och måldomänsbruk. 

Vissa andra mer abstrakta semantiska drag bibehålls tämligen regel
mässigt i båda domändelama. Här ingår exempelvis intentionalitet (och 
brist på intentionalitet) - jfr verben väga, avväga, överväga, lätta, tynga, 
balansera samt förflyttningsverben bära, släpa, dra. För de senare 
verben utförs handlingen av en medveten agent men ofta under visst 
yttre tvång. Även tyngdpunktens lokalisering är underkastad samma 
intentionella kontroll både konkret och metaforiskt. Polariteten kvarstår 
normalt, även om uttrycken för skalans båda poler inte används helt 
parallellt i metaforiska sammanhang (jfr balans vs obalans, tung vs lätt, 
tynga vs lätta). Däremot behålls polaritetens riktning, dvs. intensitets
värdena; ett ord som uttrycker hög konkret intensitet används också för 
den intensiva delen av den metaforiska skalan, jfr tung vs lätt. Polemas 
värdeladdning är också metaforiskt beständig. För tyngddelen är den 
negativa laddningen ett av de metaforiskt mest ihärdiga dragen - en 
minskning av tyngden uppfattas som en befrielse. För viktdelen värderas 
stor massa tvärtom positivt i metaforiska sammanhang, vilket bara är en 



av flera möjliga källdomänsimplikationer - hög kroppsvikt är t.ex. inte 
alltid positivt. 

Det sistnämnda antyder att det naturligtvis finns en mängd källdomäns-
drag som helt lämnas utanför de konventionella projiceringarna, och 
människors vikt framstår just som ett sådant drag. Kroppsvikten figure
rar inte metaforiskt hos viktorden, och abstrakt vägande är därför heller 
inte refiexivt: man väger inte sig själv för att kunna bedöma sina möjlig
heter i ett visst sammanhang.' Noggrannhet i vägandet är visserligen 
väsentligt även metaforiskt, men sifferpreciseringar av viktens storlek 
ingår inte i de metaforiska bruken. De ekonomiska implikationerna av 
vikten följer inte heller med vid överföringarna: hög vikt implicerar inte 
högt pris eller högt ekonomiskt värde i metaforiska sammanhang. Där 
saknas också samvariationen med andra fysiska dimensioner, som längd 
och höjd. 

För tyngddelen projiceras inte de fysiskt mest påtagliga effekterna av 
det tyngande; vi svettas t.ex. inte av att bära på en tung sorg. Flera andra 
drag projiceras inte heller vidare till metaforisk förflyttning: vägen, 
bördans form och storlek, bördans tyngdfördelning, bärredskap (med 
undantag av ok), balansen, bördans positionsförändring. 

10.6.1. Dikotomin och bildligheten 

Ett drag som återkommer hos många av de analyserade orden är starka 
tendenser till dikotomi, dvs. en binär motsättning mellan två (grupper 
av) företeelser. Detta drag figurerar, mer eller mindre starkt, hos vikt
delsorden väga, överväga, övervägande, avväga, avvägning, uppväga, 
motväga, motvikt, övervikt, jämvikt, balans samt hos verbet balansera. 
Dikotomin har här tolkats som en rest av den tvåarmade balansvågen, 
och flera av orden uppvisar en hävstångslogik där förstärkning av den 
ena ponderanden automatiskt minskar kraften hos den andra. Balans
vågen behöver inte vara den enda motiveringsfaktom, men sannolikt har 
den starkt bidragit till att befästa dikotomiska tankemönster, som inga-

' Adjektivet tung används förvisso alltmer om personer och mänskliga kollektiv: en 
tung politiker, en tung remissinstans etc. Den tyngd som därmed tillskrivs 
människor har emellertid inte särskilt mänskliga drag; människor med alltför stort 
inflytande beskrivs t.ex. inte som överviktiga, och bantning leder inte till mindre 
makt. Däremot används banta metaforiskt om minskningar av betydligt mer 
abstrakta foreteelser än kroppsvikten. 



lunda kan härledas till måldomänemas objektiva beskaffenhet. Dikoto-
min indikerar därför bildlighet. Dikotomin medför samtidigt problem for 
det bildlighetsbegrepp som använts i avhandlingen. 

Dikotomins bildlighet är uppenbarligen mycket schematisk. Även om 
den är en kvarleva från källdomänen kan man ifrågasätta i vilken 
utsträckning dikotomin indikerar att element från källdomänen aktive
ras. Eller snarare: förutsätter dikotomin verkligen att själva källdomänen 
aktiveras? Bildlighet har i avhandligen definierats som ett uttrycks för
måga att aktivera föreställningar från källdomänen. Det är också denna 
aktivering som möjliggör att vi kan resonera metaforiskt om mål
domänen utifrån förhållanden som gäller i källdomänen. Aktiveringen 
av källdomänen är också en förutsättning för innovativa elaborationer av 
den konventionella metaforiken. Enbart dikotomiaktivering torde 
emellertid inte räcka för sådana elaborationer. Om de undersökta orden 
har mycket svag bildlighet i övrigt, vilket är fallet för avväga, avvägning 
och övervägande, finns inte tillräcklig grund att bygga på metaforiken 
med innovativa utvidgningar, och sådana saknas mycket riktigt för dessa 
ord. 

Med påtagligt schematiska element, som exempelvis dikotomin, ter 
sig i alla händelser aktiveringen av själva källdomänen som både mindre 
nödvändig och mindre sannolik. Samtidigt har måldomänsanvänd-
ningama uppenbarligen lexikalt präglats av källdomänens dikotomidrag 
genom konventionaliseringen - kanske för mycket lång tid. Dikotomin 
torde i vilket fall mycket väl kunna fortleva även om de konceptuella 
metaforerna upphör att fungera. Således kan dikotomin tänkas bestå 
även om väga, balans, motvikt etc. helt slutar användas om fysiska 
fenomen. Detta innebär i så fall att bildlighet inte nödvändigtvis förut
sätter några tillgängliga domänmappningar. Bildlighet, i denna bemär
kelse, utgör då heller ingen oavvislig evidens för sådana domänmapp
ningar. Bildligheten indikerar i stället en semantisk prägling som kan ha 
längre varaktighet än själva källdomänen. 

Ett sådant scenario far också återverkningar för uppfattningen om en 
direktväg till betydelsen. Om nu länken till källdomänen bryts måste vi 
rimligen använda en direktväg till betydelsen, eftersom vi inte längre 
antas kunna gå via källdomänen. Denna direktbetydelse kommer 
emellertid att vara behäftad med vissa källdomänsdrag - utan att käll
domänen behöver aktiveras! Dessa källdomänsdrag har ingenting med 
måldomänens objektiva beskaffenhet att göra. I och med att dikotomi
drag lever kvar i betydelsen är källdomänens makt knappast bruten. I 



viss mening kan vi säga att metaforen faktiskt fortlever efter sin död. 
Metaforens makt är nu på sätt och vis svagare, eftersom den enbart 
utövas via mycket schematiska drag. Å andra sidan är makten nu mer 
försåtlig, eftersom vi har svårt att spåra någon metafor över huvud taget, 
och de dikotomiska dragen uppfattas därför som objektivt förknippade 
med både orden och måldomänen, vilket på sätt och vis innebär en för
stärkning av metaforens makt över tanken. 

Att särskilt spatiala schematiska drag fortlever i de överförda 
betydelserna stämmer på flera sätt väl med invarianshypotesen (se 2.6).' 
Dessa drag förutsätter emellertid inte någon (stark) domänmappning. En 
naturlig följdfråga blir också: Är de (bild)schematiska dragen särskilt 
ägnade att motstå förblekning, eller är det de som mest obligatoriskt 
projiceras redan från början? I det senare fallet beskriver 
invarianshypotesen snarast hur vi begränsas i våra val av källdomäner, 
dvs. hur det kommer sig att vi fastnar för vissa metaforer snarare än 
andra när vi ska beteckna ett visst abstrakt begrepp. 

Schematisering kan ses både som ett bildlighetsdrag och ett förblek
ningsdrag. Schematisering av källdomänselement bär onekligen vissa 
drag av generalisering, som här betraktats som en typ av förblekning. 
Schematisering förstärker normalt den gemensamma abstrakta struktu
ren; drag i den generiska rymden förstärks på bekostnad av den direkta 
domänmappningen. Dikotomidragen försvårar dock en sådan analys, 
eftersom dikotomin knappast de facto är gemensam för käll- och mål
domän, inte ens i mycket abstrakt bemärkelse.^ Dikotomin är snarare ett 
källdomänsdrag som genom konventionaliseringsprocessen påtvingats 
även måldomänsanvändningama. Jag tror det är rimligast att se schema
tisering i allmänhet som en ofta relativt svag - men i gengäld oerhört 
ihärdig - bildlighetsindikation. Därav schematiseringens dubbelhet. 

10.7. Det halvbleka idealtillståndet 

I avhandlingen har endast konventionella metaforer studerats. Flertalet 
kan beskrivas som mer eller mindre halvbleka - de bibehåller en tydlig 

' Jämför även tyngdfördelningsordens spatialitet. 
^ Detta medför också vissa svårigheter för uppfattningen av den generiska rymden 
som en inducering av det strukturellt gemensamma mellan källa och mål. Den 
beskrivningen passar bättre på exempelvis fokuseringen av del-helhetsrelationer, 
som utmärker flera av viktdelsmetaforema. 



bildlighet, men den är inte lika stark och påfallande som i effektiva 
innovativa metaforskapelser. Endast begränsade delar av källdomänen 
tas konventionellt i anspråk, och ibland är dessa delar mycket schema
tiska. Förmodligen passar epitetet halvblek in på flertalet metaforer, 
såväl i svenskan som i andra språk. 

Det finns emellertid ingen anledning att betrakta halvbleka metaforer 
med missriktat medlidande. De är varken kraftlösa, degenererade eller 
uttjänta stackare som inte längre förmår vidmakthålla sin ursprungliga 
styrka. Inte heller befinner de sig i ett tillfälligt övergångsstadium; de är 
inte av mer övergående natur än språkliga uttryck i allmänhet. Den 
konventionella och halvbleka metaforiken utgör snarare ett normal
tillstånd - och sannolikt ett idealtillstånd! Det är därför de halvbleka 
metaforerna är så många. 

Detta återför oss till de båda extremhållningar som presenterades i 
avhandlingens inledning. Vad båda synes ha förbisett är just normalite
ten i det halvbleka - bildligheten hos konventionella metaforer är sällan 
vare sig maximal eller minimal. Bildlighetens varierande styrka gör att 
alla lexikaliserade metaforer inte kan utgöra lika stark evidens för 
systematiska konceptuella mönster. Å andra sidan besitter även halv
bleka metaforer vissa länkar till mer övergripande konceptuella mönster, 
som dock inte behöver vara fullständigt systematiska. 

På flera sätt är halvbleka metaforer överlägsna båda innovativa meta
forer och andra typer av konventionella uttryck. De är nämligen behäf
tade med både metaforikens och konventionalitetens fördelar: de har en 
rik semantisk potential genom att de förmår aktivera element från flera 
domäner, varigenom de också medför en kapacitet för analogiskt ut
byggda tankesätt och därmed för en viss flexibilitet och nytänkande. De 
är samtidigt konventionella, med allt vad det innebär: de ingår i fixerade 
konstruktions- och kollokationsmönster som hjälper till att disambiguera 
dem och att delvis fixera deras betydelsepotential. Detta gör i sin tur att 
intersubjektiviteten i associationerna är betydligt större än för innovativa 
metaforer. Att de är halvbleka gör också att associationerna från käll
domänen inte blir alltför påträngande, och brister i den bildliga koheren-
sen uppfattas inte som särskilt störande, vilket borgar för en smidig 
samverkan med andra halvbleka metaforer. Det är dessa egenskaper som 
gör att föregivet halvdöda metaforer kan leva vidare mycket länge. Hur 
länge beror sannolikt mest på våra relationer till metaforernas käll-
domäner. 



Summary 

Metaphor as convention. The degree of figurativeness in Swedish 
metaphors using concepts of weight 

Chapters 1 and 2: Points of departure 
This dissertation examines the general nature of metaphorical conven
tionality and, more specifically, the degree of figurativeness in conven
tional lexicalized metaphors. Figurativeness is treated as a property of 
metaphorical expressions and is defined as their conventionalized ability 
to activate conceptions from the source domain of the metaphor. The 
process of conventionalization per se is not under study here, rather the 
results of that process. The descriptive frame is mainly adapted from the 
conceptual metaphor theory (Lakoff & Johnson 1980, Lakoff & Turner 
1989, Lakoff 1993, Grady 1997) and the theory of blending, also called 
the theory of conceptual integration (Turner, 1996, Fauconnier 1997, 
Fauconnier & Turner 1994). At the same time these theories are proble-
matized. In chapter 2, diverse views on conventional metaphors are 
discussed from a theoretical perspective. Among the issues are several 
factors often presumed to be signs of high or low degree of figurative
ness, including the productivity of metaphors, mixed metaphors, so-
called fading or bleaching of metaphors, age and frequency effects, 
metaphorical tension, metaphorical awareness, the Invariance Hypothe
sis (Lakoff 1990), the degree of contextual clash often considered neces
sary for really figurative metaphors, and so forth. Some more general 
theoretical issues are also touched upon, including generalization of 
metaphors and what is here called autonomization of metaphors. The 
concept of lexicalization is treated at length, as is the relation between 
the lexical and the conceptual levels of metaphors. The basic conclusion 
of chapter 2 is that we must study the lexical conventions in some detail 
in order to fully succeed in describing the cognitive power of the con
ceptual correspondences that underlie conventional metaphors. One way 
of achieving this is by analyzing their authentic contexts of use, and it is 
this route that is taken in the present dissertation. 

Chapter 3: The methods used 
The expressions being analyzed are the most central and most frequent 
words from the source domain WEIGHT and related domains. The corpus 



in question derives from six of the concordances of The Bank of 
Swedish - three collected from newspapers, two from novels and one 
from debates in the Swedish parliament. Altogether these concordances 
consist of just under 20 million running words. All instances of the 
words in question have been excerpted from these concordances and 
then further analyzed in different ways. 

The contextual feature at issue is collocations in a broad sense of the 
term. Two statistical procedures are used to find the most significant 
collocating words: the T-score and the Ml-score. All collocates with the 
values F > 3, T > 2, MI > 3 or F > 3, T > 4 were considered statistically 
significant; they are presented in Appendix B. 

The basic methodological approach is to compare the secondary 
metaphorical uses with the primary non-metaphorical ones. The main 
focus is on the most obvious concrete meanings vs the most obvious 
abstract meanings, where the latter are generally taken to be metaphori
cal extensions from the concrete uses. Abstract is here mainly to be 
taken in the non-sensory meaning of the word. In the abstract instances, 
the weight concepts mentioned could not even theoretically be measured 
on a scale, nor are they in any other way connected to gravitation. 

The empirical chapters are arranged according to the respective 
lexical expressions, for the abovementioned reasons of principle. 

Chapter 4: The nouns vikt 'weight' and tyngd 'weight/heaviness' 
The Swedish language has two basic nouns for 'weight': vikt is in 
concrete contexts most often used with measures of weighing (res
väskans vikt är 20 kilo - 'the weight of the suitcase is 20 kilos') while 
tyngd describes the gravitational effect on objects {resväskans tyngd 
gjorde den svår att bära - 'the weight of the suitcase made it hard to 
carry'). Both nouns can also describe massive objects of specific weight, 
for instance objects used in scales for weighing procedures or in other 
artefacts. Metaphorically, vikt means 'importance' and tyngd means 
either 'heaviness' or something close to 'importance' or 'forcefulness'. 

It was found that the metaphorical uses of tyngd were clearly much 
more figurative than those of vikt, which showed almost no connections 
to the source domain. Above all, metaphorical vikt was predominantly 
used in a few collocational patterns completely restricted to the abstract 
meanings. There was almost no overlap between the concrete and the 
abstract collocations, which also means that there were hardly any allu
sions to other elements from the source domain in the vikt contexts. 



With tyngd, quite the opposite was the case: quite a few elements from 
the source domain also appeared in the abstract instances and quite a 
few collocations were found in both types of context. 

Similar findings were to reappear in most of the other words studied, 
and the source domain of WEIGHT can actually be said to consist of two 
subdomains, partly overlapping and partly distinct from each other, 
where the two basic nouns could be used as headings for one subdomain 
each, the vikt subdomain being connected to weighing procedures and 
the tyngd subdomain connected to gravitational effects. 

Chapter 5: The verb väga 'weigh' 
The verb väga clearly belongs to the vikt subdomain (and cannot be used 
to describe that something weighs upon someone; for the latter sense 
tynga is used). In some ways väga was found to be similar to vikt: for 
instance they were predominantly used in the same kinds of texts 
(mainly in the Parliamentary debates but also in the newspapers to a 
considerable extent). At the same time väga was definitely more figura
tive than vikt (but still not as figurative as tyngd), with more words and 
elements from the source domain appearing in abstract contexts. 

Chapter 6: The adjectives tung 'heavy', lätt 'easy', and svår 'difficult' 
These adjectives are the most frequent words from the WEIGHT domain, 
belonging to both subdomains. Intuitively, rating their figurativeness is 
quite straightforward; tung ('heavy') is the most figurative, while svår 
(etymologically 'heavy',' now only 'difficult') is no longer metaphorical 
at all, and most native speakers are totally unaware of its metaphorical 
origin, since it only has abstract meanings today. This intuition was also 
confirmed by the collocational analysis. 

Chapter 7: The verbs lätta 'lighten' and tynga 'weigh upon' 
The verb tynga 'weigh upon' was found to be more figurative than lätta 
'lighten', which is in accordance with the degree of figurativeness of the 
adjecfives lätt 'easy' and tung 'heavy', respectively. The same pattern 
was found for the participial forms lättad 'lightened' and tyngd 
'weighed upon', where lättad was used only of emotional experiences, 
while tyngd was used of both physical and emotional experiences as 
well as for more abstract phenomena. It was also used more in accor-

' cf. Germ, schwer. 



dance with the patterns for the verb tynga, as compared to lättad, which 
was more autonomously related to lätta. 

Chapter 8: Transferring objects, carrying burdens 
One recurring experience often alluded to in both the concrete and the 
metaphorical contexts of the tyngd subdomain concerns certain kinds of 
object transfers, i.e. carrying burdens, lugging something along and so 
forth. Parts of this transfer schema occur very frequently in the contexts 
of the words from the tyngd subdomain, with phrases like han var inte 
stark nog att bära misslyckandets allt tyngre börda - 'he wasn't strong 
enough to carry the increasingly heavy burden of failure'. There are 
several ways to allude to this schema, for instance via verbs of transfer, 
words for burdens, descriptions of the sensory experiences of the person 
carrying etc. The frequent use of the transfer schema contributes to the 
strong figurativeness of the tyngd subdomain words. 

Chapter 9: Balance 
Balance is a concept closely connected to weight, since it concerns the 
distribution of weights. Mark Johnson (1987) treats balance as an 
image-schema and analyzes the metaphorical projections from this 
schema. His basic thesis is that the projections evolve from the embo
died experiences of bodily balancing. This thesis was tested through 
collocational analysis and was disconfirmed: the collocations of bodily 
balancing show very little overlap with collocations from the most 
abstract meanings of the noun balans 'balance'. The psychological 
meanings come somewhere in between; they show some traits of bodily 
balancing, but also have some collocations in common with the more 
abstract meanings. One striking feature of abstract balance is its reliance 
on dichotomy: two phenomena are placed in opposition to each other. 
This feature is probably a relic from traditional pairs of scales, which in 
this thesis appears to have motivated the abstract uses more than bodily 
balancing has. The verb balansera 'to balance', on the other hand, 
shows quite a few features of bodily balancing, even in its metaphorical 
uses. 

Chapter 10: Figurativeness and conventionality - conclusions and 
discussion 
The words from the two subdomains of the WEIGHT domain were found 
to differ in their general degree of figurativeness, where the words from 



the tyngd subdomain are generally more figurative. But there are also 
diversities in the patterning of different words within the same sub-
domain. The verb väga, for instance, is clearly more figurative than the 
noun vikt, though they both belong to the vikt subdomain. More source 
domain elements co-occur more frequently with the verb than with the 
noun. Furthermore, the two words themselves do not co-occur in the 
metaphorical instances, but they do so very frequently in the physical 
instances, which seems natural for two words with such closely related 
meanings. They are thus metaphorically projected very much one by 
one, rather than as parts of a conceptual unity. Vikt, in particular, lacks 
connections to both the collocational and the conceptual patterns of the 
source domain. 

The general diversities between the two subdomains can be explained 
by their differences in nature. The vikt subdomain evolves from 
weighing procedures; it is objective, involves the manipulation of 
objects, is governed by social and cultural practices and is therefore 
subject to historical change. The tyngd subdomain, on the other hand, 
involves personal embodied experiences, is governed by the laws of 
physics and is therefore resistent to change. 

The general conclusion is that the degree of figurativeness can be said 
to depend on both (sub)domain properties and on lexical properties 
specific to the lexicalized item in question. These lexical properties 
emerge from the interaction between the source domain, the target 
domain, and the conditions of use connected to specific discourse types, 
which explains why the Parliamentary debates presented the least figu
rative uses. 

Most of the words in this study can be described as semi-adequated; 
they are not as figurative as novel metaphors, but they are not comple
tely non-figurative. This was concluded to be the normal and in fact 
ideal metaphorical state, and these metaphors are in several ways supe
rior to both novel metaphors and conventional non-metaphors: they have 
a rich semantic potential, since they can still activate elements from two 
domains, and this in turn also enables novel metaphorical extensions. At 
the same time they are conventional, which means that they have fixed 
collocations and constructional patterns, which make them easier to 
interpret and disambiguate, and their meanings are also more fixed, 
which make them more intersubjective than novel metaphors. That is 
why they are so numerous, and that is why they can remain alive for so 
long. 
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