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Hungrig som en gnu och snäll 

som en karamell 

En korpusstudie över nutida liknelser i svenska bloggtexter 

Carolina Lindmark 

Sammanfattning/Abstract 

Studien kartlägger vanliga adjektivliknelser i svenska bloggtexter ur två aspekter, vilka adjektiv och 

substantiv som förekommer tillsammans i konstruktionen ADJEKTIV som en/ett SUBSTANTIV samt 

deras grad av konventionalisering. Tidigare forskning visar att liknelser är svårdefinierade, vilket tas 

upp i bakgrunden. Materialet är hämtat från fem korpusar med svensk bloggtext. Resultaten visar att 

de vanligaste adjektivliknelserna föredrar att knyta an till ett eller några substantiv. Däremot finns det 

visst utrymme för produktivitet. Studien är en preliminär kartläggning över hur pass 

konventionaliserade liknelserna är. Möjliga källor för uppkomst av liknelserna diskuteras i 

diskussionen. Resultaten belyser även att det finns en ytterligare dimension i definitionen av liknelser 

utöver kontinuumet mellan bokstavlighet och figurativitet, nämligen en distinktion mellan exaktare 

måttangivelse och figurativitet. 

The aim of this study is to examine frequently used adjective similes in Swedish blog texts in two 

aspects, which adjectives and nouns occur together in a construction such as ADJECTIVE as a NOUN, 

and to what extent these are conventionalized. Earlier studies show that similes are hard to define, 

which is discussed in the background. The material is retrieved from five blog text corpora in Swedish. 

The study’s results suggest that the most commonly used adjective similes prefer to build a 

construction together with one or a few nouns, although there is room for productivity. The study is a 

tentative examination of the conventionalization of the similes. Possible sources for the similes are 

considered in the discussion. The results also illuminate that there is a further dimension to the 

definition of similes in addition to the continuum between literal and figurative language, namely a 

distinction between more precise measurement and similes. 
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1. Inledning 

Jämförande konstruktioner, liknelser (t.ex. fattig som en kyrkråtta) verkar hamna i skymundan i 

forskningen om figurativa uttryck. Redan i den första introduktionskursen i lingvistik presenteras 

Lakoff & Johnsons (2003[1980]) banbrytande angreppssätt på metaforer och att dessa verkar ha någon 

slags inverkan på hur vi tänker om världen. I utkanten av utläggningar om metafori, metonymi och 

andra figurativa uttryck skymtar fenomenet liknelser, som förklaras som en metafor, förutom att det 

innehåller ett ”som” också. Livet är en teater är en metafor medan fri som en fågel är en liknelse. 

Denna uppsats ger en överblick över några liknelser som vanligen används i nutida svensk bloggtext 

och förklaras till viss del genom att knyta an till tidigare forskning om vad en liknelse är, hur de 

skapas och varför de används. Studien avgränsas till att enbart behandla liknelser av formen 

ADJEKTIV som en/ett SUBSTANTIV. Därför utesluts liknelser som fara upp som en sol, trivas som 

fisken i vattnet, sova som en stock. Liknelser kan anta många olika skepnader och strukturer, men 

avgränsningen till adjektiven var nödvändig i förhållande till studiens tidsupplägg. 

Det är svårare att upptäcka nya tendenser medan de håller på att ske. Datalingvistiska resurser som 

används i studien utgör en stor hjälp då exempelvis korpusar möjliggör sökning och sortering av 

mycket material på kort tid. Min förhoppning är att studien kan följas av liknande studier i framtiden 

och tillsammans med dem bidra till att ge en diakron bild av liknelser i svensk bloggtext. Studien är ett 

försök att spegla en kvalitativ del av nutida vardagsnära användning av liknelser. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att beskriva de femtio vanligaste adjektivliknelserna i nutida informell svenska 

genom att kartlägga vilka substantiv som förekommer i dem, samt undersöka liknelsernas grad av 

konventionalisering. 

Frågeställningarna är 

a) Vilka är de femtio vanligaste adjektivliknelserna i nutida informell svenska (i predikativ 

användning) och vilka substantiv ingår i dem? 

b) Hur pass konventionaliserade är adjektivliknelserna? 

c) Hur kan kreativa utvidgade liknelser
1
 se ut? 

 

 

                                                      
1 Kreativa utvidgade liknelser använder jag för att benämna adjektivliknelser med en friare formulering än 

den något rigida ’ADJEKTIV som en/ett SUBSTANTIV’, som studien i övrigt bygger på. Se sista stycket i 

avsnitt 3.2.3 för närmare beskrivning. 
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1.2 Uppsatsens struktur 

För att svara på frågeställningarna behöver vi först reda ut vad en liknelse är och hur den skiljer sig 

från andra figurativa uttryck. I bakgrundsavsnittet ges en översikt av tidigare forskning om figurativa 

uttryck samt olika förslag på att definiera och avgränsa idiom, liknelser, metaforer och jämförelser 

från varandra. Det framkommer också hur figurativa uttryck kan skapas och varför de används. I 

metoddelen beskrivs tillvägagångssättet och insamlandet av liknelserna från korpusarna. Resultaten 

presenteras i form av en topplista med samtliga adjektiv, två topplistor med de mest och minst 

spridningsbenägna liknelserna samt tabeller som visar vilka substantiv respektive adjektiv knyter an 

till, vilka svarar på samtliga frågeställningar. Slutligen diskuteras de funna liknelserna och några 

iakttagna tendenser i diskussionsavsnittet. 

2. Bakgrund 

2.1 Definitioner och begrepp 

Figurativa uttryck är ett paraplybegrepp för uttryck som har en bildlig komponent, såsom idiom, 

liknelser och metaforer. Det saknas klara definitioner för vad de egentligen är och betraktas olika av 

olika forskare. Svenska Språknämnden (2003) beskriver idiom som en fras vars ingående ord 

tillsammans utgör en betydelse, och kategoriserar idiom som överordnade liknelser (Svenska 

Språknämnden 2003). Den specifika konstruktionen som behandlas i uppsatsen kallas i tidigare 

forskning för adjektividiom (Piirainen 2012) eller liknelse (Wellander 1939; Ortony 1997). Som 

framgår benämner Piirainen idiom efter dess grammatiska kategori: verbidiom, substantividiom, 

adverbialidiom och adjektividiom (2012: 42). Då både adjektividiom och verbidiom fungerar 

predikativt och nästan alltid innehåller ett implicit eller explicit verb (Piirainen 2012) samt för att 

undvika begreppsförvirring använder jag inte begreppet idiom vidare i uppsatsen (dock förekommer 

det i enstaka fall i direktcitat). Med motiveringen av Piirainens begrepp adjektividiom för 

konstruktioner som ”fattig som en kyrkråtta” (2012: 42) använder jag adjektivliknelse. Det begreppet 

ger enbart en träff när jag söker i sökmotorer, en tidigare användning (i plural) av Heinonen (2009), 

där begreppet inte definieras. I uppsatsen förekommer dock även liknelse, vilket används synonymt 

med adjektivliknelse. 

Goatly (1997) menar att figurativa uttryck kan innefatta allt från metaforer till jämförelser. En tydlig 

och allmänt godtagen distinktion mellan begreppen saknas, och då syftet med studien är att undersöka 

liknelser behövs en genomgång av begreppen jämförelse, liknelse och metafor. Metafori och 

bokstavlighet finns enligt Goatly (1997: 14) längsmed ett kontinuum, alltså en gradskala, där 

metaforer och liknelser är mer bildliga än jämförelsen. Men det är sannolikt samma processer som 

ligger till grund för förståelsen av bokstavligt som metaforiskt språk. Däremot är konsensus i 

lingvistiken att jämförelser inte klassificeras som figurativa uttryck. Frågan om jämförelser är 

bokstavliga eller figurativa är beroende på en mängd faktorer, samtalskontext framförallt, varför 

gränsen dem mellan är svår att dra. Därför har jämförelser ändå sin plats i studien och även i 

begreppsöversikten i figur 1. Detta illustreras i figuren genom att linjen mellan figurativa uttryck och 

jämförelser är streckad. 
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Figur 1. Figurativa uttryck är paraplybegreppet för konstruktionerna som behandlas i uppsatsen: 

jämförelser, liknelser och metaforer enligt ett kontinuum. 

Det verkar återkommande och symptomatiskt för studier av figurativa uttryck att samma konstruktion 

benämns med olika namn. Wessén (1970) beskriver att liknelser vanligen brukar utelämna predikatet i 

den andra satsen, som i ”hon är glad som en lärka är”, där det sista verbet faller bort. Wellander 

(1939) benämner samma konstruktion antydd liknelse. Det kan ha att göra med den historiska ton han 

slår an genom att belägga användningen av homeriska eller genomförda liknelser redan av Aristoteles, 

genom historien till författare som Runeberg och Tegnér, då de ska bestå av ett komplett förled och 

efterled och konstrueras som fullständiga egna små berättelser (Wellander 1939). 

2.2 Kontinuum mellan bokstavliga och figurativa 

uttryck 

Det saknas i många avseenden tydliga kategorier i mänsklig samvaro, jämför mognadsgrad, 

konstnärlighet, hårfärg, funktionalitet. Samma sak gäller språkliga uttryck från bokstavliga till 

metaforiska. Enligt Goatly (1997) har tidigare forskning haft svårt att integrera figurativt språk i teorin 

och därför behandlat det som avvikande eller ett undantag, när det egentligen är fundamentalt för all 

mänsklig kommunikation och kognition. Ortony (1993) anser att alla slags jämförelser innefattar ett 

beslutsfattande om vilka egenskaper som kännetecknar de olika entiteterna och jämförelsen sker 

genom en matchningsprocess mellan de två leden. I enlighet med detta menar Goatly (1997) att 

jämförelsen går ut på att bedöma ett visst antal karaktäristiska drag hos de båda leden och ju fler 

karaktäristiska drag som skiljer sig åt, desto mer figurativt blir uttrycket (Goatly 1997: 23). Grad av 

figurativitet avgörs på basis av hur långt det är mellan det som talaren menar (talarens tanke) och det 

talaren uttrycker (yttrandet). Liknelsen bör vara ganska olik det argument som den är en bestämning 

till, jämför ”hon blev arg som ett bi” med ”getingen blev arg som ett bi” (utifrån Wellander 1939: 

630). Ett långt avstånd mellan tanke och yttrande gör uttrycket mer figurativt, som i ”det här festandet 

kommer göra mig fattig som en kyrkråtta”. Jämför om avståndet istället minskar, som i ”jorden är rund 

som en boll”. Det handlar inte om diskreta kategorier (figurativa kontra bokstavliga uttryck) utan 

snarare om ett kontinuum mellan de två ytterligheterna (Goatly 1997). Semantiska koncept hanteras på 

liknande sätt, vilket Goatly exemplifierar genom att nämna att det inte finns ett entydigt svar på 

Bokstavlig                                                                                    Metaforisk 
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huruvida en val bör klassificeras som ”en fisk eller ett däggdjur” (1997: 19). Partington (2006: 275) 

visar också på svårigheten att kategorisera mer eller mindre figurativa uttryck och framhärdar att 

bedömningen om ett yttrande är bokstavligt eller metaforiskt kräver kunskap om talarens intention. 

Han påpekar även att genren har inverkan på tolkningen och hur pass självklar en referent är i ett visst 

sammanhang. Detta öppnar för vidare undersökning av vilka skillnader som finns mellan begreppen 

ifråga, men den exakta skillnaden dem emellan är enligt Partington (2006) inte nödvändig att 

definiera. 

2.3 Startar hos jämförelser, reser genom liknelser 

och landar i metaforer 

2.3.1 Startar hos jämförelser 

För tydlighetens skull startar följande beskrivning från bokstavliga jämförelser, och rör sig genom 

liknelser mot metaforer, alltså längsmed kontinuumet. Enligt Wessén (1970) kan jämförelser uttryckas 

genom komparativa bisatser, där bisatsen och huvudsatsen tillsammans utgör en lika viktig del i 

meningen. Länken mellan de jämförda leden kan vara ”som (såsom, liksom); än; ju, allt eftersom” 

(Wessén 1970). I Svenska akademiens språklära behandlas jämförande fraser under 

subjunktionskapitlet med exemplet ”Hon var vit som snö i ansiktet”, där man skulle kunna sätta in lika 

framför adjektivet – men det jämförande ordet anses inte nödvändigt (Hultman 2003: 249). Miller 

(1993) beskriver tre typer av jämförelser: bokstavliga jämförelser, analogier och liknelser, vilket inte 

är kompatibelt med tidigare definitioner som presenterats i uppsatsen, se figur 2 med inkluderade 

frågetecken. 

 

 

 

Figur 2. Tre typer av jämförelser: bokstavliga, analogier och liknelser. Här betraktas alltså liknelser som 

en undergrupp till jämförelser (Miller 1993). Detta är ett exempel på att begreppen används varierat och 

att en allmän indelning saknas. 

Bokstavlig                                                                                    Metaforisk 
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Millers exempel på en bokstavlig jämförelse är ”Johns fru är som hans mamma” (1993: 371), vars 

betydelse är uppenbar, medan en analogi, som i ”tårna är för fötterna som fingrarna är för händerna” 

(1993: 378), innefattar ytterligare en proportionalitetskomponent. 

2.3.2 Reser genom liknelser 

Liknelser är mer figurativa än tidigare presenterade begrepp, då sammankoppling mellan de led som 

jämförs inte är lika uppenbar och kan tolkas på flera olika sätt (Miller 1993). Glucksberg & Keysar 

(1990) anser att den huvudsakliga skillnaden mellan jämförelser och liknelser är att jämförelsen sker 

mellan två entiteter som har relativt lika egenskaper, medan liknelsen sker i jämförandet med två 

entiteter som har relativt olika egenskaper. Diskrepansens storlek mellan de led som jämförs avgör hur 

pass figurativt uttrycket blir (Goatly 1993), vilket diskuterats ovan (se avsnitt 2.2). Men, som Miller 

framhåller, ”exakt hur olika leden måste vara för att jämförelsen ska kvalificeras som en liknelse är 

inte definierad” (Miller 1993: 373) (min kursivering). Ortony föreslår att jämförelser och liknelser kan 

åtskiljas genom logisk notation där sanningshalten i uttrycket i förhållande till den verkliga världen 

avgör om uttrycket är bokstavligt eller mer figurativt (Ortony 1993). Med andra ord är jämförelser 

sanna: ”encyklopedier är som ordböcker” medan liknelser är falska: ”encyklopedier är som 

guldgruvor” (Ortony 1993: 346). Goatly (1997) riktar kritik mot detta genom att understryka att 

vardaglig kommunikation sker i det gemensamma utrymmet mellan människor, där en objektiv 

verklighet är irrelevant. Även Partington (2006) påpekar att liknelser ofta förekommer i samband med 

personliga åsikter och att det därför inte är kompatibelt att hantera dem i sanningsbaserade logiska 

strukturer. Påståendet har dessutom sannolikt ett sanningsvärde för personen som yttrar det (Partington 

2006: 287). Dock påtalar Miller att begreppet ”sanning” vid behandling av figurativa uttryck bör delas 

upp i åtminstone två avseenden, ”faktabaserad sanning” samt ”sann inom teorin” (1993: 366). 

En viktig komponent för användningen av liknelser är att skribenten bör vara medveten om läsarens 

förutsättningar att tolka betydelsen (Wellander 1939). Liknelsen används för att berika innehållet 

genom att väcka associationer mellan de leden som jämförs, men den får inte förvirra, vara irrelevant 

eller utgöra ”ett störande intryck av löst påhängd grannlåt (…)” (Wellander 1939: 630). Det är av vikt 

att inte konfundera läsaren genom att ”belysa det dunkla med något ännu dunklare” (Wellander 1939: 

627), som i ”hennes presentation var som en skål med vatten för husdjur, både djup och kall men blöt 

samtidigt” eller ”en samling av hockeykort är som en broderihandbok med innehållsförteckning” 

(mina exempel). Liknelsen behöver vidare inte vara baserad på egna erfarenheter, utan fungerar 

målande och uttrycksfullt oberoende av vad som är självupplevt (Goatly 1997; Wellander 1939). 

Miller (1993) ger ett exempel på en sådan användning hos den kända poeten T. S. Eliot, där en 

stundande skymning jämförs vid en sövd patient blottad på ett operationsbord: ”the evening is spread 

out against the sky like a patient etherized upon a table”, varpå Miller menar att liknelsen kan ge ny 

dager åt hur vi uppfattar skymningar efter att vi hört liknelsen, och alltså breddar vår perception av 

redan kända företeelser (T. S. Eliot, citerad hos Miller, även citerad i Partington 2006: 280).  

2.3.3 Landar hos metaforer 

Wellander menar i enlighet med många andra (1939; Wessén 1970; Miller 1993; Ortony 1993) att 

jämförelser och liknelser består av två parallella led vars ena led inte behöver uttryckas explicit, men 

när relativsatsen försvinner blir uttrycket enligt Wellander (1939) reducerat till en metafor. Metaforen 

är en färdigpaketerad och ”redan utförd” jämförelse, där den egentliga betydelsen har processats och 

förts över till en överförd betydelse (Wellander 1939). Därför uppfattas metaforer som kompaktare och 

beskrivs av Wellander som mer populära än liknelser (1939). Miller (1993) kommer fram till att det 
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krävs mer tankeverksamhet att förstå en metafor än en liknelse, eftersom metaforen inte är lika explicit 

och tillgänglig. 

Haught (2013) finner en problematisk aspekt i att beskriva metaforen som en förkortad liknelse, 

eftersom det uppstår en asymmetri mellan metaforer och liknelser när de testas i sin motsvarande 

form, vilket tyder på att de är olika fenomen. Ett exempel är att konventionella metaforer fungerar bra 

i liknelseform, som att känna sig som en sardin när det är väldigt trångt, ”föreläsningssalen var så full 

att hon kände sig som en sardin”, medan den blir konstlad i metaforisk form: ”Hon kände att hon var 

en sardin”. Hade metaforen varit en förkortad liknelse borde båda meningarna fungerat lika bra 

(utifrån Haught 2013: 272). Partington (2006) visar att metaforer och liknelser har en så pass nära 

relation att talare generellt har svårt att skilja dem åt. Vidare anser Partington (2006) att talare väljer 

att använda sig av liknelser eller metaforer beroende på vilken effekt som önskas, samt bland annat 

domän och strukturen för samtalet. En något tydligare beskrivning återfinns i Nationalencyklopedins 

artikel om liknelser där skillnaden mellan liknelser och metaforer utgörs av en inskjuten 

jämförelsepartikel, men ”Vikten och innebörden av ett sådant jämförelseord är dock omstridd. Kanske 

kan det anses ha ett slags dämpande eller ’ursäktande’ effekt, där metaforens form är mera omedelbar 

och direkt” (NE, Hallberg 2015
2
). Enligt Partington (2006) uppfattas metaforen oftare som 

identitetsnära och direkt. Intuitivt är yttrandet ”du är en alien” mer kraftfullt än ”du är som en alien” 

och en generell uppfattning är att metaforen verkar röra sig mot en utläggning eller fördjupning i ’vem 

jag är’ snarare än, i liknelsens fall, vad jag ’verkar vara som’. Haught (2013: 261) påpekar att 

metaforen jämfört med liknelsen uppfattas på en högre abstraktionsnivå, varpå alla möjliga attribut 

kan appliceras till ens person. Sammanfattningsvis betraktas metaforen som mer direkt än liknelsen, 

medan deras grad av figurativitet sinsemellan inte går att fastställa. 

2.4 Matchning och jämförelse inte speciellt för 

figurativt språk 

Goatly (1997) påpekar att matchningen och bedömningen av leden som jämförs är väsentliga för både 

bokstavligt och figurativt språk, därför kvarstår förklaringen för det säregna med figurativt språk 

gentemot bokstavligt samt de figurativa uttrycken sinsemellan. Moder (2008: 318) föreslår att den 

väsentliga skillnaden mellan de olika figurativa uttrycken bör kunna nås genom att inkludera mer 

naturligt talat språk i ekvationen, och i högre grad utgå från de kognitiva ledtrådar som lyssnaren 

använder sig av i förståelsen och uppfattningen av uttrycken. Haught (2013) testar tre 

förklaringsmodeller för uppfattningen av figurativa uttryck: Comparison model, Categorization model 

och Career of metaphor. Dessa presenteras och diskuteras nedan. 

Comparison model har utarbetats av Miller (1979), Ortony (1979) och betraktas enligt Haught (2013) 

som standardteorin. Teorin utgår från att förståelsen av figurativa uttryck emanerar ur jämförelsen. 

Gentner (1983) menar att jämförelsen sker genom en systematisk granskning av relationen mellan 

entiteterna, och kallar processen för structure mapping (Gentner 1983: 168). Detta är i enlighet med 

Wellander (1939) som menar att lyssnaren utgår från att metaforen, som är mer figurativ än liknelsen, 

är en förkortad liknelse och i grunden en jämförelse (se avsnitt 2.3.3). Haught (2013: 256) menar att 

teorin inte förklarar skillnaden mellan bokstavligt och figurativt språk på grund av att den jämförande 

processen som behandlas utgör grunden för såväl bokstavligt som figurativt språk.  

                                                      
2http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/liknelse hämtad 2015-04-02 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/liknelse
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Den andra teorin, Categorization model, (Glucksberg & Keysar 1990; Glucksberg 2001), förklarar 

jämförelser som en process som sker mellan kategorier, så kallad dual reference, som även är en 

”vanlig kommunikationsstrategi” (Haught 2013: 257). Den processen medför att den språkliga enheten 

haj, som är Glucksbergs exempel, har två referenter, en bokstavlig i form av den levande varelsen och 

en abstrakt med en farlig killerinstinkt, som är benägen att attackera
3
. Glucksberg (2001) föreslår att 

en metafor processas genom att leden kategoriseras i olika kategorier och jämförs utifrån dem. För att 

jämföra figurativa uttryck med mer bokstavliga jämförelser i förhållande till teorin är den bokstavliga 

jämförelsen en likhetsgranskning mellan två entiteter från samma kategori eller abstraktionsnivå 

(Glucksberg 2001). Med andra ord består bokstavliga jämförelsen av två hyponymer som likställs och 

förklaras genom att kategorisera dem under hyperonymen, t.ex. att tenn och koppar är som metaller – 

här är jämförelsen klart bokstavlig och återfinns långt från liknelser (utifrån Glucksberg 2001: 38). Det 

kan även ske genom att en hyponym kategoriseras under en hyperonym, som i ”en ugli fruit är som en 

apelsin” (Glucksberg 2001: 38) eller ”ett dagis är som en förskola” (mitt exempel). Båda är 

citrusfrukter respektive verksamheter för barn som inte börjat skolan än, och fungerar förklarande för 

den som inte känner till ugli fruit eller dagis. Haught (2013) finner belägg för att metaforer oftare 

uppfattas som en överförd betydelse från en kategori till en annan, vilket styrker teorin. Även 

Glucksberg & Keysar (1990: 17) menar att metaforer inte är implicita liknelser, samt att både 

metaforer och liknelser förstås som implicita kategoriseringar.  

Den tredje teorin, Career of Metaphor, beskrivs av Haught (2013) som en ’hybrid’ av teorierna som 

redogjorts för ovan. Teorin har utarbetats av Bowdle och Gentner (2005) och antar att nyskapande 

metaforer alltid tolkas som jämförelser eftersom de saknar den tveeggade eller uppdelade betydelsen i 

två referenter (en bokstavlig och en abstrakt). ”Figurativa jämförelser” har en tänkt ”karriär” och får i 

takt med att de används och konventionaliseras en tydligare uppdelning mellan dess bokstavliga 

respektive dess abstrakta betydelse (Bowdle & Gentner 2005: 208). Distinktionen däremellan blir mer 

vedertagen ju längre uttrycket kommit i sin ”karriär”. Grad av konventionalisering avgör om uttrycken 

antingen tolkas som jämförelser (i enlighet med Comparison model) eller som kategoriseringar (enligt 

Categorization model) (Haught 2013). Moder (2008: 306) påpekar att konventionaliserade uttryck 

gentemot nyskapande uttryck inte är en binär uppdelning utan att det är ett kontinuum, och var olika 

uttryck ska placeras är beroende på en rad olika faktorer. Såväl figurativitet (Goatly 1997) som 

konventionalisering (Moder 2008) är sammanfattningsvis två gradskalor. 

2.5 Gemensamma drag för figurativa uttryck 

Piirainen (2012) identifierar tre karaktäristiska drag för figurativa uttryck, 1) stabilitet, 2) idiomacitet 

och 3) polylexikalitet (Burger et al. 2007 genom Piirainen 2012). Det första draget, stabilitet innebär 

att uttrycket inte nödvändigtvis förekommer i en fast konstruktion men att den bör ha uppnått någon 

grad av konventionalisering (Piirainen 2012: 34). För att avgöra grad av konventionalisering föreslår 

Piirainen en konsultation av dess utsträckning i ordböcker, en enligt densamma relativt trubbig metod 

då ordböcker uppdateras långsammare än språket, men det kan ge en fingervisning. En annan 

anledning att figurativa uttryck (särskilt gällande ordspråk) inte återfinns i lexikon är att de skapas av 

poetiska drag, rim, alliteration eller kan innehålla arkaiska enheter som inte längre är i bruk (Piirainen 

2012: 39). 

                                                      
3http://www.expressen.se/sport/bauer-om-northug-han-ar-som-en-haj hämtad 2015-05-03 

 

http://www.expressen.se/sport/bauer-om-northug-han-ar-som-en-haj
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Det andra typiska särdraget enligt Piirainen (2012) är att uttrycken ska vara semantiskt oregelbundna, 

vilket innebär att de bör ha en viss grad av idiomacitet. Liknelsen ”han är hög som ett hus” kan 

ifrågasättas semantiskt för att människor bokstavligen inte brukar vara lika höga som byggnader. 

Enligt Piirainen involverar typiska figurativa uttryck två domäner, den bokstavliga betydelsen, 

källdomänen som appliceras och används i måldomänen. Se t.ex. ”hon är sur som en citron”. 

Källdomänen ”syrliga ätbara ting” som bland annat kan ge rysningar och ett besvärat ansiktsuttryck 

appliceras för människor, ”upplevelsen av hennes humör ger rysningar och är besvärande”. Den 

överförda betydelsen blir det koncept som utgör den lexikaliserade betydelsen (Piirainen 2012: 49) 

(mina exempel). Det semantiska innehållet hos uttrycket kan alltså tolkas bokstavligt eller på ett högre 

konceptuellt plan. Piirainen menar att det är i utrymmet mellan de två tänkta nivåerna som det blir 

aktuellt att använda begreppet bildlig komponent eller figurativitet, eftersom den binder ihop de två 

nivåerna. Enligt henne återfinns alltså innebörden i det som signaleras både i och mellan de 

lingvistiska enheterna, och kräver ingen vidare kunskap om enheternas inneboende 

ursprungsbetydelse, varför en genomsnittstalare förstår innebörden oavsett om den hört liknelsen förut 

eller inte. 

Enligt Piirainen (2012) har de ovan nämnda särdragen för att en konstruktion ska betraktas som 

figurativ mest relevans för vidare undersökning. Det tredje särdraget, polylexikalitet, förutsätter att 

betydelsen hos ett uttryck hämtas från en summering av ”helheten”, alltså ett särskilt antal ord som 

förekommer ihop, istället för att enskilda morfem bär enskilda betydelser. I Piirainens undersökning 

har polylexikalitet en marginell betydelse och betraktas som en rest av tidigare forskning inom 

fraseologi, hon påpekar även att kopplingen mellan betydelse och antal ord inte är särskilt viktig 

eftersom språk är olika syntetiska eller analytiska (Piirainen 2012: 35). 

2.6 Figurativa uttryck och mänsklig kognition, 

nytta och funktion 

Tidigare undersökningar har sett att figurativa uttryck underlättar för mänsklig kognition (Miller 

1993). Miller (1993) påtalar också att skapandet av inre bilder skapar goda förutsättningar för att 

komma ihåg fakta och därigenom tillskansa sig kunskap. Goatly (1997) tar upp ett stort antal 

användningsområden för figurativa uttryck, varav inlärning och problemlösning utgör en stor del 

eftersom de kan ge nya perspektiv och utmana invanda tankemönster. Figurativitet är också 

användbart när det exempelvis saknas ord för något eller när det är svårt att konceptualisera en 

företeelse, som Goatly exemplifierar med att det är mer omständligt att säga 94 630 000 000 000 km 

jämfört med ett ljusår, var det figurativa uttrycket fyller ett så kallat ”lexikalt tomrum” (Goatly 1997: 

149). Figurativa uttryck är även användbara för att förtydliga abstrakta koncept som funktionen hos 

den mänskliga hjärnan, som i ”hjärnan är som en dator” (Goatly 1997: 150). 

Partington (2006: 281) påpekar att figurativa uttryck i stor utsträckning används för att uttrycka åsikter 

och värderingar, vilket Goatly (1997) anser framgår genom figurativa uttrycks vanliga förekomst i 

skönlitteratur och poesi. Goatly (1997: 156) ger vidare exempel på användningar, nämligen i politiska 

syften, för att färga argument och göra ideologiska ställningstaganden. De kan vara svåra att upptäcka 

och kan ha avgörande betydelse i opinionsbildning, rentav vara ”missvisande” och ”farliga” (1997: 

157). På samma sätt menar Goatly att figurativa uttryck kan användas vid historieskrivning för att 

rättfärdiga ett förfarande, övertala eller skriva om det förflutna. Näraliggande finns bruket av 

figurativa uttryck för att försköna sanningen, i form av en eufemism eller för att dekorera eller 

undanhålla något som talaren vill dölja (Goatly 1997: 158).  
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Utöver ytterligare användningar i form av lekar och humor, menar Goatly att figurativa uttryck skapar 

en lekfull och lustfylld gemenskap eftersom de är produktiva och kan baseras på delade erfarenheter. 

Då talarna som förstår delar samma kunskap fungerar de relationsstärkande (Goatly 1997: 160). 

Goatly kontrasterar detta genom att beskriva domäner som är i totalt avsaknad av figurativa uttryck 

just av inkluderande skäl, exempelvis vetenskapliga, byråkratiska eller juridiska texter där syftet är 

informationsspridning snarare än att bygga och upprätthålla relationer. 

2.7 Ursprung för figurativa uttryck 

Piirainen (2012) diskuterar och söker olika förklaringar för figurativa uttrycks ursprung, utifrån ett 

stort antal europeiska språk men även i mer generella termer och kommer fram till att en stor del av 

figurativa uttryck härstammar från gemensam tradition och kultur hos språkanvändarna (Piirainen 

2012: 50). För att förklara relationen mellan kultur och konventionella uttryck använder Piirainen 

begreppet intertextualitet, mer specifikt för de uttryck som identifieras ha uppkommit från tidigare 

texter inom kulturen. Därmed motiveras skapandet av figurativa uttryck inte enbart på basis av 

semantik, utan att även religiös, filosofisk och kulturell tradition har inverkan, särskilt för språk med 

en litterär tradition (Piirainen 2012: 58). Piirainen presenterar några övergripande grupperingar för 

figurativa uttryck med hänsyn till dess ursprung från antiken, Bibeln och andra äldre skriftkällor. En 

vanlig komponent i figurativa uttryck är djur, vilket Piirainen visar i sin kartläggning, där kallade 

”djuridiom”. De består till största delen av osanningar, som att en räv tillskrivs egenskaper som ”slug, 

listig och skarpsinnig” – det bygger inte på verklighetsbaserade erfarenheter av djuret (Piirainen 2012: 

512). Enligt Piirainen grundar sig uttrycken istället på en konstruerad idé om eller gemensamma 

uppfattningar skapade utifrån sagor eller fabler om djuren och deras beteende (2012: 511).  

 

3. Metod 

Metoden för att undersöka vanliga adjektivliknelser har designats utifrån min egen horisont eftersom 

det saknas en vedertagen metod för korpusundersökningar efter liknelser. Det första urvalet för de 

femtio liknelserna baseras på ren frekvens i materialet. Att femtio adjektivliknelser valdes ut var för att 

det verkade vara ett tillräckligt urval av vanliga adjektiv. Efterkommande adjektiv var betydligt färre i 

antal (färre än fyra förekomster i samtliga korpusar) vilket skulle ge en alltför detaljerad bild av dem. 

Den knapphändiga informationen skulle inte ha särskilt stort värde att beskriva eftersom de 

”mönstrena” med stor sannolikhet beror på slumpen. Under bearbetning av materialet framkom att 

bland annat adverb kommit med i resultaten vilket krävde att sökmetoden omformulerades och 

reviderades. Därför är proceduren utförd i tre steg, vilka beskrivs under ”Procedur”. Under rubriken 

”Analys” förklaras den metod som använts för att mäta grad av konventionalisering hos liknelserna. 
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3.1 Material 

Materialet som har använts kommer från fem korpusar ur Språkbankens korpusar. Språkbanken är en 

forskningsenhet baserad i Göteborg som tillhandahåller ett stort antal korpusar online på sin hemsida 

genom verktyget KORP
4
. De korpusar som ligger till grund för denna studie består av bloggtext på 

svenska. Bloggtext är till sin form ledig eftersom en blogg vanligtvis är personlig, informell och 

dagboksliknande. Förutsatt att skribenten har internetuppkoppling och en mobil, bärbar dator eller 

liknande är bloggen tillgänglig dygnet runt. Bloggtext blir därför relativt spontant språkligt vilket 

utgör en fördel för denna studie, då just vardagsnära nutida svenska undersöks. Det finns mycket 

material tillgängligt online och skribenternas upphovsrätt skyddas eftersom Språkbanken publicerar 

omkastade versioner av texterna (Robert Östling, personlig kommunikation). Det gör det tacksamt att 

arbeta med. 

I kategorin Sociala medier valdes fem bloggkorpusar ut, benämnda Bloggmix 2009-2013
5
. Det totala 

antalet tokens (enskilda enheter, alltså även interpunktion och mellanslag) från de fem korpusarna som 

genomsökts är ca 379 miljoner tokens (379 276 938 tokens). Anledningen till begränsningen på fem år 

var utifrån intresset av en nutida överblick, som ett stickprov av dagens användning. 

Till en början valdes de fem senaste åren, Bloggmix 2010-2014, eftersom de var närmast i tiden, men 

Bloggmix 2014 valdes bort. Det senaste årets korpus (2014) innehåller betydligt mindre tokens jämfört 

med tidigare års korpora, därför antas den fortfarande vara under uppbyggnad (Robert Östling, 

personlig kommunikation). Tabell 3.1 ger en översikt över korpusarnas storlek. 

Tabell 3.1. Översikt över storleken hos de korpusar som konsulterades till en början. Korpus angiven inom 

parentes innebär att den inte ingår i studien på grund av dess begränsade storlek. 

Korpus Antal tokens 

Bloggmix 2009 71 438 496 

Bloggmix 2010 91 782 649 

Bloggmix 2011 93 322 340 

Bloggmix 2012 71 135 876 

Bloggmix 2013 51 394 475 

(Bloggmix 2014) 21 394 475 

 

Bloggmix 2014 valdes bort av hänsyn till dess osäkra storlek samt för att undvika risken att innehållet 

i korpusen ändras under studiens genomförande. En fördel med den avgränsningen är att det tillåter 

kompletterande sökningar även i efterhand vilket underlättar eventuell replikering. 

Här bör även nämnas den begränsning som korpuslingvistiska undersökningar innefattar, nämligen att 

resultatet främst säger något om korpusarna som använts, och alltså inte kan sägas gälla för språket i 

stort. Generaliserbarheten är alltså låg och resultaten bör tolkas med försiktighet, i förhållande till vad 

jag något svävande kallar ”nutida skriven svenska” och liknande, uppsatsen igenom. 

                                                      
4http://spraakbanken.gu.se/ 

5http://spraakbanken.gu.se/korp/#?cqp=%5B%5D&corpus=bloggmix2009,bloggmix2010,bloggmix2011,b

loggmix2012,bloggmix2013 

http://spraakbanken.gu.se/
http://spraakbanken.gu.se/korp/#?cqp=%5B%5D&corpus=bloggmix2009,bloggmix2010,bloggmix2011,bloggmix2012,bloggmix2013
http://spraakbanken.gu.se/korp/#?cqp=%5B%5D&corpus=bloggmix2009,bloggmix2010,bloggmix2011,bloggmix2012,bloggmix2013
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3.2 Procedur 

3.2.1 Söksträngar i CQP-format  

I gränssnittet i KORP Corpus Workbench formulerades en söksträng i CQP-format. Förkortningen 

CQP som står för corpus query processor och formuleras i gränssnittet på Språkbankens webbsida
6
. 

Sökningen fungerar som ett såll som formas på så sätt att enbart det som vi vill ska finnas kvar i datan 

finns kvar. Det övriga sorteras bort. Den initiala sökningen i CQP-format i KORP såg ut såhär: 

[pos = "JJ"] [word = "som"] [pos = "DT"] [pos = "NN"] 

Samma sökning översatt till ett mer läsvänligt format: 

 

ADJEKTIV + som + EN/ETT + SUBSTANTIV 
 

De led i sökningen som står angivna med versaler signalerar att sökningen genererar vilket token som 

helst i korpusarna, med villkoret att det ordklasstaggats med den ordklassen, t.ex. ADJEKTIV. 

Fördelen med att formulera sökningen så att den utgår från ordklasstaggningen är att resultatet 

innefattar alla möjliga former av ordstammen. Variabeln SUBSTANTIV genererar alla möjliga former 

av substantiv i kongruens med predikatets numerus och genus. EN/ETT är min översättning från 

DETERMINERARE av ekonomiska skäl, trots att exempelvis ”dessa” och ”någon” ingår i 

ordklassen, men en/ett är de absolut vanligaste för den här undersökningen. Därför är omskrivningen 

från determinerare till en/ett tänkt som en förenkling. Samtliga led i sökningen står i versaler förutom 

”som”. Det står i gemener för att markera att det skrivits in manuellt, varpå endast träffar med exakt 

angiven form tillåts. Eftersom Partington (2006) redovisar att engelskans ”like” är det absolut 

vanligaste länkningsledet i liknelser används sökningen ”som” här, oberoende av ordklasstaggning. 

Även Moder (2008) redovisar att ”like” är vanligt i liknelser men att det är väldigt vanligt i språket i 

stort, vilket gör det något problematiskt att utgå ifrån. De träffar som genereras har formen ”som” 

oberoende av ordklasstaggning vilket exkluderar alternativa stavningar (t.ex. ”SOM”, ”Som” eller 

eventuella felstavningar som *somm). Sökningen kan därför ses som preliminär och icke heltäckande, 

i synnerhet för vidare användning, men det åtgärdas inte här eftersom de varierade formerna antas vara 

försumbara till antalet. 

3.2.2 Definiering av de femtio vanligaste adjektiven, första steget 

Det fanns totalt 10587 användningar av den undersökta konstruktionen i korpusarna. Det gav en bred 

första överblick över konstruktionen. När sökningen är enkel, som en sökning på ett enskilt ord är, 

presenterar KORP sökresultatet på en rad. Om sökningen däremot består av flera led eller flera 

variabler, som i det här fallet, presenteras varje unik form på en egen rad. Varje möjlig form av 

adjektivet (”len, lena”) respektive substantiven (”som en babyrumpa, som en babystjärt, som en 

bebis”) presenteras alltså på unika rader. Utifrån frekvens samlades de vanligaste adjektiven in, genom 

manuell utvärdering rad för rad. Varje nytt adjektiv i listan lades till samlingen tills den bestod av 

femtio adjektiv. Resterande adjektiv som förekom i korpusarna var markant färre till antalet, och 

femtio ansågs vara tillräckligt. Det var det första steget mot en definierad topplista. 

                                                      
6http://spraakbanken.gu.se/swe/forskning/infrastruktur/korp/anvandarhandledning 

http://spraakbanken.gu.se/swe/forskning/infrastruktur/korp/anvandarhandledning
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3.2.3 Utökade sökningar efter kreativa liknelser 

”Kreativa utvidgade liknelser” används för att benämna adjektivliknelser som inte håller sig till den 

strikta form som studien i övrigt bygger på (ADJEKTIV som en/ett SUBSTANTIV) eftersom liknelser 

kan realiseras på många sätt. De utvidgade sökningarna som beskrivs i detta avsnitt visar 

tillvägagångssättet för att söka efter liknelser som ”lugn som björnen” eller ”stel som en vandrande 

pinne”, Materialet kompletterades med utökade sökningar för att hitta eventuella kreativa former. Ett 

particip och ett pronomen sköts in mellan determineraren till substantivet och substantivet för att 

undersöka liknelsekonstruktioner med den formen: 

      
PARTICIP 

  ADJEKTIV + som + EN/ETT + eller + SUBSTANTIV 

      
PRONOMEN 

   

Det fanns totalt 311 träffar av den konstruktionen i korpusarna. Pronomen gav inte något utslag i 

sökningen, därför raderades den variabeln. 

 

ADJEKTIV + som + EN/ETT + PARTICIP + SUBSTANTIV 
 
[pos = "JJ"] [word = "som"] [pos = "DT"] [pos = "PC"] [pos = "NN"] 

 

Den manuella kontrollen uppdagade att korpusarna innehöll dubbletter. Förmodligen beror 

dubbletterna på att samma blogginlägg publicerats på internet två gånger vid olika tidpunkter eller 

återfinns under olika rubriker, vilket nedhämtningsprogrammet kan ha svårt att avgöra. Det upprepade 

inlägget betraktas som ett nytt inlägg varje gång det påträffas och blir därför hämtat samtliga gånger 

det förekommer (Kristina Nilsson Björkenstam, personlig kommunikation). Noggrann genomsökning 

av materialet har uteslutit dubbletter så långt det går, för att materialet inte ska bli viktat. Flera av 

träffarna saknar dock kontext. Det gör det svårt att avgöra om det är samma inlägg eller ett nytt, även 

för en människa. För att undvika träffar som ”(se sig) själv som en ledare” och ”(se sig) själv som ett 

offer”, lades ännu en restriktion till i söksträngen vilket specificerade söksträngen ytterligare.  

 

ADJEKTIV - själv + som + EN/ETT + PARTICIP + SUBSTANTIV 
 

Första variabeln utesluter ”själv”, men tar med övriga adjektiv. Andra variabeln tar fram träffar med 

konjunktionen ”som” i egenskap av jämförelseled. Tredje variabeln kräver en determinerare. Fjärde 

variabeln täcker ett particip. Den sista delen i CQP-söksträngen genererar, som tidigare, vilket 

substantiv som helst. Ett urval av de utökade liknelserna dokumenterades i ett separat dokument, 

uppdelade i två listor och därefter sorterade i alfabetisk ordning. De två listorna heter Kreativa utökade 

liknelser (Lista A) och Kreativa utökade liknelser (?Lista B). Frågetecknet i rubriken på den senare 

listan signalerar min tveksamhet inför att redovisa och klassificera dem som liknelser. Det enda som 

gör att de kommit med i sökningen är att de är konstruerade med samma struktur som liknelserna i 

studien, men de är inte förståeliga utanför sin kontext och fyller knappt något villkor för att utgöra en 

liknelse. Dessa redovisas ändå för att ha underlag för att diskutera problematiken i avgörandet av vad 

en liknelse är. 
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Ytterligare försök att tillåta tänkta kreativa liknelser gjordes genom att utesluta determineraren, för att 

få träffar som t.ex. ”lugn som björnen”. Den konstruktionen visade sig vara ovanlig, med bara 11 

träffar av ”arg som satan”, men även resultat som ”glad som fan”, ”glad som mig”, ”lugn som person”, 

”lugn som barn” och ”lugn som satan” genererades. För att finna alla möjliga former skulle rikligare 

sökfrågor behöva utarbetas närmare vilket innebär djupare analyser, men med hänsyn till de fåtaliga 

förekomsterna bortses detta ifrån. Det är snarare föremål för framtida liknelsestudier. 

3.2.4 Avgränsning och omformulering av sökningarna, andra steget 

De återkommande adjektiven från det första steget mot en definierad topplista användes för att göra 

separata sökningar. Varje adjektiv testades enskilt med nedanstående söksträng i CQP-format för att 

jämföra med tidigare resultat: 

 

[lex contains "stolt..av.1"] [word = "som"] [pos = "DT"] [pos = "NN"] 

 

STOLT + som + EN/ETT + SUBSTANTIV 

 

Angivet ’lex’ genererar sökresultat med alla möjliga former av ”stolt”. Resultaten som visades i dessa 

sökningar var fler än i den tidigare sökningen, varför topplistan fylldes på manuellt för varje sökning 

på respektive adjektivliknelse. I KORP fungerar ordklasstaggningen så att ord med olika utseende på 

grund av att några eller alla grafem är skrivna i versaler eller gemener, taggas som samma lexem men 

visas i statistikfliken på olika rader. Avvikande förekomster upptäcktes, som svenska skrivet från en 

dator utan åäö, som ”fri som en fagel”. Resultat som täcktes in med hjälp av manuell kontroll är 

exempelvis: fri som en fågel, Fri som en fågel, fritt som en fagel, FRI som en fågel, fritt som en fågel. 

Dock gör denna sökningsmetod att replikering på studien försvåras eftersom det är många olika 

sökningar där varje sökning tar lång tid. Vidare är den manuella sammanställningen tidskrävande och 

omfattande. Topplistan redigerades ytterligare och inkluderade felstavningar som ”full som en 

kastull”. Detta blev inkonsekvent, i synnerhet då tidigare felstavningar angående länkningsordet 

”som” ignorerats i resultaten. Avsikten var att täcka in flest möjliga förekomster av adjektivet med 

hänsyn till kongruensböjning i numerus och genus, men sökningarna genererade träffar som ”högt som 

ett bi”, (som i ”datorn surrar högt som ett bi”), eller ”seriöst som en dammsugare” (från ”det låter 

seriöst som en dammsugare”.) Flertalet adverb har alltså taggats som adjektiv. Därigenom 

tydliggjordes det faktum att formen för adjektiv och adverb i neutrum sammanfaller, de är så kallade 

homografer och KORP skiljer dem inte alltid åt. Detta resultat skulle bli missvisande för studien, så 

för att undvika adverb formulerades ännu en restriktion på sökningen. Fem verb tilläts stå framför 

adjektivliknelsen, där huvudkriteriet för urvalet var att de var högfrekventa i predikativa 

konstruktioner i bloggtexter, vilket observerats i de tidigare sökningarna. Verben är: vara, känna sig, 

bli, ligga, stå.  

Sökningen utfördes två gånger, den första omgången inkluderade fyra verb och den andra omgången 

inkluderade bara det femte verbet. På grund av att verbet känna sig består av två separata ord fick det 

verbet en enskild sökning.  

 

[(lex contains "ligga..vb.1" | lex contains "stå..vb.1" | lex contains 

"bli..vb.1" | lex contains "vara..vb.1" | lex contains "vara..vb.2")] [pos 

= "JJ"] [word = "som"] [pos = "DT"] [pos = "NN"] 
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VARA 
        BLI + ADJEKTIV + som + EN/ETT + SUBSTANTIV 

LIGGA 
        STÅ 
        [lex contains "känna_sig..vbm.1"] [pos = "PN"] [pos = "JJ"] [word = "som"] 

[pos = "DT"] [pos = "NN"] 

KÄNNA + PRONOMEN + ADJEKTIV + som + EN/ETT + SUBSTANTIV 
 

Den förstnämnda gav 2962 träffar och den andra gav 119 träffar. Tillsammans utgör det 3081 träffar, 

varav många adjektiv förekommer ett flertal gånger. Samma manuella insamling som för första 

topplistan applicerades för en ny topplista. Detta var andra steget mot en definierad topplista. Ungefär 

samma adjektiv förekom i de båda topplistorna, förutom det särskilt tydliga undantaget för adjektivet 

lätt som gick från att vara väldigt vanligt till att inte längre förekomma på topplistan. En orsak kan 

vara den lexikaliserade frasen ”lätt som en plätt” som verkar fungera fristående i hög grad. 

Den vanligaste formen för liknelser är singular presens, ”är hungrig som en varg”. Däremot visade 

frekvenslistan att  ”var hungrig som en varg” också var vanlig. Det är samma adjektivliknelse eftersom 

substantivet och adjektivet är konstanta. De skiljer sig endast åt i tempus eller om de står skrivna i 

gemener eller versaler. Då KORP presenterar varje variant på unika rader för varje form fick resultaten 

samlas in manuellt igen. Eftersom topplistan ska spegla den mest frekventa användningen av 

adjektivliknelser är just adjektivet av intresse, varför raderna med adjektiv som redan blivit 

medräknade i samlingen inte räknades in igen, utan ignorerades när de återkom längre ner. Se figur 3. 

 

Figur 3. Bild över sökträffarna som tydliggör att samma adjektivliknelse återkommer på flera rader, varför 

de bara räknas in en gång per adjektiv. 
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3.2.5 Topplista reviderad och granskad genom manuell kontroll, tredje 

steget 

Det tredje och slutgiltiga steget för att definiera de femtio vanligaste adjektivliknelserna utgjordes av 

att söka på varje enskilt adjektiv i två omgångar för respektive verbuppsättning (först fyra verb, sedan 

det femte på grund av ovan diskuterade orsaker i avsnitt 3.2.4). Den nya topplistan jämfördes mot den 

tidigare topplistan. Det visade sig att den nya topplistan täckte in ett större antal användningar. En 

naturlig följd av inkluderingen av liknelser tillsammans med alla möjliga böjningar av verben, även de 

som används mer sällan, är att rangordningen ändras. Frekvensen för enskilda liknelser ökade med 

som mest 475 % för liknelsen liten som en/ett SUBSTANTIV jämfört med tidigare. Den extra ökningen 

gällde adjektiven stor, liten och rund. 

Det är en begränsning med utformningen av metoden att inga ”nya” eller ”andra” adjektiv kan komma 

med efter att de första femtio adjektiven samlats. Det är på grund av att samplet är manuellt 

sammanställt utifrån frekvens oberoende av verbböjningen. Den senaste topplistan reflekterar bättre 

den verkliga användningen av adjektivliknelser (med något av de fem verben i vilket tempus som 

helst), men den utgår endast från de adjektiv som samlades i ett tidigare skede. Genom att räkna med 

alla möjliga verbböjningar skapas en topplista som ger en mer holistisk bild av den faktiska 

användningen av de utvalda adjektiven ifråga. Däremot är det ett problem att samplet innehåller någon 

adjektivliknelse som inte är kvalificerad för topplistan, som en följd av de föregående urgallringarna. 

Risken är att slutet på topplistan innefattar några liknelser som är mindre frekventa än andra, som på 

grund av metoden i de tre stegen uteslutits. Problemet med osäkerheten över ifall de mindre vanliga 

liknelserna kvalificeras till topplistan kvarstår även om exempelvis hundra liknelser inkluderades. Det 

antas inte ha tillräckligt stor inverkan på resultatet i denna studie för att åtgärdas, dessutom är inte 

topplistan betraktad som avgörande i rangordning, strängt sanningsenligt.  

Vid det här skedet sorterades felträffar bort och andra träffar sammanslogs. Likvärdiga träffar som 

hamnade på olika rader på grund av felskrivningar som exempelvis avsaknad av mellanslag 

sammanslogs, som ”hungrig som en varg” och ”hungrig som en varg.Det”. De skiljer sig enbart åt i 

form av ortografisk perfektion. Ett annat exempel på en bit bortsorterat material är ”arg som ett mått”. 

Den var obegriplig och fanns i flera förekomster, men det berodde på dubbletter i korpusarna. 

Bloggaren skriver att man inte bör tolka något som ens dotter säger som ett mått/en värdering på hur 

man är som förälder, ”tolka något (som någon säger när hon är arg/under påverkan av ilska) som ett 

mått på hur man är som mamma”. Det ser ut som en liknelse med den inskjutna relativsatsen. 

Konstruktionen i sig stod ut markant från övriga liknelser eftersom den var svårförståelig utan kontext, 

men det finns andra exempel i samplet där konstruktionen är svårare att klassificera. Det är ett 

grundläggande metodologiskt problem med studien att det inte finns en diskret kategori som kan 

klassificeras som liknelser i lingvistisk mening, eftersom man måste ta hänsyn till en rad faktorer som 

inte är tillgängliga här, som talarens intention och faktiska förhållanden i den specifika 

diskurssituationen (Partington 2006). Det kontinuum som bokstavliga jämförelser och figurativa 

liknelser utgör resulterar i att alla liknelser som tagits med i studien är mer eller mindre ”fullvärdiga” 

liknelser. Med hänsyn till att datamängden är ganska begränsad samtidigt som en stor del av datan är 

klara liknelser sorteras inte de oklara exemplen bort. Detta bör läsaren ha i åtanke vid särskilt 

adjektiven stor och liten, som på grund av frekvent användning förekommer i många olika kontexter. 

De är många gånger omöjliga att defininera. En närmare diskussion av dessa återkommer i 

diskussionsavsnittet, vilket redan flaggats för ovan. 
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3.2.6 Bearbetning av respektive liknelse 

Varje adjektivliknelse exporterades och bearbetades i Excel i en separat fil. Substantivet (t.ex. 

”kyrkråtta”) åtskildes från det övriga liknelseledet (”fattig som en”). Samtliga adjektivliknelser 

presenteras var för sig i en egen lista. För varje adjektivliknelse anges dess rangordning i den 

frekvenssorterade listan över liknelser. 

Varje adjektivs lista visar det totala antalet förekomster av dess substantiv och substantivens 

popularitet i procent. Omfattningen av variation hos substantivet påverkade längden på varje 

adjektivliknelses topplista, med kravet att vara tillräckligt innehållsrik men samtidigt överblickbar. 

Begränsningen för listans längd var att den sista kategorin, övriga, inte fick utgöra mer än 60 % av 

substantiven för den liknelsen. Kategorin övriga innehåller substantiv som förekommer ett fåtal eller 

en enstaka gång, men av platsskäl har de sammanslagits till en grupp. För de flesta adjektiven är den 

kategorin betydligt mindre. 60 % är en ganska stor andel men det är av hänsyn till adjektiv som stor 

och liten som hade betydligt fler olika substantiv än andra adjektiv. Det redovisas tydligast genom att 

presentera en större del av adjektivens preferens för substantiv. För att illustrera att listorna blir olika 

långa beroende på adjektivliknelsen har jag valt ut två adjektivliknelser, en med många substantiv och 

en med få substantiv, i tabell 3.2 och tabell 3.3. Notera att båda adjektivliknelserna har en tydlig 

preferens för ett särskilt substantiv. 

Tabell 3.2. Presentering av adjektivliknelsen med adjektivet ”stor”, vars lista är lång på grund av stor 

spridning hos substantiven. 

2. STOR   

som en/ett Antal Procentandel 

hus 72 32 % 

tält 6 3 % 

elefant 5 2 % 

ärta 5 2 % 

fotboll 4 2 % 

grapefrukt 4 2 % 

vattenmelon 4 2 % 

gåsägg 4 2 % 

berg 3 1 % 

flodhäst 3 1 % 

lägenhet 3 1 % 

boll 3 1 % 

rymdraket 2 1 % 

slott 2 1 % 

övriga 106 47 % 

SUMMA 226 100 % 

 

I tabell 3.3 ses ett exempel på när ett adjektiv inte är lika ombytligt, adjektivet platt. Därför blir den 

listan betydligt kortare. 
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Tabell 3.3. Presentering av adjektivliknelsen med adjektivet ”platt”, vars lista är kort på grund av låg 

spridning hos substantiven. 

30. PLATT     

som en/ett Antal Procentandel 

pannkaka 25 96 % 

plätt 1 4 % 

SUMMA 26 100 % 

 

Förekomster av varje adjektiv påverkar tillförlitligheten. Adjektivet platt med endast 26 förekomster 

ger en preliminär översikt över dess liknelsekonstruktion. De enskilda listorna underlättar jämförelser 

mellan de olika adjektivliknelserna, eftersom det framgår med blotta ögat om adjektivet föredrar att 

knyta an till många olika substantiv eller några få men desto vanligare. Procentandelen tydliggör 

substantivens popularitet hos respektive adjektiv.  

3.3 Analys med entropi 

De mest populära substantiven i liknelserna framgår genom sin prominenta frekvens. För att analysera 

datan och sammanställa den till ett mer överblickbart format användes entropi, vilket är ett sätt att 

statistiskt beräkna sannolikheten för en liknelse. Det ger ett mått på hur pass konventionaliserade 

liknelserna är. Entropin för fördelningen av substantiv speglar benägenheten för respektive adjektiv att 

bilda en liknelse tillsammans med många olika substantiv eller få vanliga substantiv (Eriksson & 

Langemar 2013: 18). 

Entropin beräknades för varje adjektivliknelse genom att multiplicera andelen för respektive 

substantiv, uttryckt i procent, med tvålogaritmen av samma andel. Produkten för varje enskilt 

substantiv summerades och entropin för adjektivliknelsen kunde beräknas. Eftersom olika 

adjektivliknelser har olika många substantiv är utfallsrummet för entropin olika rymlig. För att göra 

entropin för varje adjektivliknelse jämförbar med de andra adjektivliknelserna dividerades entropin 

med tvålogaritmen för det totala antalet substantiv till adjektivliknelsen. Det ger i ett standardiserat 

mått som gör spännvidden för varje adjektivliknelse lika stor. Det standardiserade måttet är mellan 0 

och 1 (utifrån Eriksson & Langemar 2013). Tvålogaritmen av en maximal entropi, d.v.s. 0, innebär att 

liknelsen saknar variation, den är helt fast i sin konstruktion. De substantiv som förekommer i den 

konstruktionen har alltså statistisk stor sannolikhet att förekomma där. Eftersom de är relativt 

förväntade kan de sägas vara mer etablerade och lexikaliserade. Entropin 1 innebär en maximal 

spridning, vilket medför utebliven konventionalisering eftersom samma konstruktion då inte 

förekommer mer än en gång. De 10 mest och de 10 minst konventionaliserade liknelserna presenteras i 

avsnitt 4.2 i tabell 4.54 och tabell 4.55 eftersom de tillhör resultaten.  

Två undantag från denna metodik gjordes gällande adjektiven mjuk och len. Flertalet substantiv till de 

adjektiven var semantiskt likartade. Det medför att om exakt samma metod applicerades på dessa 

liknelser skulle spridningsmåttet visa på stor spridning. Det visar att adjektivet kan knyta an till många 

olika substantiv, vilket är fallet. Men då substantiven återfinns inom samma semantiska domän 

(bebisar) och jag bedömer dem som väldigt likartade valde jag att slå ihop dem till en grupp. På grund 

av den semantiska likheten hos substantiven sammanräknades alltså följande: babyrumpa, baby, 

barnrumpa, bebisrumpa, babystjärt, bebis, bäbis, barnarumpa, halvårsstjärt till en gemensam grupp, 

benämnd efter det vanligaste substantivet i gruppen; babyrumpa.  
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4. Resultat 

Frågeställningarna besvaras i ordning, 

a) Vilka är de femtio vanligaste adjektivliknelserna i nutida informell svenska (i predikativ 

användning) och vilka substantiv ingår i dem? 

b) Hur pass konventionaliserade är adjektivliknelserna? 

c) Hur kan kreativa utvidgade liknelser se ut? 

4.1 De femtio vanligaste adjektivliknelserna  

De femtio vanligaste adjektiven som fungerar som huvud i adjektivliknelser, hämtade från 

bloggkorpusarna i nutida informell svenska. Det totala antalet adjektivliknelser är 2523 stycken, varav 

många är identiska. Tabell 4.1 och tabell 4.2 visar adjektiv (1–25) respektive (25–50) som ingår i 

studien. 

Tabell 4.1. Topplista med adjektiv (1–25) 

Adjektiv Antal Procentandel 

pigg 227 9 % 

stor 226 9 % 

hungrig 211 8 % 

trött 207 8 % 

stel 122 5 % 

stolt 88 3 % 

frisk 81 3 % 

len 80 3 % 

arg 75 3 % 

vacker 65 3 % 

röd 64 3 % 

smal 64 3 % 

stark 60 2 % 

glad 55 2 % 

lugn 54 2 % 

blek 53 2 % 

snabb 48 2 % 

varm 47 2 % 

brun 45 2 % 

hög 42 2 % 

liten 40 2 % 

envis 39 2 % 

rik 39 2 % 

mjuk 38 1 % 

tjock 38 1 % 
 

Tabell 4.2. Topplista med adjektiv (25–50) 

Adjektiv Antal Procentandel 

full 36 1 % 

fattig 35 1 % 

vit 34 1 % 

rak 27 1 % 

platt 26 1 % 

rund 23 1 % 

fri 23 0,9 % 

klok 19 0,7 % 

snäll 19 0,7 % 

hård 18 0,7 % 

svettig 18 0,7 % 

söt 18 0,7 % 

smidig 17 0,7 % 

hal 16 0,6 % 

svullen 16 0,6 % 

hes 15 0,6 % 

sur 14 0,5 % 

lycklig 12 0,5 % 

vig 12 0,5 % 

fräsch 12 0,5 % 

het 11 0,4 % 

mager 9 0,4 % 

from 8 0,3 % 

öppen 6 0,2 % 

förväntansfull 4 0,2 % 
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Adjektiven presenteras var för sig i tabell 4.3–4.53 i fallande ordning utefter adjektivens totala 

förekomst i datan (utan hänsyn till variation eller spridning hos substantiven). Det svarar på 

frågeställning a). Det framgår av rangordningen samt av procentandelen i tabellerna vilket substantiv 

som är mest föredraget för respektive adjektiv. För varje adjektiv gäller att substantiven visas efter 

popularitet i fallande ordning, tills undergruppen övriga tar över. Generellt visar resultaten att 

adjektiven föredrar att bilda liknelsekonstruktioner med antingen få men vanliga substantiv eller 

många olika substantiv. Tabell 4.3–4.53. Respektive adjektivs bildande av liknelser med substantiv. 

1. PIGG     

som en/ett Antal Procentandel 

mört 95 42 % 

lärka 79 35 % 

nötkärna 15 7 % 

spigg 12 5 % 

uggla 4 2 % 

duracellkanin 1 0,4 % 

övriga 21 9 % 

SUMMA 227 100 % 
 

2. STOR   

som en/ett Antal Procentandel 

hus 72 32 % 

tält 6 3 % 

elefant 5 2 % 

ärta 5 2 % 

fotboll 4 2 % 

grapefrukt 4 2 % 

vattenmelon 4 2 % 

gåsägg 4 2 % 

berg 3 1 % 

flodhäst 3 1 % 

lägenhet 3 1 % 

boll 3 1 % 

rymdraket 2 1 % 

slott 2 1 % 

övriga 106 47 % 

SUMMA 226 100 % 
 

 

 

3. HUNGRIG   

som en/ett Antal Procentandel 

varg 123 58 % 

djur 21 10 % 

gnu 12 6 % 

gris 7 3 % 

björn 6 3 % 

svin 6 3 % 

häst 6 3 % 

tok 4 2 % 

bäver 4 2 % 

jude 2 1 % 

övriga 20 9 % 

SUMMA 211 100 % 
 

 

 

4. TRÖTT   

som en/ett Antal Procentandel 

gnu 63 30 % 

gris 31 15 % 

djur 10 5 % 

svin 10 5 % 

tok 8 4 % 

övriga 85 41 % 

SUMMA 207 100 % 
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5. STEL   

som en/ett Antal Procentandel 

pinne 81 66 % 

kylskåp 15 12 % 

övriga 26 21 % 

SUMMA 122 100 % 
 

 

6. STOLT   

som en/ett Antal Procentandel 

tupp 82 93 % 

far 2 2 % 

övriga 4 5 % 

SUMMA 88 100 % 
 

 

 

 

7. FRISK   

som en/ett Antal Procentandel 

nötkärna 74 91 % 

mört 2 2 % 

fisk 1 1 % 

övriga 4 5 % 

SUMMA 81 100 % 

 

 

8. LEN   

som en/ett Antal Procentandel 

babyrumpa* 74 93 % 

övriga 6 8 % 

SUMMA 80 100 % 

*Sammanslagen grupp (av babyrumpa, baby, 

barnrumpa, bebisrumpa, babystjärt o.s.v.) 

Samma gäller för adjektivet mjuk. Se avsnitt 3.3 

för förklaring. 

9. ARG   

som en/ett Antal Procentandel 

bi 68 91 % 

åskmoln 3 4 % 

varg 2 3 % 

terrier 1 1 % 

troll 1 1 % 

SUMMA 75 100 % 

Notera att arg saknar gruppen övriga. 

10. VACKER   

som en/ett Antal Procentandel 

dag 31 48 % 

dröm 8 12 % 

älva 4 6 % 

saga 3 5 % 

tavla 2 3 % 

övriga 17 26 % 

SUMMA 65 100 % 
 

 

 

11. RÖD     

som en/ett Antal Procentandel 

tomat 30 47 % 

kräfta 21 33 % 

övriga 13 20 % 

SUMMA 64 100 % 
 

 

 

12. SMAL     

som en/ett Antal Procentandel 

sticka 28 44 % 

pinne 16 25 % 

övriga 20 31 % 

SUMMA 64 100 % 
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13. STARK   

som en/ett Antal Procentandel 

oxe 35 58 % 

gnu 3 5 % 

björn 3 5 % 

tjur 2 3 % 

djur 2 3 % 

häst 2 3 % 

familj 1 2 % 

övriga 12 20 % 

SUMMA 60 100 % 
 

 

14. GLAD   

som en/ett Antal Procentandel 

barn 16 29 % 

lärka 14 25 % 

speleman 8 15 % 

sol 6 11 % 

kalaspuff 2 4 % 

valp 1 2 % 

transvestit 1 2 % 

övriga 7 13 % 

SUMMA 55 100 % 
 

 

 

15. LUGN     

som en/ett Antal Procentandel 

filbunke 50 93 % 

ko 2 4 % 

köttbulle 1 2 % 

sengångare 1 2 % 

SUMMA 54 100 % 
 

 

 

16. BLEK   

som en/ett Antal Procentandel 

spöke 19 36 % 

lakan 13 25 % 

lik 11 21 % 

fiskmås 1 2 % 

panodil 1 2 % 

övriga 8 15 % 

SUMMA 53 100 % 
 

 

17. SNABB     

som en/ett Antal Procentandel 

vessla 20 42 % 

iller 8 17 % 

räka 4 8 % 

gnu 3 6 % 

reptil 2 4 % 

kobra 2 4 % 

bankrån 1 2 % 

övriga 8 17 % 

SUMMA 48 100 % 
 

 

18. VARM   

som en/ett Antal Procentandel 

kamin 15 32 % 

element 10 21 % 

bastu 6 13 % 

ugn 2 4 % 

sommarkväll 2 4 % 

kabin 1 2 % 

övriga 11 23 % 

SUMMA 47 100 % 
 

 

19. BRUN   

som en/ett Antal Procentandel 

pepparkaka 36 80 % 

neger 3 7 % 

bajskorv 2 4 % 

gris 1 2 % 

övriga 3 7 % 

SUMMA 45 100 % 
 

 

20. HÖG   

som en/ett Antal Procentandel 

hus 30 71 % 

höghus 8 19 % 

övriga 4 10 % 

SUMMA 42 100 % 
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21. LITEN     

som en/ett Antal Procentandel 

tesked 5 13 % 

ärta 4 10 % 

smurf 4 10 % 

näsduk 2 5 % 

myra 2 5 % 

övriga 23 58 % 

SUMMA 40 100 % 

 

 

 

22. ENVIS   

som en/ett Antal Procentandel 

åsna 26 67 % 

gris 3 8 % 

oxe 3 8 % 

tjur 2 5 % 

get 2 5 % 

fruntimmer 1 3 % 

övriga 2 5 % 

SUMMA 39 100 % 
 

 

23. RIK     

som en/ett Antal Procentandel 

troll 35 90 % 

kung 2 5 % 

miljonär 1 3 % 

bergatroll 1 3 % 

SUMMA 39 100 % 

 

 

 

 

24. MJUK     

som en/ett Antal Procentandel 

babyrumpa* 28 74 % 

dröm 2 5 % 

katt 2 5 % 

moln 1 3 % 

övriga 5 13 % 

SUMMA 38 100 % 

*Se len, s. 20 samt avsnitt 3.2 för motivering till 

sammanslagen grupp. 

25. TJOCK   

som en/ett Antal Procentandel 

tumme 7 18 % 

gris 3 8 % 

bibel 3 8 % 

vaniljsås 3 8 % 

tegelsten 3 8 % 

tunna 2 5 % 

boll 2 5 % 

psalmbok 1 3 % 

övriga 14 37 % 

SUMMA 38 100 % 
 

26. FULL   

som en/ett Antal Procentandel 

kastrull 19 53 % 

hus 3 8 % 

alika 3 8 % 

svin 2 6 % 

ägg 1 3 % 

övriga 8 22 % 

SUMMA 36 100 % 
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27. FATTIG   

som en/ett Antal Procentandel 

kyrkråtta 28 80 % 

råtta 1 3 % 

same 1 3 % 

lus 1 3 % 

fabrik 1 3 % 

svin 1 3 % 

korv 1 3 % 

kalkonskiva 1 3 % 

SUMMA 35 100 % 
 

 

28. VIT   

som en/ett Antal Procentandel 

lakan 15 44 % 

spöke 11 32 % 

snögubbe 2 6 % 

krita 2 6 % 

vampyr 1 3 % 

sanning 1 3 % 

övriga 2 6 % 

SUMMA 34 100 % 
 

 

 

29. RAK   

som en/ett Antal Procentandel 

planka 13 48 % 

pinne 7 26 % 

fura 3 11 % 

övriga 4 15 % 

SUMMA 27 100 % 
 

 

30. PLATT     

som en/ett Antal Procentandel 

pannkaka 25 96 % 

plätt 1 4 % 

SUMMA 26 100 % 
 

 

 

31. RUND     

som en/ett Antal Procentandel 

boll 15 65 % 

apelsin 1 4 % 

äpple 1 4 % 

fotboll 1 4 % 

pizza 1 4 % 

övriga 4 17 % 

SUMMA 23 100 % 
 

 

 

32. FRI   

som en/ett Antal Procentandel 

fågel 22 94 % 

katt 1 6 % 

SUMMA 23 100 % 
 

 

 
33. KLOK 

  

som en/ett Antal Procentandel 

bok 13 68 % 

uggla 4 21 % 

40-åring 1 5 % 

pudel 1 5 % 

SUMMA 19 100 % 
 

 

 

34. SNÄLL     

som en/ett Antal Procentandel 

lamm 8 42 % 

hund 4 21 % 

ängel 2 11 % 

karamell 1 5 % 

helgon 1 5 % 

kyrkopojke 1 5 % 

övriga 2 11 % 

SUMMA 19 100 % 
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35. HÅRD   

som en/ett Antal Procentandel 

fotboll 6 33 % 

boll 4 22 % 

sten 3 17 % 

kanonkula 1 6 % 

tegelsten 1 6 % 

bowlingklot 1 6 % 

stenbumling 1 6 % 

pinne 1 6 % 

SUMMA 18 100 % 
 

36. SVETTIG   

som en/ett Antal Procentandel 

gris 14 78 % 

tok 1 6 % 

gnu 1 6 % 

lök 1 6 % 

räv 1 6 % 

SUMMA 18 100 % 
 

 

 

37. SÖT   

som en/ett Antal Procentandel 

docka 5 28 % 

karamell 4 22 % 

bakelse 3 17 % 

sockerbit 2 11 % 

övriga 4 22 % 

SUMMA 18 100 % 
 

 

38. SMIDIG 

som en/ett Antal Procentandel 

kylskåp 5 24 % 

katt 4 24 % 

elefant 2 12 % 

kassaskåp 2 12 % 

spis 1 6 % 

gnu 1 6 % 

övriga 5 18 % 

SUMMA 20 100 % 
 

 

 

 

39. HAL   

som 
en/ett 

Antal Procentandel 

ål 15 94 % 

fisk 1 6 % 

SUMMA 16 100 % 
 

 

 

 

40. SVULLEN  

som en/ett Antal Procentandel 

ballong 6 38 % 

gris 2 13 % 

julgris 1 6 % 

övriga 7 44 % 

SUMMA 16 100 % 
 

 

 
41. HES 

  

som en/ett Antal Procentandel 

kråka 6 40 % 

alkistant 2 13 % 

skata 1 7 % 

jude 1 7 % 

tok 1 7 % 

övriga 4 27 % 

SUMMA 15 100 % 
 

 

 
42. SUR 

  

som en/ett Antal Procentandel 

citron 12 86 % 

sill 1 7 % 

bi 1 7 % 

SUMMA 14 100 % 
 

  



25 

 

 

43. LYCKLIG     

som en/ett Antal Procentandel 

barn 9 75 % 

tornado 2 17 % 

kalv 1 8 % 

SUMMA 12 100 % 
 

 

44. VIG   

som en/ett Antal Procentandel 

kylskåp 8 67 % 

vessla 1 8 % 

traktor 1 8 % 

katt 1 8 % 

järnspett 1 8 % 

SUMMA 12 100 % 
 

 

 

45. FRÄSCH   

som en/ett Antal Procentandel 

nyponros 8 67 % 

sommarbris 2 17 % 

rosenknopp 1 8 % 

mört 1 8 % 

SUMMA 12 100 % 
 

 

46. HET   

som en/ett Antal Procentandel 

kamin 9 82 % 

bakugn 1 9 % 

bomb 1 9 % 

SUMMA 11 100 % 
 

  

 

47. MAGER   

som en/ett Antal Procentandel 

sticka 4 44 % 

pinne 2 22 % 

benrangel 1 11 % 

vinthund 1 11 % 

sträck 1 11 % 

SUMMA 9 100 % 
 

 

48. FROM   

som en/ett Antal Procentandel 

lamm 7 88 % 

barn 1 13 % 

SUMMA 8 100 % 
 

 

49. ÖPPEN   

som en/ett Antal Procentandel 

bok 5 83 % 

autostrada 1 17 % 

SUMMA 6 100 % 
 

 

50. FÖRVÄNTANSFULL  

som en/ett Antal Procentandel 

barn 3 75 % 

unge 1 25 % 

SUMMA 4 100 % 
 

4.2 Grad av konventionalisering 

De flesta adjektiv föredrar ett särskilt substantiv i den undersökta konstruktionen. Vissa adjektiv bildar 

gärna en liknelsekonstruktion tillsammans med flera substantiv (”blek som ett spöke, lakan, lik” där 

nämnda substantiv förekommer i 36 %, 25 % respektive 21 % av fallen), medan andra adjektiv gärna 

föredrar ett särskilt substantiv (”fri som en fågel”, där fågel utgör 94 % av substantiven). Här anges 

analysen av liknelsernas grad av konventionalisering vilket svarar på frågeställning b) (hur pass 

konventionaliserade adjektivliknelserna är).  
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De tio mest konventionaliserade och de tio minst konventionaliserade liknelserna redovisas i två 

tabeller (tabell 4.54 samt 4.55). ”Antal” står för antal liknelser som börjar med adjektivet platt i hela 

samplet. 

Tabell 4.54. De tio mest konventionaliserade adjektivliknelserna. 

Adjektiv Entropi Antal 

platt 0,05 26 

fri 0,06 23 

stolt 0,08 88 

lugn 0,09 54 

hal 0,09 16 

arg 0,09 81 

frisk 0,09 75 

rik 0,10 39 

from 0,10 8 

sur 0,18 14 

 

Tabell 4.55. De tio minst konventionaliserade adjektivliknelserna. 

Adjektiv Entropi Antal 

liten 0,89 40 

tjock 0,79 38 

smidig 0,73 17 

svullen 0,73 16 

hes 0,70 15 

stor 0,69 226 

söt 0,65 18 

mager 0,65 9 

hård 0,62 18 

snäll 0,58 19 

4.3 Kreativa utvidgade liknelser 

De kreativa utvidgade liknelserna från korpusarna fanns endast i singulära förekomster, varav ett 

slumpmässigt antal valdes ut. De bör betraktas som ett illustrativt komplement och presenteras i två 

tabeller. Den första listan (Lista A), innehåller konstruktioner som går att tolka utan kontext. Den 

andra, (?Lista B) har ett frågetecken i sin rubrik eftersom de konstruktionerna först klassificerades som 

”felträffar”, men de hade samma form som en liknelse. De är jämförande relativsatser men saknar i 

vissa fall en bildlig komponent, som återfinns i utrymmet mellan yttrandet och talarens tanke. Det 

verkar finnas två dimensioner, en måttmässig exakt jämförande och en bildlig, varav den senare ofta 

verkar fungera intensifierande. Ett illustrativt urval av utvidgade liknelser visas i tabell 4.56, vilket 

svarar på frågeställning c) (hur kreativa utvidgade liknelser kan se ut).  
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Tabell 4.56. Redovisning av ett illustrativt urval av utvidgade liknelser. 

Kreativa utvidgade liknelser (Lista A) 

brun som en soltorkad bajskorv 

fri som den flygande svanen 

ful som en nerbajsad alien 

gapig som en påtänd fjortis 

glad som en sjungande lärka 

kär som en nyförälskad tonåring 

lat som en bortskämd son 

platt som en nymanglad gardin 

smal som en vandrande pinne 

stel som en okokt spagetti 

 som en vandrande pinne 

svag som en överkokt sparris 

trevlig som en feldresserad pitbull 

trött som en felgnuggad gnu 

 som en utmärglad get 

 som en utpumpad penis 

 som ett gapskrikande barn 

varm som en nybakad kanelbulle 

 som ett överhettat strykjärn 

 som en lånad hösttröja 

vig som en köldskadad sköldpadda 

vit som en osolad engelsman 

 

Dessa har en mer eller mindre tydlig bildlighet. Det finns en viss diskrepans mellan vad som sägs och 

vad som menas. Särskilt när liknelserna presenteras tillsammans med sin kontext så framkommer den 

figurativa aspekten i uttrycken. Effekten blir humoristisk, målande och till viss del förstärkande, som i 

”svag som en överkokt sparris” där sparris redan från början är relativt mjuk och böjlig, egenskaper 

som förstärks under kokning. När sparrisen kokas för länge blir den än mer porös, varför uttrycket kan 

fungera intensifierande. Se tabell 4.57 nedan för kontexten. 

Tabell 4.57. Samma kreativa utvidgade liknelser (Lista A) som i tabell 4.56 men med tillhörande kontext. 

Nu är det vinter och ändå är jag 
 

brun som en soltorkad 
bajskorv 

. 

Nu känner jag mig 
 

fri som den flygande 
svanen 

och hoppas att det 
håller i sig så här nu. 
 

(...) jag kände mig lika 
 

ful som en nerbajsad 
alien 

? 

Politisk korrekthet: Under FRA-
tiden var Mary rebellisk och 
 

gapig som en påtänd fjortis på McDonalds 
Vasagatan mitt i 
natten. 

Det är såddant som gör mig glad som en sjungande , som den girigburk 
och det jordtecken jag 
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 lärka är. 

För ett år sedan sprang jag 
omkring och var 
 

kär som en nyförälskad 
tonåring 

. 

Här ligger jag lat som en bortskämd 
son 

i knät på min moder 
naturen. 
 

Så går det en minut och sedan 
ligger mitt hår 

platt som en nymanglad 
gardin 

på hjässan igen. 

 

jag ska bli professor - ni ska 
tydligen bli som alla andra 
Eftersom så många mår dåligt för 
att de inte är 

smal som en vandrande 
pinne 

, inte är blonda som en 
annanas och har stora 
bröst som Dolly 
Parton.. 
 

Sen ser man brudarna skutta 
omkring som mjuka makaroner, 
medan man själv är 

stel som en okokt spagetti ! 

 

När jag skulle gå hem så var jag 
 

stel som en vandrande 
pinne 

och när jag skulle gå 
upp för trapporna i 
lägenheten så trodde 
jag att jag skulle falla 
ihop och svimma…  

Har precis kommit hem från 
massagen och från att ha varit 
 

stel som en vandrande 
pinne 

är jag nu mjuk och go 
som en ål. 

(visserligen är jag extremt 
aggressiv på grund av alla 
graviditetshormoner, men jag är 
även  
 

svag som en överkokt 
sparris 

så en rak höger från 
mig lär inte göra 
särskilt ont). 

 

Dessutom involverar 
tankeverksamheten frekvent 
telefonkontakt med en dam som 
är ungefär lika 

trevlig som en feldresserad 
pitbull 

på crack. 

Jorå, jag blev 
 

trött som en felgnuggad 
gnu 

, om man nu kan säga 
så. 

Nu är det lunch och jag är trött som en utmärglad get  

Nu är jag trött som en utpumpad 
penis 

, tvätten ska hängas, 
disken ska plockas, 
maten ska lagas osv….. 
Vi hörs imorrn! 

Sådär trött som ett gapskrikande 
barn 

 

jag var lika blöt när jag slutligen 
kom hem, och dessutom 

varm som en nybakad 
kanelbulle 

 

Det är bara det att jag känner mig 
som i klimakteriet, min termostat 

varm som ett överhettat 
strykjärn 

, med kläderna 
fastklibbade på 
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i kroppen funkar inte och jag går  
 

kroppen *flämtar* 

 

Det är, enligt Essie Weingarten 
själv, meningen att nagellacken 
ska kännas lika höstigt mysiga 
och 

varma som en lånad 
hösttröja 

eller kavaj från din 
pojkvän. 
 

Däremot är min spänst inte stans 
bästa, och jag är ungefär lika 
 

vig som en köldskadad 
sköldpadda 

en iskall 
måndagsnatt i 
december…. Med 
andra ord, orörligare 
idiot bör icke 
existera! 

Perfekt nu på hösten / vintern 
när man är lika 

vit som en osolad 
engelsman 

 

 

Den andra listan visas i tabell 4.58 som består av ett antal träffar som genererats utifrån samma 

söksträng, men som kategoriseras under ett frågetecken på grund av mitt tvivel inför att klassificera 

dem som liknelser.  

Tabell 4.58. Redovisning av ett illustrativt urval av tvivelaktiga liknelser. 

Kreativa utvigdade liknelser (?Lista B) 

enkelt som en felskriven rad 

frisk som en totalförlamad person 

liten som en knuten näve 

ovanligt som en okänd forskare 

rimlig som de missgynnades längtan 

roligt som ett regelbundet pickande 

stor som det kända värdet  

 som en knuten hand 

 som en knuten näve 

viktiga som det skrivna ordet 

 

Till skillnad från tidigare presenterade kreativa liknelser (Lista A) så är konstruktionerna i tabell 4.58 

uppenbart tvivelaktiga. (De kallas hädanefter konstruktioner eller uttryck, eftersom de inte kan räknas 

som liknelser, se diskussion i avsnitt 5.3). Exempelvis kan ”frisk som en totalförlamad person” tänkas 

vara en överdrift eftersom en totalförlamad person kan blivit förlamad genom ett olycksfall eller 

förlamats på grund av sjukdom med tillkommande komplikationer, och därför inte vara ’frisk’. Det är 

möjligt att uttrycket utgör en liknelse, om än en något morbid sådan. Det finns även en uppenbar 

inkonsekvens i ”enkelt som en felskriven rad” eftersom något som är felskrivet ofta medför att 

innebörden blir svårare att förstå, varför adjektivet ”enkelt” i den här konstruktionen blir 

motsägelsefullt. ”Rimlig som de missgynnades längtan” är en konstruktion där både adjektivet och den 

tillhörande nominalfrasen är kompatibla, men konstruktionen är ändå svår att förstå. Även ”roligt som 

ett regelbundet pickande” är svårförståelig. Är regelbundenheten och pickande roligt generellt? Det 

kan egentligen sägas vara varken roligt eller tråkigt varför förståelsen uteblir. I exemplet ”viktiga som 

det skrivna ordet” är dock förståelsen inget problem (skrivet ord brukar ha högre värde än talat, jämför 
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undersrkift på kontrakt med muntlig överenskommelse, även regelrätta lagtexter). Problemet här blir 

istället att bildligheten uteblir.  

Ett särsilt fynd ligger i adjektivliknelsen som inleds med stor, liten eller rund, ”stor som en knuten 

näve”, eller ”stor som en knuten hand”. Här är bokstavligheten tydlig och det verkar vara en 

måttangivelse snarare än ett figurativt uttryck. Samma måttangivelse finns i ”liten som en knuten 

näve”. Bokstavliga ”stor som det kända värdet” har en direkt ekonomisk klang där samma 

måttjämförelse eller eventuellt mängdjämförelse är påtaglig. Medan ”stor som en knuten hand” är så 

pass lexikaliserad att den kan förväxlas med en liknelse, är den förra konstruktionen mer bokstavlig 

och svår att förstå. Eftersom det uppstår uppenbara problem med att klassificera och sortera uttrycken 

presenteras dem i tabell 4.58, för att sedan bli förståeliga i sin kontext i tabell 4.59. Kontexten 

disambiguerar de uttryck som tidigare varit dunkla, vilket är ett försök att presententera problematiken 

med klassificeringen av figurativa eller mer bokstavliga uttryck. 

Tabell 4.59. Samma tvivelaktiga utvidgade liknelser (?Lista B) från tabell 4.58 med tillhörande kontext. 

Orsaker kan vara något så enkelt som en 
felskriven rad 

eller algoritm vid 
uppdatering av ett system, 
men kan även ha betydligt 
allvarligare 
problemställningar som 
materialslitage (...) 

Sen första boken, I samlarens 
spår, har Rhymes liv förändrats en 
hel del - från ensam, deprimerad 
och självmordsbenägen till ett 
förhållande med Sachs, konsult 
för polisen och fast besluten att 
leva och bli så  

frisk som en 
totalförlamad 
person 

kan bli. 

Jag hade ingen aning om att 
magsäcken var lika 

liten som en knuten 
näve 

 

Pappan är något så ovanligt som en okänd 
forskare 

, också rätt speciell. 

 

Tanken är säkert rimlig, lika rimlig som de 
missgynnades 
längtan 

efter ett "bättre liv". 

 

Det kan kännas lite roligt som ett 
regelbundet 
pickande 

som håller på i någon minut 

 

Summan är nästan lika stor som det kända 
värdet  

av världens produktion av 
varor och tjänster under ett 
år (BNP), men jämförelsen 
haltar eftersom 
kapitalförlusterna bara delvis 
är realiserade. (...) 

En människas hjärta är lika stort som en knuten 
hand 

 

Man säger att ett hjärta är ingefär stort som en knuten men tomrummet i mitt bröst 
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lika näve då var så mycket större. 

Jämför med den katolska synen på 
Bibeln: kyrkans traditioner är 
minst lika 

viktiga som det skrivna 
ordet 

 

5. Diskussion 

Huvudsyftet med studien var att beskriva de femtio vanligaste adjektivliknelserna i nutida informell 

svenska och kartlägga vilka substantiv som ingår i dem. Liknelserna respektive grad av 

konventionalisering beräknades och tydliggjorde den preferensen hos liknelserna att knyta an till 

antingen ett eller ett fåtal substantiv. De liknelser där adjektivet förekom tillsammans med få men mer 

vanliga substantiv anses i uppsatsen ha högre grad av konventionalisering. Entropianalysen som 

sorterade de till synes oordnade adjektivliknelserna bekräftade det intuitiva intrycket. Av de substantiv 

som förekom sällan var flera oväntade, humoristiska och till viss del överraskande. Det problematiska 

med indelningen av kontinuumet mellan bokstavliga jämförelser och figurativa uttryck diskuteras med 

illustrativa exempel från korpusarna, så även en avsaknad av distingering mellan måttangivelse eller 

jämförelse och liknelse. 

5.1 Preliminära och spekulativa tolkningar 

Diskussionen av liknelserna bygger på tidigare forskning men till stor del även på intuitiva antaganden 

och spekulationer, eftersom ett uttrycks grad av bildlighet beror på genre, kontext och talarens 

intention (Partington 2006: 275). Den information som behövs för att bedöma ett uttrycks bildlighet är 

svåråtkomlig, ibland omöjlig att fastlägga genom korpussökningar. Samtliga tolkningar är alltså 

förslag till orsaker för användning av adjektivliknelser samt deras tänkbara ursprung. 

5.2 Djurliknelser och andra tendenser 

 Djurliknelser är vanliga i denna undersökning, precis som hos Piirainen (2012). I enlighet med 

Piirainens diskussion om härkomst för djurliknelserna är de baserade på tillskrivna 

karaktärsdrag och inte faktiska egenskaper. Den vanligaste liknelsen för adjektivet svettig är 

”svettig som en gris”. Det blir tänkvärt att kontrastera mot det faktum att det är fysiologiskt 

omöjligt för grisar att svettas. Vidare ”snäll som en hund” grundar sig antagligen i idén om 

hunden som människans bästa vän – en idé som konstruerats av människor och återkommer 

som tema i litteratur, musik och film (Piirainen 2012). På samma sätt är ”fri som en fågel” en 

konstruerad idé om att en av de största friheterna är att kunna flyga. Detta trots att människan 

antagligen har mer frihet och makt än något djur. I resultaten finns dock några 

verklighetsbaserade djurliknelser, som ”hal som en ål, hal som en fisk”. Delvis 

verklighetsbaserade liknelserna ”svullen som en gris” och ”svullen som en julgris” kan 

referera till djurens faktiska utseende, men grisens (framförallt julgrisens) tillstånd har ändå 

orsakats av människan, traditioner och livsmedelsindustrin. 



32 

 

 Adjektiven pigg, frisk, glad och fräsch har gemensamt att de semantiskt kan klassificeras i 

domänen ”hälsa” och det visar sig att de även knyter an till samma substantiv. För både 

adjektivet pigg och adjektivet frisk föredras ”som en nötkärna” och ”som en lärka”. Lärkan 

förekommer även tillsammans edm adjektivet glad. På samma sätt har pigg, frisk samt fräsch 

en preferens att bilda en liknelsekonstruktion med ”som en mört”. De fyra adjektiven är 

näraliggande semantiskt och de delar så pass många substantiv i respektive konstruktioner att 

det kan ha skett en sammanblandning av dem, eller att det inte är så noga om det ska vara 

”glad som en lärka” eller ”pigg som en lärka”. Lärkan verkar tillskrivas båda egenskaperna, 

vilket inte är särskilt oväntat då de ofta hänger ihop. En annan möjlig orsak till att dessa fyra 

adjektiv förekommer tillsammans med samma substantiv är att liknelsen kan ha förekommit i 

en sammansättning, som i ”jag känner mig frisk och pigg som en nötkärna”, där grunden 

kanske varit ”frisk som en nötkärna” men att liknelsen utvidgats med ytterligare ett adjektiv 

före det andra ledet.  

 Liknelser där leden är sanningstrogna, som smidig, vig som en katt kan kontrasteras mot 

liknelser där leden är motsägelsefulla, vilket resulterar i en dissonans som kan tolkas 

humoristiskt eller ironiskt, som ”smidig som ett kylskåp, en elefant, ett kassaskåp, en spis”. 

Apropå kassaskåp ur domänen ”pengar och bank”, som får en humoristisk effekt, noterades att 

liknelsen ”snabb som ett bankrån” användes i följande kontext: ”Jag kan inte de exakta 

tiderna, men min generella bild var att prinsessan Victorias förlossning var snabb som ett 

bankrån”, vilket antagligen tangerar en användning av en liknelse där egen erfarenhet saknas, 

men det är svårt att veta. 

 Domänen ”kyrka och tillhörande attribut” återkommer. Det korrelerar med kulturell och 

religiös kontext (Piirainen 2012). En bild som kyrkan velat förmedla är att dygder som 

hjälpsamhet och vänlighet är önskvärda, vilket återkommer i ”snäll som ett helgon, snäll som 

en kyrkopojke, snäll som en ängel”. Sedan 1500-talet i Sverige finns närmare 600 kyrkor vars 

kyrktorn pryds av en kyrktupp, då tuppen symboliserar vaksamhet (Bringéus 2015
7
) men dess 

rakryggade hållning kan bevisligen förknippas med stolthet. Utifrån den klart lexikaliserade 

liknelsen ”stolt som en tupp” samt kyrktuppens hållning verkar liknelsen ”stolt som en 

kyrktupp” emanerat. Vidare inom domänen kristendom är att kyrkans texter kan ha förtjusat 

den läskunnige och stressat den oskolade, varifrån ”tjock som en bibel” eller ”tjock som en 

psalmbok” kan härstamma, med antingen positiv eller negativ laddning beroende på talare och 

yttrandekontext, som tidigare nämnts (Partington 2006). Kristendomen har uppenbart präglat 

det svenska språket.  

 ”Fattig som en kyrkråtta” har en kulturell förankring i åtskilliga folksagor som där den som 

hamnar utan belöning eller tillgångar ofta är en mus eller råtta, i fattigdom, varav en av dessa 

tidigare sagor med samma upplägg utspelar sig i en kyrka (Piirainen 2012: 495). Utöver detta 

har det spekulerats i om uttrycket från början refererade bokstavligt till den hunger en 

eventuell mus eller råtta skulle lida av om den bodde i en kyrka, då kyrkor saknade både kök 

och skafferi (osäker källa)
8
 

 Adjektivet rik har en väldigt nära koppling till pengar och rikedom, varför liknelsen ”rik som 

ett troll” inte är uppseendeväckande utan snarare upplevs som lexikaliserad och hamnar i 

studien på topplistan över de mest konventionaliserade liknelserna. Här återspeglas samma 

                                                      
7http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kyrktupp hämtad 2015-05-13 

8http://idiomorigins.net/poor-as-a-church-mouse-origin/ hämtad 2015-05-12 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kyrktupp
http://idiomorigins.net/poor-as-a-church-mouse-origin/
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tendens av att kulturell förankring som nämndes i punkten ovan, mer specifikt i form av 

folksagor. Rik bildar i det här samplet enbart adjektivliknelser i följande former: ”rik som ett 

troll, en kung, en miljonär, ett bergatroll”. Enligt sagorna är det just pengar som troll har gott 

om. 

 Ett annat exempel på ursprung från sagor är några fall av ”liten som en tesked”. I de 

förekomster som går att identifiera med hjälp av kontext förekommer ”liten som en tesked” 

som en förklaring eller beskrivning av huvudpersonen från sagorna om Teskedsgumman av 

Alf Prøysen, där en gumma blir liten som en tesked (Forsgren 2015
9
). Denna liknelse kanske 

egentligen är en måttangivelse, då gumman bokstavligt talat förvandlas till samma storlek som 

en sked (se avsnitt 5.3 för diskussion angående måttangivelse). 

 Ytterligare två fall av kulturspecifika uttryck som refererar till en välkänd berättelse inom 

kulturen är ”blek som en panodil” och ”pigg som en duracellkanin”. De refererar till påhittade 

namn på varor som spridits kommersiellt och ökat sin popularitet via marknadsföring, ett ur i 

historiskt perspektiv väldigt nutida fenomen.  

 En iögonfallande tendens var att många adjektivliknelser bildades med substantivet gnu. 

Adjektivet trött hade som en gnu som det absolut vanligaste substantivet. Den liknelsen 

förekom även i singulära förekomster hos utvidgade adjektivliknelser, i ”Jorå, jag blev trött 

som en felgnuggad gnu, om man nu kan säga så”. Där inkluderar skribenten sin osäkerhet över 

uttrycket (antagligen både felgnuggad samt gnu men det är återigen omöjligt att veta) vilket 

går i enlighet med min intuition, liknelsekonstruktionen med gnu är inte så självklar än men 

verkar vara på frammarsch. De övriga adjektivliknelser som innefattade gnu är: hungrig, 

smidig, snabb, stark och svettig. 

 Partington (2006) kommer fram till att liknelser oftare förekommer i slutet av yttranden som 

ett överraskande moment, vilket följande är ett exempel på: ”Ni minns igår när jag skrev om 

att jag hade träffat ett gammalt ragg som jag varit grymt kär i (läs ÖVERDRIVET KÄR I) när 

jag var 16, och att jag träffade honom häromdagen för första gången på ett par år och att vi 

inte ens hälsade och jag kände mig lika ful som en nerbajsad alien?” Detta exempel ger också 

tillfälle att knyta an till tidigare forskning som visar på att självupplevd erfarenhet av det som 

talaren formulerar i figurativt språk inte krävs (Goatly 1997, Wellander 1939), eftersom 

erfarenhet här är i princip osannolik. Min spekulation är att en alien eller utomjordning skulle 

uppfattas som abnorm, och därtill nersmetad med bajs ger en förstärkande effekt eftersom vi 

associerar bajs med motbjudande saker. Ett annat exempel är ”mjuk som ett moln”, troligheten 

att en människa upplevt hur ett moln känns är låg, men de ser mjuka ut och omtalas av 

tradition som mjuka. Med hjälp av fantasin blir liknelsen målande och det blir tydligt att egen 

erfarenhet inte krävs i användandet och skapandet av liknelser. 

 En annan tendens som framkommer i resultatet är att flera liknelser konstrueras utifrån rim 

eller alliteration (Piirainen 2012: 39). Alliteration: ”oroat mig för att jag ska få 

svininfluensa/pesten/spetälska lagom till påskafton, men jag är frisk som en fisk och kommer 

inte missa det.” Andra exempel på rim: ”arg som en varg, full som en kastrull, pigg som en 

spigg, klok som en bok, snäll som en karamell”. 

 En observerad tendens utifrån resultaten är att flera adjektivliknelser avslöjar att barn 

förknippas med vissa attribut. ”Som ett barn” återkommer i from, förväntansfull, glad, len, 

                                                      
9www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/teskedsgumman hämtad 2015-05-03 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/teskedsgumman
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lycklig och mjuk. Denna syn på barn menar jag har sin grund i litteraturen från romantiken där 

barnet sattes i centrum, betraktades som en individ och inte längre bara en ofärdig vuxen. Ett 

barns tankar betraktades som rena och naturliga, och barndomen betraktades ”som en viktig 

period som skulle präglas av lycka” (Westerlund & Westerlund, u.å: 122
10

). 

 Goatly (1997) nämner liknelsers funktion som eufemism, att förklara något pinsamt eller 

tabubelagt med andra ord eller för att försköna sanningen. I resultaten finns exempel på en 

motsatt användning. Ett känt fenomen vid känslouttryck är bruket av värdeladdade ord. Vissa 

tabuämnen återkommer som intensifierare, som refererar till grupper förknippade med låg 

socioekonomisk status eller spelar med kulturella stereotyper: adjektiven är antingen neutrala 

eller negativa, medan substantivens respektive historia av förtryck gör att de kan uppfattas 

som extra starka. Se till exempel ”hungrig som en jude, hes som en jude, hes som en alkistant, 

fattig som en same, envis som ett fruntimmer, brun som en neger”. Apropå alkistant finns det 

fler inom domänen ”berusning” i de utvidgade liknelserna, som i ”galen som en påtänd fjortis, 

trevlig som en feldresserad pitbull på crack”. 

 Ytterligare exempel på kulturella stereotyper återfinns i: ”vit som en osolad engelsman, glad 

som en transvestit, stolt som en far”. 

 Liknelsen ”varm som en kamin” är den mest konventionaliserade liknelsen till det adjektivet. 

Det var iögonfallande att en adjektivliknelse,”varm som en kabin”, först uppfattades som en 

felstavning. Som en kabin uppfattade jag som en avvikande stavning och antog att författaren 

menade som en kamin, eftersom den liknelsen är så mycket vanligare. Dock kan varm som en 

kabin ha uppstått på grund av förväxling av uttal eller perception. På grund av den fördröjning 

som kan ske när gomseglet sänks för att ställa om talröret från att ljuda från nästan istället för 

munnen, kan nasaler realiseras som labialer. En annan möjlighet är att varm som en kabin 

formulerats utifrån den mer lexikaliserade liknelsen med kamin baserat på ett rim. Det kan 

också vara så att det faktiskt refererar till en kabin och den värme som uppstår när många 

människor befinner sig på ett litet utrymme. Återigen är detta enbart spekulationer. 

5.3 Problem med mått och figurativa uttryck 

Det är ett problem att det inte går att dela in varje yttrande i klara kategorier. En del av materialet i 

uppsatsen är säkerligen diskvalificerade för att kallas liknelser. Eftersom statistiken tydligt visar på en 

preferens hos adjektiven att bilda en liknelsekonstruktion tillsammans med ett eller några få populära 

substantiv, och att de konstruktionerna till stor del är konventionaliserade liknelser, har de mindre 

vanliga träffarna inte rensats ut. Tillgång till talarens intention och andra nödvändigheter saknas också 

för att kunna göra en riktig urgallring. Någon liknelse bedöms tvivelaktig och utvärderas mer noggrant 

men det har inte gett något entydigt svar om liknelsen bör uteslutas eller inte. Detta är en brist med 

urvalet eftersom vissa konstruktioner som räknats med säkerligen är konkreta måttangivelser eller 

bokstavliga yttranden. Bristen bör påpekas, men åtgärdas inte på grund av kontinuumet som 

bokstavliga och figurativa uttryck utgör och svårigheten att distingera bokstavliga och metaforiska 

uttryck från måttjämförelser. 

För att undersöka utvidgade liknelser gjordes ambitiösa sökningar som inte gav några vida resultat. De 

utvidgade kreativa liknelserna fanns endast i singulära förekomster, varav ett slumpmässigt antal 

                                                      
10http://www.erstadiakoni.se/Documents/Ersta %20diakoni/B %C3 %B6cker/Synen %20p %C3 %A5 

%20barn %20genom %20tiderna.pdf hämtad 2015-05-03  

http://www.erstadiakoni.se/Documents/Ersta%20diakoni/B%C3%B6cker/Synen%20p%C3%A5%20barn%20genom%20tiderna.pdf
http://www.erstadiakoni.se/Documents/Ersta%20diakoni/B%C3%B6cker/Synen%20p%C3%A5%20barn%20genom%20tiderna.pdf
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valdes ut. De bör betraktas som ett illustrativt komplement och presenteras i två tabeller. Den första 

listan, (Lista A), innehåller konstruktioner som går att tolka utan kontext. Den andra, (?Lista B) har ett 

frågetecken i sin rubrik eftersom de konstruktionerna först klassificerades som ”felträffar”, men de 

hade samma form som en liknelse. De är jämförande relativsatser men saknar i vissa fall en bildlig 

komponent, som återfinns i utrymmet mellan yttrandet och talarens tanke. Det verkar finnas två 

dimensioner, en måttmässig exakt jämförande och en intsensifierande jämförelse eller metaforisk av 

andra orsaker. Dessa skulle vara bra att distingera för definieringen av liknelser. Yttranden som 

intuitivt uppfattas som bokstavliga jämförelser visade sig vara figurativa, medan även det motsatta 

förhållandet gällde. Stor hamnar i studien på listan över de minst konventionaliserade liknelserna. 

Men det kan tänkas att exempelvis liknelsen ”stor som ett hus” säkerligen är mer konventionaliserad 

än vad resultatet i denna studie visar. På grund av adjektivets frekvens förekommer det ofta i många 

konstruktioner där den figurativa funktionen är varierande och, återigen, svårbedömd. Sannolikt har 

för många bokstavliga användningar räknats med i resultaten, vilket särskilt lär ha skett med 

adjektiven stor, liten och rund. Deras placering gällande entropivärdet bör betraktas som osäker. En 

närmare diskussion med exempel från korpusarna följer nedan. 

5.3.1 Måttjämförelser och liknelser, stor 

De olika träffarna för substantiv till adjektivet stor fungerar figurativt i varierande grad. ”Stor som en 

tumnagel” verkar vara ett exakt jämförelsemått, då tumnaglar är relativt konstanta i storlek, så även 

frimärken: ”Med en bild lika stor som ett frimärke ungefär”. Intrycket förstärks av det senare exemplet 

med ungefär på slutet som eventuellt signalerar att måttjämförelsen är ett försök att vara så exakt som 

möjligt, även då talaren inte innehar den exakta informationen. Andra fall av en misstänkt 

storleksmässig faktisk jämförelse (istället för en överdrift, ett humoristiskt inlägg eller annat stilgrepp) 

är ”stor som en hörnsoffa”. Det uttrycket verkar som ett typiskt uttryck för att ange ett specifikt mått, 

varpå de skulle exkluderas ur studien. Vid närmare undersökning av de olika fallen blev det svårare att 

bestämma vilka som kunde bedömas som tillräckligt figurativa. Flera användningar av förväntade 

bokstavligheter förekom i figurativ användning, även för de till synes självklara fallen. ”Då öppnas ett 

litet skåp här inne, stort som en tummnagel, och där bor all den lagrade kärleken jag lyckats knyta an 

under mitt liv”, ”Ibland önskar jag att jag var stor som en hörnsoffa där alla kunde göra sig bekväma, 

mysa och känna att de fick plats”. Andra gånger är storleksjämförelsen tydlig och klar, varpå 

konstruktionen som kunde kallats liknelse hellre blir en bokstavlig jämförelse, som i ”Du Din 

livmoder har vuxit ordentligt senaste veckan och är nu ungefär stor som en fotboll”. Det handlar om en 

gravid kvinna som får ett exakt mått på sin livmoder, beskrivningen är direkt och uttrycket har väldigt 

låg grad av överfördhet. 

”Stor som ett frimärke” bedöms, som tidigare nämnts, intuitivt som en måttangivelse. Men det 

används även för att beskriva så stora utrymmen som tamburen i en lägenhet eller en hel tomt: ”Den är 

stor som ett frimärke men ändock en tomt” och ”med andra ord har sommarskor och tunna jackor 

hängt kvar, plus gummistövlar och vinterjackor… Vår hall är stor som ett frimärke ;) Nu har jag 

plockat undan allt som inte kan användas på vintern :)”. De senare exemplen tolkas som mer figurativa 

med en högre överfördhet. Somliga liknelser saknar kontext, som ”stor som ett gåsägg” vilket 

omöjliggör bedömningen av dem. Den konstruktionen har ändå räknats med. I Nationalencyklopedins 

kapitel gåsen som symbol förklaras gåsen i många kulturer associerad med heliga symboler, som i 

Egypten där föreställningen fanns att ”världen föddes ur ett gåsägg” (Borgehammar & Lärn-Nilsson 

2015
11

). Piirainen (2012) tar upp symbolik som källa till liknelser, men om det kan appliceras här är 

                                                      
11http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/gås hämtad 2015-04-26 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/gås
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omöjligt att testa. Anledningen till användningen eller härkomst för uttrycket i dessa fall måste lämnas 

därhän. 

”Stor som en ärta” fungerar i flertal fall enligt Goatlys (1997) förslag, genom att fylla ett lexikalt 

tomrum eller för att förklara abstrakta koncept med en liknelse: ”Om allt (allt = atomer, molekyler) 

packades på jorden lika tätt som i ett svart hål skulle jorden bli lika stor som en ärta.” Även denna 

liknelse kan uppfattas som en måttjämförelse, då en ärtas storlek är tämligen konstant. Men den 

återfinns i metaforiska användningar med: ”Men ibland undrar man om det är dålig skådespeleri från 

dem andra fruarna eller om dem faktiskt har en hjärna lika stor som en ärta”. 

Ytterligare exempel med ”stor som en ärta” är ”Det mest naturliga som finns, men ändå ett mirakel – 

hur ett nytt liv kan växa och från ingenting bli stor som en ärta, oliv, lime, en apelsin, ett barn, en 

person!” Miller (1993) redogör för liknelsers förmåga att underlätta för mänsklig kognition genom att 

mottagaren skapar en inre bild av informationen som kommer. Ovan citerad liknelse kan vara ett 

exempel på detta. 

5.3.2 Måttjämförelser och liknelser, liten 

Till adjektivet liten användes också ”som en ärta”, bildligt i ”Andra stunder så känner jag mig liten 

som en ärta” och som en måttangivelse i ”silk serum ska förebygga kluvna hårtoppar och är super 

drygt, man behöver inte mer serum än en klick liten som en ärta, applicera i handen och dra sedan 

fingrarna genom hårtopparna!” 

Vad gällande liknelsen ”liten som en myra” kan den tänkas vara bokstavlig eftersom även myror är 

konstanta i sin storlek. Däremot visas något annat hos de liknelser vars kontext medföljer. ”Hon är 

liten som en myra men kan dricka drinkar likt en björn” och ”I sommar har jag varit lika stor som vårt 

radhus och orken har varit lika liten som en myra”. Uttrycket används alltså såväl bildligt som 

bokstavligt. 

5.3.3 Mått- eller formjämförelser och liknelser, rund 

Denna tvetydighet finns också hos adjektivet rund. Följande två exempel antas den första vara en 

måttjämförelse och den andra ett figurativt uttryck, även om det fortfarande handlar om spekulationer. 

”Planeten jorden som vi bor på är rund som en boll” och ”Var ju värsta buffén där så nu är jag rund 

som en boll!”. 

5.4 Vidare forskning 

Liknelser är en konstruktion som är svår att fånga och definitionen av både liknelser och olika 

figurativa uttryck behövs för en konsekvent forskning. En ovisshet som uppkommer under studiens 

gång är att kategoriseringar inte alltid är nödvändiga, varvid kontinuumet bör accepteras. I vissa 

sammanhang är människan automatiskt inställd på diskreta kategorier, som i fonemperception, medan 

mänsklig kognition i andra kontexter är mer tillåtande, som för färgnyanser i måleri. Den definitiva 

skillnaden mellan jämförelser, liknelser och metaforer är inte förklarad i tydliga termer, men som 

Partington (2006) föreslår, bör forskningen fokusera på att undersöka användningen av figurativa 

uttryck istället för att på ett teoretiserande plan försöka definiera gränsen mellan olika figurativa 

uttryck. 

Vidare forskning kan förslagsvis rikta in sig på liknelser i fler former än den restriktiva och rigida 

form som undersökts här, som liknelser i komparativform, ”friare än en fågel” och liknelser över sats- 
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och meningsgränser och större segment i diskursen. Exempelvis ”Hann du inte äta, då måste du varit 

värsta hungrig? – Ja, som en varg!” Ytterligare förslag på vidare forskning är att undersöka trender hos 

liknelser över tid för att följa vilka liknelser som står sig genom åren, samt uppdaga och ta 

temperaturen på nya liknelser, som denna studie som bland annat uppmärksammar liknelsen 

ADJEKTIV som en gnu. För att möjliggöra sådana studier krävs ett gediget korpusbyggande. Denna 

studie har riktat in sig mot bloggtext, men det vore även intressant att från Språkbankens resurser söka 

igenom diskussionsforumskorpusarna. Diskussion är en form av relativt spontant samtal för 

meningsutbyte som fort kan eskalera till debatt, vilket per definition innebär känslor och engagemang. 

En spekulation är att liknelserna i diskussionsforum är något mer nyskapande än i materialet i de 

bloggkorpusar som undersöks här. 

5.5 Slutsats 

Femtio liknelser av formen ADJEKTIV som en/ett SUBSTANTIV samt ett antal kreativa utvigdade 

liknelser i illustrativt syfte har presenterats. Liknelserna uppvisar olika grad av konventionalisering. 

Definitionen av liknelser involverar kontinuumet mellan bokstavlighet och figurativitet, men det 

verkar även krävas en distinktion mellan exaktare måttangivelse och figurativitet, vilket utgör en 

utmaning för vidare forskning. Även grad av konventionalisering eller lexikalisering bör beaktas. 

Dessa gradskalor samverkar eventuellt. Samtidigt bör påpekas att det är svårt att fastställa grad av 

figurativitet i korpusundersökningar på grund av bristen av viktig information såsom genre, kontext 

och talarens intention. 

6. Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen har fullföljts genom att kartlägga, undersöka och beskriva de femtio vanligaste 

adjektivliknelserna i nutida informell (skriven) svenska. Den viktigaste slutsatsen som kan dras är att 

de adjektivliknelser som används ofta är de som är mest konventionaliserade. De är relativt fasta i sin 

konventionaliserade form och förekommer vanligast så, men det finns utrymme för produktiv 

användning. Eftersom grad av bildlighet utgörs av ett kontinuum betraktas varje liknelse som 

inkluderats i studien som en mer eller mindre fullvärdig liknelse. Även intuitivt självklara liknelser 

används bokstavligt och vice versa, dock förklaras inte liknelsernas separata funktioner eftersom de är 

otillgängliga genom korpusarna. Det verkar krävas en distinktion, utöver grad av bildlighet, mellan en 

exakt måttangivelse och bildlighet i definitionen av vad en liknelse är. Gällande varför de används och 

hur de kan skapas visar tidigare forskning att figurativa uttryck ofta baseras på gemensamma 

texttraditioner, rim, alliteration utifrån kultur och religion. De används bland annat humoristiskt, 

politiskt, förklarande, förtydligande, för att bygga och upprätthålla relationer och för att förmedla 

åsikter och känslor. 
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