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Abstract  

Syftet med den här studien är att undersöka hur metaforer och liknelser inverkar på ömsesidig 

förståelse i samtal. Som teoretisk utgångspunkt har jag använt Grices (1989) teori om 

konversationella implikaturer samt Lakoff & Johnsons (1980) teori om konceptuella 

metaforer, Stålhammars (1997) teori om förståelse av metaforer och Levinsons (1983) kritik 

av Grice för dennes påstående om metaforer som brott mot samarbetsprincipen vid 

konversation. Min analysmetod är samtalsanalys, Conversation Analysis. Materialet för 

uppsatsen består av transkriberade utdrag ur ett radioprogram som bjuder in lyssnare att ringa 

in och tala om ett förutbestämt ämne med programledaren och i det här fallet även en 

bisittare. Resultatet visar att det finns fall där metaforer går obemärkt förbi och inte skapar 

problem för den ömsesidiga förståelsen i samtalet, men det finns även exempel på att bruk av 

metaforer och liknelser försvårar förståelsen. 

 

Nyckelord: samarbetsprincipen, maxim, metafor, liknelse, Grice, konceptuell metafor, 

Lakoff & Johnson, död metafor, levande metafor, samtalsanalys, lexikaliserad metafor. 

 

English title: Pull Oneself Together - A Qualitative Study on the Relation between the 

Cooperation Principle, Metaphors and Similes in Conversation 
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1 Inledning  
I min studie undersöker jag samarbetsprincipen och hur den samverkar med metaforer. 

Språkfilosofen Paul Grice (1989) har kartlagt vilka principer, så kallade maximer, som måste 

uppfyllas för att ett samarbete ska kunna fungera vid samtal. Samarbetsprincipen är ett 

relativt nytt bidrag till vetenskapen, medan metaforer uppmärksammades redan under antiken 

då Aristoteles diskuterade stilfigurer inom retoriken.  

       Grice (1989) beskriver metaforer som ett fenomen som naturligt bryter mot 

samarbetsprincipen. Materialet som varit underlaget för den här studien utgörs av flera 

transkriberade utdrag ur radioprogrammet Karlavagnen som sänds i P4. Idén att undersöka 

relativt vardagligt tal och samtidigt ha tillgång till ett lättåtkomligt material gjorde ett 

radioprogram aktuellt. Karlavagnen är visserligen styrt till viss del eftersom temat är bestämt 

och konversationerna sker under en begränsad tid, men lyssnare får chans att uttala sina 

åsikter och samtala om dem på ett informellt vis. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med den här studien är att undersöka förekomsten av pragmatiska fenomen som 

metaforer och liknelser i vardagligt tal för att ta reda på om de underlättar eller försvårar 

konversationen. Som utgångspunkt för min analys använder jag Grices (1989) teori om 

samarbetsprincipen och ömsesidig förståelse vid samtal. 

        Frågeställningen lyder på följande vis: 

 Innebär användning av metaforer och liknelser i de inspelade samtalen ett brott mot 

samtalsmaximerna och i så fall på vilket sätt? 

2 Bakgrund och tidigare forskning  

Kapitel 3 är indelat i två delar. Avsnitt 3.1 handlar om metaforer och 3.2 handlar om Grices 

samtalsprinciper.  

      I avsnitt 3.1 skriver jag om metaforer och liknelser och skillnaden mellan dem, 

konceptuella metaforer, förmågan att förstå metaforer, kategorisering av levande och döda 

metaforer, personifierade metaforer och fenomen som liknar metaforer. Avsnitt 3.2 är inriktat 

på Grices teorier om samarbetsprincipen och innehåller konversationella implikaturer, 
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samarbetsprincipen, Grices maximer, maximer och regelbrott och maximer i tidigare 

forskning. 

2.1 Metaforer  

Med metafor avses enligt Bergström & Boréus (2000:181) att en egenskap överflyttas från ett 

område till ett annat. Livet är en resa är ett exempel på en metafor. Skillnaden mellan en 

liknelse och en metafor är att liknelsen innehåller ett jämförelseord, till exempel som, liksom, 

såsom, vilket saknas hos metaforen. Om ordet som utmärker liknelsen tas bort blir frasen 

nästan alltid en metafor (Dahllöf 1999:152). Metaforen Livet är en resa kan enkelt bli en 

liknelse: Livet är som en resa. Metonymi är ett annat fenomen som liknar metaforer, men de 

baseras inte på liknelser utan på andra slags relationer som exempelvis en del av en helhet. 

Ett exempel är när benämningen Rosenbad syftar på människorna i regeringsbyggnaden och 

inte själva byggnaden. På ett sjukhus kan en patient kallas för sin åkomma, exempelvis 

”benbrottet”, av läkarna. Att metonymier blir lexikaliserade och tappar sin grundbetydelse är 

vanligt. Fågelarten rödhake är ett exempel där fågelns röda haka har fått ge namn åt arten 

(Dahllöf 1999:152–153). 

2.1.1 Konceptuella metaforer 

Lakoff & Johnson (1980) utvecklade en teori om konceptuella metaforer, i vilken de hävdar 

att metaforer inte bara hör hemma inom retorik, prosa och poesi, utan att de utgör en del i allt 

mänskligt tänkande. Metaforer genomsyrar den mänskliga vardagen i språk, tanke och 

handling och existerar i vår natur. Som en effekt av att vårt konceptuella system styr allt i 

vardagen av hur vi uppfattar saker och ting påverkar det även hur vi ser på andra individer, 

menar Lakoff & Johnson, som framhåller att det i allmänhet sker omedvetet. Den mänskliga 

tankeprocessen är metaforisk och metaforer i form av språkliga uttryck är möjliga just 

eftersom det finns metaforer i människans konceptuella system (Lakoff & Johnson 1980:3–

4,6). Lakoff & Johnson (1980) beskriver hur människor generellt redan har en metaforisk 

inställning till ämnen de diskuterar. Exempelvis anser de att metaforen ”argument är krig” är 

något som lyser igenom i språket, vilket de illustrerar med uttryck som: han attackerade 

varenda svaga punkt i mitt argument, jag har aldrig vunnit en diskussion mot honom, om du 

använder den strategin kommer han att förinta dig (Lakoff & Johnson, 1980:4). Det 

allmänna förhållandet till det specifika ämnet påverkar hur vi uttrycker oss. Uttrycken upp 

och ned visar bland annat tydligt hur individer uppfattar status (hög och låg), personligt 

välmående (bra är upp och dåligt är ned), rationellt (upp) mot emotionellt (ned). Han klättrar 
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i karriären, hon är uppåt och vi hade ett högintellektuellt samtal är alla exempel på just det 

här (Lakoff & Johnson 1980:16). 

2.1.2 Förmågan att förstå metaforer 

Stålhammar (1997) diskuterar metaforers relation till förståelse och menar att förmågan att 

kunna tolka metaforer kräver omvärldskunskap och inte bara kunskap om ordens 

grundbetydelse. I exemplet människan är en varg behövs kunskap om vad en varg är, hur den 

beter sig och även hur den uppfattas i den västerländska kulturen. Vanligen anspelar uttrycket 

på vargens grymhet och inte på dess päls (Stålhammar 1997:36). Stålhammar omtalar 

möjligheten att kategorisering, det vill säga hur en individ organiserar omvärlden, har 

anknytning till förutsättningarna att förstå en metafor. Det krävs ett visst mått av 

abstraktionsnivå för att jämföra och urskilja likheter. Hos barn är kategoriseringsförmågan 

ännu inte särskilt utvecklad vilket medför att de lägger mer märke till ytliga likheter än 

exempelvis funktionella likheter. Till skillnad från att se relationen mellan bord – stol och 

jacka – mössa kan de individer med mindre utvecklad kategoriseringsförmåga istället se 

exempelvis färg som den gemensamma nämnaren: blå stol – blå mössa. Det innebär att 

förståelsen begränsas av en konkret uppfattningsförmåga. Den intellektuella utvecklingen är 

starkt förknippad med förmågan att urskilja möjliga användningar av samma ord och 

jämförandet av erfarenheter av ett ords bruk samt organisation av den här typen av kunskap 

(Stålhammar 1997: 39–40). 

        Levinson (1983:151–ff) utgår från det som han benämner jämförelseteorin och hävdar 

att metaforer ursprungligen härrör från explicita liknelser. Enligt jämförelseteorin är 

metaforer just liknelser med underliggande eller borttagna liknelseelement, men det är värt att 

notera att jämförelseteorin egentligen är en semantisk metaforteori som betraktar metaforer 

som en semantisk process. Levinson (1983:148) hävdar att det dock finns ett behov för ett 

pragmatiskt förhållningssätt till metaforer.  

2.1.3 Kategorisering av döda och levande metaforer 

Metaforer kan klassificeras som döda, så kallade lexikaliserade, eller levande, så kallade 

nyskapade eller icke-lexikaliserade, beroende på hur de uppfattas av mottagaren (Stålhammar 

1997:14, Dahllöf 1999:149–150). Majoriteten av de metaforer som förekommer i språket är 

döda metaforer, vilket innebär att ursprungsbetydelsen är förlorad till viss del och ersatt av en 

pragmatisk betydelse. Lexikaliserade ord som lampfot och stolsben hör till den här kategorin 

(Lakoff & Johnson 1980:55, Stålhammar 1997:14, Dahllöf 1999:149). Mottagarens tidigare 
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bekantskap med en metafor är avgörande för om den ska klassas som död eller levande. En 

generalisering av en metafors status som död eller levande är omöjlig att genomföra då det 

alltså beror på mottagarens tidigare kunskap. En metafor kan ses som levande i en kontext 

men död i en annan (Dahllöf 1999:149–150). Mottagaren i samtalet tolkar automatiskt den 

döda metaforen på ett pragmatiskt plan och den behöver därför inte uppfattas som en metafor. 

Döda metaforer används vanligen omedvetet, vilket just är ett kännetecken på död metafor 

(Dahllöf 1999: 150). 

       Döda metaforer samexisterar med levande, och även halvdöda metaforer, som i motsats 

till döda metaforer är nya och okända för mottagaren vilket leder till att mottagaren själv 

måste tolka vad talaren menar med det sagda (Dahllöf 1999:149–150). Norén (2004) lägger 

fram idén om att metaforerna kan presenteras med hjälp av en imaginär skala från stendöd 

(såsom huvud i huvudmisstänkt) till levande i allra högsta grad (grå i den grå vardagen). En 

halvdöd metafor placeras i mitten på skalan. Det är talaren själv som mentalt flyttar en 

metafor längs skalan, och Norén menar att det sker en förskjutning åt det levande hållet när 

talaren börjar fundera över uttrycket och den bokstavliga betydelsen framträder tydligare.  

2.1.4 Personifierade metaforer 

En särskild kategorisering av metaforer är vad Stålhammar (1997) beskriver som 

personifierade metaforer, vilket betyder att något benämns utifrån en mänsklig kroppsdel 

(ibland även hela kroppen), relationer eller egenskaper. Exempel på personifiering är 

huvudstad, lampfot och flaskhals. Förhållanden såsom mor–dotter har gett upphov till 

exempelvis moderbolag och dotterföretag (Stålhammar 1997:178). 

2.2 Grices teorier 

Paul Grice (1913–1988) var en brittisk språkfilosof vars forskning inom språklig betydelse 

och konversationella implikaturer starkt har påverkat fältet inom semantik och pragmatik. 

Föreställningen om att människor språkar för att uppnå ett gemensamt mål och att allt 

språkande sker genom ett konversationellt samarbete har haft stort inflytande på samtida 

forskning (Dahllöf 1999:156). 

2.2.1 Konversationella implikaturer 

Grices (1989) teori om konversationella implikaturer (conversational implicatures) har haft 

stor genomslagskraft för forskning inom det pragmatiska området. Med termen implikaturer 
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avser man mer än det som faktiskt sägs, med andra ord menas mer än vad som explicit 

uttrycks (Levinson 1983:97). Dahllöf (1999:159) beskriver Grices teori som ett system som 

bygger på att de som samtalar utgår från vissa gemensamma antaganden som kan tyckas 

komplicerade för utomstående. Antagandena utgår ifrån yttrandets funktion i samtal (Dahllöf 

1999:159). Samtalarna har alltså gemensamma förutsättningar och kännedom om kontexten. 

Nedanstående dialog är ett exempel som kan verka absurd för en utomstående, men relevant 

för de inblandade. 

 

A: Soppan kokar över på spisen. 

B: Jag sitter i telefon. 

 

Svaret som B ger kan tyckas irrelevant, men för de båda inblandade är det underförstått att B 

inte kan göra något åt soppan som kokar över och att A förväntas vara den som agerar. Det är 

alltså inte utsagt, men båda deltagarna är med på att B är upptagen och oförmögen att lyfta på 

locket, därför måste A göra det istället. Deltagarna gör sina antaganden baserat på den 

gemensamma kännedomen om kontexten (Grice 1989).  

2.2.2 Samarbetsprincipen 

Grices teori om konversationella implikaturer bygger på samarbetsprincipen (Cooporative 

Principle) som innebär att ett samtal utifrån sin kontext ska tjäna sitt syfte (Grice 1989:26). 

På vilket sätt man följer samarbetsprincipen antas vara ett kulturellt betingat fenomen som 

människor lär sig i barndomen. Grice förklarar att alla samtal mer eller mindre drivs av en 

gemensam ansträngning mot en gemensam riktning för att uppnå ett eller flera gemensamma 

mål (Grice 1989:26). Grundläggande för samarbetsprincipen är en delad strävan och en 

gemensam förståelse, som ofta är underförstådd, för att det påbörjade inte avslutas förrän det 

råder en allmän enighet om att avsluta det (Grice 1989:29). 

2.2.3 Maximer   

Grices (1989) teori bygger på konversationella underkategorier, vilka benämns maximer 

(maxims). Han identifierade maximerna som riktlinjer eller principer i samtalet, vilka grundar 

sig i outtalade antaganden (jfr Dahllöf 1999:159). Dessa riktlinjer utgår från fyra skilda 

kategorier: kvantitet (quantity), kvalitet (quality), relation/relevans (relation) och sätt 

(manner) (Grice 1989:26–27).  

 

Kvantitetsmaximen innebär enligt Grice (1989:26–27) att 
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 informationen som tillhandahålls i samtalet ska involvera att du formulerar ditt bidrag 

så att det är tillräckligt informativt  

 du ska inte heller överstiga gränsen gällande hur mycket information som krävs 

 

Balansen mellan ett underskott och ett överskott av information är kärnan i 

kvantitetsmaximen. Det andra kriteriet är diskuterbart då ett överinformativt inlägg inte 

överskrider samarbetsprincipen, utan enbart innebär slöseri med tid, enligt Grice (1989). 

Ytterligare ett problem med överinformering kan vara att det skapar förvirring hos 

mottagaren om denne blir missledd och tror att det finns en poäng med den överflödiga 

informationen. 

 

Kvalitetsmaximen inkluderar följande maximer  

 

 uttala inte något du själv tror är falskt  

 säg inte något som du själv inte innehar tillräckligt bevis för 

 

Att tala osanning och komma med påståenden utan faktiska belägg strider mot 

kvalitetsmaximen.    

 

Kriterium för att uppfylla relevansmaximen involverar enbart  

 

 var relevant 

 

Problem kan uppstå när man ska avgöra vad som verkligen är relevant i sammanhanget och 

kan bidra till att det här kriteriet är svåruppfyllt.   

 

Sättsmaximen innebär följande:  

 

 undvik otydlighet och tvetydighet  

 var kortfattad och noggrann i det som sägs  

 

(Grice 1989:26–27). 
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2.2.4 Maximer och regelbrott 

Maximernas strikta regler gör att de inte alltid uppfylls och regelbrott mot maximerna kan 

vara svårdefinierade. Grice har delat in särskilda regelbrott som kan uppstå i tre grupper: A, B 

och C (1989:32–33). Den första gruppen, vilken Grice benämner som grupp A, utgörs av 

exempel då det inte är särskilt tydligt om en maxim trotsas eller inte och kan exemplifieras på 

följande vis. Person A står vid en stillastående bil och när person B närmar sig sker följande 

konversation: 

A: Jag har slut på bränsle 

B: Det finns ett garage runt hörnet 

Här skulle det kunna uppfattas att B trotsar relevansmaximen eftersom han inte svarar 

relevant på att A har slut på bränsle. Däremot kan B anse det vara relevant att meddela att det 

finns ett garage i närheten, vilket är information som kan vara av nytta för A (Grice 1989: 

32). 

      Maximer som bestrids med anledning av att man vill undvika att en annan maxim ska 

bestridas, grupp B, kan exemplifieras med personerna A och B som tillsammans diskuterar en 

reseplan för sin semester i Frankrike. Båda individerna är medvetna om att B vill träffa sin 

vän C, vilket inte skulle påverka resans längd nämnvärt.  

 

A: Var bor C? 

B: Någonstans i södra Frankrike 

 

Med anledning av att B inte är säker på exakt var C bor väljer hen att ge ett mindre 

informativt svar än vad A förmodligen hade önskat. För att undvika ett brott mot 

kvalitetsmaximen (att inte säga något du saknar bevis för) trotsar B istället 

kvantitetsmaximen och ger mindre information är vad situationen kräver. B antyder att hen 

inte vet i vilken ort C bor (Grice 1989:32–33).  

      Grupp C utgörs av exempel vilka involverar missbruk då en maxim trotsas i syfte att få in 

konversationella implikaturer i samtal i form av metaforer eller andra bildliga uttryck. 

Extrema exempel som strider mot kvantitetsmaximen kan illustreras med tautologiska 

(onödiga upprepningar av samma sak) yttranden såsom kvinnor är kvinnor och krig är krig. 
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Kvantitetsmaximen bestrids på grund av att informationen är innehållslös. Kvalitetsmaximen 

kan trotsas genom ironi, metaforer, underdrifter och överdrifter på grund av osanning. Alla 

kvinnor tycker om män i uniform är ett exempel på en överdrift som strider mot 

kvalitetsmaximen i och med att det inte finns bevis för att påståendet stämmer (Grice 

1989:33). 

        När Grice (1989:30) konstaterar sambandet mellan samarbetsprincipen och maximer tar 

han upp att det finns fyra sätt att misslyckas i att uppfylla maximer. Det första kallas 

överträdelse (violation) och kan leda till att en talare vilseleder de övriga samtalsdeltagarna. 

Lögner och filibuster (beslutsförhalning) är exempel på överträdelser av kvalitetsmaximen 

(osanning) respektive relevansmaximen (slöseri med tid och irrelevant) (Grice 1989:30, 

Dahllöf 1999:158). Det andra sättet kallar Grice för avbrytande (opt ut) vilket innebär att 

proceduren att fullfölja en maxim avbryts. Avbrytanden kan ske genom att talaren själv 

indikerar att hen är obenägen eller ovillig att samarbeta efter maximens krav, vilket 

exempelvis kan ske genom att hen säger Jag kan inte säga mer, mina läppar är förseglade. 

Det skulle exempelvis kunna gälla en hemlighet som talaren prioriterar att bevara framför det 

konversationella samarbetet. Det här leder till att samarbetet i samarbetsprincipen avbryts, 

men det sker på ett ärligt vis (Grice 1989:30, Dahllöf, 1999:158).  Det tredje sättet innebär att 

talaren utsätts för en kollision (clash) mellan flera maximer. Till exempel kan talaren vara 

oförmögen att uppfylla kvantitetsmaximen (var så informativ som samtalet kräver) utan att 

överträda kvalitetsmaximen (ha bevis för det du säger), vilket skulle kunna ske när talaren 

inte innehar tillräckligt mycket information, som i exemplet ovan för grupp B (Grice 

1989:30, Dahllöf 1999:158). Det fjärde och sista sättet att misslyckas i samtalet är att trotsa 

(flout) maximerna genom att uppenbart bryta mot en maxim i syfte att uppnå en särskild 

konversationell effekt, såsom metaforer. Bieffekten av det blir en förvirring hos åhöraren som 

måste omtolka och (omedvetet) reflektera över om talarens yttrande stämmer samt om denne 

eftersträvar samarbetsprincipen. Det problemet kännetecknas normalt sett av konversationella 

implikaturer och benämns av Grice som utnyttjande (exploited) (Grice 1989:30, Dahllöf 

1999:159). 

2.2.5 Maximer och metaforer i tidigare forskning 

Levinson (1983) har studerat sambandet mellan metaforer och Grices maximer. Han menar 

att metaforen i sig är ett utnyttjande av maximerna (1983:147). Stark kritik riktas mot Grices 

teori eftersom metaforerna anses bryta mot Grices egna regler och då specifikt 

kvalitetsmaximen. Levinson (1983:150) påpekar med hjälp av exempel att det kan vara 
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komplicerat att urskilja var en semantisk tolkning upphör för att övergå till en metaforisk 

tolkning. ”Stenen dog” (Levinson 1983:149) är ett sådant exempel. Om man ägnar en tanke 

åt vilka egenskaper en sten har kan exempelvis följande egenskaper inkluderas: fysiskt 

objekt, naturlig, icke–levande, mineral och konkret. Död innebär per definition att något 

levande upphör att vara levande. Medvetenhet om det här skapar förståelse för att en sten som 

inte lever egentligen inte kan dö. Med andra ord kan inte en sten dö och en semantisk 

tolkning blir därmed omöjlig. Därför är en pragmatisk tolkning nödvändig i det här fallet 

(Levinson 1983:149).  

      “Your defence is an impregnable castle” (Levinson 1983:151) är ett exempel som 

demonstrerar hur en metafor skulle kunna vara verklig och metaforisk på samma gång. Det 

yttras från en spelare till en annan under ett schackspel. Den ordagranna betydelsen vara både 

sann och metaforisk, vilket kan förstås bokstavligt om försvarets som åsyftas är tornet i 

schackspelet. För en metaforisk tolkning åsyftas motståndarens försvarsposition vilken, 

talaren generellt upplever som ogenomtränglig, men de båda tolkningarna kan även uppfattas 

samtidigt (Levinson 1983:151,157). 

3 Metod, metodkritik, material och etiska överväganden 

I det här kapitlet redogör jag för min metod, diskuterar metodkritik, beskriver materialet och 

tar upp etiska överväganden. 

3.1 Metod 

Den kvalitativa studien av metaforer och liknelser och dess förhållande till maximer baseras 

på tre utdrag ur radioprogrammet Karlavagnen. För att kunna diskutera de pragmatiska 

fenomen som uppsatsen fokuserar på intar jag ett semantiskt perspektiv. I den här studien 

använder jag samtalsanalys eller Conversation Analysis (vanligen förkortat CA). Mallen för 

transkribering är tagen ur Catrin Norrbys Samtalsanalys – så gör vi när vi pratar med 

varandra (1996), med viss modifikation. Transkriptionen är gjord efter den ortografiska 

principen och är således skriven för att likna det talade språket. Även ickespråkliga fenomen, 

såsom tvekljud och ut- och inandningar förekommer i transkriptionen.  

 

Transkriberingsnyckel 

(.)   paus 

vansinne  emfatiskt tryck 
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va:nsinnigt  förlängning av föregående ljud 

fan-  avbrutet ord 

[ ]  överlappande tal 

[[  ]]  samtidigt inledda yttranden 

°vansinne°  sägs med svag röst 

SKRATT  alla skrattar 

SKRATTAR  talaren skrattar 

*vansinne*  sägs med skrattande röst 

.ord .hja  inandning föregår ord 

hh  .hh  utandning respektive inandning 

(x)  svåruppfattat ord 

<de e vansinne> långsammare takt än vanligt 

>de e vansinne< snabbare takt än vanligt 

→  fortsättningston 

↑  stigande ton 

↓  tydligt fallande ton 

?  frågeintonation 

        

3.2 Metodkritik 

Med anledning av att metaforer betraktas som lexikaliserade (döda) eller icke-

lexikaliserade/nyskapade (levande) beroende på mottagarens uppfattning påverkar mina 

privata tolkningar resultatet. Jag anser att samtalsanalys är en tillförlitlig metod eftersom den 

noggranna transkriberingen tillåter en näranalys av samtalet, vilket ger möjlighet att studera 

hur metaforer fungerar ihop med samarbetsprincipen. En kvalitativ studie som baseras på 
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korta utdrag ur samtal i radio kan inte ge en generell bild av hur metaforer förhåller sig till 

samarbetsprincipen, men det ger en fingervisning om hur det kan vara.  

3.3 Material 

Materialet består av en transkription av delar ur ett avsnitt ur radioprogrammet Karlavagnen 

som sändes den 24 september 2013. Radioprogrammet sänds vardagar i P4 och är en slags 

plattform för lyssnare där de kan dela med sig av sina åsikter om ett specifikt ämne som är 

förutbestämt inför varje program. Programmets tema är alltså redan fastställt och de personer 

som ringer in måste tala om temat som programmet handlar om. I det avseendet är 

konversationen till viss del styrd. Just det här programmet hade temat ”Ta sig vidare”. Enligt 

mejlkontakt med Sveriges Radio är intervjuerna spontana och de övriga samtalen (när 

programledaren eller bisittaren håller monolog eller talar med varandra) kan vara 

manusstyrda eller inte beroende på programledarens preferenser. Vissa program har, enligt 

Sveriges Radio, krävt mer efterforskning än andra och manus har varit nödvändigt för att 

särskilda vinklar ska komma fram. Programmet är inte klippt eftersom det sänds live. Dock är 

musiken borttagen ur podversionen som jag har använt mig av för transkriptionen. En övrig 

faktor som kan påverka samtalen mellan inringaren, programledaren och bisittaren kan vara 

att samtalen måste avbrytas inom en viss tid för att fler inringare ska kunna komma till tals, 

samt att musik ska hinna spelas i programmet.   

3.4 Etiska överväganden 
Med anledning av att de medverkande i radioprogrammet Karlavagnen är medvetna om att 

deras röster sänds offentligt menar jag att de kan räknas in i offentligheten. Det medför att 

ytterligare ett godkännande från deltagarna för att medverka i den här språkvetenskapliga 

studien inte är nödvändigt. Utöver det behandlar den här språkstudien inga känsliga uppgifter 

som på något vis kan skada de medverkande. Dessa överväganden följer Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer (2011). 

4 Resultat 

Jag har lagt upp min analys på så sätt att jag först presenterar de transkriberade utdragen, där 

jag med fetstil markerat de metaforer jag sedan diskuterar. Efter utdragen gör jag först en 

övergripande beskrivning av metaforerna med utgångspunkt i Lakoff & Johnssons teori 

(1980) om konceptuella metaforer samt diskuterar metaforernas olika tolkningsmöjligheter. 

Därefter diskuterar jag huruvida metaforerna kan ses som lexikaliserade (döda), eller icke-
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lexikaliserade (levande), och stödjer mig då på klassificeringar hos Stålhammar (1997), 

Dahllöf (1999) och Norén (2004). Slutligen gör jag analyser av bruket av metaforerna i detta 

sammanhang och diskuterar detta utifrån Grices (1989) teori om de olika maximer som är 

förutsättningar för att ett samtal ska betraktas som samarbete.  

4.1 Programmets inledning       

Temat för det här avsnittet av Karlavagnen är Ta sig vidare och i studion befinner sig 

programledaren Leif och bisittaren Henrik. Programledaren vänder sig till lyssnarna och 

presenterar kvällens tema och anknyter uttrycket ta sig vidare till tiden efter studentexamen. I 

monologen används flera metaforiska uttryck.  

       

L: .hh å kvällens ämne då ni fick en försmak där eh ta sig i 

kragen (.) ett uttryck som vi alla fått kastat i ansiktet nån 

gång eller hur? .hh att ta sig i kragen alltså eller liksom 

att få nån annan att ta sig i kragen .hh i juni månad var det 

klackarna i taket å eh ljuv framtid för alla som tog studenten 

.hh den första sommarn i frihet väntade efter tolv års .hh (.) 

tröskande i >skolkorridorerna< 

4.1.1 Identifiering och tolkning av metaforer 

Programledaren Leif inleder programmet med en rad metaforer för att beskriva programmets 

innehåll. De funna metaforerna är i tur och ordning: försmak, ta sig i kragen, kastat i ansiktet, 

klackarna i taket, ljuv framtid och tröskande i skolkorridorerna. Lakoff & Jonson (1980) 

framhåller att alla metaforer utgår från vår konception av omvärlden vilket i de flesta av 

dessa exempel kan belysas genom att de på olika sätt associerar till både sinnen och 

kroppsdelar. Försmak associerar till smak och tunga, ta sig i kragen till känsel, klackarna i 

taket till hörsel/känsel och fötter samt ljuv framtid associerar till synen och ögat genom att det 

är något man ser framför sig. När programledaren säger att framtiden är ljuv skapar han 

associationer som för tanken till behagliga smak- och känselupplevelser. Tröskande i 

skolkorridorerna är mer svårfångat vad gäller konceptionen men man kan tänka sig att det är 

något slitsamt som kräver muskelkraft och uthållighet.  

       Uttrycket försmak är i den här kontexten inte relaterat till smak eller tungan på något vis. 

Den kroppsliga metaforen används för att beskriva en slags inledning till programmet och att 

lyssnarna får en föraning om vad kvällens program handlar om.  



13 

 

       Ta sig i kragen, en metaforisk omskrivning av programmets tema, syftar inte på att en 

person behöver greppa sin skjortkrage, även om tanken kan gå åt det hållet, utan handlar om 

att uppmana en individ att göra något av sig själv istället för att slösa bort sin tid. Ett annat 

uttryck för att beskriva det här är ta sig samman. Den här metaforen visar att det är individens 

eget handlande som förändrar en situation, vilket underförstått innebär att individen är 

ansvarig för sitt eget liv. Det är alltså upp till den enskilda individen att göra skillnad i sitt liv. 

       Kastat i ansiktet innebär att en person har fått veta något, men inte på vilket sätt som 

helst utan som en kränkning av den egna personen. Att bokstavligt talat få något kastat på sig 

kan naturligtvis komma som en chock och att dessutom få det i ansiktet gör upplevelsen ännu 

obehagligare. Som konceptuell metafor kan ansiktet, som är en känslig kroppsdel, vara 

symbolen för människans ego. Man vill inte tappa ansiktet genom att göra bort sig och att få 

något kastat i ansiktet kan innebära att ens ego kritiseras. Om det är någon annans åsikter som 

kastas i ansiktet skulle det kunna resultera i att självbilden tar skada.  

       Klackarna i taket betyder ungefär att leva om och/eller att festa vilket sannolikt är vad 

programledaren menar när han använder sig av den här metaforen. De flesta svenskar är 

medvetna om hur det går till vid studentfiranden och med den kunskapen tillhands är det 

lättare att tolka uttrycket.  

       Ljuv framtid ett exempel på hur vi uppfattar tid som något som rör sig i horisontell 

riktning. Tid man har framför sig är betydelsen av framtid och visar att det mänskliga sättet 

att uppfatta tid har påverkat ordet. I verkligheten går det knappast att ha tid varken framför 

eller bakom sig och begreppet tid som sådant är en konstruktion av människans fantasi. Den 

sista metaforen i stycket är tröskande i skolkorridorerna, vilken ur ett konceptuellt perspektiv 

skulle kunna antyda Leifs inställning till skolan som en slitsam aktivitet. Att tröska för 

tankarna till lantbruk där tröskandet tidigare var ett fysiskt arbete, det vill säga den process då 

man genom att slå på säden skilde ut kärnan från stråna. Lantbruksarbete brukar betraktas 

som slitsamt, vilket Leif kan ha haft i åtanke när han valde att använda sig av den metaforen.  

       Lexikaliserade metaforer uppfattas sällan som metaforer eftersom de är så inkorporerade 

i språket att de ses som naturliga inslag. I ovanstående stycke finns flera metaforer som vid 

första anblick kanske inte betraktas som metaforer, såsom försmak och ljuv framtid. Icke-

lexikaliserade metaforer är sådana som fortfarande uppfattas som metaforer och som kan vara 

nyskapade i stunden. Ett exempel på detta är tröskande i skolkorridorerna, vilket inte är ett 

etablerat uttryck.  Det är tydligt att det är en metafor just eftersom det inte är ett etablerat 

uttryck.  
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       Andra metaforer kan uppfattas som glidande på en skala mellan lexikaliserade och icke-

lexikaliserade (jfr Norén 2004). Som sådana kan man betrakta de tre övriga uttrycken ta sig i 

kragen, kastat i ansiktet och klackarna i taket som alla är tydliga metaforer. Till skillnad från 

lexikaliserade metaforer som försmak och framtid associerar dessa uttryck fortfarande till den 

underliggande semantiska betydelsen. De är dock inte heller nyskapade utan ganska vanligt 

förekommande och kan betraktas som konventionaliserade till sin betydelse, och behöver 

därför ingen djupare tolkningsansträngning för att den metaforiska betydelsen ska förstås.  

4.1.2 Metaforerna och samarbetsprincipen 

När programledaren inleder sitt program, dit lyssnarna kan ringa för att diskutera kvällens 

tema, är det ganska självklart att hans syfte är att väcka intresse och bjuda in lyssnarna. Med 

utgångspunkt i Grice (1989) kan man säga att hans avsikt är skapa ett gott samarbete i 

samtalet mellan sig själv och lyssnarna. Möjligen är den här delen av programmet 

manusberoende och introduktionen kan vara skriven på förhand för att skapa bästa möjliga 

intryck av programmet och av programledaren som kompetent samtalspartner. Att locka 

lyssnare men också att få dem att fortsätta lyssna är normalt sett syftet med en inledning. Med 

illustrativa metaforer smyckas språket och programmets karaktär tränger igenom raderna. På 

så sätt kan man säga att programledaren följer den av maximerna som utgår från att man ska 

vara relevant.  

       Inledningen är alltså den delen där presentatören ska få lyssnarna intresserade och som vi 

redan har noterat skulle metaforerna kunna bidra till att lyssnarna blir engagerade. Frågan är 

då om också kvantitetsmaximen uppfylls, alltså om programledaren ger tillräcklig men inte 

överflödig information, och vilket inflytande metaforerna har för förståelsen. De metaforer 

som är lexikaliserade skapar inga problem eftersom deras betydelse är inkorporerade i 

språket. Dessa metaforer ger i sig tillräcklig information för att läsaren ska begripa. Även de 

metaforer som kan ses som konventionaliserade uppfattas av den som är bekant med 

språkbruket, men det förutsätter att man förstår vad som bildligt menas med att slå klackarna 

i taket, det vill säga att det betyder att man firar och har roligt och att man som lyssnare kan 

särskilja det från andra uttryck som slå i taket eller gå i taket. Metaforen slå klackarna i taket, 

liksom kasta i ansiktet och ta sig i kragen, förutsätter att programledaren och lyssnarna har 

samma omvärldskunskap och förstår de implicita budskap som metaforerna innebär. I detta 

fall kan man tänka sig att det är så eftersom de lyssnare som ringer in och diskuterar kvällens 

tema till stor del är personer som behärskar svenska väl och som därför förmodligen delar 

programledarens språkliga bakgrund.   
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       Grice (1989) framhåller att enligt grupp C av regelbrott kan en person medvetet trotsa 

maximerna genom missbruk av konversationella implikaturer, bland annat i form av 

metaforer, vilket hela detta inledningsstycke kan tyda på. Å ena sidan kan man alltså säga att 

bruket av dessa metaforer trotsar kvantitetsmaximen, men å andra sidan kan man understryka 

att metaforerna fortfarande har drag av en ordagrann tolkning (jämför Levinsson 1983) och 

därför är fullt tolkningsbar, i alla fall för den som har samma förförståelse som 

programledaren. För de metaforer som är nyskapade eller lexikaliserade utifrån en glidande 

skala kan det vara oklart om maximerna uppfylls eller inte eftersom det kan ifrågasättas om 

de ger tillräcklig information (se också Grices grupp A, 1989:32). Eftersom metaforerna inte 

är fullt lexikaliserade har de inte tappat sin semantiska betydelse fullt ut och ur det 

perspektivet kan man fråga sig om metaforernas ursprungsbetydelse påverkar uppfyllandet av 

kvantitetsmaximen.  

       Exemplet tröskande i skolkorridorerna illustrerar ett möjligt brott mot 

kvantitetsmaximen eftersom det är en nyskapad metafor som inte ger tillräcklig information 

till lyssnaren om vad som avses. Det är alltså inte ett etablerat uttryck och kan också anses 

bryta mot kvalitetsmaximen, det vill säga uttala inte något du själv tror är falskt eller 

överdrivet, eftersom det beskriver hela skolperioden som en tid som genomlevs utanför 

klassrummet. Säkert vet programledaren att skolbarn inte utför lantbruksarbete i 

skolkorridorerna och denna överdrift kan kanske vara relevant för att spetsa till situationen, 

men det är möjligt att genom att kvalitetsmaximen trotsas, försvåras samarbetet med personer 

som inte har samma uppfattning om sin skoltid. Programledaren kan uppfattas som tvetydig 

om den semantiska betydelsen präglar mottagarens tolkning för starkt, vilket således kan 

gälla vid användning av en metafor som tröskande i skolkorridorerna och därmed bryter 

programledaren även mot sättsmaximen som kräver att den talande undviker otydlighet och 

tvetydighet samt är noggrann i sina uttalanden. 

4.2 En lyssnare ringer in, del 1 

Temat för programmet är alltså Ta sig vidare och skulle kunna tolkas på många olika sätt 

men genom att inrikta samtalet på ansvarslösa studenter som bör ta sig i kragen, ett uttryck 

som nämns tre gånger i inledningen, har programledaren markerat vad programmet ska 

handla om. Lyssnaren Carina tycks ha tagit fasta på detta tema och ringer upp och diskuterar 

utifrån detta. Nu gäller det andra personer som bör ta sig i kragen, nämligen de som inte tar 

ansvar för ordning och reda omkring sig och hur det inkräktar på andra. Programledaren Leif 
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(L), bisittare Henrik (H) medverkar från studion och lyssnaren Carina (C) är med i samtalet 

per telefon. Transkriptionen börjar en bit in i samtalet. 

 

 

L: meh men de när du själv blir <arg> carina till exempel [på 

att det]  

C:                    [     

m↑ m↑  ] 

L: inte händer låt säga att dom inte tömmer eh soporna på 

jobbet eller >vad det nu kan vara för nånting< de kan va 

grannar de kan de kan va ungdomar å så där 

C: >jajemen jajamen< 

L: när du känner att du känner det här liksom men kan du inte 

skärpa dej vad gör du dårå? om→ 

C: *joho* då blir jag HARKLAR SIG lite (.) arg å så gör jag 

det själv till slut 

L: [[asså du gör det *själv näej*] 

H: [[men de de e väl nej carina] 

C: *joho* du vet precis strömmen (xxx) 

H: det kan väl inte va en bra lösning ändå 

C: FNISSSAR 

C: nej de är de ju egentligen inte men asså ba fatt jag ka- om 

kaffesumpe rinner över eh å de är disk överallt ingen som bryr 

sej å då törk in sumpet i koppen asså då blir ja (.) jag kan 

ju se de ett par dar å sen får det banne mej va nog 

H: ah 

L: men då gör du då fixar du det själv alltså  
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C: [                   SKRATTAR                   ] 

L: [då gör du ju omgivningen en björntjänst carina]  

   [om du fixar allt så] 

C: [   precis ja vet   ] jag är så medveten om det >men asså< 

(.) ja de är jättesvårt 

4.2.1 Identifiering och tolkning av metaforer 

De funna metaforerna i stycket är i turordning: tömmer soporna, skärp dig, strömmen, 

kaffesumpet rinner över, disk överallt, ingen som bryr sig, ett par dagar, jättesvårt och 

björntjänst.  

      Flera av de här metaforerna är inte tydliga metaforer och grundbetydelsen är måhända 

inte vad talaren åsyftar. När Carina säger tömma soporna är det troligt att hon menar att 

sophinken töms, inte skräpet i sig, vilket är ett exempel på metonymi. Soporna som töms 

åsyftar på sophinken. Det innebär att den här metaforen är lexikaliserad tillräckligt välanvänd 

i språket för att vi inte ska reflektera över vad talaren säger. Förståelsen för vad hon menar 

finns ändå och på grund av metaforens lexikalisering behöver den inte tolkas ytterligare.  

       Samtidigt som hon kan tala om soporna i semantisk mening är det möjligt att hon vill 

framhålla att arbetskollegorna är skräpiga människor, vilket hon belyser genom den här 

metaforen. Kaffesumpet rinner över, disk överallt, ingen som bryr sig och ett par dagar kan 

vara överdrifter (eller underdrift i fallet med ett par dagar) som på sätt och vis blir metaforer 

eftersom vad som sägs kanske inte är vad som menas. Om det Carina menar är att 

kaffesumpen verkligen rinner över, att det är disk i alla vrår, att ingen alls bryr sig, ett 

påstående som hon själv talar emot eftersom det är tydligt att hon bryr sig, och att hon bara 

kan se det ostädade rummet i två dagar talar hon inte i metaforisk betydelse. Kaffesumpet 

rinner över, disk överallt, ingen som bryr sig och ett par dagar är lexikaliserade metaforer 

(om de avses vara metaforer, vilket vore rimligt) som mottagaren bör kunna tolka automatiskt 

utan ansträngning. Disk överallt åsyftar sannolikt mycket disk, inte disk på hela arbetsplatsen. 

       Strömmen räknas här som en metafor trots att det i transkriberingen inte riktigt framgår 

vad Carina vill säga med det, vilken kan bero på att de efterföljande orden saknas. Sett i 

kontexten är det troligt att hon menar följa med strömmen, alltså att göra som alla andra, men 

förkortar det bara strömmen när hon talar om att hon plockar upp efter sina arbetskollegor. 

Det är möjligt att Carina menar att hon själv slutar att plocka undan efter sig. Om Carina 
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menar följa med strömmen när hon säger strömmen kanske hon själv ser strömmen som en 

tillräckligt lexikaliserad metafor som är så självklar att mottagaren förstår utan problem.  

       Skärp dig är nära relaterad till den tidigare nämnda metaforen ta sig i kragen. Liksom 

den, är skärpa sig också en personifierad metafor som fokuserar på den mänskliga kroppen. 

Uttrycket skärpa sig kommer av ordet skärpa, som betyder göra skarpare. Att vara skärpt, det 

vill säga smart, används i positiv bemärkelse. Skärp dig är inte helt lexikaliserad eftersom den 

utmärker sig som en metafor. 

       Uttrycket björntjänst, en tjänst som gör mer skada än nytta, kommer ursprungligen från 

en fabel där en man med en fluga i pannan bad en björn om hjälp att ta bort den. Björnen i 

sagan kastade en sten i mannens panna, vilket resulterade i att både flugan och mannen dog. 

Om ett barn eller en annan person med bristande kunskap i språket skulle utsättas för 

uttrycket skulle kanske hen har svårt att förstå björntjänst som en metafor. I stället för att 

tolka det metaforiskt som en otjänst är det möjligt att de föreställer sig en björn som gör 

något för någon annan, vilket även Stålhammar (1997) diskuterar. Som tidigare nämnt är 

metaforer skapade utifrån människans konception av omvärlden, enligt Lakoff & Johnson 

(1980). Exemplet björntjänst har knappast något med björnar att göra, men djuriska uttryck 

har ofta en negativ klang (svinig, fårskalle, knäppgök, tjurskallig etc.) vilket kan antyda att 

björntjänst också är negativt. Även björntjänst glider på skalan av lexikaliserade och 

nyskapade metaforer då den semantiska betydelsen inte har tappats helt. Till viss del är 

metaforen lexikaliserad eftersom den inte behöver tolkas, men den semantiska innebörden av 

uttrycket lyser igenom metaforen. 

       Prefixet jätte- relateras sällan till enorma sagovarelser, vilket är beviset på att jättesvårt 

är en helt lexikaliserad metafor. 

4.2.2 Metaforerna och samarbetsprincipen 

Både programledaren Leif och lyssnaren Carina använder sig av flera metaforer i 

konversationen, medan bisittaren Henrik, som inte deltar lika aktivt, inte gör det. Trots att 

Grice (1989) hävdar att bildliga uttryck trotsar maximerna och därmed även 

samarbetsprincipen använder sig två av tre samtalsdeltagare av metaforer. 

       Kvanitetsmaximen bryts av Carina när hon yttrar kaffesumpet rinner över, disk överallt, 

ingen som bryr sig och ett par dagar eftersom de övriga deltagarna inte informeras om 

huruvida hon menar bokstavligt eller ej och det framgår inte heller av sammanhanget. Dessa 

metaforer, som är svåra att se om de bryter mot maximer eller ej, tillhör Grices grupp A av 

brott mot samarbetsprincipen (Grice 1989). Ytterligare brott mot kvanitetsmaximen sker 



19 

 

förmodligen när Carina säger strömmen, men på grund av oklarheter i vad hon säger därefter 

går det inte att säga säkert. Dock tycks Carina referera till yttrycket följa med strömmen, 

eftersom det passar in i kontexten. Oklarheten innebär att hon är otydlig med vad hon menar 

på grund av för lite information. 

       Eftersom uttrycken kaffesumpet rinner över, disk överallt, ingen som bryr sig och ett par 

dagar kan betraktas som metaforer sker ett brott mot kvalitetsmaximen. Om de här uttrycken 

är över- eller underdrifter talar inte Carina sanning. Att ingen bryr sig är tydligt osant 

eftersom Carina berättar om problemen som försiggår på arbetsplatsen i radio, vilket 

implicerar att hon bryr sig. Yttrandena kan betraktas som irrelevanta om de här uttrycken är 

metaforiska, eftersom de i så fall som nämnts ovan vore osanna men också slöseri med de 

andra samtalsdeltagarnas tid, vilket är ett brott mot relevansmaximen. Även strömmen strider 

mot relevansmaximen då uttrycket i sin förkortade form inte är relevant i sammanhanget. Av 

samma anledning bryts sättmaximen som kräver tydlighet. De uttryck som tidigare har 

konstaterats kunna vara över- eller underdrifter (kaffesumpet rinner över, disk överallt, ingen 

som bryr sig och ett par dagar) strider också mot sättsmaximens princip om tydlighet. De 

lexikaliserade uttrycken bryter inte mot maximerna. 

4.3 En lyssnare ringer in, del 2 

Samtalet fortsätter och Carina börjar diskutera när ungdomar går över till att vara vuxna och 

tar ansvar för sina handlingar. Samtalet kretsar runt frågan när en person blir vuxen på riktigt. 

Deltagarna i samtalet är samma som tidigare. Transkriptionen börjar ytterligare en bit in i 

konversationen. 

 

C: jo ja har ju sätt en gräns å de asså de ä ju när jag tycker 

att dom börjar bli vuxen å ska ta ett ansvar för handlingen vi 

har ett val här i livet (.) satt nån gång [x] man ju liksom 

skärp sej att (.) nä nu får nu bjud till 

H: a 

C: men de är ju li- så olik- men de är ju ºså de är ju svårtº 

vi är ju så olika allihopa 

L: problemet är ju de här med att man de är ju inte så att man 

vaknar en morgon å har liksom så här vuxenstämpel i pannan så 
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att alla [ vet] att man är vuxen de är en så [flytande gräns] 

liksom 

C:       [.hnä]          <[     .hnä     ]> 

C: jo du de är som kallvatten 

SKRATT 

L: som *nu hänger [jag inte med]* 

C:                [     xxx    ]     

ja den var *dålig* SKRATTAR *jag kom inte på nåt bättre ord de 

är så kallt ute här ikväll* [SKRATTAR] 

H:                          [    a   ] 

H: ja ska använda den du jag ska säga de de är som kallvatten 

om sånna här saker 

4.3.1 Identifiering och tolkning av metaforer 

Lyssnaren Carina och programledaren Leif fortsätter att dominera samtalet medan bisittaren 

Henrik håller sig i bakgrunden. De använda metaforerna i den här delen av samtalet är (i 

ordningsföljd): en gräns, skärpa sig, bjuda till, vuxenstämpel i pannan, vuxen, flytande gräns 

och hänga med. Dessutom finner vi liknelsen det är som kallvatten.  

       Gränsen som samtalarna diskuterar är tydligt metaforisk. Konceptuellt talat kan gräns 

beskrivas utifrån ett krigsperspektiv. Gränser är påhittade av människan och skall inte 

överskridas. Överskrids gränsen skapas en situation som framtvingar agerande från 

motparten. Skärpa sig har tidigare diskuterats ur ett konceptuellt perspektiv. Vuxenstämpel i 

pannan, som i sammanhanget används negerande, är en personifierad metafor där en 

kroppsdel står i fokus. Den används negerande i syfte att förklara att barn inte plötsligt blir 

vuxna en dag, utan det är en process som sker under tid. Det är som kallvatten är en 

konceptuell metafor (trots att det är en liknelse) som associerar till känseln och påminner om 

att kyla är otrevligt. Adjektiv som liknar kall såsom kylig, isig och frostig har vanligen en 

negativ klang när de används metaforiskt. Av den orsaken är det sannolikt att det Carina 

menar är en negativ upplevelse. 
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       En gräns och även flytande gräns är lexikaliserade metaforer som kan vara svåra att 

identifiera som metaforer på grund av sin starka lexikalisering. Med flytande gräns menas i 

sammanhanget en otydlig gräns, inte en gräns som håller sig flytande. Skärpa sig har tidigare 

konstaterats vara en kroppslig metafor som glider på skalan av lexikaliserade och icke-

lexikaliserade metaforer. Bjuda till och hänga med är lexikaliserade metaforer som syftar till 

att engagera sig/ge av sig själv respektive förstå/följa med, i den här kontexten.  

       Vuxen är en lexikaliserad metafor som sällan för tankarna till färdigväxt person. Det har 

tappat sin ursprungliga innebörd och betydelsen idag är motsatsen till barn. Vuxenstämpel i 

pannan är ett exempel på en nyskapad metafor där ansiktet används som en metafor för egot. 

Om ansiktet ses som en metafor för självbilden kan det här tolkas som att personen vet att 

den är vuxen. Vuxenstämpel refererar till det tidigare nämnda som ett uppenbart fakta som 

omvärlden förstår. Den här metaforen är nyskapad och kan kräva att mottagaren själv tvingas 

tolka den just eftersom den är nyskapad och betydelsen inte tolkas automatiskt. Metaforen 

skulle kunna vara sann och samtidigt metaforisk, vilket Levinson (1983) diskuterar. En 

person med text i pannan som säger ”vuxen” och samtidigt har uppfattningen om att 

omvärlden är medveten om att hen är vuxen är inte en omöjlighet.  

       Liknelsen det är som kallvatten ger en vändning i samtalet. Carina säger det är som 

kallvatten när hon talar om när ungdomar bör börja bete sig som vuxna människor. När 

Carina har yttrat liknelsen brister alla tre samtalsdeltagare ut i skratt och programledaren Leif 

säger sedan att han inte förstår vad Carina menar när hon säger så. Carina har använt en 

liknelse som de andra deltagarna uppenbart inte förstår och hen försvarar det med att hon inte 

kunde komma på något bättre att säga. Henrik säger att Carina har använt ett bra uttryck som 

han säger att han själv kommer att börja använda. Den här mycket levande liknelsen skapar 

med andra ord en stark reaktion hos samtalsdeltagarna, vilket exempelvis kan tydas utifrån att 

alla skrattar. Om Leif har förstått vad Carina menar är oklart. Vad Carina menar med det här 

uttrycket är troligen en negativ upplevelse, eftersom kallvatten brukar vara något obehagligt. 

Den här liknelsen är bevisligen nyskapad eftersom reaktionen från de övriga 

samtalsdeltagarna är skratt och därefter ett yttrande som förklarar att den inte har kunnat 

tolkas. 

4.3.2 Metaforerna och samarbetsprincipen 

För att utgå från samarbetsprincipen ser vi att vissa av dessa funna metaforer fungerar väl i 

samtalet. De lexikaliserade metaforerna uppfyller maximernas krav. Liknelsen det är som 

kallvatten är ett tydligt brott mot kvantitetsmaximen. Det är inte ett tillräckligt tydligt bidrag i 
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samtalet för att de övriga deltagarna ska förstå vad som menas, vilket framgår av att bisittaren 

tydligt uttrycker att han inte följer med i konversationen. Att de skrattar kan också tyda på att 

det var ett oväntat bidrag i samtalet. Vuxenstämpel i pannan är en metafor för att tonåringar 

växer upp till vuxna människor. Eftersom det är här ett genomgående tema i hela samtalet 

med Carina bryter det mot kvantitetsmaximen eftersom det är överinformativt. 

Kvalitetsmaximen bryts också eftersom Carina själv inte tycks tro på det hon menar när hon 

erkänner ”att den var dålig” när hon talar om liknelsen det är som kallvatten. Att liknelsen 

inte uppfyller kraven på relevansmaximen är också uppenbart eftersom de övriga deltagarna 

inte förstår vad hon menar. Däremot tar Henrik till sig av uttrycket och säger att han själv ska 

börja använda det. Sättsmaximen bryts klart och tydligt eftersom Carina är otydlig, men 

också för att hon inte kan hålla sig kortfattad eftersom liknelsen kräver en förklaring från 

hennes sida. Carina trotsar maximerna när hon försöker sig på att använda den här liknelsen 

och resultatet är att åhörarna blir förvirrade, vilket Grice (1989) kallar för utnyttjande av 

maximerna. Missbruket av maximerna som sker när liknelsen används klassar Grice (1989) 

som grupp C av regelbrott mot samarbetsprincipen. 

5 Diskussion 

Jag har undersökt hur metaforerna som jag har funnit i samtal ur avsnittet av Karlavagnen går 

ihop med samarbetsprincipen. Resultatet visar att användning av metaforer och liknelser kan 

innebära brott mot samtalsmaximerna genom att en eller flera maximer bryts, men det 

behöver inte nödvändigtvis vara fallet. I de fall där metaforerna är fullkomligt lexikaliserade 

och de metaforiska egenskaperna lätt kan förbises, sker inget brott mot samarbetsprincipen. 

Det beror på att metaforerna är tillräckligt inkorporerade i språket att de ses som naturliga i 

sammanhanget. Exempel på det är gräns, försmak och framtid. I de fall där metaforerna är 

lexikaliserade kan förståelsen i samtalet till och med underlättas, vilket Grice (1989) menar är 

det eftersträvansvärda med samarbetsprincipen. Ur den synpunkten är metaforerna väl 

anpassade för att fungera ihop med samarbetsprincipen. 

        Syftet med metaforerna som används i inledningen av programmet är säkert att fånga 

lyssnarens uppmärksamhet och intresse, vilket inte skiljer sig från samarbetsprincipens syfte 

att öka den ömsesidiga förståelsen mellan två eller flera konversatörer. Förståelse för vad som 

sägs i inledningen en förutsättning för att den ska kunna nå fram till människor. Den 

inledande monologen som hålls av programledaren Leif kan omöjligen anpassas efter en 

specifik mottagare eftersom han talar till allmänheten. Det är möjligt att han mer eller mindre 



23 

 

ändrar sitt språk när lyssnare medverkar beroende på lyssnarens etniska bakgrund och 

språkkunskaper. Förmodligen förutsätter Leif att majoriteten av lyssnarna har samma 

språkliga bakgrund som han själv har eftersom han använder mer eller mindre lexikaliserade 

metaforer i hela det inledande stycket, något som Grice (1989) menar strider mot 

samarbetsprincipen. De flesta av de använda metaforerna förutsätter en viss språklig 

erfarenhet för att de ska uppfattas korrekt, vilket Stålhammar (1997) argumenterar för, men är 

lättolkade för de flesta som innehar den språkliga erfarenheten som kontexten kräver. Den 

nyskapade metaforen tröskande i skolkorridorerna kräver i sin natur som okonventionell 

metafor mer tankekraft av lyssnarna. Som oetablerad metafor kan den tolkas på olika vis 

beroende på mottagrens tidigare kunskaper. Mottagaren behöver veta vad det innebär att 

tröska, men också vara medveten om att skoltiden inte enbart sker i skolkorridorerna, utan i 

klassrummet långt bort från lantarbete för att metaforen inte ska feltolkas. Liknelsen det är 

som kallvatten kan betraktas på liknande vis. Den kräver på grund av sin egenskap som 

nyskapad att mottagaren själv tolkar innebörden då det inte sker automatiskt. Carina säger att 

hon yttrar liknelsen eftersom det är så kallt i trakten som hon befinner sig i, en 

omvärldskunskap som måhända Leif och Henrik inte innehar. Om så är fallet skiljer sig 

omvärldskunskaperna (att det är kallt utomhus) åt, vilket Stålhammar (1997) menar är 

problematiskt när metaforer tolkas.  

       De förmodade överdrifterna som lyssnaren Carina yttrar när hon talar om situationen på 

sin arbetsplats förutsätter att mottagaren vet att disk överallt förmodligen betyder mycket disk 

och att ett par dagar är ett vagt uttryck som ofta används ungefärligt. De här uttrycken är 

dock så pass etablerade att en person med normala språkkunskaper i svenska tolkar dessa 

metaforer utan problem. 

       En del av de funna metaforer utmärker sig som konceptuella metaforer. I resultatet finns 

ett mönster som tyder på att metaforer som kan uppfattas konceptuellt är mer lexikaliserade 

(fullt ut eller någonstans mellan lexikaliserad och nyskapad) än de som inte uppfattas 

konceptuellt. Konceptuella tolkningar av omvärlden bidrar till förståelsen av metaforer, vilket 

är kärnan i Lakoff & Johnsons (1980) teori. Däremot kan den nyskapade liknelsen det är som 

kallvatten uppfattas konceptuellt trots att den kan vara svårtolkad eftersom den inte är 

etablerad, vilket tyder på att en konceptuell uppfattning inte alltid underlättar förståelsen. 

        Utöver metaforer har jag inkluderat liknelser och metonymier undersökningen. Den vida 

definitionen av ”metafor”, som då även inkluderar liknelser och metonymier, påverkar 

resultatet på det viset att brott mot samarbetsprincipen sker. I exemplet med liknelsen det är 

som kallvatten bryts alla maximer, vilket Grice (1989) menar är en regel för konversationella 
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implikaturer av typen bildliga uttryck. I transkriberingen syns tydligt att den här liknelsen är 

svårtolkad för mottagarna, vilket är ett klart bevis på att maximer trotsas. Hade Carina valt en 

annan liknelse som hade passat in i sammanhanget, som exempelvis det är som ett plötsligt 

uppvaknande hade mottagarna förmodligen lättare kunnat förstå henne eftersom det är en 

lexikaliserad metafor och den inte behöver tolkas ytterligare.  

        Metaforers individuella betydelse för förståelsen i samtalet påverkar huruvida 

kvantitetsmaximen trotsas eller uppfylls. Om metaforen är tillräckligt informationsrik för att 

mottagaren ska uppfatta den pragmatiska betydelsen sker inget brott mot kvantitetsmaximen. 

Om metaforen underlättar den ömsesidiga förståelsen beror naturligtvis på om 

samtalsdeltagarna har en liknande språklig bakgrund och kan variera beroende på vem 

mottagaren är. Konventionaliserade metaforer, såsom klackarna i taket, ta sig i kragen och 

följa med strömmen, kräver att den bildliga betydelsen uppfattas pragmatiskt för att 

kvantitetsmaximen inte ska trotsas. Dock är det viktigt att poängtera att den semantiska 

betydelsen som lyser igenom exemplen kan påverka huruvida man anser att 

kvantitetsmaximen bryts.  

       Icke-lexikaliserade uttryck kan anses bryta mot kvalitetsmaximen genom att de kan 

uppfattas som osanna. Exemplet tröskande i skolkorridorerna är ett falskt påstående som 

strider mot kvalitetsmaximen. Mindre lexikaliserade uttryck, såsom klackarna i taket, ta sig i 

kragen och följa med strömmen, som inte helt har förlorat sin semantiska betydelse, kan alltid 

ifrågasättas utifrån relevansmaximen. Om det är relevant att använda sig av en metafor i 

sammanhanget och om det i så fall underlättar den ömsesidiga förståelsen, vilket är 

samarbetsprincipens mål, kan appliceras på inledningen. Metaforer kan mycket väl vara 

relevanta av den orsaken att en inledning är till för att locka lyssnare. Ett målande språk kan i 

det fallet vara en fördel. Tydlighet är det grundläggande kravet i relevansmaximen, vilket kan 

vara oundvikligt för nyskapade metaforer där ytterligare förklaring kan vara nödvändig för att 

tolkningen ska bli korrekt. I fallet med liknelsen det är som kallvatten kräver 

samtalsdeltagarna explicit en förklaring av vad Carina menar med uttrycket. 

        Bevisligen innebär inte alla metaforer brott mot maximerna, även om flera av de funna 

metaforerna mer eller mindre trotsar maximerna. De lexikaliserade metaforerna behöver i 

många fall inte alls tolkas pragmatiskt. Det faktumet skapar en tydlig brist i Grices (1989) 

teori om att alla metaforer trotsar maximer. 
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5.1 Slutsatser 
Med anledning av resultatet av den här undersökningen kan man konstatera att Grices (1989) 

samtalsprinciper ännu är aktuella. Bevisligen är en ömsesidig förståelse grundläggande i 

samtalet för att ett välfungerande konversationellt samarbete ska vara genomförbart. Grice 

(1989) argumenterade själv för att konversationella implikaturer i form av bildliga uttryck 

innebär brott mot samarbetsprincipen, vilket till viss del stämmer överens med resultatet i den 

här undersökningen. Däremot inkluderar teorin om samarbetsprincipen inte lexikaliserade 

metaforer och hur de samverkar med samarbetsprincipen, vilket kan uppfattas som en brist i 

Grices (1989) teori.  

       Metaforer är vanligt förekommande i de transkriberade styckena. Eftersom de 

förekommer ofta skulle det vara intressant att fortsätta att granska metaforer i förhållande till 

samarbetsprincipen, eftersom Grice (1989) inte tycks ha övervägt möjligheten med 

lexikaliserade metaforer. Levinson (1983), som har forskat om metaforers förhållande till 

samarbetsprincipen, menar att metaforer strider mot Grices (1989) egna samtalsregler, då 

särskilt kvalitetsmaximen, vilket kan tyda på att Levinson (1983) väljer att tolka de 

lexikaliserade metaforerna utifrån ett semantiskt perspektiv. 

        Resultatet antyder att metaforer inte nödvändigtvis behöver innebära brott mot 

samarbetsprincipen. Huruvida metaforen i fråga är lexikaliserad eller ej tycks vara en viktig 

faktor. Hur man väljer att tolka fullt lexikaliserade metaforer påverkar också resultatet, vilket 

vi ser hos både Grice (1989) och Levinson (1983). Om den semantiska betydelsen anses lysa 

igenom metaforen kan även lexikaliserade metaforer tyckas bryta mot maximerna.    

       Metaforerna som strider mot samarbetsprincipen trotsar inte alltid samma maximer, det 

är emellertid vanligt att kvalitetsmaximen trotsas. Om liknelser strider mot 

samarbetsprincipen eller inte låter jag vara osagt med anledning av att det bara förekommer 

en liknelse i analysen, men sannolikt kan liknelser anses bryta mot kvalitetsmaximen, vilket 

också gäller för metonymiska fenomen. 

       Jag bedömer den här undersökningen som tillförlitlig, trots den ringa omfattningen. 

Kanske hade ett radioprogram av en mer akademisk karaktär innehållit färre antal icke-

lexikaliserade metaforer, i motsats till Karlavagnen som innehåller många bildliga uttryck. 

Samtalsanalys som metod har fungerat väl i genomförandet av undersökningen och bidragit 

med en klar bild av metaforerna i en kontext, vilket jag anser nödvändigt för en analys av det 

här slaget.  
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