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Abstrakt 
 

Vetenskapsjournalister fungerar som en länk mellan forskare och allmänhet. Deras 

verksamhet kan beskrivas som ett arbete med att översätta vetenskapliga publikationer till 

tidningstext. En stor del av det arbetet innebär att förenkla. Metaforer, liknelser och jäm-

förelser är journalistens främsta verktyg i detta arbete. Metafor är en retorisk figur som 

betyder att ett uttryck tas från sitt naturliga sammanhang och används i ett annat. Då uppstår 

en meningsöverföring där en bokstavlig mening förbinds med en icke bokstavlig. Metaforer 

inom vetenskapsjournalistiken är både värdefulla och problematiska. Värdefulla på grund av 

sina förklarande förtjänster och problematiska på grund av eventuella ”felaktiga” konno-

tationer och missvisningar. Avsikten med den här uppsatsen är att belysa, analysera och 

diskutera användandet av metaforer i vetenskapsjournalistiken. Jag har gjort en kvalitativ 

textanalys där jag tittat närmare på metaforer, liknelser och jämförelser. I uppsatsen har jag 

analyserat såväl vetenskapliga, modellbyggande metaforer som allmänspråkliga metaforer och 

liknelser som varit relevanta i sammanhanget. Analysen bygger på material bestående av 

vetenskapsartiklar publicerade i Dagens Nyheter första halvåret 2005. Själva huvudfrågan 

eller essensen i uppsatsen kretsar kring metaforernas förklaringsvärde. Förklaringsvärdet har 

flera komponenter och har därför brutits ner i delfrågorna bokstavlighet, missvisning och 

känslomässig laddning. Jag har kunnat se samband mellan metaforerna jag hittat och valt att 

analysera, både tematiska, strukturella och karaktärsmässiga samband. En typologi har 

använts för att klassificera metaforerna i mina resultat. De grupper jag har pekat ut och 

diskuterat är personifierande och dramatiserande metaforer och metaforer som rör förmänskligandet 

av maskiner samt information, sport, mystik, samhällsfunktioner och hemmiljö. 

 
 
 
 

Nyckelord: Metafor, metaforteori, liknelse, jämförelse, analogi, vetenskapsjornalistik, retorik, 
metaforiskt koncept, förståelsehorisont, denotation, konnotation, personifiering, dramatisering, 
populärvetenskap. 
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1. Inledning 
 

De senaste åren har en debatt om metaforens vara eller icke vara i den samtida 

poesin förts på landets kultursidor och i litterära tidskrifter. Om man hårdrar det kan 

man säga att det finns två läger i debatten som förts av författare och kritiker. De 

som förespråkar användandet av metaforer och de som främst intresserar sig för 

språket som fysiskt material. Den senare gruppen har kallats för språkmaterialister. 

Något förenklat kan man säga att det handlat om hur god dikt bör vara, traditionell 

med metaforer eller nyskapande och språkligt introspektiv. 

Att den här debatten om metaforer har förts inom skönlitteraturens ramar är 

ingen slump. Mall Stålhammar skriver i Metaforernas mönster (1997) att det litterära 

språkets metaforer ofta får mycket uppmärksamhet medan allmänspråkets metaforer 

sällan uppmärksammas. Stålhammar ger följande förklaring: 

”Tvärtom har förekomsten av metaforer utanför litteraturen kritiserats: metaforen har 

setts som dekoration, ett uttryck för subjektivitet, en avvikelse från ordens ’egentliga’ 

användning. Allmänspråkets metaforer har också ofta förbisetts eller förnekats på 

grund av sin bristande originalitet eller sin oavsiktlighet.” (Stålhammar, 1997, s.8) 

Skolexemplet på en svensk författare som ofta använder metaforer i sitt författarskap 

är poeten Tomas Tranströmer. Faktum är att den första dikten (Preludium) i 

Tranströmers debutdiktsamling 17 dikter börjar med just en metafor: ”Uppvaknandet 

är ett fallskärmshopp från drömmen.” (Tranströmer, 2001, s.7) 

I inledningen av sin bok citerar Stålhammar bland andra Aristoteles: ”Metaforen är 

det enda som inte kan läras av någon annan; den är tecknet på sann begåvning, ty att skapa goda 

metaforer är att urskilja likheter.” (Aristoteles, 1994, s.7) 

Kanske är det Tranströmers metaforer – detta tecken på sann begåvning som 

syntes redan i hans första dikter – som fått honom att bli en ständig kandidat till 

Nobelpriset i litteratur. Och visst är det originellt att se likheten mellan ett 

uppvaknande och ett fallskärmshopp. Det är nog metaforer som Tranströmers ovan 

som får många att associera metaforer med skönlitteratur, kanske framförallt med 

poesi. Holmberg och Ohlsson skriver: ”Ofta har det ansetts att metaforen framför allt står 

lyriken nära medan metonymin hör till prosans verkningsformer. Så generaliserande bör man dock 

inte vara. Även prosan har sina metaforer.” (Holmberg & Ohlsson, 1999, s.100) 
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Tydligen är den här skeva uppfattningen att metaforer främst hör poesin till så 

utbredd att Holmberg och Ohlsson är tvungna att påpeka att ”även prosan har sina 

metaforer”. Och detta för studenter i litteraturvetenskap. 

Denna förhärskade och enkelspåriga association till poesi gör inte metaforen 

rättvisa. Metaforer är i själva verket så vanliga och inarbetade i vårt vardagliga 

språkbruk att vi knappt lägger märke till dem. Kanske är det själva problemet, 

metaforerna syns bara när vi lägger märke till dem. Jostein Gripsrud ger sin syn på 

saken i följande briljanta passage: 

”Som de flesta andra figurer används metaforerna flitigt i vardagsspråket, inklusive 

journalistiken. Särskilt flitigt används så kallade döda metaforer, det vill säga 

underförstådda eller implicita jämförelser som varit i bruk så länge att vi inte tänker på 

att de är metaforer. Radions ljudvågor är inte våta. Vi beväpnar oss med tålamod i väntan 

på att vi ska blomstra upp, medan vi förskansar oss i hemmets lugna vrå. Många kastar sig 

över tidningen, trots att de säger att de spyr av det som står där. Språket är över huvud 

taget så genomdränkt av metaforer att det skulle ge ett skrattretande intryck om man 

kursiverade alla metaforer eller satte dem inom citationstecken.” (Gripsrud, 2002, 

s.216-217)  

Idén till denna uppsats fick jag efter att en längre tid ha lagt märke till 

vetenskapsjournalisters användning av metaforer. Ofta när jag läst texter som 

innehållit metaforer som växthusgaser, genens av och på-knapp, den biologiska klockan, 

stamceller är kroppens reservdelar eller receptorer är nyckelhål där signalsubstanser skall 

passa in, har jag lagt märke till skönheten och framförallt kreativiteten i dessa 

förklaringar. En kreativitet som populariserar naturvetenskapen, en kreativitet som 

gör naturvetenskapen till något intressant. Metaforen som injektion av liv i tråkiga 

och abstrakta resonemang och teorier. Och vissa metaforer är så livskraftiga att de får 

liv framför våra ögon och sedan skenar iväg med tanken i släpkoppel. Kanske är det 

som Horace Engdahl skriver i sin bok Meteorer: ”Metaforen lär oss att umgås med idén utan 

att bry oss om det påstående i vilket den ingår, ungefär som en klok kvinna när hon lyssnar till 

komplimanger.” (1999, s.91) 

 
2. Syfte 
Avsikten med den här uppsatsen är att belysa, analysera och diskutera användandet 

av metaforer i vetenskapsjournalistiken. Och som Stålhammar påpekade saknas det 

arbeten om metaforer i det svenska språket utanför skönlitteraturen.  
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Jag vill visa hur vetenskapsjournalister bär sig åt för att framställa bland annat 

forskningsresultat och -teorier för allmänheten. Jag kommer även att diskutera 

fördelar och nackdelar med dessa framställningar. Jag anser att metaforen är 

vetenskapsjournalistens främsta verktyg, därför tycker jag att det är relevant att 

uppmärksamma och undersöka användandet av detta verktyg. 

Torsten Thurén analyserar i boken Populärvetenskapens retorik – inte bara att förenkla 

(2000) flera exempel på hur populärvetenskapliga skribenter presenterar veten-

skapliga begrepp och resonemang. Det är ett av få arbeten om metaforer i det 

svenska språket som inte handlar om skönlitteratur, men boken innehåller även 

flertalet exempel från utländska författare. Gemensamt för exemplen är alltså att de 

är hämtade från populärvetenskapens område. Men vad är då skillnaden mellan 

populärvetenskap och vetenskapsjournalistik? Enligt Thurén beror det på vem som 

presenterar informationen: ”Vetenskaplig information presenteras i huvudsak av två 

yrkesgrupper, forskare och journalister. När forskarna står för informationen brukar den kallas 

populärvetenskap, när journalisterna gör det brukar det kallas vetenskapsjournalistik.” (Thurén 

2000, s.13) 

Till skillnad från Thuréns arbete som behandlar populärvetenskap kommer denna 

uppsats att ägnas åt vetenskapsjournalistik. 

Dagens vetenskapsjournalister fungerar som en länk mellan forskare och 

allmänhet. Man kan – kanske lite krasst – beskriva deras verksamhet som ett arbete 

med att översätta vetenskapliga publikationer till tidningstext. En stor del av 

vetenskapsjournalisternas arbete innebär därför att förenkla och tydliggöra. 

Metaforer, liknelser och jämförelser utgör journalistens främsta verktyg i detta arbete. 

 
3. Tidigare forskning 
Som jag nämnde tidigare har Stålhammar påpekat att det saknas arbeten om 

metaforer i det svenska språket utanför skönlitteraturens område. Med saknas menar 

hon inte att de inte finns utan att de borde vara flera. Stålhammars och Thuréns 

arbeten – som varit till stor nytta för mig – hör troligen till de mest omfattande. 

Svensk forskning där man kopplar metaforer till journalistik är inte särskilt 

omfattande. Det kan bero på att metaforer ses som någonting litterärt och därför 

kanske i första hand intresserar litteraturvetare, lingvister och retoriker.  
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4. Teoretisk ram/utgångspunkt 
4.1 Vad är en metafor? 
Ordet metafor kommer från grekiskans metaphora som betyder överföring, det i sin 

tur kommer från meta pherein, att föra eller flytta över. Metafor är en retorisk figur, en 

så kallad trop som betyder att ett uttryck tas från sitt naturliga sammanhang och 

används (flyttas över) i ett annat. Det uppstår då en meningsöverföring där en 

bokstavlig mening förbinds med en icke bokstavlig. Ett vanligt exempel är uttrycket 

”tidens tand” för tidens nedbrytande kraft. (Fritt efter Lübcke, (Red.), 1988, s.367) 

Det som förs över med metaforen är struktur och mening. Dansken Anders Fogh 

Jensen pekar på en förändring åt båda hållen när han förklarar denna 

meningsöverföring i sin bok Metaforens magt (2001): ”Det er dog vigtigt at holde sig to ting 

for øje med dette begreb: For det første betyder denne overførsel ikke blot en overførsel af mening, men 

en forandring af både det, der overføres, och det, der overføres til. Heri ligger metaforens kreative 

aspekt.” (Fogh Jensen, 2001, s.9) 

Språkets rikedom och komplexitet gör begreppet metafor svårdefinierat, att säga 

att en metafor är ett uttryck som tas från sitt naturliga sammanhang och används i ett 

annat är att göra det lätt för sig. I själva verket finns det många definitioner av vad en 

metafor är. Därtill tillkommer att det finns olika typer av metaforer och olika 

teoribildningar kring allt detta. Jag ska nedan beröra några av dessa områden. 

Stålhammar gör en fundamental uppdelning av metaforer i emotiva och kognitiva 

metaforer utifrån respektive användares avsikter: 

”… den litterära metaforen är främst emotiv, upplevelseskapande, medan den 

allmänspråkliga eller vetenskapliga är kognitiv, informationsrelaterad. Om litterära 

metaforer är nyskapande, individuella, karakteristiskt särskiljande för en författare, ett 

verk eller en epok, är de kognitiva gemensamma för språkbrukarna inom en kultur: de 

förenar genom att referera till det gemensamma, det allmänt kända.” (Stålhammar, 

1997, s.8) 

Fogh Jensen gör en uppdelning mellan poetiska metaforer och vardagsspråkets slitna 

metaforer. Hans poetiska metaforer är detsamma som Stålhammars litterära eller 

emotiva metaforer. Det Fogh Jensen kallar slitna metaforer benämns oftast som döda 

metaforer. Det är metaforer som använts så länge att deras ursprungliga betydelser 

inte längre noteras. Stålhammar kallar dem också för ”stelnade, fossiliserade, petrifierade, 

konventionaliserade, fixerade och frusna” (Stålhammar, 1997, s.14). Jostein Gripsrud 
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definierar metaforen som en implicit jämförelse och påpekar att vetenskapliga begrepp 

ofta är döda metaforer: 

”Poängen är att metaforerna efter hand normaliseras genom sin upprepade 

användning, vilket gör att de förlorar sin metaforiska effekt inom den aktuella 

språkgemenskapen. De etablerade vetenskapliga begreppen är alltså döda metaforer …” 

(Gripsrud, 2002, s. 218) 

Döda metaforer är i relativt stor utsträckning lexikaliserade, det vill säga de får en 

egen betydelse som inte uppfattas metaforiskt och tas med i lexikon. 

Det är relevant att här också nämna några stilfigurer som är närbesläktade med 

metaforen. Metaforer bildar ofta analogier. Stålhammar ger en mer komplex bild av 

vad en analogi är än till exempel Thurén som likställer analogier och jämförelser: 

”Metaforer kan bilda analogier, där flera delar svarar mot varandra, som i Aristoteles 

exempel: ålderdomen förhåller sig till livet som aftonen till dagen; alltså kan man kalla 

aftonen ’dagens ålderdom’ eller ålderdomen ’livets afton’. Speciellt inom vetenskapen 

kan en användbar metafor användas på ett sådant sätt och då motsvara en modell.” 

(Stålhammar, 1997, s.14) 

Metonymi, av grekiskans metonymia, påminner mycket om metaforen, men de två 

leden är inte olika, det som får beteckna något annat tas inte från ett främmande 

område utan från ett närbesläktat. Ett exempel på metonymi är ”att läsa Strindberg”, 

där ”Strindberg” får stå för ”ett verk av Strindberg”.    

Synekdoken, av grekiskans synekdokhe, är en speciell sorts metonymi där en del får stå 

för helheten. Synekdoke betyder samtolkning, Stålhammar ger exemplet: ”fjärden är 

full av segel” (1997, s.16). 

Om metaforen är en implicit jämförelse är liknelsen en explicit jämförelse, i en 

liknelse markeras alltså jämförelsen, ofta med ordet ”som”, till exempel: ”han är 

långsam som en snigel”.  

 
4.2 Den aristoteliska definitionen av metaforbegreppet 
Som Stålhammar påpekar i Metaforernas mönster går all metaforforskning tillbaka på 

Aristoteles: 

”… citat ur Om Diktkonsten och Retoriken fungerar som metaforernas heliga skrifter – 

oavsett egna avsikter eller åsikter åberopar nästan alla metaforforskare dessa kortfattade, 
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delvis fragmentariska uttalanden. Själva skrifternas lakoniska natur har lämnat fältet fritt 

för tolkningar och varierande översättningar.” (Stålhammar, 1997, s.21) 

Vad Stålhammar menar med ”lakoniska natur” framgår kanske om vi tittar närmare 

på Aristoteles över tvåtusen år gamla definition av en metafor: 

”Metafor är att ett ord som betecknar en sak förs över till en annan sak, antingen så 

att ordet förs över så att ett allmännare begrepp används i stället för ett mer speciellt, 

eller ett mer speciellt används för ett allmännare, eller ett speciellt för ett annat 

speciellt, eller så att det förs över genom analogi.” (Aristoteles, 1994, s.56, 1457b) 

Det är uppenbart att denna något omständliga definition lämnar fältet öppet för 

tolkningar. Det blir inte bättre när Aristoteles ska förklara vad han menar men 

analogi: 

”Med analogiförhållande menar jag när det andra förhåller sig till det första som det 

fjärde till det tredje; sedan kan diktaren säga det fjärde i stället för det andra och det 

andra i stället för det fjärde. Och ibland tillägger man något som hör ihop med det 

utbytta.” (Aristoteles, 1994, s.56, 1457b) 

Arne Melberg tolkar Aristoteles definition såhär i inledningen till Om Diktkonsten: 

”Den aristoteliska definitionen av metafor (…) bygger på det grekiska ordets 

bokstavliga betydelse av ’överföring’ och verkar underförstå en överföring av en oegentlig 

beteckning till det som icke-metaforen egentligen betecknar.” (Melberg, 1994, s.19) 

I stora drag finns tre olika metaforteorier, alltså tre olika sätt att resonera kring 

metaforer och deras funktion: den klassiska eller traditionella metaforteorin som går 

tillbaka på Aristoteles och hänger ihop med den klassiska retoriken, den moderna 

metaforteorin samt en anti-aristotelisk metaforteori. Inom den klassiska retoriken betraktar 

man metaforen som ”estetik med ett retoriskt syfte” som Karlberg och Mral uttrycker 

det. Här ses metaforen som ett verktyg, en stilfigur som ”används för att ge variation i 

texten, men också för att väcka publikens känslor” (Karlberg & Mral, 1998, s.46). Den 

moderna metaforteorin – som jag kommer till längre fram – är i sin tur inte lika 

intresserad av estetik och retorik. Den hävdar att metaforer är ytterst närvarande i 

vårt vardagliga språk och tänkande, de till och med påverkar hur vi tänker kring 

saker. Den tredje mer radikalare teorin förklarar Melberg såhär: 

”Därmed öppnas en tredje väg i metaforteoriernas rike, en väg som gott kan kallas 

anti-aristotelisk. Den tredje vägen – som prövats av så olika moderna storheter som 
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Friedrich Nietzsche, Hans-Georg Gadamer och Donald Davidson – leder till 

slutsatsen att allt språk är metaforiskt och att inga ord är egentliga ord.” (Melberg, 

1994, s.20) 

Melberg menar vidare att det som förenar den traditionella och moderna synen är de 

två led som konstituerar metaforen. Alltså de positionerna mellan vilka något 

överförs. De här leden betecknas olika av olika teoretiker, det som förenar dessa 

motsatspar är att de alla betecknar samma positioner: naturligt sammanhang – 

onaturligt sammanhang, allmänt – speciellt, egentligt – oegentligt, mer hanterbart – 

mindre hanterbart, känt – okänt. Melberg formulerar det såhär: 

”Den traditionellt aristoteliska metafor-teorin förutsätter två led eller två termer, den 

ena (…) egentligare än den andra (…). Modernare metafor-teori har varit försiktigare 

med att kalla det bokstavliga ledet för det egentliga; den talar istället t.ex. om att 

spänningen mellan de två leden konstituerar metaforen. Traditionell som modern teori 

tänker i alla händelser vidare längs de två led som för Aristoteles var metaforens 

förutsättning: villkoret för att överföring skulle kunna ske.” (Melberg, 1994, s.20) 

Ofta kallas dessa två led sakled och bildled, framförallt i Sverige. Sakledet betecknar 

det beskrivna och bildledet är själva metaforen. Stålhammar förklarar vilka andra 

termer som används för sak- och bildled: 

”Bland de termer som används internationellt är I.A. Richards tenor och vehicle 

fortfarande de mest utbredda: med tenor förstås det begrepp som vehicle (eg. 

fordon) ska förmedla; de beröringspunkter som finns mellan dem kallas ibland 

ground, dvs den ’grund’ eller mark som de har gemensamt, något som inte alltid 

framgår, varför termen sällan används.” (Stålhammar, 1997, s.17) 

 
4.3 Modern metaforteori 
Stålhammar (1997) räknar i sin bok upp flera forskningsinriktningar inom metaforens 

område. Men den metaforsyn som blivit mest omtalad de senaste åren, säger hon, 

representeras av George Lakoff och Mark Johnson. Deras bok Metaphors we live by har 

närmast uppnått kultstatus. Lakoff och Johnson (1980) påpekar i förordet till boken 

att det traditionella filosofiska synsättet inte tillskriver metaforen någon egentlig roll i 

vår förståelse av vår värld och oss själva. De menar alltså att metaforen inte enbart är 

något estetiskt utan något som vi kan förstå oss själva genom: 
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”Metaphor is for most people a device of the poetic imagination and the rhetorical 

flourish – a matter of extraordinary rather than ordinary language. Moreover, 

metaphor is typically viewed as characteristic of language alone, a matter of words 

rather than thought or action. For this reason, most people think they can get along 

perfectly well without metaphor. We have found, on the contrary, that metaphor is 

pervasive in everyday life, not just in language but in thought and action. Our ordinary 

conceptual system, in terms of which we both think and act, is fundamentally 

metaphorical in nature.” (Lakoff & Johnson, 1980, s.3) 

Metaforer är alltså ytterst närvarande i vårt vardagliga språk och tänkande. Metaforer 

finns överallt. Lakoff och Johnson visar genom otaliga exempel hur vi hela tiden 

använder oss av stora system av metaforer eller metaforiska koncept. Ett sådant 

koncept är MASKINER ÄR MÄNNISKOR, utifrån det konceptet konstruerar vi sedan en 

mängd metaforer som hela tiden används, till exempel ”telefonen är död”. De menar 

att dessa koncept kan få oss att förstå hur vi handlar: 

“Since metaphorical expressions in our language are tied to metaphorical concepts in a 

systematic way, we can use metaphorical linguistic expressions to study the nature of 

metaphorical concepts and to gain an understanding of the metaphorical nature of our 

activities.” (Lakoff & Johnson, 1980, s.7) 

Lakoff och Johnson tar avstånd från den allmänna uppfattningen om döda metaforer 

som tycks råda bland forskare och teoretiker:  

“If any metaphorical expressions deserve to be called “dead”, it is these, though they 

do have a bare spark of life, in that they are understood partly in terms of marginal 

metaphorical concepts like A MOUNTAIN IS A PERSON.” (Lakoff & Johnson, 1980, 

s.55) 

I citatet ovan menar de att om någon metafor ska betecknas som död, är det sådana 

som kommit till för att fylla luckor i språket, till exempel uttrycket ”bergets fot”, en 

sådan metafor ingår inte i något koncept, det vill säga man kan inte applicera en 

liknande metafor på bergets topp, att kalla det bergets huvud skulle låta fånigt. Att en 

metafor är död för att den är lexikaliserad håller de heller inte med om, tvärtom är 

det sådana subtila metaforer som vi i själva verket lever efter: 

“They are “alive” in the most fundamental sense: they are metaphors we live by. The 

fact that they are conventionally fixed within the lexicon of English makes them no 

less alive.” (Lakoff & Johnson, 1980, s.55) 
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Vidare gör Lakoff och Johnsson vissa uppdelningar mellan olika metafortyper och 

diskuterar deras uppkomst. Bland annat menar de att det metaforiska konceptet UPP 

ÄR BRA – NER ÄR DÅLIGT bygger på en erfarenhetsgrund (”experiental basis”) om hur 

världen är beskaffad. Det här exemplet med upp och ner ger i sin tur upphov till 

orienterande metaforer (”orientational metaphors”), till exempel: ”jag känner mig 

nere” eller ”jag steg i hierarkin”. 

 
4.4 Förståelsehorisont, denotation och konnotation 
Språklig kommunikation mellan människor kan beskrivas som en överföring eller 

förmedling av information av olika slag. Språket är då själva förutsättningen för 

informationsöverföringen och samtidigt dess system. I en grundläggande linjär 

kommunikationsmodell bör de tre viktiga elementen avsändare, budskap och 

mottagare finnas med eftersom de ingår i all kommunikation. Modellen ser ut på 

följande vis: en avsändare skickar eller sänder ut ett budskap som tas emot av en 

mottagare. När budskapet når mottagaren händer något intressant, mottagaren 

avkodar eller tolkar budskapet som avsändaren har kodat och skickat ut. (Gripsrud, 

2002, s.137) En förutsättning för att budskapet skall kunna överföras och mottagas är 

att avsändaren och mottagaren har en gemensam kod som använts, det vill säga att 

de tolkar symbolerna eller tecknen i budskapet på samma sätt. Det som ska tolkas 

kan till exempel vara metaforer, liknelser eller analogier. Förhoppningsvis tolkar 

mottagaren informationen på det sätt som avsändaren avsett, det vill säga mottagaren 

förstår avsändarens metafor. 

Det som till stor del avgör ifall tidningstext uppfattas korrekt är läsarens alla 

förutsättningar gällande förståelsen av en text. Dessa förutsättningar kallas med en 

hermeneutisk beteckning för förståelsehorisont. (Gripsrud, 2002, s.173) Alla tidigare 

erfarenheter och kunskaper har alltså betydelse för hur en läsare uppfattar en text. En 

tidning innehåller en mängd olika texter med inbördes flera olika förståelsenivåer, det 

vill säga läsaren behöver alltid mer eller mindre förkunskap om ett ämne som 

behandlas i en text för att kunna förstå den fullt ut.  

Två andra begrepp som är viktiga för hur en metafor uppfattas är denotation och 

konnotation. Denotation är den första och direkta betydelsen av ett tecken eller ett ord. 

Konnotation är den andra och indirekta betydelsen. Det är viktigt att påpeka att 

konnotationen hos ett fenomen är lika välbekant som denotationen samt att 
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innehållet i kanske främst konnotationen inte är fastslaget en gång för alla, utan 

varierar med tid och rum. (Gripsrud, 2002, s.143)  

    Det är även viktigt att skilja på konnotationer och associationer. Konnotationer är 

kulturellt vedertagna, ett slags kollektiva associationer, medan associationer är 

individuella och därför varierar mellan olika personer. De konnotativa betydelserna 

kan skilja mycket mellan olika kulturer och sammanhang, det innebär att dessa 

variationer är av stor betydelse för all slags kommunikation. 

 
5. Frågeställning 
Thurén (2000, s.44) beskriver metaforer, liknelser och jämförelser inom populär-

vetenskapen som både värdefulla och problematiska. Värdefulla på grund av sina 

förklarande förtjänster och problematiska på grund av eventuella ”felaktiga” 

konnotationer och missvisningar. Thurén ställer upp fyra huvudfrågor som han 

tycker är särskilt viktiga att uppmärksamma när metaforer, liknelser och jämförelser 

används inom populärvetenskapen. Dessa ligger till grund för den här 

frågeställningen. 

Själva huvudfrågan eller essensen i uppsatsen är metaforernas förklaringsvärde: 

• Hur stort förklaringsvärde har metaforen/liknelsen/jämförelsen? Blir det 

lättare att förstå en tankegång om den beskrivs i form av en eller flera 

metaforer? 

Förklaringsvärdet har flera komponenter och kan brytas ner i delfrågorna 

bokstavlighet, missvisning och känslomässig laddning: 

• Hur många egenskaper har metaforen/liknelsen/jämförelsen gemensamma 

med det den jämförs med? Handlar det verkligen om en metafor, eller ska 

texten tolkas bokstavligt? 

• Är metaforen/liknelsen/jämförelsen adekvat, eller är den missvisande i något 

avseende? 

• Vilka bibetydelser, konnotationer, exempelvis känslomässig laddning, har 

metaforen/liknelsen/jämförelsen?  

Dessa tre delfrågor påverkar alltså förklaringsvärdet. Viktigt att påpeka är att de antas 

påverka förklaringsvärdet negativt. I fallet med bokstavlighet påverkas förklarings-

värdet negativt om metaforens sak- och bildled är alltför lika. Risken är alltså att 

bildledet tolkas som sakled. I fallet med missvisning påverkas förklaringsvärdet 

negativt om metaforens sak- och bildled är alltför olika. Risken här är att bildledet 
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skiljer sig så mycket från sakledet att metaforen vilseleder läsaren. I fallet med 

känslomässig laddning påverkas förklaringsvärdet negativt om metaforens bildled är 

alltför innehållsrikt. Risken här är att bildledet är så känslofyllt att sakledet hamnar i 

skymundan eller att läsaren leds fel eller blockeras. 

Dessa delfrågor hänger ihop med vilken typ av metafor det rör sig om i det 

enskilda fallet. Därför har jag infört en typologi för att klassificera metaforerna i mina 

resultat. 

 
6. Material och metod 
Det kan vara på sin plats att här påpeka att en kvalitativ analys av metaforer inte är 

helt lätt eftersom begreppet metafor har olika betydelser i olika sammanhang. Eller 

med andra ord: det finns flera typer av metaforer i de texter jag analyserat. Det som 

först var min tanke, att analysera vetenskapens metaforer eller vetenskapliga 

metaforer – fackspråksmetaforer som används som tankeverktyg med ett tydligt 

förklaringsvärde – har under arbetets gång kommit att vidgas. Jag kommer att göra 

en analys som jag tycker är relevant för diskussionen i fråga. Jag kommer att titta på 

de vetenskapliga modellbyggande metaforerna jag funnit men även på mindre 

vetenskapliga metaforer och liknelser som jag tycker är relevanta och kan placeras i 

det här sammanhanget. Stålhammar förklarar på ett bra sätt vad en vetenskaplig 

(”ämnesrelaterad”) metafor innebär: 

”I motsats till allmänspråkets metaforer (…) är ämnesrelaterade metaforer medvetet 

valda, skapade och föreslagna: de kan härledas till en första introduktion i ett visst 

sammanhang, oftast i samband med något nytt synsätt eller någon ny teknik. Efter 

denna första användning kan de bilda utgångspunkt för liknande uttryck inom ämnet, 

men också ingå i allmänspråket – då kanske med prestige lånad från den ursprungliga 

fackspråkliga användningen.”(Stålhammar, 1997, s.53) 

Det kan också vara på sin plats att påpeka att jag precis som Thurén och Stålhammar 

gör i sina böcker, kommer att använda ordet metafor genomgående. Vare sig det 

egentligen handlar om en metafor, liknelse, analogi eller jämförelse. Men när det 

handlar om tydliga jämförelser och liknelser kommer jag att ange det. Som Thurén 

uttrycker det: ”I detta sammanhang spelar det för övrigt inte så stor roll om kopplingen mellan 

olikartade företeelser görs i form av jämförelser, liknelser eller metaforer. Viktigare är likheterna och 

skillnaderna mellan de företeelser som jämförs.”(Thurén, 2000, s.42)  
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Jag har använt ett empiriskt material bestående av artiklar publicerade i Dagens 

Nyheter. För att avgränsa undersökningen och informationsmängden har jag valt att 

endast använda mig av DN:s vetenskapssidor som endast publiceras på söndagar. 

För att ytterligare avgränsa materialet har jag valt att endast undersöka tidsperioden 

första halvåret 2005. Första maj föll bort på grund av att det är en röd dag. Det blev 

således 25 veckor, 25 söndagar och 25 vetenskapsuppslag att gå igenom. Dessa 

uppslag publicerades följande datum: 2, 9, 16, 23, 30 januari, 6, 13, 20, 27 februari, 6, 

13, 20, 27 mars, 3, 10, 17, 24 april, 8, 15, 22, 29 maj och 5, 12, 19, 26 juni. Det var 

viktigt för mig att få med all text som publicerats på uppslagen, därför vände jag mig 

till Kungliga bibliotekets mikrofilmsarkiv. Där kunde jag skriva ut uppslagen och 

sedan utföra min textanalys. 

Jag tänker göra en så kallad textanalys i vilken jag kommer att leta efter metaforer, 

liknelser och jämförelser för att sedan kunna titta närmare på dessa. Det blir således 

ett kvalitativt sätt att närma mig texten. De teorier och begrepp jag tillskansat mig 

genom litteraturstudier har jag använt mig av i analysen. 

För att göra begreppen från teorin användbara har jag operationaliserat dessa för 

att sedan kunna generalisera kring mina resultat. Vad är det alltså jag letat efter i de 

olika uppslagen? I min operationalisering av begreppen har jag använt mig av 

följande fem punkter (punkt 2 – 5 är lånade av Thurén): 

1. Rör det sig om en vetenskapsmetafor eller en allmänspråklig metafor? I vilket 

syfte använder journalisten metaforen? Kognitivt eller emotivt eller av andra skäl? 

2. Hur många egenskaper har metaforen/liknelsen/jämförelsen gemensamma 

med det den jämförs med? Handlar det verkligen om en metafor, eller ska texten 

tolkas bokstavligt? 

3. Är metaforen/liknelsen/jämförelsen adekvat, eller är den missvisande i något 

avseende? 

4. Vilka bibetydelser, konnotationer, exempelvis känslomässig laddning, har 

metaforen/liknelsen/jämförelsen?  

5. Hur stort förklaringsvärde har metaforen/liknelsen/jämförelsen? Blir det 

lättare att förstå en tankegång om den beskrivs i form av en eller flera metaforer? 

Den första punkten är av yttersta vikt. Som jag nämnde i min framställan av syftet 

med uppsatsen är metaforbegreppet relativt brett, det gjorde det omöjligt för mig att 

endast undersöka de vetenskapliga metaforerna. Man kan säga att det finns en gråzon 
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mellan kognitiva metaforer och emotiva och döda metaforer. Därför har jag i min 

undersökning valt att lämna vissa metaforer åt sitt öde, dessa är sådana som varit så 

vardagliga att de kan användas i nästan vilket sammanhang som helst. Många är 

lexikaliserade. Exempel på sådana metaforer från texterna är: ”hamstra läkemedel”, 

”säljer som smör”, ”dra sitt strå till stacken” och ”ta time-out”. De citat jag anger i 

bilagan är samtliga metaforer jag analyserat och diskuterat. 

Den sista punkten som rör metaforernas förklaringsvärde är viktigast av alla, 

förklaringsvärdet får stå för själva essensen i undersökningen. Det är också 

förklaringsvärdet som knyter samman alla fem punkter. Jag kommer inte att följa 

dessa punkter i alla mina analyser, till exempel är det onödigt att skriva att en metafor 

inte är missvisande varje gång en metafor fungerar bra. 

I vissa fall har det varit svårt att bedöma punkt 3 och 5, som handlar om 

metaforen är missvisande och förklaringsvärdet. Detta eftersom min detaljkunskap i 

området i fråga varierat mycket.  

I min analys har jag återgett citaten ordagrant men med det undantaget att jag 

kursiverat metaforen/liknelsen/jämförelsen för att underlätta för läsaren. Det är 

således inga kursiveringar i ursprungstexterna från Dagens Nyheter. I citatblock från 

litteratur förekommer ofta kursiveringar, dessa är författarens och ej mina.   

  

7. Resultat 
Jag har kunnat se vissa samband mellan metaforerna jag hittat och valt att undersöka, 

både tematiska, strukturella och karaktärsmässiga samband. Sedan har jag delat in 

resultaten i olika grupper eller typologier som redovisas under olika rubriker nedan. 

Typologin består av följande metafortyper: personifierande och dramatiserande metaforer 

samt metaforer vars bildled anspelar på något av områdena maskin och människa, 

information, sport, mystik, samhällsfunktion och hemmiljö. Metaforerna inom dessa 

typologier används med antagandet att de är välkända för läsaren och antas ge rika 

associationer. Men man kan också anta att förtrogenheten varierar, att de är mer eller 

mindre välkända. Till exempel är personifierande metaforer och sådana som rör 

hemmiljön enklare och ligger närmare läsaren än vad metaforer som rör 

samhällsfunktioner gör. 

Efter varje citat från DN finns en siffra, detta är en hänvisning till bilagan längst 

bak, där återfinns huvudrubrik på artikel, citatet och datumet för publiceringen. 
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7.1 Personifierande metaforer 
Människan är alltings mått, brukar det heta. Orden är Protagoras (ca 410 f.Kr.) och 

sammanfattar hur vi människor hela tiden tolkar och beskriver vår omvärld utifrån 

oss själva. Även om vi inte alltid förstår oss själva, står vi oss själva närmast, vi vet i 

stora drag hur vi reagerar och fungerar i olika situationer. Utifrån en empirisk grund 

projicerar vi sedan mänskliga egenskaper och beteenden på vår omvärld, för de är de 

enda vi egentligen känner till. Stålhammar beskriver det såhär:  

“Inför nya företeelser tycks en återkommande reaktion vara att tolka dem i 

förmänskligande termer: barn ser världen som analog med dem själva, full av levande 

väsen, och liknande reaktioner finns dokumenterade vid människans konfrontationer 

med det okända i olika situationer. Grundprincipen är, som alltid vid metaforiska 

uttryck, att det okända beskrivs genom jämförelse med det kända – och vad kan vara 

mer välkänt än vi själva. (Stålhammar, 1997, s.177) 

Lakoff och Johnson beskriver fenomenet såhär:  

”Perhaps the most obvious ontological metaphors are those where the physical object 

is further specified as being a person. This allows us to comprehend a wide variety of 

experiences with nonhuman entities in terms of human motivations, characteristics, 

and activities.” (Lakoff & Johnson, 1980, s.33) 

Detta att tillämpa mänskliga erfarenheter på icke-mänskliga föremål källas för 

personifiering, förmänskligande metaforer eller antropomorfismer. Lakoff och 

Johnson påpekar att personifierande metaforer är ett brett fält som täcker in många 

typer av metaforer: 

“...personification is a general category that covers a very wide range of metaphors, 

each picking out different aspects of a person or ways of looking at a person. What 

they all have in common is that they are extensions of ontological metaphors and that 

they allow us to make sense of phenomena in the world in human terms – terms that 

we can understand on the basis of our own motivations, goals, actions, and 

characteristics. (Lakoff & Johnson, 1980, s.34) 
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7.2 Familj och barn 
Ett centralt område inom personifieringsmetaforerna är familjen och barndomen. Jag 

har hittat flera exempel på detta i de undersökta texterna. Skälet till att sådana 

metaforer är populära är att alla människor kan relatera till sin uppväxt, barndom och 

sina familjeförhållanden. I en artikel om motionens positiva effekter beskrivs 

nervceller såhär: 

”Dessutom gynnar fysisk träning hjärnans nyfödda nervceller, som upptäcktes för bara 

några år sedan.” (3) 

Här används nyfödda för att illustrera att nervceller faktiskt kan nybildas under en 

människas livstid, något man tidigare länge trott varit omöjligt. Således är det en 

kognitiv metafor som används för att påpeka att nervceller kan nybildas, men den 

drar även åt det emotiva hållet. Med det menar jag det stämningsskapande i att säga 

att något är nyfött, att något ser världen för första gången. Metaforen har prefixet ny 

gemensamt med nybildad, som är sakled. Och det är egentligen det enda de två leden 

har gemensamt. Metaforen är adekvat och befogad, kanske mest på grund av den 

emotiva aspekten. Utan den hade uppkomsten av nervceller kunnat misstolkas, och 

kan det i och för sig fortfarande, till exempel skulle man kunna börja leta efter 

mamma och pappa nervcell. Metaforen har inget egentligt förklaringsvärde, man 

hade lika väl kunnat använda ordet nybildad. 

En annan liknande metafor fanns i en artikel om så kallade superfasta ämnen, 

ämnen som nästan inte går att påverka: 

”Och förra året fick superfamiljen sitt senaste tillskott …” (12) 

Här buntar man ihop superämnena till en familj och kallar ett nyupptäckt 

superfast ämne för ”tillskott”. Lägg här märke till att metaforen utvidgas, man 

börjar med ”familj” och sedan följer ”tillskott” helt logiskt. Jag vill påstå att detta 

rör sig om en allmänspråklig metafor med helt emotiva skäl. Sådana här 

familjemetaforer är vanliga och förekommer inom olika områden där man kan se 

familjemönster eller en gemenskap, till exempel språkfamiljer. I det här exemplet 

ser jag inget förklaringsvärde, journalisten är endast ute efter den emotiva effekten 

som är att läsaren ser upptäckten av det nya ämnet som lite gullig. 

Två andra exempel som ligger nära familj och barn är följande:  
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”Big Bang-teorin fortsätter att fira triumfer. I förra veckan visade astronomer att 

universums galaxer precis motsvarar små ojämnheter i universums barndom.” (4) 

”… då var universum mycket ungt.” (4) 

Att använda ”barndom” är att gå längre i metaforiken än ”ungt”, eftersom ung är ett 

relativt begrepp till skillnad från barndom. Dessa är i förlängningen vetenskaps-

metaforer med kognitivt syfte. Dessa metaforer bygger i det här fallet på den i vår tid 

centrala metaforen den Stora Smällen, Big Bang, universums uppkomst, man utgår 

från att universum någon gång har uppkommit och alltså inte funnits alltid. Eftersom 

universums ”barndom” till stor del präglades av kaos och oordning skulle man 

mycket väl kunna spinna vidare på den här metaforen och till exempel säga 

”universums otrygga barndom”.  

Hur väl fungerar egentligen metaforen ”universums barndom”? Om man sätter 

den i samband med Big Bang-teorin blir det hela lite komiskt, vilket barn föds 

egentligen med en stor smäll? Metaforerna är adekvata, vi förstår att ”universums 

barndom” handlar om en avlägsen tid som nu är förbi och inte kommer igen. Men 

med kritiska ögon kan man säga att metaforerna inte alls fungerar. Tänk om 

universum kommer att finnas för alltid, då är det svårt att peka ut var barndomen 

slutar. Men den kritiken framstår som fånig. ”Universums barndom” fungerar 

utmärkt, barndom konnoterar något under utveckling, något som ännu inte fått sin 

slutgiltiga form. Och det är precis det som eftersträvas med de här metaforerna.  

Många vetenskapliga metaforer lånas av andra områden utanför natur-

vetenskapen. Till exempel har Big Bang-metaforen bland annat fått illustrera, som 

Stålhammar uttrycker det: ”ändrade förhållanden på Londons fondbörs”. (1997, s.61) 

I exemplen ovan som är hämtade från tre olika texter ser vi hur både 

nybildningen av nervceller, upptäckten av ett nytt kemiskt ämne och universums 

uppkomst förklaras med hjälp av dessa personifierande metaforer. De används för 

att förklara olika förlopp. Det är inte några avancerade teorier som skall förklaras så 

det är i alla exemplen mer en fråga om att illustrera. Alla exemplen är lättsmälta, vi 

blir inte särskilt överraskade, vi är vana vid den här typen av metaforer. Stålhammar 

har alltså rätt när hon säger: ”Tendensen att förmänskliga föremål eller abstrakta begrepp hör 

till de vanligare metafortyperna…” (Stålhammar, 1997, s.200) 
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7.3 Maskinen som människa – människan som maskin 
Tidigare i uppsatsen – i avsnittet Modern metaforteori – nämnde jag begreppet 

metaforiskt koncept och gav exemplet MASKINER ÄR MÄNNISKOR, ett koncept som vi 

använder för att skapa en mängd metaforer på samma tema. Just detta koncept är 

väldigt vanligt och vi använder oss av det nästan dagligen. Liksom i avsnittet ovan 

handlar det alltså även här om en personifiering, det är som vi ska se återkommande 

lite här och var. Stålhammar visar hur vi även vänder på konceptet och skapar 

MÄNNISKOR ÄR MASKINER: 

”I vårt sekel, där elektriciteten har en central betydelse har hjärnan setts som 

kontrollorganet för ett eldrivet mänskligt maskineri, en kopplingscentral, eller en 

telefonväxel, innan datorn kom och blev den slutgiltiga metaforen – den som kom att 

vändas och användas åt båda hållen: hjärnan som dator, datorn som hjärna.” 

(Stålhammar, 1997, s.76)  

Thurén ger en tillbakablick på samma fenomen: 

”Att jämföra människor och maskiner är inte något nytt. Under de stora vetenskapliga 

genombrotten på 1600- och 1700-talen var urverket den stora metaforen både för 

världen som helhet och för människokroppen.” (Thurén, 2000, s.47) 

Man brukar tala om en dators ”minne” men vi säger även att datorn ”tänker” när den 

står och surrar: 

”Det dominerande draget i datorspråket är dock inte användandet av befintlig 

terminologi i nya betydelser, utan det allestädes närvarande förmänskligandet, 

personifieringen. Datorn har inte bara ett minne utan mängder av andra egenskaper 

som normalt förknippas med människor – inte minst påstås den agera som en 

människa.” (Stålhammar, 1997, s.126) 

Stålhammar påpekar här något intressant, nämligen att maskiner – framförallt datorer 

– påstås agera som människor. Hon fortsätter: 

”Människor tycks alltid ha haft en tendens att förmänskliga den maskin som för 

tillfället representerar någon ny landvinning, gärna genom att förläna den 

tankeförmåga.” (Stålhammar, 1997, s.127) 

Jag har i min undersökning hittat exempel på just detta. I en artikel som handlar om 

en ny teknisk möjlighet – nämligen att koppla ihop datorer och på så sätt utnyttja 
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deras gemensamma kraft för att bearbeta stora informationsmängder – beskrivs 

datorer på det här sättet: 

”Nästa stora steg i den digitala utvecklingen handlar om att låta datorerna samarbeta – 

grid computing.” (11) 

Här är det svårt att avgöra om det rör sig om en vetenskapsmetafor eller en 

allmänspråklig sådan. Att säga att datorerna samarbetar är förmodligen det enklaste 

sättet att uttrycka det på. Men egentligen handlar det inte om ett samarbete eftersom 

datorerna inte (vad jag förstår) utbyter information med varandra utan bara upplåter 

sin processorkraft. Att de skulle samarbeta konnoterar att de skulle ha ett gemensamt 

mål och då också en vilja. Men de står bara och tuggar som vanligt. I själva verket är 

det ju datorernas användare som samarbetar genom att upplåta sina datorer för 

nattligt arbete i forskningens tjänst. Det kan exempelvis handla om att ta fram 

avancerade meterologiska modeller. Metaforen har ett stort förklaringsvärde 

eftersom den är så enkel och tydlig. 

Ett annat exempel är detta: 

”Idag är arbetslösheten bland datorer över 99 procent.” (11) 

Den här metaforen används för att synliggöra ett okänt faktum, nämligen att våra 

datorer ofta står sysslolösa nattetid, att en enorm arbetskraft bara står och väntar på 

att få jobba. Det här handlar verkligen om en metafor, ingen kan tolka detta 

bokstavligt, för vilken dator kan förvänta sig att ha ett jobb att gå till. Metaforen är 

dock lite missvisande, 99 procents arbetslöshet gäller ju bara nattetid. Trots det 

riskerar metaforen inte att missuppfattas. 

Den här metaforen är rolig och kreativ. Arbetslösheten bland en befolkning anges 

oftast i just en procentsats, därför blir det höga procenttalet här först lite förvånande, 

det väcker läsarens intresse. Förklaringsvärdet är högt i det här exemplet eftersom det 

på ett koncist sätt säger att det finns sjuhelvetes många datorer vars kraft kunde 

utnyttjas på ett bättre sätt. 

 
 

7.4 Dramatiserande metaforer 
I det här avsnittet ska jag titta närmare på något som är vanligt i alla journalistikens 

genrer, dramatisering. Det verkar som om DN:s vetenskapsjournalister verkligen 

anstränger sig för att få in lite dramatik på vetenskapssidorna: koraller som 
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seriekrockar och hamnar i chock, volontärer som förvärrar deras trauma, virus som 

sprider sig likt präriebränder och 30 000 Hiroshimabomber som färdas med samma 

hastighet som ett jetplan. Håll i er. 

De tre citat som följer här är hämtade från en artikel om hur korallerna i Indiska 

Oceanen påverkades av tsunamin:  

”När kolonier bröts loss från den översta delen på sluttande rev och föll neråt 

uppstod en kedjereaktion, som vid en seriekrock.” (5) 

”När volontärerna förstod att de förvärrat traumat för vissa koraller genom att flytta 

dem …” (5) 

”Då hamnar korallerna i chock, vilket förtar något av deras skönhet.” (5) 

Det första citatet är en liknelse, eftersom det lilla ordet ”som” finns med, det brukar 

kallas för liknelsemarkör. Men de andra två citaten innehåller personifierande 

metaforer. Det intressanta här är det som förenar bildspråket i de tre exemplen. 

Nämligen att alla är hämtade från olyckornas område. I alla tre exempel är det tydligt 

att det handlar om kognitiva metaforer med uppgift att förklara. Extra tydligt blir det 

i det första citatet, när ”seriekrock” används för att förklara ”kedjereaktion”, det 

senare uttrycket torde alla förstå och därför skulle kanske inte ”seriekrock” behövas. 

Men här är det ett förlopp som journalisten verkligen vill förklara, därför används 

liknelsen för att göra det än mer konkret. Som jag var inne på konnoterar alla tre 

metaforer olycksfall. ”Seriekrock” har mer specifika konnotationer till trafikolyckor 

och kvaddade bilar. Detta saknar de andra som är mer vaga i vad de konnoterar. 

Koraller som hamnar i chock och lider av trauman låter underligt, är det verkligen så 

illa, frågar man sig som läsare? Jag vet inte, men tycker nog att det är lite väl 

dramatiskt, trots att koraller faktiskt är djur. Hursomhelst har dessa metaforer ett 

påtagligt förklaringsvärde, de antyder allvaret i situationen, låt vara att det är 

diskutabelt. 

I andra tsunamiartiklar hittade jag följande jämförelser för att förklara vilka 

energier det rörde sig om, dels energin i tsunamin och i jordbävningen: 

”Energin som frigjordes den 26 december motsvarar upp till 30 000 Hiroshimabomber.” (20) 

”Jordbävningen utanför Sumatras kust motsvarade energin hos 26 000 Hiroshimabomber.” (1) 

”Vattnet ovanför brottet flyttades med en energi som motsvarar 32 Hiroshimabomber.” (1) 
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I dessa tre citat används ”Hiroshimabomber” för att förklara vilka krafter som var i 

rörelse. Syftet med jämförelserna verkar vid första anblicken vara att endast ge ett 

perspektiv, en måttskala, för att läsaren skall förstå krafternas omfattning. Men vid en 

närmare betraktelse inser man att ”Hiroshima” konnoterar förödelse och en enorm 

kraft. Då blir syftet med jämförelserna mer uppenbar, det handlar alltså om krafter så 

enorma att de under vissa omständigheter sätter sina avtryck i världshistorien. Syftet 

framstår då som emotivt. Vid sidan av de andra två jämförelserna blir den med 

endast 32 Hiroshimabomber meningslös. För 32 är ett försvinnande litet antal 

jämfört med 26 000 eller 30 000. Nu förstår man att det inte är antalet bomber, eller 

för den delen atombomber, som är det viktiga här, utan att det är just Hiroshima-

bomber. Förklaringsvärdet är ringa, vem kan egentligen över huvud taget förstå 

omfattningen av kraften hos tusentals atombomber? Det är som sagt den dramatiska 

effekten som journalisten vill åt i det här fallet. 

Jag har även hittat dramatiska jämförelser som används när man vill visa på 

hastigheter hos olika företeelser, här följer två exempel: 

”Energin fortplantades sedan genom vattnet i Indiska oceanen med samma hastighet 

som ett jetplan.” (1) 

”Det har spritt sig som en präriebrand bland fjäderfä i Asien …” (7) 

Det första handlar även det om tsunamin och det andra om fågelinfluensan. Det 

finns flera syften med dessa två jämförelser. Syftet i det första citatet är – precis som i 

exemplet med Hiroshimabomben – att synliggöra vilka krafter som skapade 

jättevågen. Samtidigt finns syftet att dramatisera och ur det perspektivet blir syftet 

mer åt det emotiva hållet. Det som hastigheten med vilken energin fortplantades och 

ett jetplan har gemensamt är just hastigheten. Men här får vi inte veta vilken hastighet 

jetplanet har, ett jetplan kan lika gärna stå still. Därför tycker jag att den här 

jämförelsen haltar, det troliga är att journalisten velat jämföra med något som går 

fort, och då dragit till med … jetplan! Men man kan tänka sig att det kanske handlar 

om genomsnittshastigheten eller maxhastigheten hos ett jetplan, men det framgår 

inte. Precis som i fallet med Hiroshimabomben är förklaringsvärdet ringa, det är den 

dramatiska effekten som är viktig här.  

Vad gäller jämförelsen med präriebrand är syftet mer svårbestämt, att säga att 

något sprider sig som en präriebrand är relativt vanligt och kan nästan räknas som en 

allmänspråklig jämförelse. Intressant här är de enorma skillnaderna mellan en 
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präriebrand och spridningen av ett virus. En präriebrand sprids våldsamt och slukar 

allt i sin väg medan ett virus sprids tyst, osynligt och inte märks av för än sjukdomen 

bryter ut. Och ett virus sprids från värd till värd och rusar inte fram längs marken. 

Även här är det alltså tydligt att det rör sig om att dramatisera ett förlopp snarare än 

att förklara någonting. 

Ett annat exempel på dramatiserande bildspråk för att beskriva hastighet och 

omfattning är följande, även detta handlar om jättevågen: 

”Dessutom har tsunamin nu blivit brantare och liknar alltmer en vägg av vatten som 

rusar inåt mot kusten.” (1) 

Den här meningen innehåller en liknelse som har metaforiska förtecken: en vägg av 

vatten som rusar. Väggen är liknelsen och att den rusar tolkar jag metaforiskt. Även 

här dominerar de emotiva skälen till denna liknelse. Intressant är den nästan 

bokstavliga överensstämmelsen mellan de två leden. Jag kan dra mig till minnes att 

vissa ögonvittnen till tsunamins framfart beskrev den som bokstavligen en vägg. 

Därför vill jag påstå att det här är en lyckad jämförelse, med stort dramatiskt inslag 

som i det här fallet är berättigad. 

Låt mig återkomma till fågelinfluensan, i en artikel står det såhär: 

”Smittan fick öknamnet ’höns-ebola’.” (7) 

Det här är en metonymi i två steg, virussjukdomen fågelinfluensa ersätts med dels 

höns, för att göra kopplingen till fåglar och dels med ebolaviruset för att koppla det 

till sjukdom. Observera att det alltså inte är journalistens metonymi utan ett uttryck 

som fick fäste hos folk när fågelinfluensan började spridas. Konstigt är att ”höns-

ebola” inte fått en större spridning i språkbruket nu när det talas så mycket om 

fågelinfluensan. Det är som framgår av citatet, ett öknamn, med emotiva verkningar. 

Uttrycket anspelar ju på ebolaviruset, det i sin tur konnoterar massdöd, lidande och 

sår över hela kroppen. Det här uttrycket förklarar ingenting, utan dramatiserar 

fågelinfluensan på ett kul sätt. 

Ett liknande öknamn hittade jag i en artikel om arsenikförgiftade brunnar i 

Bangladesh. Rubriken på artikeln är ”Djävulens vatten” (16). Människorna som lever 

där drabbas av olika sjukdomar, framförallt cancer efter att länge ha druckit av 

vattnet i brunnarna. Djävulen får här – som så många gånger förr – vara symbol för 

ondskan och eländet i världen. Den här metaforen är rakt av dramatiserande, i någon 

mån kanske det kan finnas en förklaring på hur de utsatta människorna ser på 
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vattnet, men det framkommer inte i artikeln, så vi får anta att det är journalisten som 

hittat på uttrycket.  

Krigsmetaforer är väldigt vanliga, speciellt när det handlar om att argumentera. 

Lakoff och Johnsson visar att vi skapar mängder med metaforer utifrån det 

metaforiska konceptet ”ARGUMENT IS WAR”. Jag har hittat ett exempel på en sådan 

här dramatiserande krigsmetafor. Den skulle kunna ingå i konceptet 

SJUKDOMSBEKÄMPNING ÄR KRIG: 

”Det viktigaste vapnet mot en ny pandemi är ett vaccin.” (7) 

Det här är en allmänspråklig metafor som syftar till att framställa bekämpningen av 

en pandemi som ett krig. Och det med rätta eftersom konsekvenserna vid en 

pandemi kan liknas vid konsekvenserna av ett krig, nämligen att många förmodligen 

dör. Det här är en adekvat metafor som journalisten säkert använt utan att reflektera 

över att det är en metafor. Det är intressant att sådana här metaforiska koncept i vilka 

den här metaforen ingår, påverkar hur vi tänker kring en pandemi. Vi kan tänka oss 

att konceptet förmedlar att vi ser pandemin som fienden och ett ”krig” håller på att 

blossa upp. Den här dramatiseringen framhäver ett allvar, men vi vet inte än om det 

kommer någon pandemi som drabbar oss människor. 

Följande exempel är närmast identiskt med det ovan:  

”Svamp nytt vapen mot malaria” (23) 

Även här ser vi alltså ett exempel på att sjukdomar är fiender eller att 

sjukdomsbekämpning är krig. I det här exemplet handlar det om att svamparna äter 

upp malariamyggorna inifrån.  

En annan metafor som påminner – i alla fall tematiskt – om de två ovan är 

följande: 

”När en apa ser en apelsin som den vill ha fyrar vissa nervceller i hjärnbarken av.” (9) 

Här handlar det inte om krigsföring men väl om kemi. Det här är en 

vetenskapsmetafor som har till uppgift att förklara vad som faktiskt händer i apans 

hjärna. Inte för att man förstår vad som sker, men ambitionen finns där. 

Förmodligen handlar det om nervimpulser som får apan att sträcka sig efter 

apelsinen. ”Fyrar av” konnoterar att det är något dramatiskt som händer, att något 

skjuts iväg. Man skulle lika gärna kunna säga att nervcellerna skickar signaler, 

förklaringsvärdet blir därför inte större för att man dramatiserar på det här viset.  
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Följande citat är ett utmärkt exempel på dramatiserande metaforik: 

”Vårt liv utspelar sig på några tunna flak av jordskorpa, som driver omkring på ett hett 

hav av magma och järn.” (1) 

Här handlar det om människans utsatthet för jordbävningar. Hela den här meningen 

är på sätt och vis metaforisk. Journalisten vill verkligen dramatisera, tänk om våra liv 

ändå var såhär fyllda av spänning. De tunna flaken är nog inte så tunna. Tunna flak 

konnoterar något som kan vara förrädiskt tunt, nämligen isflak. I själva verket talas 

det om jordskorpan som är betydligt tjockare än ett isflak. Men visst finns det 

likheter mellan sak- och bildled, det råder nästan total överensstämmelse, det är bara 

en fråga om proportioner i det här fallet. Förklaringsvärdet är stort, men det döljs i 

löjets skimmer som följer av överdramatiseringen. 

I en artikel som även den berör superämnena som jag varit inne på tidigare ser vi 

följande metafor: 

”De fortsatte att experimentera och lade ut vägspärrar för ljuset så att bara halva 

gasmolnet blev genomskinligt. Vid vägspärren trycks ljusimpulsen ihop, och efter en 

tusendels sekund kastas intrycket av ljuset ut ur molnet så att det blir ett hål mitt i 

gasmolnet.” (12) 

I det här fallet handlar det om en kognitiv metafor vars syfte är att förklara, men 

samtidigt passar journalisten på att dramatisera det hela. Därför är syftet på samma 

gång kognitivt och emotivt. Vilka egenskaper har då vägspärrar gemensamt med 

sakledet? Här är det svårt att veta vad som utgör sakledet, men att det handlar om 

något slags hinder är uppenbart. Och det är just förmågan att hindra som är den 

gemensamma egenskapen. Vägspärrar har tydliga konnotationer till polis, biljakter och 

trafik. På så sätt påminner den här metaforen om den tidigare diskuterade seriekrock. 

Det är tydligt att journalisterna lånar begrepp från redan dramatiska situationer eller 

områden när de vill dramatisera vetenskapen. Förklaringsvärdet är inte särskilt stort 

vad gäller vägspärrar, till exempel hinder hade också fungerat. 

 
 

7.5 Information 
I det här avsnittet ska jag titta närmare på olika metaforer som berör information på 

olika sätt. Informationsmetaforer används extra frekvent i sammanhang med genetik. 

Stålhammar skriver: 
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”Genforskningen präglas (…) av en informationsmetaforik: DNA är en genetisk kod, 

en informationskälla, ett bibliotek. Det finns bokstäver i det genetiska språket, kodord; 

information transkriberas, dvs. skrivs om.” (Stålhammar, 1997, s.79) 

Ett exempel på det som Stålhammar beskriver är följande som är hämtat från en 

artikel om de möjligheter som DNA-analyser innebär för kriminaltekniken: 

”Dessa upprepningar är nonsensinformation, de kan inte berätta något om personliga 

egenskaper.” (22) 

Här används metaforen nonsensinformation som beteckning för de delar av det 

genetiska materialet som inte berättar något om personliga egenskaper. Vår 

arvsmassa beskrivs som information. Det här rör sig om en vedertagen vetenskaplig 

metafor eller metaforiskt koncept som lyder DNA ÄR INFORMATION. Stålhammar 

kallar detta för ”en genererande eller modellskapande metafor” som betyder att ”själva 

grundmetaforen kan vidareutvecklas och visa sig hålla även på lägre, mer detaljerade nivåer…” 

(1997, s.57) Stålhammar utfärdar följande varning för att modellskapande metaforer 

kan vara missvisande: 

”I sådan systemskapande metaforik finns en inbyggd fara, som beskrivits av Georg 

Klein i Den sjunde djävulen: motståndet mot erkännandet av DNA:s roll ’bottnade 

framför allt i ett enkelt analogitänkande. Man extrapolerade vårt fonetiska alfabet till 

den genetiska koden utan att tänka på möjligheten att cellen kanske kunde ’ läsa’ sin 

’instruktionstext’ enligt andra principer.’ Exemplet illustrerar tydligt riskerna i 

metaforens modellskapande, tankestyrande inverkan.” (Stålhammar, 1997, s.79) 

”Nonsensinformation” konnoterar att det skulle vara helt värdelösa gener, och det 

kan mycket riktigt vara så, forskarna är oense om relevansen hos de delar av genomet 

som även kallas ”skräp-DNA”. 

När det gäller sådana här modellskapande metaforer har de ofta ett mycket stort 

förklaringsvärde, annars skulle de inte ha blivit vedertagna och modellskapande. 

Ett annat exempel på informationsmetaforik som jag funnit i samma text som 

”nonsensinformation” är: ”DNA-koden” (22). 

Även denna metafor bygger på konceptet ”DNA ÄR INFORMATION” och hänger 

alltså ihop med det jag diskuterat ovan. Stålhammar tillmäter dock metaforen ”DNA-

koden” en speciell betydelse i sammanhanget, den ses som en av de första: 

”DNA-’koden’ gav upphov till en serie metaforiska termer på samma tema.” (Stålhammar, 1997, s.9) 
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Jag har även hittat informationsmetaforer inom andra områden än genetiken, här är 

en från artikeln om de samarbetande datorerna:  

”Varje år kommer acceleratorn att leverera obegripliga tio petabyte. Det är ett 

informationsflöde som motsvarar tusen gånger det som trycks i böcker, lika många 

ettor och nollor som det forsar liter genom Niagarafallen, eller knappt en tiondel av 

världens samlade produktion av digital information.” (11) 

Det här är en metafor som följs av två jämförelser. Frågan är hur ”ettor och nollor” 

bör klassificeras. Digital information består ju som bekant bokstavligt talat av ettor 

och nollor. Därför är det en metafor som ligger väldigt nära sanningen. Det är en 

vetenskaplig metafor som övertagits av allmänspråket. I det här sammanhanget har 

den inget förklaringsvärde, det ligger snarare i de två jämförelserna med Niagarafallen 

och världens samlade digitala information. Hur ska vi förstå ett uttryck som ”ettor 

och nollor”? Det är en digital information som inte har något egentligt värde för än 

den avkodas. En liknande informationsmetafor som jag funnit är följande: ”Det var 

ord som skar genom mediebruset.” (12). Här får brus stå för den väldiga mängd 

information som förmedlas genom olika medier. ”Brus” konnoterar något 

påträngande utan egentligt värde. Även här behövs alltså en avkodning, en selektiv 

blick som skapar mening av bruset av ettor och nollor.  

 
 

7.6 Sport  
I min undersökning har jag hittat följande två metaforer som lånar uttryck från 

sportens värld: 

”För att göra en tusentals år gammal filosofisk diskussion kort: bara hjärnan kvalar 

numera in som möjligt säte för människans själ.” (18) 

”Sverige är tvåa i kväveligan efter Polen.” (21) 

Den första är från en artikel om vad som händer med människokroppen efter döden 

och den andra från en artikel om hoten mot Östersjön. I båda fallen rör det sig om 

allmänspråkliga metaforer, syftet är estetiskt. Tydligt är att båda metaforerna 

konnoterar tävling. I fallet med ”kväveligan” finns det risk för missförstånd om man 

betraktar citatet när det är taget ur sitt sammanhang, man vet inte om till exempel 

Polen släpper ut mest kväve eller minst. Med hjälp av övrig text förstår man att Polen 

är den största miljöboven runt hela Östersjön. Skälen till att använda sådana här 
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metaforer är som sagt dels estetiska och humoristiska. Journalisten vill alltså skoja till 

det hela lite grann och metaforer som dessa är populära för att alla kan relatera till 

dem. Sport och idrott och begrepp som hör dessa områden till kommer vi i kontakt 

med dagligen. Förklaringsvärdet på dessa metaforer är däremot inte så stort. 

 
7.7 Mystik 
I det här avsnittet ska jag titta närmare på vilka metaforer journalisterna använder när 

de ska förklara saker som inte är helt lätta att förklara, abstrakta företeelser som ofta 

förekommer när vi närmar oss vår varseblivnings periferi: mikro- och makrokosmos. 

Det här citatet av Stålhammar är en bra introduktion: 

”Idag har vi mängder av olika metaforer för att beskriva vår värld, varav många 

kännetecknas av sönderfall och oordning: världen har skapats med en Stor Smäll och 

kommer att förgås i den Stora Krossen, växthuset jorden hotas av översvämningar 

och ozonhål, radioaktivt sönderfall, antimateria, själviska gener, kaos. Men vi omges 

också av gåtfulla kvarkar av olika smaker, färger och charm; rymden är fylld av vita 

jättar, bruna dvärgar, röda älvor, maskhål och svarta hål. Vår tids empiriska, 

högspecialiserade vetenskaper kan inte längre samlas i någon enhetlig, central metafor 

som allt sammanfattande världsförklaring.” (Stålhammar, 1997, s.67) 

Betrakta följande citat: 

”Eller grubblar ’Einstein’ över vad det är för konstig mörk energi som motverkar 

gravitationens dragningskraft på fjärran supernovor?” (10) 

”Men svarta hål har vi förvisso haft många vetenskapsartiklar om.” (17) 

Här ser vi två vetenskapsmetaforer som blivit mycket uppmärksammade de senaste 

åren. Det är populärvetenskapliga metaforer som forskarna skapat. Både mörk energi 

och svarta hål är ytterst abstrakta begrepp som jag inte kan förklara. Svarta hål ska 

tydligen ha en så hög densitet eller koncentration av materia att annan materia i dess 

omgivning dras in i det svarta hålet. Intressant här är att färgen svart får låna sin 

färgskala till obegripliga företeelser. Detta är inget nytt, den svarta färgen har alltid 

fått symbolisera olagligheter, ondska, och obegripligheter i den västerländska 

kulturen. I vissa kulturer i Asien tror jag tvärtom att färgen vit har liknande funktion, 

hur konstigt det än låter i våra öron. 
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Vad har då dessa två metaforer gemensamt med det de jämförs med? Den frågan är 

svår att besvara, frågan är om ens forskarna kan det. Klart är ändå att de svarta hålen 

förmodligen inte är svartare än något annat i rymden. 

Dessa metaforer är inte missvisande men har heller inget förklaringsvärde, vi 

måste kanske acceptera att det blir symboliskt och abstrakt på de här nivåerna. Vad 

som däremot skulle behövas är nya mer konkreta metaforer på de här områdena. 

Stålhammar påpekar att svarta hål blivit så populär att de spridits till andra områden:  

”Svarta hål är numera en vanligt förekommande metafor för varierande icke-astrofysiska 

företeelser från djupa depressioner till spårlösa försvinnanden…” (Stålhammar, 1997, s.61) 

Jag har tidigare i uppsatsen, under kapitlet Personifiering varit inne på metaforer med 

anknytning till universums uppkomst. Här följer några sådana med mystifierande 

inslag: 

”Många tänker sig att universum var ett stort, tomt rum, …” (4) 

”Det fanns inget rum före Big Bang, eller utanför punkten. Det var istället själva 

rummet och tiden som exploderade och började sträckas ut och utvidga sig.” (4) 

De här är, precis som de svarta hålen och den mörka energin, metaforer som inte har 

något förklaringsvärde att tala om. Det de säger är att universum skapades ur 

ingenting. Kanske är det så att rummet och tiden i det här exemplet måste tolkas 

bokstavligen. För om inte det som tid och rum betecknar – alltså sakledet – finns, hur 

kan man då skapa ett bildled. 

Dessa metaforer står bjärt i kontrast med följande närmast infantila metaforer, 

även dessa om universum:  

”Fysikerna brukar jämföra det med att vi sitter på ytan på en prickig ballong som håller 

på att blåsas upp. Hela ballongens yta utvidgar sig, och varenda prick tror att alla de 

andra prickarna avlägsnar sig just från den. En annan bild är att universums galaxer är 

som russin i en jäsande deg. Degen jäser åt alla håll, och det blir längre mellan russinen, 

men degen utvidgar sig inte från något speciellt russin. Bilderna haltar en smula: om 

universum vore en ballong, skulle det vara en ballong utan insida, och vore det en deg 

måste vi föreställa oss en oändligt stor russindeg utan slut.” (4) 

Här ser vi hur tidspressen och en deadline kan ställa till problem för journalisten. För 

hur ska man egentligen föreställa sig en ”oändligt stor russindeg utan slut”. Stackars 

den som försöker. Hur som helst rör det sig om vetenskapliga metaforer med 
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kognitiva syften. Det är bra välfungerande metaforer som har mycket gemensamt 

med det de beskriver, en utvidgning med större och större avstånd. Förklaringsvärdet 

är stort, alla har någon gång blåst upp en ballong och de flesta har nog sett en deg 

jäsa. Här är det som sagt journalisten som ställer till det för sig och hela texten blir en 

enda soppa. 

När jag ändå är inne på området kan jag ta följande exempel ur samma artikel. 

Universums barndom beskrivs som en ”Soppa av kvarkar och elektroner”. Det här är 

en allmänspråklig metafor som används för all möjlig röra eller oordning. I det här 

fallet har den även mycket gemensamt med hur forskarna tror att universum var 

organiserat tiden efter Big Bang, det var en soppa av materia. 

När jag diskuterade informationsmetaforerna hade jag ett exempel på en sådan där 

”brus” ingick. I det fallet handlade det om ”mediebrus” som konnoterade 

information utan egentligt värde. Jag får nu anledning att återkomma till det mystiska 

och värdelösa bruset:  

”Innan dess var allt en tjock dimma, men nu blev rymden genomskinlig. Spåren av den 

heta dimman finns kvar som ett svagt värmeskimmer eller ett bakgrundsbrus – den 

kosmiska bakgrundsstrålningen…” (4) 

”Men rymden innehåller också en massa brus. För att urskilja eventuella signaler från 

andra civilisationer i bakgrundsbruset krävs enorma datorkrafter.” (11) 

Både ”dimma” och ”brus” används för att konnotera samma saker, fast det som 

konnoteras är kopplat till olika sinnen, dimma hör till synen och motsvarande sinne 

för att varsebli brus är hörseln. Lägg märke till likheterna mellan det andra citatet 

ovan och det tidigare ”mediebruset”, även här handlar det om att urskilja, att sålla 

bland all störande information eller brus. 

I fallet med metaforen med betydelsen ”universums bakgrundsbrus” tror jag att 

forskarna har lånat denna metafor från allmänspråket, och gjort den vetenskaplig. 

Tidigare har vi ju sett exempel på det motsatta.   

Ett annat sätt för att beskriva något till synes oförståeligt är helt enkelt att säga: 

”Det ser ut som science fiction.” Artikeln handlar om kriminalteknik och det som 

åsyftas i citatet är det tillvägagångssätt en laboratorieassistens använder för att plocka 

ut enskilda celler från ett prov från en våldtäktsman. Det här är en liknelse mellan 

avancerad teknik och en kulturell genre. Om man översätter uttrycket lyder 

meningen: det ser ut som vetenskaplig fiktion. Eller: det ser ut som vetenskap fast på 
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låtsas. Det som journalisten vill berätta är: det här är en teknik som är så 

häpnadsväckande att man tror att det inte är på riktigt. ”Science fiction” får beteckna 

att det som sker omges av mystik. Liknelsen blir metaforisk. 

Stålhammar nämnde ”själviska gener” i citatet som fick inleda det här avsnittet. 

Det är en metafor som kanske inte har så mycket med mystik att göra men jag väljer 

att ta upp den här ändå. Det naturliga urvalet och våra själviska gener omgärdas trots 

allt av gåtfull förundran. Så här står det i en krönika: 

”Själviskhet har varit ett grundläggande begrepp även för många av dessa 

evolutionsbiologer: själviska gener, själviska djur och själviska människor.” (23) 

Det här är en vetenskapsmetafor som nått ett slags kultstatus, med den kan man 

rättfärdiga all världens egoistiska handlingar med hänvisning till vetenskapen. 

Stålhammar belyser det på ett bra sätt: 

”En metafor som vunnit snabb spridning och tagits till utgångspunkt för mycken 

spekulation, är ’den själviska genen’, titeln på Richard Dawkins bok som utkom redan 

1976, men vars huvudmetafor blev flitigt missbrukad under det jagcentrerade 80-talet. 

Grundtanken har likheter med maskinmänniskosynen: metaforen illustrerar tesen att 

själva evolutionen styrs av genens överlevnadsdrift, medan människan och andra 

organismer bara är verktyg för denna drift. Genen är naturligtvis varken självisk eller 

osjälvisk, men kopplingen mellan ’gen’, med dess associationer till modern vetenskap, 

och ’självisk’ har ibland lett till ett användande där själviskhet ses som ett vetenskapligt 

sanktionerat beteende.” (Stålhammar, 1997, s.79-80) 

Även Thurén tar upp den här för vår kultur centrala metaforen. Han citerar 

metaforens upphovsman Richard Dawkins: 

”Mitt huvudargument i denna bok är att vi, och alla andra djur också, är ett slags 

överlevnadsmaskiner, som har skapats av våra gener. Precis som framgångsrika 

Chicagogangsters har våra gener lyckats överleva i en hård värld, i vissa fall genom 

miljontals år. Detta ger oss rätt att vänta oss vissa bestämda egenskaper hos dem. Jag 

kommer att hävda att en dominerande egenskap, som vi har rätt att vänta oss hos en 

framgångsrik gen, är hänsynslös själviskhet. Denna själviskhet hos generna kommer i 

allmänhet att ge upphov till själviskhet också i det individuella beteendet. Men som vi 

kommer att bli varse kan en gen under vissa speciella omständigheter nå sina egna 

själviska mål bäst genom att främja en viss begränsad form av altruism på den nivå 

som enskilda djurindivider utgör. (Thurén, 2000, s.54) 
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Thurén utfärdar en varning för Dawkins metaforer och menar att Dawkins syfte är 

att medvetet använda ett provokativt språk för att ”stimulera till eftertanke”. Man ska 

alltså inte se generna som medvetna. Själviskhet behöver inte vara naturligt, individer 

är mer än bara överlevnadsmaskiner. Men metaforen har ett stort förklaringsvärde 

eftersom den kopplar ihop evolutionen med mänskliga handlingar eller val. 

 
7.8 Samhällsfunktion 
När jag var liten visade TV ett mycket pedagogiskt barnprogram som jag inte längre 

minns namnet på. Det var en tecknad serie som utspelade sig i en människokropp. 

Det var små människor som arbetade i människokroppen. Ett personifierat 

immunförsvar, bestående av kroppens eget polisväsende som bekämpade buset, virus 

och bakterier. Hela kroppen var som ett samhälle, där alla celltyper hade olika 

samhälleliga funktioner, ett slags ändamålsenlighet. Poängen med programmet var att 

på ett metaforiskt sätt förklara hur människokroppen fungerar. Att förklara 

kroppsdelars och cellers funktioner på detta sätt är även mycket vanligt i 

vetenskapsjournalistiken så väl som i läroböcker i biologi. Stålhammar ger denna bild 

av fenomenet där hon citerar Hans Wigzell: 

”Media utvecklar fantasifulla beskrivningar av veritabla fältslag, men även forskare 

kan, som Hans Wigzell, i populärvetenskapliga sammanhang uttrycka sig i liknande 

termer: immunsystemet är en stat i staten, vars medlemmar patrullerar genom kroppen, 

självimmuna sjukdomar är kroppens kontrarevolution, ’immunförsvaret kan öka eller 

omgruppera sina cellsoldater’, ’kroppens immunsystem har sina egna glasögonormar som kan 

släppas lösa efter behov’, ’lymfocyterna är de mest sofistikerade individerna inom 

immunsamhället … immunsystemets primadonnor’, lymfocytsamhället utgör en 

datamaskin.” (Stålhammar, 1997, s.77) 

Jag har hittat flera exempel på denna metaforik:  

”Makrofagerna, kroppens renhållningsceller …” (18) 

”Mitokondrierna/Är cellens energikraftverk.” (18) 

”Lysosomerna/Är cellens sopstation. Här destrueras bakterier och skadade delar av 

cellen.” (18) 

Det här är alla tydliga exempel på vetenskapsmetaforer som är modellskapade utifrån 

rotmetaforen eller det metaforiska konceptet CELLER ÄR FABRIKER. Dessa metaforer 

är alltså kognitiva, deras enda uppgift är att förklara. Stålhammar skriver: 
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”En fabriksmetafor i en dikt kan frammana intryck av buller, stress, ofrihet, 

opersonlighet, modernitet, effektivitet, automatisering, osv., medan metaforen ’cellen 

är en fabrik’ i en biologitext enbart är avsedd att förklara en enda funktion, nämligen 

att den biologiska cellen producerar något.” (Stålhammar, 1997, s.59) 

Dessa metaforer har stor verklighetsförankring, makrofagerna söker faktiskt upp 

skadliga ämnen, mitokondrierna förser cellen med energi och lysosomerna bryter ner 

bland annat bakterier. Överensstämmelsen mellan sak- och bildled är alltså stor och 

det finns egentligen ingen risk för att dessa metaforer ska misstolkas. Den enda 

risken är att personifieringen tolkas bokstavligen, och att läsaren till följd av detta ser 

cellerna som självmedvetna, precis som i TV-programmet jag nämnde i början av det 

här kapitlet. Förklaringsvärdet hos dessa metaforer är stort, därför är de populära och 

vedertagna, precis som i fallet med informationsmetaforer och genetik. Ytterligare ett 

exempel på att cellens värld framställs som ett samhälle är detta: 

”Med dagens optiska mikroskop går det att se olika rum i cellen, som cellkärnan och 

mitokondrier.” (17) 

Här ser vi hur cellsamhället får en ny dimension, liksom det finns rum på fabriker 

och sopstationer finns det rum i cellen. 

 

7.9 Hemmiljö 
I det här avsnittet kommer jag att gå igenom några exempel som är knytna till 

hemmiljö. Jag kommer även att avslutningsvis göra en ytlig genomgång av intressanta 

metaforer jag funnit men som inte gått att bunta ihop på något vettigt sätt. 

Följande är exempel på metaforer som är konstruerade utifrån alldagliga välkända 

ting: 

”Sprakande nervcell nyckeln till empati” (9) 

”Dessa neuron kallas för spegelneuron och anses vara den biologiska nyckeln till vår 

förmåga till empati.” (9) 

Dessa båda begrepp, ”nyckel” och ”spegel” är vanliga men de har en specifik 

funktion: att låsa upp och att spegla. Metaforer med nycklar är vanliga, till exempel 

nyckeln till någons hjärta och nyckeln till framgång. Även spegelmetaforer är välkända, till 

exempel ögonen är själens spegel. Här skulle man även kunna placera in metaforer som 

den biologiska klockan, eftersom klockan är något vardagligt. Med vardagligt menar jag 
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något som tillhör vår vardagliga begreppsvärd och som vi knappt märker att vi 

använder metaforiskt, till skillnad från russindeg som också är något vardagligt. Det 

här är allmänspråkliga metaforer som även används för att förklara vetenskap, men 

då får de ofta ett tillägg som till exempel biologisk. De har ett stort förklaringsvärde 

eftersom vi redan är väl förtrogna med den här typen av uttryck. 

I en artikel om ny teknik som kan avslöja pyramiders hemligheter förklaras 

pyramiders konstruktion såhär: 

”Mexikanska pyramider är normalt uppbyggda som ryska dockor, med pyramid på 

pyramid på pyramid.” (25) 

Här kunde det lika gärna ha stått kinesiska askar, detta är liknelser som bygger på 

överensstämmelsen i dessa företeelser. Dessa gör sig elegant i en text och har även 

visst förklaringsvärde eftersom de kan sägas tillhöra en gemensam förståelsehorisont. 

I artikeln som handlade om vad som händer med människokroppen efter döden 

fanns dessa något komiska metaforer:  

”Men på ’gräddhyllan’ för mänskliga vävnader, sjukhusens patologavdelningar, förvaras 

hjärnor som fixerats i formalin. En liten tid får de bo där i diskreta vita plasthinkar.” (18) 

”Folk står tvärtom i kö för att få göra nytta efter döden.” (18) 

I det första citatet ser vi ett exempel på det som Gripsrud varnar för: ”Språket är över 

huvud taget så genomdränkt av metaforer att det skulle ge ett skrattretande intryck om man 

kursiverade alla metaforer eller satte dem inom citationstecken.” (2002, s.216-217) Skälet till att 

journalisten sätter gräddhyllan i citationstecken är förmodligen att uttrycket känns 

väldigt malplacerat i sammanhanget. Men effekten blir bara att det sticker ut ännu 

mer, och man uppfattar det nästan som ironiskt, vilket säkert inte var 

ursprungstanken. Hjärnor som bor i plasthinkar och lik som köar blir nästan för 

mycket. Det blir liksom science fiction. 

I samma artikel hittar jag följande metaforer: 

”Fettet får en tvålaktig konsistens, saponifieras (efter latinets sapon, tvål) och kroppen 

blir mjuk som modellera.” (18) 

Stålhammar har sett exempel på dessa vanliga metaforer förr: 
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“Likaså bildas det sällan nya termer för att beteckna stadier i processen: en 

konsistens beskrivs oftast metaforiskt, genom jämförelse med något allmänt 

känt: grynig, grötliknande.” (Stålhammar, 1997, s.121) 

8. Analys 
Det står klart att det går att se mönster och samband i vetenskapsjournalisters 

användande av metaforer. Både tematiska, strukturella och orsaksmässiga samband. 

De grupper jag ändå tycker mig kunna urskilja i artiklarna och som är relevanta 

att peka ut och diskutera är de personifierande och dramatiserande metaforerna samt 

metaforerna som rör förmänskligandet av maskiner, information, sport, mystik, 

samhällsfunktioner och hemmiljö. 

Personifierande metaforer är ett återkommande fenomen i artiklarna jag granskat. Det 

beror på att vi människor hela tiden beskriver och förstår vår omvärld utifrån oss 

själva. Jag kunde se att dessa metaforer ofta lånade motiv från områden som familj 

och barn. Skälet till det är att alla människor har lätt att relatera till sådana motiv. I 

anslutning till de personifierande metaforerna ligger också en av de största riskerna 

med metaforer, nämligen att tolka personifieringen bokstavligt, det leder till att det 

specifika kan uppfattas som självmedvetet. Till exempel att celler eller gener skulle 

vara självmedvetna, och därför agera likt människor. 

Förklaringsvärdet hos dessa metaforer är mindre än vad jag trott. Det beror på att 

de är alltför lika det som de beskriver. Ofta känns dessa metaforer banala och i bästa 

fall lite gulliga. 

Dramatiserande metaforer är mycket vanliga i artiklarna. Man kan lätt tro sig att 

dramatiserande metaforer endast används för just dramatikens och känslornas skull, 

så är också ofta fallet, men jag upptäckte att de ibland även har påtagliga 

förklaringsvärden. Kanske för att de lyckas framhäva ett allvar och för att de ofta är 

intressanta och medryckande. Men ibland är det tvärtom, alltför innehållsrika 

dramatiseringar eller överdramatiseringar medför att förklaringsvärdet – som faktiskt 

finns – liksom hamnar i bakgrunden och man riskerar att det förloras.   

När det dramatiseras är det nästan alltid förlopp saken gäller. Det är tydligt att 

journalister lånar begrepp från redan dramatiska områden när de vill dramatisera 

vetenskap. 

Informationsmetaforer förekommer framförallt i texter som berör genetik på något 

sätt. Här finns risken att man går för långt i sin tolkning och börjar se på all genetik 

 37



som information, det är ett exempel på att sak- och bildled är alltför lika, det uppstår 

ett analogitänkande. 

Sportmetaforerna är företrädesvis humoristiska men saknar förklaringsvärde 

eftersom det förekommer alltför stor olikhet mellan sak- och bildled. 

Metaforerna som anspelar på gåtfullhet och mystik är intressanta eftersom de nästan är 

helt värdelösa som metaforer. Man kan säga att de endast tjänar till att illustrera att 

något är helt obegripligt. Förklaringsvärdet lyser alltså med sin frånvaro kring dessa 

svarta hål och mörka energier på grund av att sak- och bildled är alltför olika. 

När de samhälleliga metaforerna används är det ofta många gånger i texter om celler 

och människokroppen. Dessa metaforer balanserar på ett bra sätt mellan sak- och 

bildled, det leder till ett stort förklaringsvärde. Därför är dessa populära och 

vedertagna. Enda risken är när sak- och bildled trots allt blir lika, som i fallet med 

självmedvetna celler, det är ingen slump att risken uppkommer i samband med 

personifiering. 

Hemmiljömetaforerna är egentligen alltför olika i sak- och bildled, men vår stora 

förtrogenhet med bildledet gör att de trots detta har ett väldigt stort förklaringsvärde.   

 

Själva kärnan i den här uppsatsen är vad metaforerna har för förklaringsvärde. Hur 

mycket en metafor förklarar beror helt enkelt på vilka tidigare kunskaper läsaren 

besitter. Därmed aktualiseras begreppet förståelsehorisont. 

De gånger metaforerna saknar egentligt förklaringsvärde kan urskiljas genom att 

ersätta metaforen med ett mer okomplicerat uttryck. Då kan man se vad metaforen 

egentligen tillför, ofta endast en emotiv eller estetisk effekt (i de fall med litet 

förklaringsvärde). 

Jag hade trott att förekomsten av vetenskapsmetaforer skulle vara större i de 

texter jag granskat. Kunskapsnivån är relativt högt satt, många begrepp förväntas 

förstås utan förklaring, till exempel DNA. Dessa begrepp är av sådan natur att 

gemene man kanske inte förstår dem men väl har ett hum om dem. Istället för 

spaltmeter efter spaltmeter dignande av vetenskapsmetaforer hittade jag fullt av 

allmänspråkliga metaforer som tycks användas automatiskt av journalisterna. 

Troligtvis för att de tillhör alla människors normala språkbruk, kanske för att det är 

det lättaste sättet att säga något på. 

Vetenskapliga, modellskapande metaforer har ett mycket stort förklaringsvärde, 

annars skulle de inte ha blivit vedertagna och modellskapande, undantaget är 
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vetenskapsmetaforer som mystifierar. Här kan jag påpeka att det behövs nya 

metaforer för att förklara de områden som mystifieras istället för att förklaras. 

När förklaringsvärdet är stort som när det gäller de flesta vetenskapliga metaforer, 

ökar risken för feltolkningar. Missförstår man grunden i metaforen riskerar man att 

missförstå hela området. Det här är det andra stora problemområdet som jag lyckats 

se näst efter de personifierande metaforernas problem med självmedvetenhet.  

I min analys finns exempel på vetenskapliga metaforer som övertagits av 

allmänspråket och tvärtom. Detta är något intressant eftersom det komplicerar 

metaforbegreppet och möjligheten att generalisera kring olika metafortyper. 

Förekomsten av metaforiska koncept var som väntat omfattande. Vissa 

vetenskapliga områden anammar ett metaforiskt koncept, av det följer att alla 

metaforer påminner om varandra, till exempel genetiken som domineras av 

informationsmetaforer. Dessa metaforers största förtjänst är att de kan fungera som 

nycklar eller tankeverktyg för att förstå området. 
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Bilaga Lista över använda citat från Dagens Nyheter, 
organiserade efter artikelrubrik och datum 

 
1. Krafter från underjorden skapade vågen (05 01 02) 
 
”Jordbävningen utanför Sumatras kust motsvarade energin hos 26 000 Hiroshimabomber.” 
”Vattnet ovanför brottet flyttades med en energi som motsvarar 32 Hiroshimabomber.” 
”Energin fortplantades sedan genom vattnet i Indiska oceanen med samma hastighet som ett 
jetplan.” 
”Dessutom har tsunamin nu blivit brantare och liknar alltmer en vägg av vatten som rusar inåt 
mot kusten.” 
”Vårt liv utspelar sig på några tunna flak av jordskorpa, som driver omkring på ett hett hav av 
magma och järn.” 
 
2. Dags att mjuklanda på månen Titan (05 01 09) 
 
(Inga exempel använda i analysen.) 
 
3. Byta livsstil nyårslöfte som lönar sig (05 01 16) 
 
”Dessutom gynnar fysisk träning hjärnans nyfödda nervceller, som upptäcktes för bara några år 
sedan.” 
 
4. Galaxerna nytt bevis för Big Bang (05 01 23) 
 
”Big Bang-teorin fortsätter att fira triumfer. I förra veckan visade astronomer att universums 
galaxer precis motsvarar små ojämnheter i universums barndom.” 
”Många tänker sig att universum var ett stort, tomt rum, …” 
”Det fanns inget rum före Big Bang, eller utanför punkten. Det var istället själva rummet och 
tiden som exploderade och började sträckas ut och utvidga sig.” 
”… då var universum mycket ungt.” 
”Innan dess var allt en tjock dimma, men nu blev rymden genomskinlig. Spåren av den heta 
dimman finns kvar som ett svagt värmeskimmer eller ett bakgrundsbrus – den kosmiska 
bakgrundsstrålningen…”  
”Fysikerna brukar jämföra det med att vi sitter på ytan på en prickig ballong som håller på att 
blåsas upp. Hela ballongens yta utvidgar sig, och varenda prick tror att alla de andra prickarna 
avlägsnar sig just från den. En annan bild är att universums galaxer är som russin i en jäsande deg. 
Degen jäser åt alla håll, och det blir längre mellan russinen, men degen utvidgar sig inte från något 
speciellt russin. Bilderna haltar en smula: om universum vore en ballong, skulle det vara en 
ballong utan insida, och vore det en deg måste vi föreställa oss en oändligt stor russindeg utan 
slut.”   
”Soppa av kvarkar och elektroner” 
 
5. Korallerna återhämtar sig utan hjälp (05 01 30) 
 
”När kolonier bröts loss från den översta delen på sluttande rev och föll neråt uppstod en 
kedjereaktion, som vid en seriekrock.” 
”När volontärerna förstod att de förvärrat traumat för vissa koraller genom att flytta dem …” 
”Då hamnar korallerna i chock, vilket förtar något av deras skönhet.” 
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6. Nya träd måste klara varmare klimat (05 02 06) 
 
(Inga exempel använda i analysen.) 
 
7. Fågelinfluensan hotar hela världen (05 02 13) 
 
”Det har spritt sig som en präriebrand bland fjäderfä i Asien …” 
”Smittan fick öknamnet ’höns-ebola’.” 
”Det viktigaste vapnet mot en ny pandemi är ett vaccin.” 
 
8. Snöflingan bygger sin form på sex (05 02 20) 
 
(Inga exempel använda i analysen.) 
 
9. Gen från vita hästar förklarar grått hår (05 02 27) 
 
”Sprakande nervcell nyckeln till empati” 
”När en apa ser en apelsin som den vill ha fyrar vissa nervceller i hjärnbarken av.” 
”Dessa neuron kallas för spegelneuron och anses vara den biologiska nyckeln till vår förmåga till 
empati.” 
 
10. Skygga djur fastnar i fotofälla (05 03 06) 
 
”Eller grubblar ’Einstein’ över vad det är för konstig mörk energi som motverkar gravitationens 
dragningskraft på fjärran supernovor?” 
 
11. Världsdatorn snart inte bara en dröm (05 03 13) 
 
”Nästa stora steg i den digitala utvecklingen handlar om att låta datorerna samarbeta – grid 
computing.” 
”Idag är arbetslösheten bland datorer över 99 procent.” 
”Men rymden innehåller också en massa brus. För att urskilja eventuella signaler från andra 
civilisationer i bakgrundsbruset krävs enorma datorkrafter.” 
”Varje år kommer acceleratorn att leverera obegripliga tio petabyte. Det är ett informationsflöde 
som motsvarar tusen gånger det som trycks i böcker, lika många ettor och nollor som det forsar 
liter genom Niagarafallen, eller knappt en tiondel av världens samlade produktion av digital 
information.” 
 
12. Superfasta ämnen går sin egen väg (05 03 20) 
 
”Ett superfast ämne är nästan omöjligt att påverka eftersom det inte bryr sig om omgivningen.” 
”Och förra året fick superfamiljen sitt senaste tillskott …” 
”De fortsatte att experimentera och lade ut vägspärrar för ljuset så att bara halva gasmolnet blev 
genomskinligt. Vid vägspärren trycks ljusimpulsen ihop, och efter en tusendels sekund kastas 
intrycket av ljuset ut ur molnet så att det blir ett hål mitt i gasmolnet.” 
”Det var ord som skar genom mediebruset.” 
 
13. DNA-vaccinet bygger på en miss (05 03 27) 
 
(Inga exempel använda i analysen.) 
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14. Vetenskapen når inte fram till patienterna (05 04 03) 
 
(Inga exempel använda i analysen.) 
 
15. Nanoforskare härmar naturen (05 04 10) 
 
(Inga exempel använda i analysen.) 
 
16. Djävulens vatten (05 04 17) 
 
”Djävulens vatten” 
 
17. Rädda fjärilarna – låt gräset växa (05 04 24) 
 
”Men svarta hål har vi förvisso haft många vetenskapsartiklar om.” 
”Med dagens optiska mikroskop går det att se olika rum i cellen, som cellkärnan och 
mitokondrier.” 
 
18. Kroppens liv tar inte slut med döden (05 05 08) 
 
”Makrofagerna, kroppens renhållningsceller …” 
”För att göra en tusentals år gammal filosofisk diskussion kort: bara hjärnan kvalar numera in 
som möjligt säte för människans själ.” 
”Men på ’gräddhyllan’ för mänskliga vävnader, sjukhusens patologavdelningar, förvaras hjärnor 
som fixerats i formalin. En liten tid får de bo där i diskreta vita plasthinkar.” 
”Folk står tvärtom i kö för att få göra nytta efter döden.” 
”Fettet får en tvålaktig konsistens, saponifieras (efter latinets sapon, tvål) och kroppen blir mjuk 
som modellera.” 
”Mitokondrierna/Är cellens energikraftverk.” 
”Lysosomerna/Är cellens sopstation. Här destrueras bakterier och skadade delar av cellen.”  
 
19. Jag mötte Arvid Carlsson i Gallerian (05 05 15) 
 
(Inga exempel använda i analysen.) 
 
20. Ett av de största skalven ledde till tsunamin (05 05 22) 
 
”Energin som frigjordes den 26 december motsvarar upp till 30 000 Hiroshimabomber.” 
 
21. Hoten mot Östersjön (05 05 29) 
 
”Sverige är tvåa i kväveligan efter Polen.” 
 
22. Oskyldigt dömd friad efter nio år (05 06 05) 
 
”Det ser ut som science fiction.” 
”Dessa upprepningar är nonsensinformation, de kan inte berätta något om personliga 
egenskaper.” 
”DNA-koden” 
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23. Fåfängans marknad finns på Ålandsbåten (05 06 12) 
 
”Själviskhet har varit ett grundläggande begrepp även för många av dessa evolutionsbiologer: 
själviska gener, själviska djur och själviska människor.” 
”Svamp nytt vapen mot malaria” 
 
24. Nyfödda barn testas för fler sjukdomar (05 06 19) 
 
(Inga exempel använda i analysen.) 
 
25. Myoner avslöjar pyramidens hemligheter (05 06 26) 
 
”Mexikanska pyramider är normalt uppbyggda som ryska dockor, med pyramid på pyramid på 
pyramid.” 
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