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Abstract 

The metaphor has been among us since a very long time, but despite over 1.000 years of 

reflection it is still uncertain how one should understand the concept. There are few, if any, 

doubts how to understand the definition of metaphor, but is it possible to find a real 

distinction between the metaphorical and the non-metaphorical? In this essay I seek an answer 

to when a metaphor is a metaphor or when it is instead a generally accepted concept of how 

something actually is. I will use previous research on the topic from Aristotle, Friedrich 

Nietzsche, Paul Ricoeur and George Lakoff and Mark Johnson. These persons have given me 

a wide perspective and approach to the metaphor – and when a word should be considered as 

a metaphor or not. Through deep discussion on these theories I work out my own view on the 

issue: It is not the words themselves that are metaphors; it is we, in combination with the 

context, discourse and expressions that determines the metaphor and when it shall be 

considered as a metaphor.  

 

Keywords: metaphor, Aristotle, Nietzsche, Ricoeur, Lakoff, Johnson, rhetoric.  

 

Abstract (sv) 

Metaforen har funnits ibland oss under en lång tid, men trots över 1 000 år av begrundan är 

det fortfarande ovisst hur man bör förstå begreppet. Själva definitionen i sig råder det inga 

större tvivel om, men kan vi finna en riktig distinktion mellan det metaforiska och det 

ickemetaforiska? I uppsatsen undersöks när en metafor är en metafor eller när det istället är ett 

allmänt vedertaget begrepp om hur något faktiskt förhåller sig. Tidigare forskning kring 

ämnet som jag valt att använda mig av har jag hämtat från Aristoteles, Friedrich Nietzsche, 

Paul Ricoeur och George Lakoff och Mark Johnson. Dessa personer har givit mig olika 

perspektiv och synsätt på metaforen – och när ett ord bör betraktas som metafor eller inte. 

Genom djupgående diskussion kring dessa teorier arbetar jag fram min egen uppfattning 

angående frågan: Det är inte orden i sig som är metaforer, det är vi, i kombination med 

sammanhang, diskurs och uttryckssätt som avgör metaforen och när den skall betraktas som 

just metafor. 

 

Nyckelord: metafor, Aristoteles, Nietzsche, Ricoeur, Lakoff, Johnson, retorik. 
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Intro  

1 När är en metafor en metafor? 

I det ögonblick vi önskar förmedla något och kommunicera, då vi omvandlar våra intryck till 

uttryck, när vi verbaliserar våra tankar och släpper ut dessa till våra mottagare, ger vi upphov 

till en process där vi vill göra oss förstådda och delge andra våra ord. För det är genom orden 

vi skapar en kommunikationsprocess där vi genom ljud, bokstäver eller tecken skildrar tingen 

runt om oss – abstrakta som konkreta – och gör oss förstådda. Som verktyg i denna process 

har vi redan på förhand vedertagna uttryck och begrepp som skall representera de olika saker 

och ting som vi kan tänkas beblanda oss med i vår värld. Vi undviker därmed att behöva gissa 

– det är i varje fall tanken – vad orden vi tillägnat oss symboliserar och har för betydelse. Ser 

vi ut genom fönstret, lägger märke till vädret och nämner till vår mottagare: ”Se, vilket 

vackert väder!”, vet vår mottagare vad detta uttryck innebär, och behöver därför inte fundera 

över vad orden i meningen betyder och gissa vad vi som yttrare menar; naturligtvis förutsatt 

att vi talar samma språk och orden redan är bekanta för den som lyssnar. Detta är nödvändigt 

för att vi alls skall ha möjlighet att förstå varandra.  

Innebörden hos dessa ord med sina på förhand givna betydelser, som vi användare av dem 

är överens om, är den betydelse som vi räknar som bokstavlig, eller kanske som allmänt 

vedertaget språkbruk. Och då vi har ett bokstavligt och allmänt språkbruk att använda oss av 

torde vi givetvis även ha ett ytterligare sätt att använda vårt språk på – ett ickebokstavligt eller 

figurativt sådant. Det är i detta skede som metaforen kan användas i sin roll av att överföra 

betydelser. Det är då vi använder ett ord i en mening som inte hör till dess egentliga betydelse 

och istället belyser ett nytt eller annorlunda fenomen med det angivna ordet, som en metafor 

föds. Ser vi än en gång ut genom fönstret och istället säger: ”Oj, vilket åskväder!” – trots det 

uppenbart vackra vädret utomhus – kanske vi istället avser att beskriva den synnerligen arga 

och upprörda personen utanför fönstret. Och likaså denna innebörd kan vi förstå, även då 

personen i fråga givetvis inte är ett åskväder.  

Varför är det då intressant att undersöka när något man har att göra med är en metafor och 

inte bara ett allmänt vedertaget begrepp? Redan detta avsnitts rubrik inbjuder till en viss 

paradoxal förståelse av denna fråga, då om något etiketteras som metafor borde väl det också 

vara en metafor – en metafor är alltid en metafor då det är en metafor. Kanske kan vi dock 

avvika från detta cirkelslut, söka urskilja en distinktion och försöka förstå frågan som 

relaterad till när ordet betraktas som metafor, eller som ett överenskommet begrepp kring hur 

något faktiskt förhåller sig och egentligen är. Det vi kan fråga oss är då vad ett ords egentliga 
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betydelse innebär; om det exempelvis är den som står angiven i ett lexikon, om det kan räknas 

som det yttraren egentligen menar med ordet, eller kanske något där emellan, som hur vi är 

vana att använda och förstå ett specifikt ord?  

Det finns en diskussion kring ämnet metaforer, liksom om huruvida figurativt språk endast 

förekommer i poetiskt eller tillgjort språk, eller om det likaväl går att identifiera metaforer i 

vanligt språk.
1
 Det kan tyckas besvärligt att förhålla sig till konstateranden eller påståenden 

som handlar om vanligt respektive ovanligt språk – som om det skulle existera något vanligt 

eller ovanligt språk i sig, och i sådant fall: när antar språket sin vanliga respektive ovanliga 

form? Språkets och ordens betydelse och användning är arbiträr och förändras kontinuerligt. 

Det finns inte någon absolut sanning eller ett absolut samband mellan orden och verkligheten 

i betydelsen ’hur det egentligen är’. Vi kan och behöver därför tolka orden runt om oss då det 

inte finns någon exakt betydelse för dem, utan betydelsen beror på sammanhang och diskurs. 

Ett viktigt namn inom tolkningsteori är Tzvetan Todorov som i boken Symbolik och tolkning 

(Todorov 1989) behandlar ämnet och också berör frågan kring det bokstavliga. Språkets 

godtycklighet blir tydligt uppenbar då Todorov presenterar teorier för hur mycket, eller 

kanske snarare på vilket sätt, en text kan eller behöver tolkas; ibland måste vi se bortom 

texten (det bokstavliga) då den ensam inte tillräckligt väl förklarar på vilket sätt texten skall 

förstås. Beroende på sammanhanget kan alltså texter och yttranden – ord – tolkas på olika 

sätt. Det åskväder vi ser utanför vårt fönster kan ju som i exemplet ovan avse både vädret i sig 

och vår allt annat än glada medmänniska. Givetvis finns det heller inget som bestämt säger att 

ordet åskväder måste representera det vi idag, eller igår, betecknade som åskväder, utan det 

skulle lika gärna kunna benämnas genom ett annat ord, och därför kan vi konstatera att det 

inte finns någon exakt och absolut korrelation mellan verkligheten och definitionen av den.  

Orden förändras både genom form och genom användningsområde. Skulle vi tala med en 

svensk idag såsom man gjorde för 500 år sedan skulle denne säkerligen inte använda samma 

ord eller ordformer som vi generellt gör idag, och vi skulle med stor sannolikhet ha problem 

att förstå varandra till fullo, även om vi båda talar svenska – fast i två olika tidsenliga 

diskurser. Detta egentligen, för oss i detta sammanhang, skulle då kunna förtydligas med hur 

något egentligen förhåller sig för tillfället. En gång i tiden när elektriciteten ännu var något 

nytt och obekant betecknade man den såsom en ström, efter dess likhet med hur vatten 

strömmade fram genom ledningar och vattendrag. Då var det inte dess egentliga betydelse 

                                                
1 Jag baserar min presentation av denna diskussion i första hand på On Rhetoric och Om Diktkonsten av 

Aristoteles, Nietzsches Om sanning och lögn i utommoralisk mening (2005), Ricoeurs The Rule of Metaphor 

(2003) och Lakoffs och Johnsons Metaphors We Live By (2003); dessa verk återkommer jag till mer i detalj 

senare i uppsatsen. 
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som lades fram utan en överföring från andra domäner för att bättre beskriva fenomenet, 

eftersom det inte fanns befintliga uttryck för dem. Med andra ord blev ett från början 

metaforiskt uttryck utvecklat och förändrat till ett bokstavligt sätt att beskriva elektriciteten. 

Jacques Derrida beskriver i essän White Mythology (Derrida 1974), som behandlar metaforens 

eventuella tillhörighet i det filosofiska språket, den språkliga förslitningen (usure), och 

exemplet med elektriciteten som ström är ett exempel på en sådan usure. Derrida menar att 

användningen av orden nöter ut deras betydelse. Strömmens betydelse är inte den samma idag 

som när elektriciteten uppfanns, och den vita mytologin anspelar på ordens nötta och blekta 

tillstånd. Betydelsen förändas och så gör även det bokstavliga och det metaforiska, och 

gränsen för var dessa distinktioner går blir inte helt enkla att urskilja.   

Det finns alltså en diskussion kring ämnet, som jag inte på något sätt tror är helt förstådd 

eller ens uttömd kring hur metaforer bör uppfattas och förstås. För visst kan man uppfatta 

detta språkligt figurativa hjälpmedel på olika vis: Vissa anser att det endast är hemmahörande 

i det tillgjorda språket, andra i det alldagliga språket och vissa ytterligare fokuserar på hur vi 

kan tänka i metaforiska banor kring olika begrepp; vi kan även tänka oss att metaforer inte 

existerar över huvud taget, eller att allt är metaforer då det endast är fråga om hur vi uppfattar 

världen och omgivningen, och därmed överför dessa intryck till våra sinnen och gör yttringar 

av dem.  

Beroende på hur vi uppfattar och använder metaforer och det bokstavliga respektive 

figurativa språket ger det olika konsekvenser i vårt vardagsliv angående hur vi uppfattar vår 

omgivning och verklighet. Uppfattar vi metaforer endast som figurativa utsmyckningar i en 

vacker text kanske vi missar att lägga märke till eventuella alldagliga metaforer som beskriver 

ett visst skeende eller ger en viss värdering åt det samma eftersom vi då tar det metaforiska 

för givet. Max Black, som är en viktig person inom metaforforskningen, beskriver i artikeln 

Metaphor (Black 1955) hur vi ofrånkomligt uppfattar likheter genom metaforer. Då vi säger 

att något är något (i metaforisk mening), menar Black att vi implicit också uppfattar det hela 

som hur något är som något; något tilldelas sålunda egenskaper från metaforen. Han 

förtydligar det hela genom metaforen ”Människan är en varg”, där vi utifrån vargens 

egenskaper, såsom vi uppfattar dem i vår kultur – blodtörstig och mordisk – också ger 

människan samma egenskaper – människan är som en varg. Denna tankegång är givetvis 

applicerbar också på mindre uppenbara metaforer: Om vi tar metaforerna för givna kommer vi 

också att ta de värderingar de överför som något för givet.  

Om vi istället ser metaforer som en potentiell del av vårt vardagliga språk kan vi uppfatta 

och identifiera dem som ord som kan värdera och leda oss till ett visst sätt att tänka kring 
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särskilda fenomen. Därmed kan vi också överväga ett påstående genom flera perspektiv och 

behöver inte ta det för givet eller korrekt från början.  

Sammanfattningsvis menar jag att man kan finna flera intressanta infallsvinklar och synsätt 

på metaforer, hur de används och när en metafor är en metafor, eller när det är frågan om ett 

bokstavligt sätt att uttrycka sig på – om det nu är någon skillnad. Den pågående diskussionen 

liksom den stora forskningen kring fenomenet metafor gör att ännu en uppsats i ämnet känns 

motiverat – inte minst för att se hur ämnet kan te sig idag, och frågan som skall färga 

uppsatsens innehåll är: När är en metafor en metafor och när är den istället ett allmänt 

vedertaget begrepp för hur något egentligen förhåller sig? 

 

Del I 

2 Forskningsöversikt 

Jag skall i detta avsnitt ge en översiktlig bild av tidigare forskning och tankar kring metaforer, 

från antiken fram till 1900-talet. De vars tankar angående ämnet som skall behandlas är först 

ut Aristoteles, som sällan kan lämnas därhän i retoriska sammanhang och ofta har en given 

plats som en av retorikens pionjärer. Givetvis finns det fler stora och viktiga tänkare från 

antiken och framåt, inte minst Quintilianus som gav världen flera beskrivningar av det 

figurativa språket, däribland metaforer. För en överskådlig och adekvat spridning av de olika 

åsikter och tankar som finns om ämnet har jag dock fokuserat på Aristoteles samt följande 

som idémässiga bidragsgivare och inspirationskällor till uppsatsen: Friedrich Nietzsche, Paul 

Ricoeur, och George Lakoff och Mark Johnson. Min förhoppning och mitt syfte är att dessa 

personer skall ge olika perspektiv och en god ståndpunktsvariation kring ämnet. 

 

2.1 Aristoteles om metaforen 

Som redan nämnts är Aristoteles ofta en viktig person att ha som bidragande källa i 

sammanhang som dessa. Han behandlar metaforen på i huvudsak två ställen – i Om 

Diktkonsten och i Retoriken – vilket också kommer vara de verk som får representera hans 

tankar i denna uppsats. I Om Diktkonsten beskriver han metaforen något mer grundligt och 

visar på vad som kännetecknar den, medan Retoriken fokuserar hur metaforen kan användas 

och hur den kan missbrukas, vad som är vackrast och lämpligast i olika situationer och andra 

smaksaker; diskussionen är något bredare i Retoriken. I Om Diktkonsten (Aristoteles: 1457b) 

ger Aristoteles en tydlig men också minimal definition av vad han menar med metafor: 

”Metafor är att ett ord som betecknar en sak förs över till en annan sak …” Använder vi ett 
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ord för något som det egentligen inte betyder har vi således använt oss av en metafor. Denna 

definition är väl heller ingen som får utstå protester i någon större utsträckning för det är just 

så här vi brukar beskriva metaforen som begrepp. Det som får uthärda diskussion i vidare 

mening är när och vad något egentligen är, alltså vad vi uppfattar som ett egentligt och kanske 

som mest sanningsenligt och verklighetsförankrat språkbruk – och således när ett uttryck kan 

anses som en metafor. Aristoteles beskriver vidare genom definitionen fyra olika variationer 

av hur metaforen används, där det antingen kan vara frågan om hur ett allmännare begrepp 

används istället för ett speciellt eller tvärtom, ett speciellt begrepp istället för ett annat 

speciellt begrepp och slutligen hur de kan användas genom analogi. Allmännare begrepp får 

vi räkna som enklare mer övergripande och speciella som snävare. Aristoteles ger i Om 

Diktkonsten exemplet ”Här ligger mitt skepp”, där han menar att ligga för ankar är ett 

snävare, mer speciellt, begrepp än ligga, och vidare med exemplet ”Tiotusen bedrifter har 

Odysseus utfört”, där tiotusen används som ett mer speciellt begrepp än många (Aristoteles: 

1457b). Aristoteles gör således ingen skillnad på metaforer och det som vi idag kan klassa 

som andra typer av begreppsliga överföringar – troper av olika slag. 

 I Retoriken beskriver Aristoteles metaforen som begrepp något mer utförligare än de fyra 

olika varianterna från Om Diktkonsten. Likheten och sambandet mellan metaforen och 

liknelsen är något som vi är bekanta med och detta samband är något som Aristoteles också 

behandlar i Retoriken. Visserligen har han redan i Om Diktkonsten påpekat att metaforen kan 

användas genom analogi – och analogi har som bekant att göra med likheter. Aristoteles 

beskriver dock metaforer genom analogier som något mer systematiskt och precist avgränsat 

än att helt sonika konstatera metaforen som ett sätt att likna en sak med en annan – 

exempelvis du är en ros. Han skriver:  

 

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 andra i 

stället för det fjärde (Aristoteles: 1457b). 

 

För att förtydliga och exemplifiera det hela kan vi likna förhållandet mellan natt och dag med 

förhållandet mellan döden och livet, och därmed kan vi säga att natten är dagens död och 

döden är livets natt. Här är det således inte frågan om att dagen är lik livet, utan snarare att 

relationen mellan de båda begreppen är de samma – A förhåller sig till B som C förhåller sig 

till D. Analogi är alltså inte det samma som det han beskriver som likhet och liknelse i 

Retoriken. Där är det snarare tal om hur liknelsen är en förlängning av metaforen och att 
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liknelser är metaforer. Aristoteles beskriver liknelser som följer, där han från Iliaden hämtar 

liknelsen om Achilles som ett lejon: 

 

A simile is also a metaphor; for there is little difference: when the poet says, ”He rushed 

as a lion,” it is a simile, but ”The lion rushed” [with ”lion” referring to a man] would be 

a metaphor; for since both are brave, he used a metaphor [i.e., simile] and spoke of 

Achilles as a lion (Aristoteles: 3.4.1 [1406b]). 

 

Aristoteles likställer därmed praktiskt taget de båda begreppen och pekar mer på en 

detaljskillnad dem emellan än ser dem som två åtskilda begrepp, där avgörandet ligger på 

ordet före metaforen – att vara ett lejon eller att vara som ett lejon. Det vi kan fråga oss är hur 

det ligger till med likheten mellan metaforen och det den syftar på – finns det en redan 

existerande likhet eller skapar vi den när vi formulerar metaforen? Achilles såg säkerligen inte 

ut som ett lejon och för att se likheten dem emellan måste vi själva skapa likheten, eller leta 

efter den, och fråga oss vad de har gemensamt. Föreställningen om lejonets mod och styrka 

får då uppenbarligen representera Achilles likvärdiga egenskaper. I Retoriken (Aristoteles: 

3.11.5 [1412a]) hävdar Aristoteles också att metaforer bör föras över från ting som är 

relaterade, men inte uppenbart så, till varandra, för att om möjligt se likheter även i ting som 

är väldigt olika varandra.  

 Aristoteles beskriver i de nämnda verken vad en metafor är och hur den bör eller kan 

användas. Detta ger oss en första inblick i metaforens värld, kring hur de kan betraktas och 

därmed hjälpa oss svara på frågan när en metafor faktiskt (bör) betraktas som en metafor. Han 

nämner också i Retoriken (Aristoteles: 3.2.6 [1404b]) att metaforer inte enbart hör till det 

poetiska utan att det är något vi använder även i dagligt tal, vilket kanske skulle kunna 

uppfattas som syftande på vårt dagliga användande av ”döda” metaforer, alltså genom tiden 

ofta använda metaforer som lagt sig till att gro i vårt vanliga språk och nu betraktas som 

vedertagna beteckningar för hur något förhåller sig och därför inte uppfattas som egentliga 

metaforer.   

 

2.2 Nietzsche, metaforer och sanning 

Jag kommer att hämta Nietzsches tankar angående metaforer och dess tillhörande omgivning 

från hans text ”Om sanning och lögn i utommoralisk mening” i boken Samlade skrifter: Band 

2 (Nietzsche 2005). Texten rör inte metaforbegreppet i samma beskrivande och definierande 

anda som i Aristoteles texter, utan det är snarare fråga om ett underordnat sidospår från det 

ämne han i huvudsak avser att behandla – sanningen. Det är inte en nackdel att vårt eget 
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ämne, metaforbegreppet, sätts i andra hand och funderingar kring sanningen är i primärt fokus 

i hans text. Tvärtom finner jag det intressant och till vår fördel då vår huvudsakliga fråga 

angående metaforer – när en metafor är en metafor eller ej – förutsätter att vi undersöker det 

egentliga; om det egentliga funnes och om det specifika ordet representerar just detta. 

Nietzsches tankar om detta kretsar kring hur han anser att vi alla människor ljuger, om än inte 

genom medvetet agerande utan av slentrian och utan baktankar; därav hans titel att 

problematiken rör sig i utommoralisk mening. Han menar att människan i sin tro att hon står i 

universums centrum också tror att hon känner sanningen och kan illustrera och verbalisera 

den. Det här gör vi genom vår uppfinningsrikedom när vi ger bindande beteckningar på alla 

de ting som finns och som vi kan föreställa oss. Därmed har vi skapat språkliga konventioner 

som skiljer mellan sanning och lögn. Dessa språkliga konventioner avser då hur något 

egentligen förhåller sig för oss, och det är detta som Nietzsche menar är vår lögn – att vi tror 

att vi talar sanning men i själva verket endast lever i illusionen av denna tanke. Verkligheten 

finns runt om oss, men orden som vi använder för att ge uttryck för verkligheten förhåller sig 

endast som ”en nervretning i ljud” (Nietzsche 2005: 505). Och processen för denna – i god tro 

– verbaliserande verklighetsbeskrivning, nervretningar som blir till ljud, möjliggörs just 

genom metaforer. Första metaforen sker genom en nervretning överförd till en bild, sålunda 

att vi iakttar verkligheten och ser en bild av denna. Vidare blir bilden vi ser omformad till ljud 

och den andra metaforen är ett faktum (Nietzsche 2005: 506). Ytterligare skäl som stöder 

dessa tankar kring sanning och språk, menar Nietzsche, är att det de facto finns flera språk 

vilket visar språkets och ordens godtycklighet och att de aldrig kommer nå sanningen på ett 

adekvat sätt. Uppenbarligen var detta inget som Aristoteles uttryckte i sina egna skrifter om 

metaforen, men den metaforiska processen i sig är ändå den samma då det handlar om en 

överföring. I det här fallet handlar det om att överföra verklighetens intryck till ordens 

uttryck. Det finns således inget sådant som ett sant och riktigt språk, utan allt är fråga om 

metaforiska avbildningar av det vi uppfattar, i förhållande till människan, och sanningen blir 

något tautologiskt – det som är sant är sant för att vi säger att det är sant. Nietzsche uttrycker 

sig så här angående sanningen:  

 

Vad är då sanning? En rörlig här av metaforer, metonymier, antropomorfismer, kort sagt 

en summa av mänskliga relationer som har stegrats poetiskt och retoriskt, tolkats, 

smyckats, och som efter långt bruk förefaller fast, kanoniska och bindande för ett folk: 

sanningarna är illusioner, och man har glömt att de är det (Nietzsche 2005: 507). 
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Enligt Nietzsche är således metaforer allt vi har för att beskriva vår omvärld och för att tala 

med våra medmänniskor, och något annat menar han är omöjligt då det skulle krävas den 

riktiga perceptionens måttstock för att beskriva verkligheten på ett sant sätt, vilket är omöjligt 

då något sådant inte finns (Nietzsche 2005: 510).  

 Nietzsches syn på sanning och metaforer ger oss ytterligare perspektiv på hur vi kan 

uppfatta vår omvärld och därmed också orden som vi använder oss av för att beskriva den. 

Den ger oss verktyg för att bestämma, eller i alla fall ge en syn på, vad som egentligen är och 

vad som inte är, och därmed vidare för att undersöka när en metafor kan betraktas som en 

metafor. 

 

2.3 Ricoeur och metaforens liv 

I det synnerligen omfångsrika verket The Rule of Metaphor (Ricoeur 2003) beskriver Ricoeur 

hur metaforen har betraktats tidigare i historien, däribland av Aristoteles, som också är en 

viktig utgångspunkt för honom i boken, för att sedan delge oss sina egna tankar och 

betraktelser kring metaforbegreppet. Ricoeur ger oss egentligen ingen ny definition av 

metaforen i ren nominal bemärkelse, som glosa betraktad och förklarad i lexikal anda, så som 

Aristoteles mer tydligt gjorde i sin metafordefinition; där vi förstår den som trop i en 

överförande process och därmed kan åskådliggöra och identifiera metaforen. Just detta är 

något som Ricoeur också påpekar (Ricoeur 2003: 75) genom att förklara att den nominala 

definitionen av något får oss att kunna identifiera begreppet, medan den riktiga definitionen 

visar oss vad begreppet faktiskt har till följd. Ricoeur skriver faktiskt ”den riktiga 

definitionen”. Samtidigt skriver han dock att Aristoteles genom sin nominala definition av 

metaforen inte har fel – hans definition är emellertid inte riktig. Han menar att Aristoteles 

genom att begränsa sig till att endast identifiera metaforen också begränsar sig till att 

klassificera den. Vidare påpekar Ricoeur hur man med retorikens hjälp, som ser till diskursiva 

samband och inte enbart till ordet i sig, visar hur en teori om det metaforiska uttalandet också 

kommer att bli en teori om produktionen av metaforisk mening. Det är denna tanke om 

metaforer i diskursiv och kontextuell mening som kommer att belysas i hans verk om den 

levande metaforen.
2
 Det Ricoeur intresserar sig för är metaforens inverkan på vårt mänskliga 

förstånd och vår tolkningsförmåga, och precis som Aristoteles pekar han på en kreativ 

process, sinnligt och språkligt – även om han inte går lika långt som Aristoteles gör när han 

påstår att metaforen endast kan användas genom naturlig förmåga, den kan inte läras ut. 

                                                
2
 Originaltiteln La métaphore vive blir på svenska just Den levande metaforen.  
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Ricoeur beskriver metaforen som en gnista som levandegör ett konstituerat språk och 

utvecklar en fantasiförmåga som leder till ett ”mertänkande” på ett begreppsmässigt plan. 

Denna strävan efter att tänka mer är, genom dess levandegörande process, tolkandets själ 

(Ricoeur 2003: 358). Med andra ord beskriver han metaforen som ett sätt för oss att vidga 

våra perspektiv både språkligt och tankemässigt och för att bistå vår tolkande förmåga.  

 Givet beskrivningen ovan kan det visserligen framstå som problematiskt att identifiera när 

en metafor är en metafor, eftersom vi endast har innebörden och resultatet av den – den 

nominala definitionen som möjliggör identifiering av metaforen (men inget annat) avfärdas ju 

som icke riktig. Alternativet blir att kalla ett ord ’metafor’ när det uppfyller just de 

definitioner som en metafor enligt beskrivningen ovan innehar – denna gnista. Men detta 

verkar ganska besvärligt. För hur mäter vi denna kreativa och tolkande process och hur vet vi 

att den uppstår från ett specifikt ord – en metafor? Ricoeur tar upp diskussionen kring det 

figurativa och det vanliga, eller icke-figurativa språket; för det är givet att om ett figurativt 

språk skall kunna existera så måste ett språk som inte är figurativt också finnas (2003: 162). 

För att en metafor skall fungera måste den samverka med ett icke-metaforiskt ord, men frågan 

och bekymret kvarstår: vad är det icke-figurativa språket? För att finna ett språk som inte är 

figurativt och inte färgat av något annat än endast den ursprungliga betydelsen måste vi 

således utföra en etymologisk utgrävning för att kunna konstatera vad ordet när det första 

gången yppades hade för betydelse, vilket vi utan större eftertanke inser är synnerligen 

besvärligt och problematiskt. Ett alternativ, som också beskrivs av Ricoeur, är att betrakta 

språket som dels det figurativa, dels det egentliga eller rätta (proper), vilket till skillnad från 

det icke-figurativa språket beror av användning och inte härstamning. Alltså istället för att 

finna den absolut ursprungliga betydelsen av ett särskilt ord undersöka i vilket sammanhang 

och på vilket sätt det används. Även här finns det problem då språkets uppenbara 

godtycklighet gör den rätta användningen av orden helt varierande. Hur vanlig och inrotad 

skall en viss användning av ett ord vara innan det klassas som ett icke-figurativt sätt att 

uttrycka sig? Ricoeur menar att ett egentligt eller rätt sätt att uttrycka sig inte finns då dess 

godtycklighet, som vi precis nämnde, anger att en viss mening eller betydelse aldrig kan 

tillhöra ett ord i sig, utan det är alltid fråga om diskursen och kontexten som meningsbärare 

(2003: 89). Det är precis detta Ricoeur påpekar angående metaforen, att metaforen är ett slags 

hjälpmedel eller språklig ingrediens som i sitt sammanhang startar en tolkningsprocess och ett 

kreativt tänkande. Vi kan ana att vår frågeställning för Ricoeur inte är lika intressant som den 

är för oss, då tankarna kring när specifika ord skall betraktas som metaforer eller ej inte verkar 

lika angelägna som vilken betydelse metaforer i sig har. Den lexikala innebörden av 
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metaforen har därmed hamnat i skymundan för att ge plats åt vad metaforen betyder för oss 

som användare – kanske dess egentliga betydelse? 

 

2.4 Lakoff och Johnson om metaforiska tankebanor 

Lakoff och Johnson sällar sig till dem som inte anser att metaforer endast är något som 

används i konstlat, poetiskt, ovanligt språk, eller vad man nu vill beskriva det som. De anser 

tvärt om att metaforer är något som vi lever med hela tiden och som formar våra liv, hur vi 

tänker och agerar i olika situationer. Deras tankar om metaforer hämtar jag från boken 

Metaphors We Live By (Lakoff & Johnson 2003) – där titeln också antyder tanken om 

metaforer som något vi lever med. Vi måste alltså börja med att fråga oss vad de menar med 

att metaforer är något som vi lever med. De avviker från tanken att metaforer endast är till för 

det poetiska och retoriska, som ett verktyg för att brodera ut och estetiskt smycka språket, och 

därmed något som man medvetet kan ta avstånd från och undvika i sitt eget sätt att uttrycka 

sig. Istället är metaforer något vi omedvetet använder oss av och, som jag antydde ovan, något 

som formar hur vi talar, tänker och agerar. Författarna talar om metaforiska koncept och 

menar att hur vi tänker och agerar är konceptuellt systematiserat och är till sin natur i grunden 

metaforiskt (Lakoff & Johnson 2003: 3). De talar sålunda inte om metaforer som är ytterst 

explicita och uppenbara – vi drunknade i hennes skönhet som strålade över solen och lade 

den i skugga – utan snarare om hur vi genom metaforiska tankebanor beskriver tingen runt 

om oss. Vi kan konkretisera det hela genom att se på uttalandena ”kan jag låna lite tid från 

dig?”, ”han slösade med min tid”, ”vi sparar tid om vi går dit”, ”jag missade bussen och 

förlorade tid”, ”tack för din tid”. Dessa uttalanden är vanligtvis inget vi ser som metaforiska 

yttranden utan mer som bokstavliga sådana. Emellertid är den underliggande metaforen i 

dessa exempel tid är pengar, vilket givetvis är en metafor då vi knappast kan hävda att tid är 

en synonym till pengar eller tvärtom. Att tid är pengar är något som i vår kultur anger för oss 

hur vi handhar tiden som något värdefullt och som vi kan ha mer eller mindre av; det anger 

hur vi tänker och agerar kring, med och i tiden – pengars egenskaper överförs till tiden. Det är 

just detta som är ett metaforiskt koncept, just för att aktiviteten är metaforiskt konstruerad och 

vidare att språket är metaforiskt konstruerat. Således är det inte frågan om ett poetiskt, 

retoriskt eller på annat sätt estetiskt prytt språk, utan om vårt vanliga sätt att tala om saken 

eftersom det är på detta sätt vi föreställer oss det hela – i det här fallet tiden – och vi agerar på 

ett visst sätt eftersom vi föreställer oss saker på ett visst sätt (Lakoff & Johnson 2003: 5). När 

finansminister Borg uttryckte sig om finanskrisen såsom en ”vargavinter” får uttalandet stå 

som en grund för hur vi skall agera kring krisen: Eftersom vi inte kan påverka våra 
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väderförhållanden och framförallt inte våra säsongsförhållanden kan vi heller inte påverka 

krisen – vargavintern – utan kan endast vänta ut den och vänta på bättre, varmare, tider.  

 Lakoff och Johnson ger fler exempel på hur vi kan betrakta de metaforiska koncepten, där 

det kan handla om att personifiera något, vilket hör till de ontologiska metaforerna (Lakoff & 

Johnson 2003: 33) – ”teorin förklarade för mig”, ”hennes religion säger att …” (Lakoff & 

Johnson 2003: 33) – där metaforen, teorin eller vad det nu kan tänkas vara fråga om, är en 

person, eftersom varken en teori eller religion i sig kan ge uttryck för egna yttranden eller 

handlingar. Ontologiska metaforer har vidare att göra med hur vi ser på känslor, händelser, 

företeelser eller substanser, vilket gör oss kapabla att beskriva och handla efter dessa känslor 

eller liknande; ”snyggt kast”, ”rädslan gör mig tokig”, ”vilken omfångsrik smak på vinet”.  

Vidare beskriver de orienterande metaforer (Lakoff & Johnson 2003: 14-21) som 

exempelvis kan yttra sig genom att när man menar att man är ledsen säger att man känner sig 

nere och föll ner i en depression, eller att humöret sedan gick upp, våra förväntningar är höga 

men standarden var låg. Här har vi alltså att göra med rumsliga metaforer, där saker och ting 

kan röra sig åt olika håll.  

Författarna ger en mångfald olika exempel i boken för att beskriva olika typer av 

metaforer, allt för att förklara de metaforiska koncepten och hur vi lever efter dem. Vad gäller 

figurativt och icke-figurativt språkbruk eller bokstavligt respektive ovanligt, talar de om hur 

vi genom att vi använder oss av de metaforiska koncepten – som ofta ligger latenta, osynliga 

och sällan identifieras som metaforer, använder oss av bokstavliga uttryck strukturerade av 

metaforiska koncept (Lakoff & Johnson 2003: 51). På flera sätt går tankarna i samma banor 

som de Ricoeur beskriver, om än i någon annan skepnad. I båda fallen är det frågan om ett 

slags kognitivt redskap för att förstå språket och omvärlden, där Lakoff och Johnson främst 

poängterar hur vi agerar och tänker kring olika uttalandens metaforiska struktur. Ricoeur ser 

främst till den tolkande biten som kanske något mer fantasifullt levandegör språket.  

Metaforer som något vi lever med är det som fokuseras i boken, där de metaforiska 

koncepten och systemen fungerar fullt ut. De metaforer som inte lever upp till dessa koncept 

och system kallar Lakoff och Johnson idiosynkratiska, det vill säga metaforer som står 

ensamma från de systematiska tankebanorna, eller endast delvis fungerar i dem (2003: 54). 

Stolen som en person är ett sådant exempel, där vi är bekanta med stolens ben och rygg, men 

där metaforen i övrigt inte samspelar med hur vi betraktar en stol. Vi anser till exempel inte 

att en stol har huvud, kan se eller agera på egen hand – även om vi något skämtsamt skulle 

kunna påstå att en stol har slagit oss efter att vi av misstag har gått in i en och gjort oss illa. 

Värt att påpeka är emellertid att trots de idiosynkratiska metaforernas oförmåga att fullt ut 
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verka i ett koncept kan man utöka dem genom att mynta nya ovanliga metaforiska uttryck – 

exempelvis att stolen har ett huvud – och sålunda existerar de, om än marginellt. Det är dessa 

idiosynkratiska metaforer som Lakoff och Johnson betraktar som döda metaforer. 

Metaforbegreppet blir något vitt och omfattande enligt den här teorin, då hela vårt språk är 

uppbyggt kring metaforiska koncept – och vad är då inte en metafor? Teorin får ses som ett 

sätt att i första hand studera hur och varför vi talar och agerar på ett visst vis enligt särskilda 

uttalanden, och egentligen inte som en teori för att peka ut enstaka metaforer. För Lakoff och 

Johnson är det uppenbarligen en fråga om bokstavliga uttryck som är metaforiskt 

strukturerade.   

 

2.5 Sammanfattning 

Metafor är ett begrepp som under lång tid har funnits ibland oss, men trots över tusen år av 

begrundan är det fortfarande ovisst hur man bör förstå begreppet. Frågan vad en metafor är 

råder det emellertid inga större tvivel om, det är frågan hur metaforen bör uppfattas och 

således när en metafor är en metafor där meningarna skiljer sig åt. Vi har sett hur Aristoteles 

resonerade kring begreppet och hur han gav oss en definition samt råd för hur man bör 

använda metaforen. Nietzsche ger oss egentligen ingen ny metafordefinition, men ger oss nya 

verktyg för hur vi kan betrakta metaforen: eftersom alla våra yttranden är överföringar från 

verkligheten till våra sinnen och därefter från våra sinnen till våra ord, vilket resulterar i att 

allt är metaforer. Ricoeur å sin sida tar avstånd från den kanske ytliga definitionen och 

förklaringen av metaforen som Aristoteles presenterar och menar att den definitionen endast 

kan användas till att identifiera en eventuell metafor. Ricoeur intresserar sig mer för vad 

metaforen innebär för oss och talar mer om kontexter och diskurser än om enskilda ord. Han 

betraktar metaforen som en gnista som levandegör språket och ger oss fantasi – ett kreativt 

tolkande. Lakoff och Johnson är inne på samma spår som Ricoeur – om än i en aning mer 

praktisk och ickefilosofisk bemärkelse – där de hellre beskriver kontexten runt om metaforen 

än ordet i sig. Lakoff och Johnsson beskriver hur vi tänker och agerar kring olika ting utifrån 

metaforiska koncept och system. Exempelvis att argumentation är krig där vi attackerar, 

försvarar, använder strategier, eliminerar argument och så vidare. När vi låser fast uttryck 

genom metaforiska koncept låser vi oss också hur vi tänker och handlar i och genom de olika 

begreppen.  

 Vi har uppenbarligen olika möjliga sätt att ta oss an metaforen. Nu skall vi genom dessa 

teorier försöka gå djupare i frågan angående metaforen och vanligt respektive figurativt språk. 

Givetvis blir det omöjligt att ge ett definitivt och bortom alla tvivel absolut svar på denna 
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fråga – exakt när en metafor är en metafor och inget annat. Vi får helt enkelt betrakta tidigare 

teorier och våra kommande diskussioner om ämnet som riktlinjer för hur man bäst bör förstå 

metaforen och dess omgivning. Vi skall således vända våra blickar mot sanningen och ta ett 

steg närmre, även om vi inte kan se sanningen i sig utan bara anta åt vilket håll den befinner 

sig och trevande söka oss dit.  

 

Del II 

3 Vidare diskussion med belysande exempel 

Den här delen avser att något djupare reda ut de tankegångar vi redan har uppmärksammat 

angående metaforen och med hjälp av faktiska exempel undersöka om och hur respektive 

teori betraktar metaforer, och när metaforer är metaforer. Detta kommer att ske på ett 

diskuterande sätt, för att utveckla en konstruktiv tolkande process, för att sedan söka 

formulera några egna tankar om hur metaforen bör betraktas, eller på något sätt nå något slags 

insikt.  

 

3.1 Aristoteles, det vanliga språket och metaforen 

Vi har nu en grundlig förståelse för hur Aristoteles betraktade och definierade metaforen. Jag 

vill nu ytterligare försöka nyansera begreppet med hjälp av Aristoteles tankar. På vad sätt kan 

hans tankar hjälpa oss att nå fram till metaforens kärna och bestämt kunna ange när den bör 

anses som metafor och när inte? Frågan angående det vanliga respektive ovanliga språket, 

eller det figurativa kontra det bokstavliga, formulerar Aristoteles tydligt i Om Diktkonsten 

(Aristoteles: 1458a) när han talar om vanligt och ovanligt: ”Med främmande ord menar jag 

ovanliga ord, metaforer och förlängda ord, ja allt som inte är allmänt vedertaget.” Han är 

onekligen tydlig i sin formulering och det är svårt att missförstå uttalandet – det finns ett 

vanligt allmänt vedertaget sätt att uttrycka sig på och det finns ett ovanligt, och det är här vi 

finner bland annat metaforer. Om vi utan vidare accepterar Aristoteles beskrivning gör vi det 

enkelt för oss och kan redan nu konstatera hur det egentligen ligger till: metaforer hör till det 

främmande, ovanliga språket och icke till det allmänt vedertagna. Metaforer sällar sig därmed 

till det konstlade språket och gör sig icke närvarande i språket vi talar normalt – det vanliga. 

Kanske är det just denna formulering som de som anser att Aristoteles påstående ovan är sant 

förlitar sig på. Själv tycker jag mig finna vissa problem om vi skulle bestämma detta som 

sant, då vi först och främst måste förstå sammanhanget som Aristoteles ord är tagna ur. Om 

Diktkonsten är, som titeln antyder, en bok om hur diktkonsten, poetiken, bör framställas, med 
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många smakfrågor och värderande beskrivningar som anger hur smakfullt språk i poetisk 

bemärkelse skall produceras. Med andra ord handlar det om hur allmänt vedertagna ord 

respektive ovanligt språk fungerar i diktframställning; för att göra en god insats som diktare 

krävs att man gör en balanserad blandning av allmänt vedertaget språk och ovanligt och 

metaforiskt dito – för att inte framstå som löjlig, som han säger (Aristoteles: 1458b [22]). 

Visserligen säger han de facto att allmänt vedertaget språk hör till det vanliga och att 

metaforer hör till det ovanliga, eller det främmande språket. Det vedertagna och det 

metaforiska är därför olika saker och det klassiska exemplet stolens ben, som vi brukar räkna 

som en död metafor, kan nu inte ens räknas som en sådan. Och som uttryck är även en ”död 

metafor” allmänt vedertaget och kan därför inte ses som en metafor enligt ovan beskrivning, 

men uppenbarligen kan inte en metafor vara död – eller levande – då ordet i sig inte är ett 

väsen med hjärta, sinne, vilja eller liknande; det är blott ett ord. ”Död” har således tagits från 

dess egentliga domän och satts in i ett sammanhang där det från början inte hör hemma, vilket 

enligt Aristoteles måste betraktas som en metafor då definitionen ”Metafor är att ett ord som 

betecknar en sak förs över till en annan sak …” ofrånkomligen stämmer överens med denna 

beskrivning. Det hela blir nu problematiskt då vi inte längre kan hävda att ett allmänt 

vedertaget, vanligt, ord absolut inte kan vara en metafor. För ordet ”stolsben” är både allmänt 

vedertaget och en metafor, om än en död sådan. Exemplet ”stolsben” kan vi också relatera till 

vad Aristoteles skriver i Retoriken om att man genom metaforer bör namnge sådant som inte 

redan har ett passande namn (Aristoteles: 1405a [3.2.12]). Uppenbarligen har vi inte redan en 

passande benämning för vad de ting som bär upp stolens sits bör kallas och en metafor är 

därför nödvändig. Även om detta uttryck senare kommer att bli ett vanligt och bokstavligt sätt 

att beskriva tinget är det alltså (i varje fall från början) en metafor. Ytterligare ett målande 

exempel för hur detta kan te sig är hur vi förklarar ett vins smak. Vi kan förklara smaken som 

rund, torr eller liknande, men givetvis kan inte en smak ha en form då det inte är något vi kan 

se eller röra vid och torrt kan det inte vara då det ligger i en vätskas natur att vara blöt.  

 Det råder med andra ord en viss svårighet att definiera när ett ord bör betraktas som en 

metafor eller ej. Vi har å ena sidan ganska tydliga instruktioner för vad en metafor är och när 

de bör användas, å andra sidan en del motstridiga antydningar för vad en metafor är gällande 

vanligt respektive ovanligt språk. Vidare uppstår det enorma svårigheter att bestämma vad 

vanligt och ovanligt språk är. Aristoteles skriver i Om Diktkonsten: 

 

Ett ord är antingen allmänt vedertaget eller ovanligt, en metafor […]. Med allmänt 

vedertaget menar jag ett ord som används av alla, med ovanligt ett ord som används av 
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andra; det är alltså uppenbart att ett och samma ord kan vara både allmänt vedertaget 

och ovanligt, men inte för samma människor (Aristoteles: 1457b [21]). 

 

Ett uttryck kan alltså vara en metafor för en viss människa, men ett allmänt vedertaget och 

därmed inte en metafor för en annan – samtidigt. Det kan därför tyckas omöjligt att ange när 

något är en metafor eller inte eftersom det är upp till var och en att själva bestämma eller 

avgöra om det är ett ord som vederbörande använder som ett bokstavligt, ej ovanligt ord eller 

tvärtom. För det är just ordet i sig som fokuseras som det metaforiska i Aristoteles texter. 

Kanske är det också vad vi är vana vid att se som metaforer rent allmänt; enstaka ord i en 

mening som agerar metafor istället för ett bokstavligt uttryck. Talar vi om tid som pengar eller 

argumentation som krig är det givetvis metaforer i sig – tid är pengar, argumentation är krig 

– men de metaforiska koncepten runt omkring är inte något som Aristoteles uppmärksammar. 

Naturligtvis blir det även i dessa fall sedan fråga om huruvida det är bokstavligt eller ej att 

säga: jag gav honom lite tid att förklara. Jag finner det osäkert om Aristoteles över huvud 

taget skulle anse att något av orden i det här specifika exemplet skulle vara en metafor, för det 

är för oss onekligen ett vanligt och kanske bokstavligt sätt att uttrycka sig på. Men om vi ser 

på exemplet som ett metaforiskt uttryck blir det intressant att ordet gav i meningen kan 

upplevas som den primära metaforen – att ge någon tid – då vi egentligen inte kan ge någon 

tid eftersom tid inte är något som tillhör enskilda individer utan är något som finns runt om 

oss. Man skulle dock kunna argumentera för att det är ordet tid som är den huvudsakliga 

metaforen istället, för visst kan vi inte ge någon tid i bokstavlig bemärkelse, men vad kan vi 

istället göra med tiden för att få meningen att betyda samma sak? Med andra ord: om gav är 

metaforen måste vi kunna byta tillbaka ordet mot det ursprungliga – det egentliga – och vi 

uppmärksammar direkt svårigheten; jag __ honom lite tid. Anger vi emellertid tid som 

metaforen kan vi mycket enklare byta ut det mot ett annat, måhända det egentliga, 

ursprungliga ordet: jag gav honom en chans/tillfälle att förklara. Det hela blir en aning rörigt 

och jag har svårt att föreställa mig att Aristoteles skulle lägga större möda på att identifiera 

eventuella metaforer i detta exempel, då det för honom allt som oftast var mer intressant hur 

man uttryckte sig för att visa sig intressant eller på annat sätt låta det som förmedlas vara 

tilltalande. Och då uttrycket är något alla använder blir det onekligen något vanligt, allmänt 

vedertaget och kanske framförallt inte metaforiskt i någon intressant bemärkelse.  

 Visserligen kan vi uppleva vissa frågetecken kring det hela, då det för dem som inte 

uppfattar uttrycken ovan som allmänt vedertagna trots allt blir fråga om metaforiskt uttryck. 

Ty Aristoteles beskriver metaforen som något dels i överförd bemärkelse, alltså det som 
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metaforen faktiskt betyder, att man ger namn åt något där namnet egentligen hör någon 

annanstans, dels som en fråga om vanligt och ovanligt språk, där ju mer vanligt ett uttryck 

tycks vara, desto mer sannolikt att det inte är frågan om en metafor. Frågan angående exakt 

när ett uttryck blir en metafor kanske inte intresserade Aristoteles i någon större utsträckning 

– i hans texter är det mer fråga om riktlinjer för hur man kan, bör, eller inte bör tala eller 

skriva. Man skall inte vara allt för överflödig i sina poetiska metaforer och man skall heller 

inte vara allt för bokstavlig eller klar och tydlig. Vi får betrakta det hela som en gråskala där 

det inte finns någon allmän skiljelinje för metaforen och ickemetaforen, utan det är främst 

utifrån oss själva och våra preferenser som vi kan avgöra ett ords eller fras figurativa eller 

bokstavliga nivå. 

 

3.2 Nietzsche, metaforen och illusionen om den riktiga varseblivningen 

Likt Aristoteles ord om metaforen som en del i det konstlade språket där vi kunde göra det 

enkelt för oss och helt sonika bestämma metaforen som endast hemmahörande i det poetiska 

språket och skygga för andra möjligheter, kan vi genom Nietzsches tankar kanske ännu 

tydligare klargöra vad som hör till det metaforiska. I det här fallet rör det sig inte om 

metaforer i poetisk bemärkelse utan snarare om metaforer i universell sådan, där allt är 

metaforer. Vi har då en svårighet att nyansera Nietzsches tankar angående metaforen och ange 

några språkliga avgränsningar för dels metaforer, dels ickemetaforer. Nietzsche menar att 

visserligen har vi verkligheten runt om oss och vi är en del av den, men vi är oförmögna att ge 

en adekvat beskrivning av den. Vi tolkar verkligheten genom våra sinnen och gör ljud av våra 

sinnesintryck, men vi kan inte på något sätt åstadkomma en sanningsenlig beskrivning där vi 

verkligen vet att verkligheten är korrekt uppfattad – för något sådant skulle det krävas den 

verkliga perceptionens måttstock: en verklig, riktig och universell varseblivning. Men något 

sådant finns inte. Vi är helt enkelt alla subjekt som genom oss själva uppfattar omgivningen, 

objektet, och därför kan vi inte återge en i genuin mening objektiv beskrivning av den. För ett 

adekvat uttryck av ett objekt i subjektet ”är en motsägelsefull orimlighet”, menar Nietzsche 

(Nietzsche 2005: 510).  

 Enligt Nietzsche är således språket inte i närheten av att vara det överensstämmande och 

riktiga uttrycksmedlet för alla realiteter, och därför är det inte intressant, eller ens möjligt, att 

undersöka de språkliga metaforerna som något som inträffar inom en kontext, diskurs, några 

ord sammansatta till en fras eller vad vi nu kan tänkas föreställa oss. För det är inte 

sammanhanget som låter orden bli till metaforer, alla ord är i grunden metaforer och kan inte 

bli mer eller mindre av något de redan är. Nu kan vinet vara torrt, runt, eldigt, omfångsrikt, 
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ihåligt, skrynkligt – ja, det kan vara vad som helst utan att det är fel eller att förvrängningen 

av verkligheten blir större än den från början var. För hur vi än anser att vinet smakar är det 

genom våra sinnesintryck vi förklarar det och oavsett om vi förklarar vinet som något av 

ovanstående eller som en rödaktig, ja rentav vinröd, vätska är det genom metaforer. För vem 

säger att vinet är rött? En vätska? Gott? Ett berusningsmedel? – det är givetvis vi själva som 

säger det och det spelar ingen roll om vi menar att vinet smakar vin, eller att vinet smakar som 

en blommande vårbukett; det är fortfarande på basis av våra intryck som vi skapar våra 

uttryck – och dessa är, menar Nietzsche, i kraft just av detta metaforiska. Anser vi att vinet 

smakar på ett specifikt sätt är det lika sant – eller kanske snarare lika lögnaktigt – som vilken 

annan beskrivning som helst. Nietzsche skriver: ”Men att en metafor hårdnar och stelnar 

garanterar för ingen del denna metafors nödvändighet och ensamrätt (Nietzsche 2005: 510).” 

Att en metafor hårdnar och stelnar innebär att uttrycket har blivit allmänt vedertaget och 

antagligen ses som ett vanligt, korrekt, bokstavligt sätt uttrycka sig på. Det är en illusion att vi 

ser de fastvuxna metaforerna som vanligt språk och som ickemetaforer. I själva verket är de 

lika mycket metaforer som de mest uppenbara sådana. Att månen lägger sin lysande slöja 

över natten, är till exempel lika mycket metaforiskt uttryckt som att säga att månen lyser, 

skiner, eller genom att solens ljus reflekteras på månen och vidare lyser på jorden. Hela tiden 

är det fråga om vår, människans, varseblivning av omvärlden och verkligheten, vilken inte får 

förväxlas med den ickeexisterande verkliga och sanningsenliga varseblivningen, och därför 

kan vi inte hävda att vi överför ett ords betydelse till något annat eftersom inget ord har en 

absolut betydelse; ett ord får en fingerad innebörd genom att vi klär dess betydelse enligt vad 

vi själva anser passande.  

 Nietzsches tankar kring metaforen och sanningen kan tyckas något drastiska för vår 

frågeställning, då uppenbarligen allt är metaforer för honom: en metafor är alltid en metafor 

för det finns inget annat. Språkets godtycklighet, som vi nu har poängterat flera gånger, är 

onekligen ett faktum och Nietzsche drar det hela till sin spets. Det hela skulle kunna leda till 

en viss problematik om vi vill bedöma sanningshalten i det som en samtalspartner säger till 

oss. Ty hur kan vi granska och värdera vår omgivning, det som vi ser, läser och lyssnar på, för 

att avgöra dess trovärdighet och kritiskt analysera det vi får oss adresserat när vi inte har en 

korrekt måttstock? Allt som sägs är lögn och metaforer genom den lögnaktiga 

varseblivningen och vi, mänskligheten, blir därför ofrånkomligt och hjälplöst förlorade i 

illusionen om vår omgivning och kan inte avgöra vare sig lögn eller sanning, metaforiskt eller 

ickemetaforiskt yttrande, bokstavligt eller figurativt språk. 
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3.3 Ricoeur och den levandegörande gnistan 

Att betrakta enstaka ord, tagna ur sina sammanhang, och genom utvärdering i en lexikal 

bemärkelse bestämma huruvida ordet används i sin ursprungliga och därmed rätta eller 

egentliga betydelse eller ej, är inget som Ricoeur var särskilt intresserad av. Alltså att göra en 

metaforgenomsökning i en text eller annan grupp ord och konstatera att ett ord används i en 

annan betydelse än vad den en gång, från början, avsågs att bli använd i. Helt uppenbarligen 

kan det upplevas som en nackdel i vårt sökande efter att finna svaret på när metaforen skall 

eller bör betraktas som en metafor, eftersom vi genom Ricoeur nu inte har en metaforsyn som 

ger oss ett optimalt sökverktyg för detta ändamål. Vi står med andra ord inför en uppgift att 

genom Ricoeurs sätt att se på metaforen ändå finna en väg till insikten om när metaforen är en 

metafor. Emellertid avvisar han heller inte den ursprungliga definitionen av metaforen som 

Aristoteles står för, även om han anser den vara begränsad, såsom ett sätt att endast finna 

metaforen men inte förstå dess betydelse i större bemärkelse, vilket ju är det som Ricoeur 

eftersträvar. Precis som Nietzsche påpekar även Ricoeur att ett ord inte kan ha en definitiv 

betydelse – ingen egentlig eller rätt betydelse kan sägas tillhöra ett ord. Och om vi då inte har 

en från början egentlig betydelse torde det väl heller inte finnas några metaforer eftersom vi 

då inte kan överföra ett ord från dess egentliga betydelse eftersom det inte finns någon sådan? 

Detta är inget som Ricoeur tar upp, varken explicit eller implicit, och även om både han och 

Nietzsche eventuellt har samma grundsyn om ords egentliga betydelse – eller kanske 

ickebetydelse – skiljer sig sedan deras sätt att se på saken. Kan vi inte identifiera specifika ord 

som metaforer, så som de är utan en vidare kontext eller liknande, måste vi förstå dem på ett 

annat sätt; resultatet blir att se på det hela kontextuellt och diskursivt. Skall vi avgöra ett ords 

betydelse kan vi med andra ord inte observera det ensamt, då ett ensamt ord inte har någon 

vidare betydelse. Vi måste ta hänsyn till dess omgivning, sammanhang och diskurs, för det är 

endast genom dem vi kan ge ord betydelse. En naturlig och självklar fråga efter ett hävdande 

som detta blir då givetvis: finns det en egentlig betydelse i ett visst sammanhang? För om vi 

skall bli varse en metafor i ett specifikt sammanhang måste det, eftersom sammanhanget är 

betydelsebärande, vara frågan om att specifika sammanhang redan på förhand har egentliga 

betydelser som sedan kan överföras till andra domäner. Eller då själva sammanhanget i sig 

ger ett särskilt ord en betydelse torde det finnas en uppsjö av betydelser knutna till ett och 

samma ord – men vilken är då den egentliga? Hur vi än vrider och vänder på saken och ur 

vilket perspektiv vi än betraktar frågan, verkar språkets godtycklighet alltid försvåra arbetet 

då den egentliga betydelsen alltid ter sig frånvarande.  
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 Det finns uppenbarligen svårigheter i sökandet efter metaforen, men som redan nämnts var 

Ricoeur inte speciellt intresserad av att hitta metaforer i syfte att endast peka på dem. Vad 

metaforer betyder, i kognitiv mening, för dem som använder dem eller de som blir mottagare 

av dem var av större intresse; alltså ett slags orsakssammanband mellan metaforen och 

mottagaren. Det Ricoeur speciellt lyfter fram är hur metaforen fungerar i kreativt och tolkande 

syfte, det som han något poetiskt beskriver som en gnista – den som levandegör språket, vår 

fantasi och tolkningsförmåga. Metaforen blir således som en abstrakt ingrediens i språket som 

bara finns där, kanske främst i våra sinnen, och det blir därför svårt att exakt avgöra när en 

metafor är en metafor; då metaforer har att göra med hur vi upplever något, tolkar det och 

genom dem utvecklar språket. Genom vår, människans, kreativa förmåga inom språket 

utvecklar vi och bygger ut orden och deras tillhörande sammanhang. Detta var ju också något 

som Aristoteles uppmärksammade genom hans ord om nödvändigheten att genom metaforer 

skapa nya uttryck för ting som inte redan har några – stolens ben, bergets fot.  

Ser vi på exemplen om hur vinet smakar – om det är torrt, runt, eldigt eller liknande – och 

undersöker det hela ur ett kognitivt perspektiv kan vi finna det tydligt vad Ricoeur beskriver 

som metaforiskt. Vi tar till oss uttrycken som beskriver vinet, att det är torrt, runt eller eldigt, 

och försöker skapa och finna betydelse; vi tolkar vinet och dess egenskaper genom våra 

sinnen och vår fantasi, och skapar en levandegörande länk mellan språket och våra 

upplevelser. Vi förstår inte vinet som eldigt i bokstavlig bemärkelse, utan vi låter uttrycket 

skapa nya och vidare innebörder – vi upplever uttrycket. Med största sannolikhet 

frambringades inte ordet ”runt” som ett sätt att beskriva smaker första gången det användes 

och vi har nu givit ordet en ny kontext att verka i. När någon en gång i tiden smakade på 

något och kände igen smaken i munnen som den runda formen ett konkret ting kan ha, att det 

var något omfångsrikt, uppfyllande och kanske mjukt och lent i den bemärkelsen att ett runt 

ting inte har vassa kanter, då frammanade det hela ett kreativt tänkande för att beskriva 

smaken – smaken blev rund. Från den ursprungliga betydelsen i sammanhang där det var 

fråga om hur något faktiskt är runt i en konkret form, levandegjordes språket och skapade en 

ny nivå, ett nytt sammanhang, för ordet att kunna ingå i. Vidare får den vi adresserar 

metaforen till använda ett kreativt, skapande tankesätt med uppfinningsrikedom för att förstå 

påståendet att smaken är rund. Vi skapar och letar efter likheterna i det ögonblick vi upplever 

en metafor – på vilket sätt är smaken rund? 

Vi kan tänka oss att de konceptuella metaforerna samspelar väl i det här sättet att se på 

metaforer, då de uppenbarligen har att göra med det kognitiva, hur vi uppfattar och förstår det 

hela. När vi hör påståendet tid är pengar börjar vi genast fundera kring hur tid kan uppfattas 
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som pengar, hur det kan anspela på att det är något man bör vara rädd om och hålla fast vid, 

men som man också kan låna ut eller eventuellt ge bort.  

Metaforen blir genom Ricoeurs synsätt uppenbarligen något svåridentifierat, då metaforen 

är upphov till de sinnliga tankebanorna där tolkning möter utveckling och hur identifierar vi 

något sådant? Vi beskrev innan, utifrån Ricoeurs perspektiv, metaforen som en abstrakt 

ingrediens i språket och detta blir, vill jag hävda, en viktig utgångspunkt för hur vi skall 

betrakta metaforen enligt Ricoeur. Han gör inte avkall på Aristoteles beskrivning av 

metaforen, det är således fortfarande något som överför en betydelse, eller en förståelse eller 

helt enkelt ett ord till en annan domän och därför bör det inte vara svårare att finna metaforer 

utifrån Ricoeur än från Aristoteles. Vidare då metaforens egentliga definition förs i 

skymundan, men fortfarande existerar, och istället denna gnista förs fram blir begreppet mer 

formbart än innan. Vi kan nu uppfatta det hela som en abstrakt språkingrediens och inte 

endast som en språklig figur begränsad av regler. Den abstrakta ingrediensen ligger latent i 

språket och är det som låter språket vidareskapas och ger nya uttryck och nya tankebanor för 

dess användare. Kanske kan vi genom Ricoeur uppfatta metaforen som språkets egen 

revolutionär som utmanar de redan existerande, egentliga, uppfattningarna kring betydelse, 

mening och användning, och gör språket dynamiskt? 

 

3.4 Lakoff och Johnson och metaforerna vi lever med 

I jämförelse med Aristoteles beskrivningar av metaforen som något vackert, eftersträvansvärt 

och framförallt något som inte går att läras ut, utan endast är något som naturliga begåvningar 

med kreativitet och smakfullhet kan använda, förklarar Lakoff och Johnson metaforen som 

något mycket större än så. De beskriver metaforen som en viktig del av språket och vårt sätt 

att tänka kring det och att det i allra högsta grad är något som används av alla som också 

använder språket. Precis som Ricoeur framställer de en kognitiv bild av metaforen, om än inte 

i en lika filosofisk bemärkelse. Något förenklat skulle vi kunna förklara att där Ricoeur 

beskriver metaforen som något som levandegör språket och utvecklar vår tolkande process, 

beskriver Lakoff och Johnson metaforen snarare som något som hindrar vårt kreativa 

tänkande kring språket i viss mening. För enligt Lakoff och Johnson är det just genom de 

metaforiska koncepten och systemen vi lever, handlar och tänker, och därmed skulle vi kunna 

påstå att vi också är låsta till koncepten och systemen i någon mån. Koncepten och systemen 

är fast förankrade i våra kulturer och samhällen genom ett långvarigt användande och innött 

beteende, och ett paradigmskifte med avseende på dessa torde därför vara en svår process. 
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Exempelvis skulle det mycket till innan vi ser metaforerna bra är varmt och dåligt är kallt
3
 på 

annat sätt, eller vårt tidigare exempel tid är pengar genom nya glasögon och istället kanske 

uppfatta att tid är mat eller tid är lera. Givetvis är det inte nödvändigtvis dåliga metaforer de 

som vi bygger våra system kring, men då vi tar dessa för givet låser vi våra sinnen runt dem 

och får svårt att uppfatta vår omgivning genom nya perspektiv – genom nya metaforer.  

 Det är således genom de metaforiska perspektiven vi lever och agerar, och det blir 

uppenbart att då det har att göra med metaforer vi lever med är det inte frågan om metaforer 

som något endast hemmahörande i diktboken eller på teaterscenen. Metaforer är något vi alla 

använder oss av. Givet att det är något vi konstant lever med i vårt språk och handlande bör 

det därför inte stå några skiljelinjer mellan bokstavligt och metaforiskt yttrande.  Men hur 

skall vi då förstå Aristoteles tankar om metaforen som något i det ovanliga språket, om vi 

anammar Lakoffs och Johnsons perspektiv? Aristoteles beskrev aldrig metaforen i samma 

kognitiva bemärkelse, men det är värt att påpeka att Lakoff och Johnson inte menar att dessa 

metaforiska koncept och system vi lever med är de enda metaforerna. De mest uppenbara och 

poetiska metaforerna liksom de döda metaforerna är givetvis fortfarande metaforer i samma 

bemärkelse som innan, de är dock inte lika intressanta som de metaforiska koncept vi lever 

med – i det givna kognitiva avseendet.  

 Vi kan konstatera, precis som för Ricoeur, att metaforen som fenomen blir något vidare 

genom Lakoffs och Johnsons synsätt än genom Aristoteles, då en ny nivå av metaforer har 

adderats. Det blir även något enklare att definiera metaforen då det bokstavliga inte är något 

vi behöver ta hänsyn till. Ser vi på uttalandet ”Jag gav honom lite tid att förklara” behöver vi 

sålunda inte längre fundera kring frasens eventuella bokstavlighet eller hur vanlig den är, 

eftersom det inte spelar någon roll i detta metaforiska avseende. Här är det metaforiska 

språket ett faktum genom den underliggande metaforen tid är pengar. Emellertid behöver vi 

fortfarande en distinktion mellan vad som är egentligt respektive icke-egentligt, eftersom 

grunden i en metafor fortfarande handlar om överförandet från det egentliga till något annat. 

Kanske behöver vi göra en synonym-analys för att klargöra ett uttrycks egentliga eller icke-

egentliga användning? Tid är inte pengar eftersom vi inte kan stoppa ner tid i plånboken eller 

i affären göra ett utbyte mot tid till det vi vill ha. Men är pengar endast det som vi kan stoppa 

ned i plånboken eller handla för? Ser vi på ett kontoutdrag och uppfattar saldot på kontot är 

det endast en abstrakt kombination av siffror som indikerar vilket värde som finns på kontot i 

fråga, och just värdet är det intressanta i det här fallet. Pengar har ett värde men värde behöver 

                                                
3
 Vi kan till exempel tala om att bli varmt mottagen eller att det är kalla tider. 
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inte röra pengar i sig. Talar vi om tid som något vi kan ge, låna, spara, kasta och så vidare är 

det en indikation på att tid för oss är något värdefullt – vi har en begränsad tid att leva och vi 

vill göra något värdefullt av den. Kanske är då metaforen tid är pengar felaktig? Metaforen 

tid är värdefullt ser ut att bättre passa in i sammanhanget. Följaktligen måste vi naturligtvis 

fråga oss om tid och värde är olika saker, eller om tid egentligen inte är värdefullt, eftersom 

om tid faktiskt är – egentligen är – värdefullt kan det inte betraktas som en metafor. Vi 

behöver således bestämma vad som är egentligt, då vi nu tycks vara farligt nära att göra 

egentligt och bokstavligt till synonymer. Bokstavligt behöver vi som redan nämnt inte ta 

hänsyn till i vårt sätt att betrakta metaforer, men vi måste ta hänsyn till det egentliga och det 

som inte är egentligt eftersom överföringen dem emellan är metaforens fundament. Den enda 

utväg jag finner möjlig är att betrakta ett tautologiskt uttryck som det egentliga. Tid är tid, 

pengar är pengar och värdefullt är värdefullt är således endast det som går att betrakta som 

det egentliga, även då vi eventuellt ser tid, pengar och värde som mer eller mindre samma 

sak, eller åtminstone något med samma egenskaper.  

 Betraktar vi vinet som torrt, eldigt, eller som en vårbukett genom Lakoffs och Johnsons 

metaforteori händer det egentligen inget spännande. Det är ingen tvekan om att det är 

metaforiska uttryck, i kraft av uppenbara och tidigare nämnda orsaker, men det är emellertid 

inga uttryck som fullt ut fungerar genom metaforiska koncept; det är inga metaforer vi lever 

med. Lakoff och Johnson har med andra ord inga problem med att definiera metaforen som ett 

brett begrepp, och det de har gjort är att utöka det redan existerande, traditionella sättet att se 

på metaforer genom att föra in dem i de såkallade koncepten och systemen vi tänker och 

agerar i och genom. De poetiska, döda och uppenbara metaforerna finns sålunda fortfarande, 

men är inte lika intressanta för teorin om metaforerna vi lever med.  

 

Del III 

4 Konklusion 

Vi har nu undersökt de för uppsatsen aktuella teorierna och låtit dem utstå både genomgång 

och diskussion. Man kan tycka att vi nu borde ha funnit svar på vår fråga och övriga dubier 

kring metaforen och våra ord – när är det egentligen korrekt att uppfatta metaforen som en 

metafor? Begreppet ’metafor’ har fått rinna genom diverse identifikationsfilter för att om 

möjligt finna det riktiga sättet att förstå begreppet. Genom närläsning och kritisk diskussion 

har vi sökt efter detta egentliga och riktiga sätt, den egentliga betydelsen, den egentliga 

användningen. Det skulle ha varit trevligt att nu med rak arm kunna peka på ett antal ord och 
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säga: Där har vi en metafor, där ett bokstavligt uttryck och här har vi gränsdragningen dem 

emellan. Emellertid tycks begreppen tröstlöst glida oss ur händerna och svaren är både för få 

och för många. Ser vi på vår frågeställning kanske vi dock kan antyda en viss redan 

existerande förståelse för det hela. Vi frågar oss ’när’ en metafor skall eller bör betraktas som 

en metafor och inte ’vad’ en metafor är, och således torde vi alltså ha en typ av 

överenskommelse för vad vi skall betrakta en metafor som – i definierande bemärkelse. Och 

givetvis är det till vår fördel att vi har en given, i varje fall i någon mån, definition av vad en 

metafor är, och det är också nödvändigt. Skall vi bestämma när natten inträffar måste vi först 

veta vad natten är för att undvika endast ett gissande i mörker. Men vidare hjälper det oss inte 

enbart att vi vet vad en metafor är, på samma sätt som att vi vet vad en stol är men likväl har 

svårigheter att ange den exakta gränsen när en stol är en stol eller när det istället är frågan om 

en pall, fåtölj eller soffa. Gränsdragningen ter sig osynlig men ändå där, precis som för 

metaforen.  

 När vi utreder begreppet metafor, de tillhörande teorierna och vidrörande sidospår kommer 

vi ofrånkomligt in på frågor angående det egentliga, det bokstavliga, det vanliga, och ofta är 

det något som står i motsats till metaforen. Vi har möjlighet att uttrycka oss dels bokstavligt, 

dels metaforiskt, och det är bland annat ur denna diskussion om dels ett vanligt dels ett 

ovanligt sätt att uttrycka sig som denna uppsats har blommat ut. För vissa menar som bekant, 

att metaforen inte hör hemma i det allmänt vedertagna språket som vi varje dag använder. Jag 

ställer mig skeptiskt till ett sådant påstående och anser snarare att det rör sig om ett smalt och 

trångt sätt att uppfatta metaforen; och kanske ett tråkigt sätt – om man får fälla ett sådant 

yttrande. För på vilket sätt avspeglar ett sådant konstaterande vår omgivning, om inte endast 

genom att uppfatta språkliga färger och nyanser i diktboken eller på teaterscenen? Även det 

vanliga språket, om vi nu skall anta att det också finns ett ovanligt språk, kan bjuda på 

nyskapande och uppfinningsrika ordkombinationer; som alltså inte stämmer överens med 

ordens lexikala betydelse eller från början avsedda användningsområden. Ordens betydelser 

förändras, slits ut och bleks,
4
 och metaforerna är en bidragande faktor till denna språkets 

förändring. För det är väl när vi använder ord på nya sätt, där de egentligen inte hör hemma 

från första början, som vi också skapar nya användningsområden för dem och breddar 

språket. Ricoeurs sätt att se på metaforer anser jag vara väl överensstämmande med detta 

synsätt, då vi kan säga att metaforerna breddar och levandegör språket och låter ordens 

användare inspireras av en fantasi; det är metaforen som en gnista vi talar om. Detta 

                                                
4
 För att använda Derridas uttryckssätt från The White Mythology (1974) som vi talade om i inledningen. 
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förhållningssätt till metaforen lägger det bokstavliga och icke-bokstavliga i skymundan för att 

hellre ge plats åt metaforen i diskursen, kontexten och våra sinnen. Det spelar således ingen 

större roll huruvida det är frågan om bokstavligt eller icke-bokstavligt språk då det är 

metaforens effekt som är intressant – vad är och vad betyder metaforen för oss?  

 För Aristoteles var det vanliga och ovanliga språket mer viktigt för hur vi skall betrakta 

metaforen. Kanske är det inte helt märkligt heller då han lade stor vikt vid att beskriva 

metaforens användningsområden och hur man bör gå tillväga med dem. Smakfullt, intressant 

och tilltalande språk var att lägga stor vikt vid och sålunda hur man bör blanda det enkla och 

det speciella, det vanliga och det ovanliga, metaforer och icke-metaforer. Den kognitiva 

aspekten av metaforanvändande, som Ricoeur och Lakoff och Johnson var mer roade av, 

lades alltså ingen större uppmärksamhet på från Aristoteles sida, mer än den tilltalande vackra 

effekten som produceras vid dess användande. Aristoteles är vidare något besvärlig att få ett 

definitivt grepp om när han talar om metaforens förhållande till det vanliga och det ovanliga 

språket. För å ena sidan hör metaforer inte till det vanliga, men å andra sidan hör de dit ändå – 

ibland; det är upp till var och en att avgöra huruvida ett uttryck är något som hör till den 

vanliga eller ovanliga repertoaren för en själv. Ordet eller uttrycket blir således något man 

själv väljer om det skall betraktas som en metafor eller ej – men ändå inte. Vi får inte glömma 

metaforens definition: att överföra ett ords egentliga betydelse till något annat. Vi använde 

stolens ben som exempel tidigare, där vi alltså kom fram till att stolen inte kan ha ett ben i 

uppenbart bokstavlig bemärkelse – stolen har ingen kropp, är varken människa eller djur. I 

detta avseende måste uttrycket alltså räknas som en metafor, men vi skulle ljuga om vi påstod 

att uttrycket var ovanligt. Är då uttrycket fortfarande metaforiskt? Problematiken är ett 

faktum.  

Lakoff och Johnson är onekligen mycket enklare att tolka då de menar att vi talar vanligt 

och bokstavligt, men vi levererar språket genom metaforiska koncept. Givetvis finns det även 

totalt uppenbara och konstlade metaforer som inte hör till det bokstavliga språket, men de hör 

inte heller till de metaforiska koncepten som vi lever med. De intresserar sig endast för de 

bakomliggande metaforerna som strukturerar vårt språk, handlande och tänkande. För det är 

just detta påstående att vi påverkas genom metaforer, som jag anser det viktigt att beakta. 

Därför bör vi inte avfärda metaforen som endast hemmahörande i konstlat språk. Black, vars 

tankar vi hastigt snuddade vid i inledningen, beskriver i sitt exempel ”Människan är en varg” 

hur vi påverkas genom metaforer. Våra kulturella myter om hur vargen är en blodtörstig och 

mordisk varelse färgar av sig på hur vi uppfattar människan med samma egenskaper. Detta är 

applicerbart även på andra metaforer. Jag nämnde ett exempel där finansminister Borg yttrade 
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sig om finanskrisen som en vargavinter. Vi låter då finanskrisen få vargavinterns egenskaper 

och vi agerar därefter. Black beskriver hur vi ser likhet i metaforen och det den syftar på 

genom att vi i det metaforiska yttrandet implicit uppfattar det som en liknelse. Människan är 

en varg uppfattar vi således som människan är som en varg. Själv finner jag det vanskligt att 

peka ut de eventuella implicita förståenden som just detta. Om man är något ligger det i 

sakens natur att man också är som det man är, eller åtminstone har vissa av dess egenskaper. 

Det blir således ett redundant och möjligtvis felaktigt påstående att vi skulle uppfatta att vara 

och att vara som på samma sätt. För visserligen indikerar både metaforen och liknelsen 

samma sak: att vi innehar en vargs egenskaper, som exemplet ovan. Men metaforen och 

liknelsen är sedan olika saker och vi uppfattar dem på olika sätt. Det är skillnad på att vara en 

pappa och att vara som en pappa, eller att vara en varg och att vara som en varg. Liknelsen är 

mildare och inte lika definitiv som metaforen och givetvis uppfattar vi det också så. Vidare 

kan vi påstå att om vi skall se Blacks påstående som sant kan vi likväl säga att ”att vara som” 

implicit indikerar ”att inte vara”, eftersom om man är som något, är man endast en avbild av 

något – man liknar något i en viss bemärkelse. Därmed blir liknelsen metaforens motsats och 

står i klar kontrast med Aristoteles påstående att även liknelser är metaforer. Med detta sagt 

kan vi i vilket fall konstatera metaforen som något som fungerar som ett sätt att påverka oss 

på ett eller annat vis. Jag sällar mig till Aristoteles förhållningssätt när han menar att liknelsen 

är en förlängd metafor och inte att metaforen skulle vara en förkortad liknelse.  

Det bokstavliga och det icke-bokstavliga har uppenbarligen ingen tydlig gränsdragning. 

Redan Aristoteles nämnde det genom påpekandet att ett uttryck som är vanligt för en kan vara 

ovanligt för en annan och vice versa. Detta förstod även Nietzsche och menade att bara det att 

olika språk existerar (vilket onekligen innebär att ett ord är vanligt för en, men inte för en 

annan) är ett bevis på ordens godtycklighet och att det inte kan finnas ett sant och riktigt 

samband mellan orden, betydelsen och verkligheten – allt är metaforer, metonymier och 

antropomorfismer, som han uttryckte det.
5
 Det blir med andra ord ytterst subjektivt för vad 

som skall räknas som metaforer eller egentligt språk – om det nu finns något egentligt sådant. 

Visserligen måste vi hålla med om att det inte går att fastställa ett ord som ’egentligt-

egentligt’, vilket givetvis Nietzsche inte är den enda som har påstått. Orden i sig är inte 

uppbyggda av atomer eller skapas ur intet, vi kan inte använda orden som naturliga 

komponenter ur det sanna universum. Det är alltid vi som bygger orden och ger dem 

tillhörande betydelser och vi kan därför inte säga att orden återspeglar verkligheten – det 

                                                
5
 Se 2.2 sid. 8 om hur Nietzsche beskriver sanningen. 
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egentliga – på ett sant och adekvat sätt, eftersom det är vi själva, var och en, som avgör 

tillhörigheten för våra yttringar.  

Har vi då ett svar på vår fråga? När är en metafor en metafor och när är den istället ett 

allmänt vedertaget begrepp om hur något egentligen förhåller sig? Är allt metaforer, som 

Nietzsche menar? Till stor del måste vi hålla med Nietzsche när han beskriver sanningen och 

hur vi uppfattar den, men att fastslå allt som metaforer är inget som jag i första hand vill göra. 

Metaforer finns och det finns uttryck som inte är metaforer – det är min åsikt. 

Gränsdragningen å andra sidan är svårare att identifiera, och kanske finns det ingen 

gränsdragning, kanske är godtyckligheten gränsen. Omöjlig att finna då den ständigt rör sig 

och aldrig klart och bestämt, en gång för alla, avgör den. 

Ricoeur har givit mig stor inspiration för vad man kan betrakta metaforen som. Gnistan går 

inte heller att tydligt begränsa och ruta in, men likväl finns den där. Och det är heller inte 

meningen att det skall gå att exakt begränsa definitionen, utan det är definitionens innebörd 

som är det intressanta. Att betrakta metaforen som något som levandegör språket, ger dess 

användare fantasi och hjälper oss att tolka, är för mig en sund inställning till metaforen. 

Aristoteles och den ursprungliga definitionen finns kvar där än, men den har fått en utvidgad 

betydelse. Metaforiska koncept, poetiska utsmyckningar, beskrivningen av ett vins smak – de 

är alla metaforer om än i olika skepnader; för det finns ingen absolut och exakt definition av 

metaforen och det finns ingen absolut och exakt avgränsning för när något skall betraktas som 

en metafor eller ej, precis som våra resterande ord inte har en absolut och exakt betydelse.  

Språket är en tillfällighet som produceras genom nyskapande, där orden är verktyg för att 

bygga metaforer. Det är inte orden i sig som är metaforer, det är vi, i kombination med 

sammanhang, diskurs och uttryckssätt som avgör metaforen och när den skall betraktas som 

just metafor.  
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