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ABSTRACT 

 

Uppsatsen handlar om metaforer i det vetenskapliga språket. Jag har inte, som många före 

mig, behandlat hur metaforer och andra bilder styr vår uppfattning av verkligheten. I stället 

har jag koncentrerat mig på att analysera metaforens struktur. Det vill säga 

meningsöverföringen mellan bokstavlig och icke-bokstavlig betydelse. Min tes är att det kan 

ske en andra meningsöverföring, där den icke-bokstavliga betydelsen får bokstavlig betydelse. 

Detta är utgångspunkten för uppsatsen. Det är när denna andra överföring skett, som man kan 

börja tala om en autopoiesisk metafor, eller att metaforen blir ett autopoiesiskt system. 

 

Autopoiesis är ett begrepp jag lånat från Niklas Luhmann och använt på samma sätt. Han tog 

det från biologin och visade att det även går att använda på sociologin. Jag tar det från han 

och visar att det även går att använda för att analysera språket.  

 

I ett par exempel försöker jag visa upp metaforernas struktur. Hur de blir autopoiesiska, hur 

man ska kunna analysera strukturen genom att se på vad som refereras till inom metaforen. 

Med uppsatsen vill jag både visa upp exempel på autopoiesiska modeller, men även 

presentera ett sätt att analysera dem, för att man ska kunna undvika de faror som finns med att 

omedvetet använda sig av autopoiesiska metaforer. 

 

En av uppsatsens viktigaste slutsatser är att den autopoiesiska metaforen skapar ett innanför 

och ett utanför. Jag talar då med Luhmanns ord om ett innanför och utanför systemet. Tanken 

är att man ska kunna se metaforen som ett slutet system, som endast kan ta in omvärlden 

systemrelativt. Det skapar i sin tur två olika sanningsvärdet, ett som är sant inom systemet och 

ett som är sant utanför. Dessa två sanningsvärden kan inte stödja eller ens uttala sig om 

varandra. 

 

Mot slutet av uppsatsen diskuterar jag löst kring den mängd av sociologiska begrepp med 

metaforiska inslag, samt möjligheten att utveckla den autopoiesiska analysen av metaforer, till 

att vara en begreppsanalys. Det gäller framför allt att för det första bli varse om själva 

metaforen, vilket inta alltid är det lättaste, samt att vidare kunna analysera den, genom att 

blottlägga själva strukturen. 

 

Nyckelord: metafor, autopoiesis, system, meningsöverföring, sanningsvärde 
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1. INLEDNING 

 

Den här uppsatsen handlar om metaforer som autopoiesiska system. Jag ska noggrant gå 

igenom såväl begreppet metafor som autopoiesis. Enkelt uttryckt handlar uppsatsen om när 

metaforer får egna liv, när de refererar till sig själva och sina egna attribut snarare än till den 

verklighet de är tänkta att referera till.  

 

För att förklara hur det går till och framför allt vilka konsekvenser det får, använder jag mig 

av begreppet autopoiesi. Jag kommer att göra klart att införandet av detta begrepp i 

sammanhanget är högst nödvändigt. När jag säger att metaforerna får ett eget liv, menar jag 

inte det metaforiskt. Jag menar att metaforer bokstavligen får ett eget liv. För att förstå det 

använder jag autopoiesisbegreppet, på det sätt som Niklas Luhmann använder det, så att det 

även innefattar icke-levande system. I uppsatsen ska jag visa att detta inte är så krångligt eller 

svårbegripligt. Jag tror att det som behövs, är en ordentlig genomgång av begreppen metafor 

och autopoiesis.  

 

Efter denna inledande del kommer jag att ägna en del av uppsatsen åt begreppet metafor. Det 

kan tyckas vara överflödigt, eftersom de flesta vet vad en metafor är, men jag tror ändå att en 

kortare genomgång kan vara på sin plats, eftersom begreppet är centralt för hela uppsatsen. 

Det är inte säkert att alla har en klar uppfattning av vad en metafor verkligen är. Det krävs en 

grundläggande definition av begreppet, som jag kan arbeta utefter.  

 

Uppsatsens tredje del ägnas åt autopoiesis. Det är ett svårare begrepp. Trots att det är ett 

etablerat sociologiskt begrepp, så känner jag att det kräver en genomgång. Jag kommer att 

visa på vilket sätt begreppet används inom biologin, av Luhmann och slutligen hur jag 

använder mig av det.  

 

I den fjärde delen kommer jag att titta på metaforen som ett autopoiesiskt system. Här är 

tanken att definitionerna av metafor och autopoiesi, från de tidigare delarna, är klara. Här 

försöker jag visa att autopoiesi kan användas för en djupare analys av metaforer. Jag ska visa 

med exempel, hur man med autopoiesibegreppet förstår på vilket sätt problem med 

metaforanvändandet uppstår. Detta är uppsatsens viktigaste del, men den är beroende av de 

föregående och bör följa naturligt på dem.  
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Den fjärde delen avslutas med ett kort avsnitt som behandlar möjligheten att utöka den analys 

som presenterats i samma del, till att inte bara gälla metaforer. Uppsatsen avslutas med en 

femte del, där jag ska visa hur mitt resonemang förts, samt presentera de slutsatser jag kunnat 

dra. 

 

1:1. Problemformulering 

 

Såväl vardagsspråket som det vetenskapliga språket vimlar av metaforer. Det är inget märkligt 

med det och inte heller något av nödvändighet dåligt. Låt mig visa med ett exempel på hur 

metaforer används i språket.  

 

Säger man att tidens tand har gnagt på många av våra antika statyer, så är det en metafor som 

de flesta av oss förstår. Vi förstår att väder, vind, avgaser, skadeinsekter, et cetera med tiden 

sliter på en staty. Vi förstår att tiden inte har tänder som den gnager på statyn med, vi förstår 

att det är som om tiden hade tänder att gnaga på statyn med. Metaforen är så etablerad att vi 

inte måste tänka omkring den och försöka tolka den. Vi tolkar inte tidens tand, som att tidens 

tänder blir sämre och sämre (som våra egna blir när vi åldras) och till slut slutar att kunna 

gnaga på de antika statyerna. Skulle vi tolka metaforen så, skulle vår slutsats bli att vi inte 

behöver oroa oss för de antika statyerna. Tiden tand blir sämre och sämre hela tiden, snart 

kommer de sluta gnaga, vi behöver inte skydda statyerna.  

   

Med metaforen tidens tand, är det ingen fara. Den är etablerat i vårt språk och vi förstår den 

utan att tänka. Skulle vi behöva tänka runt en metafor, så förstår man den antagligen av det 

sammanhang som den uttalas i. Problemen uppstår istället när metaforen refererar till sig själv 

och sina egna attribut. När tidens tand inte refererar till den verklighet den försökt förklara, d 

v s tidens nedbrytande kraft, utan till tänders egenskaper – att de blir sämre med åren. Att man 

slarvar med en metafor och omedvetet går från att använda metaforen som något som är som 

om, till att helt enkelt vara. Det är genom denna omedvetna övergång som jag menar att 

metaforen får ett eget liv, den refererar till sig själv. Det är i detta problem som min 

frågeställning grundar sig.  

 



 3

1:2. Frågeställning 

 

Min frågeställning blir: Vad menas egentligen med att metaforer bokstavligen får ett eget liv? 

Hur går det till och vilka konsekvenser får det? 

 

Detta måste givetvis avgränsas. Jag väljer att avgränsa det till metaforer inom vetenskapen, 

inom sociologin. De konsekvenser jag talar om är med andra ord de konsekvenser som det får 

för den vetenskapliga förståelsen av teorier och begrepp som rör sig med autopoiesiska 

metaforer.  

 

1:3. Syfte 

 

Det är mycket viktigt att jag klargör syftet med uppsatsen. Det kan verka var en 

språkvetenskaplig uppsats, om man tittar på inledning och problemformulering. Det är viktigt 

att poängtera att så inte är fallet. Att skriva en språkvetenskaplig uppsats skulle falla utanför 

ämnets ramar. Dessutom saknar jag kompetens att göra något sådant. Det är snarare en 

vetenskapsteoretisk uppsats, specifikt för den sociologiska vetenskapen.  

 

Jag vill presentera ett sätt att analysera teorier och begrepp med metaforiska inslag. Dessutom 

vill jag varna för att använda metaforer oförsiktigt. Det primära syftet är att visa hur man kan 

analysera metaforer inom sociologin, genom att se dem som autopoiesiska system.  

 

Man skulle kunna se uppsatsen som ett förarbete till den autopoiesiska begreppsanalysen, som 

jag endast ytligt kommer att beröra. Vill man, så kan man se det som ett syfte med uppsatsen, 

det att jag närmar mig vad jag resonerar kring i slutet av del fyra. Jag tror dock inte att 

uppsatsens legitimitet är beroende av detta syfte. Som jag ser det bör uppsatsen kunna stå för 

sig själv. 

 

I uppsatsens fjärde del kommer det att bli tydligt att uppsatsen behandlar ett ämne som är av 

sociologiskt intresse. Man kan möjligen anklaga min uppsats för att inte vara sociologisk, då 

det snarast är en uppsats om sociologi. Jag har inte gått utanför sociologins område, eventuellt 

sjunkit ner till en metanivå då jag sysslar med vetenskap om vetenskap. Jag ser själv inget 

problem med det.  
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1:4. Metod 

 

Min metod är strikt teoretisk. Det skulle möjligen kunna gå att bevisa premissernas giltighet 

empiriskt, men uppsatsen kräver en så pass stor teoretisk genomgång att det inte finns någon 

möjlighet att också göra en empirisk undersökning. Jag tror inte heller att någon sådan är 

nödvändig att göra. En tänkbar empirisk undersökning hade varit att analysera sociologiska 

texter, men jag nöjer mig med att analysera ett par sociologiska begrepp (se del 4). Dessa är 

dock så få, att man knappast bör kalla det för en empirisk undersökning, utan exemplifiering. 

 

Framför allt ska jag använda mig av Luhmanns teori om autopoiesiska system och väl vald 

litteratur om metaforer. Dessutom ska jag ta upp exempel för att poängtera och tydliggöra vad 

jag skrivit. Delarna två och tre är nästan helt refererande. Det är här den inlästa litteraturen 

pressenteras. I den fjärde delen analyseras delarna två och tre.  

 

 

 

2. METAFOREN 

 

Det finns två grundläggande filosofiska uppfattningar om metaforer. Det är dels den 

dekorativa uppfattningen, som vi tillskriver Aristoteles (384 – 322 f kr). Han behandlar 

metaforer i sina studier av poetik och retorik. I retoriken menar han att det framför allt gäller 

att välja så passande metaforer som möjligt, för att övertyga. I diktkonsten handlar metaforen 

om att göra en transport från arten till släkten, eller tvärt om. Som exempel säger han: 

Tiotusen bedrifter har Odysseus utfört. Här står det speciella talet tiotusen (arten), för det 

allmänna många (släkten). (Aristoteles 1994: s. 56) Den andra uppfattningen om metaforer, är 

att de fyller en kognitiv funktion. Upphovsmannen sägs vara Giambattista Vico (1668 – 

1744). Mera sentida bärare av samma uppfattning om metaforernas kognitiva funktion är 

Lakoff och Johnson som presenterat sin teori framför allt i boken Metaphors We Live By 

(1980). Det finns ingen nödvändig motsättning mellan dessa båda uppfattningar. Man kan se 

det som att man i vissa tillfällen använder sig av metaforens dekorativa funktioner och i andra 

dess kognitiva funktioner. Den här uppsatsen handlar dock om metaforens kognitiva 

funktioner, vilket betyder att jag nu lämnar Aristoteles därhän och framför allt använder mig 

av Lakoff och Johnson. 
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Ordet metafor kommer ur grekiskans metafora som betyder överföring. Med metafor menar 

man att man tar ett uttryck från sitt naturliga sammanhang och använder det i ett annat. Att det 

kommer ur grekiskans ord för överföring, har att göra med att man gör en meningsöverföring, 

då man förbinder en bokstavlig mening med en icke-bokstavlig. (Lübcke, red.: 1994, s. 367) 

Denna meningsöverföring är jag intresserad av att analysera i den här uppsatsen. Man kan se 

det på den metafor jag gick igenom i problemformuleringen, att tidens nedbrytande kraft, 

förbinds med den icke-bokstavliga meningen tidens tand.  

 

Metaforen består av ett bildled och ett sakled. Tar man metaforen ”Livet är en teater”, så ser 

man enkelt att ”livet” här måste vara sakledet och ”teater” bildledet. I uppsatsen kommer jag 

att använda dessa två begrepp. Metaforen är själva meningsöverföringen mellan sakled och 

bildled och det är meningsöverföringen som denna uppsats handlar om. Dessa tre begrepp, 

meningsöverföring, sakled och bildled är med andra ord centrala för uppsatsen. 

 

I den här uppsatsen använder jag möjligen begreppet metafor något slarvigt. Metaforen är 

egentligen bara en av fyra troper. De tre andra troperna är metonymi, synekdoke och ironi. 

Om man kort ska försöka att beskriva dessa troper, så kan man säga att metonymi baserar sig 

på närhet. En metonymi kan t ex vara Jag läser Kafka, när man talar om att man läser 

litteratur, skriven av Kafka. Det är närheten som förbinder metonymin med sakförhållandet. 

Ironi däremot, baserar sig på olikhet. Som när en lärare kallar sina busiga elever för sina 

änglar. En ironi kan dock vara sann, t ex när man säger att Börsdagen inte direkt bjöd på 

någon klang och jubelföreställning. Synekdoke är en form av metonymi. Det är när en del av 

helheten får representera helheten, t ex när man säger ”blekansikte” om människor som har 

ljus hudfärg. Metaforens utmärkande egenskap bland de andra troperna, är att den baserar sig 

på likhet, att det finns en likhet mellan bildled och sakled. Jag ska inte fördjupa mig 

ytterligare i de olika troperna. Den intresserade kan få en bra översikt genom att läsa Ralf 

Wadenströms föreläsningar på internet, http://www.wadenstrom.net/metaforer (Wadenström 

2004-05-04). Där har jag själv har funnit en bra genomgång av metaforer. Den här uppsatsen 

handlar framför allt om metaforer, men det finns inget som hindrar att analysen också skulle 

kunna användas även på andra troper.  

 

Liksom de andra troperna, så liknar metaforen även allegorin och liknelsen. Man kan dock se 

på dessa som utdragna metaforer, eftersom de innebär samma meningsöverföring och har 

samma effekt på förhållandet mellan sakled och bildled. Liknelsen är mer utdragen och 
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uttalad än metaforen. Livet är en teater, är en metafor, Livet är som en teater, är en liknelse. 

Innebörden är alltså den samma, liksom förhållandet mellan sakled och bildled. Allegorin är 

en liten berättelse som bygger på bildliga uttryck, t ex fabeln. I den här uppsatsen behöver jag 

inte göra någon skillnad på liknelser, allegori och metafor. 

 

Det uppstår ett problem redan från början när man kritiskt ska arbeta med metaforer. Det 

påpekas ofta, t ex i Olof Petersson Metaforernas makt (1989, s. 11), att ordet metafor självt är 

en metafor. Detta måste man arbeta utefter och ta som en varning. Det är svårt att själv 

undvika att använda sig av metaforer, när ämnet känns abstrakt och nödvändigt att förklara i 

bilder. Som när Hobbes kategoriskt fördömer användandet av metaforer i sin bok Leviathan 

(1972, kap I:iv) och missar att boktiteln i sig är en bild av staten (som han liknar vid 

Leviathan, odjuret i Jobs bok). 

 

Jag skriver egentligen inte om huruvida metaforer är önskade eller ej i det vetenskapliga 

språket. Det är en fråga för sig. Om detta skriver Petersson (1989, s. 11 att: […] på 

naturvetenskapliga förebilder byggd vetenskapsuppfattning blir metaforerna huvudsakligen 

något av ondo. De vaga bilderna bör, enligt denna syn, ersättas med strikt 

operationaliserade, prövbara variabler. Motståndarna till denna syn på metaforer 

understryker istället metaforernas stora värden. I det nakna avskalade variabelspråket, går den 

språkliga rikedomen förlorad (ibid.). Jag resonerar inte vidare kring detta. Oönskade eller inte, 

så vet vi att metaforerna finns i det sociologiska vetenskapsspråket. Jag är intresserad av att se 

på hur metaforer kan analyseras. 

 

2:1. Att analysera metaforer 

 

Kravet att alla metaforer ska kunna analyseras är för strängt, då alla metaforer inte kan ses 

som hypoteser som kan testas. Däremot kan vissa metaforer testas. Ta Goffmanns metafor om 

vardagslivets dramaturgi (Goffmann 2000). Han bygger sin teori på en liknelse mellan 

vardagslivet och teaterscenen. Det är en metafor man empiriskt skulle kunna testa. Goffmans 

skriver bland annat om frontstage och backstage och hänvisar till teaterns ”på scenen” och 

”bakom scenen”. På scenen går skådespelaren in i sin roll och spelar den på det sätt som 

publiken, som symboliserar omvärlden, kan förvänta sig av honom. Sen kan han när han gått 

av scenen, backstage, och inte längre syns och hörs av publiken, gå ur sin roll. Så menar 

Goffmann att det fungerar i vardagslivet också. En servitris som får dåligt med dricks håller 
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god min framför gästen, men svär över honom i köket. Denna metafor går att analysera. Det 

är bara att gömma sig i köket på en restaurang och undersöka hur servitrisernas beteende 

förändras beroende på om de befinner sig i köket (backstage) eller i matsalen (frontstage). Det 

går att testa den dramaturgiska metaforens empiriska innehåll. 

 

Alla metaforers empiriska innehåll går dock inte att testa och vi kan heller inte ställa det 

kravet på dem. Det vore som sagt ett för strängt krav. Jag tror dock att det finns ett sätt att 

analysera metaforer, genom att man tittar på 1) vad de refererar till och 2) hur de uppfattas 

och används. Jag vill alltså inte göra ett empiriskt test av metaforerna. Jag vill istället titta på 

hur meningsöverföringarna ser ut. Vad är det som är bokstavligt och vad är icke-bokstavligt? 

Det är inte alltid uppenbart. Om man tar Bourdieus kapitalteori, så är det inte säkert att man 

ens upplever den som metaforisk. Bourdieu säger att vi har olika sorters kapital och olika 

mycket av de olika sorterna. Man kan ha mer eller mindre av ekonomiskt, kulturellt och 

socialt kapital. Med ekonomiskt kapital förstår vi innebörden. Det är det som vi till vardags 

tänker på som kapital helt enkelt. Hur ska vi då förstå kulturellt kapital? Jo, vi måste förstå det 

utifrån vad vi vet om (ekonomiskt) kapital. Det är en metafor. Mina kunskaper om klädkoder, 

böcker, opera, et cetera, det bär jag med mig och kan använda som om det var mitt kapital.  

 

Här måste man alltså både analysera orden för att komma fram till att det är en metafor och 

sedan se var den bokstavliga meningen ligger. Den bokstavliga meningen bör alltid ligga hos 

det som metaforen refererar till, det som metaforen är som om. Vill man studera hur 

meningsöverföringen ser ut, så måste man titta på hur metaforen används. Är det så att 

Bourdieus metafor används som just en metafor, eller används den som att så är fallet? Märk 

här att jag inte anklagar Bourdieus metafor. Jag tänker mig det som en välgrundad metafor, 

som är fruktbar att använda. Det är sättet man resonerar kring den och vad man tillskriver den, 

som jag vill analysera. Det tycks vara lätt att gå ifrån att man ser t ex akademiska poäng, som 

ett kulturellt kapital, till att man tillskriver dessa akademiska poäng andra egenskaper än de 

har, just därför att man liknar dem vid kapital. En egenskap som kapital garanterat har, men 

som det är tveksamt om akademiska poäng har, är att det går att växla. Man kan växla det 

kapital man har bundet i fastigheter, till kapital i japanska yen, eller skogsmark. Är det så med 

akademiska poäng? Kan man växla in sitt ekonomiska kapital och få ut akademiska poäng? 

Svaret är nej. Möjligen har den som har ett stort ekonomiskt kapital större förutsättningar att 

skaffa sig akademiska poäng, speciellt i länder med avgiftsbelagda universitetsstudier, men 

detta är inte det samma som att det akademiska kapitalet går att växla. Här är det viktigt att 
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göra skillnad på de olika typerna av kapital. Det går att växla ekonomiskt kapital inom den 

ekonomiska kapitalarten, t ex från skogsmark till kronor. På samma sätt är det möjligt att man 

kan växla kapital inom den kulturella kapitalarten. Det ger kapitalmetaforen stöd, att kulturellt 

kapital är växlingsbart på ett liknande sätt som det ekonomiska kapitalet. Man måste dock 

vara klar över att detta gäller växling inom kapitalarterna. Användningen av kapitalmetaforen, 

gör dock att man gärna får uppfattningen att de olika kapitalarterna förhåller sig till varandra 

på samma sätt som olika typer av ekonomiskt kapital, t ex skogsmark och kronor. Det är 

felaktigt på så sätt att man lägger för stor innebörd i kapital och dess egenskaper och attribut 

när man tolkar metaforen 

 

När Bourdieu skriver om social mobilitet, på så vis att det finns en ”stående möjlighet att 

konvertera en art av kapital till en annan, enligt för tillfället gällande växlingskurser” 

(Bourdieu 1993, s. 285), så gör han själv det misstaget. Jag ska vara rättvis och säga att det 

bara sker en enda gång i artikeln, att han föredömligt använder sig av begreppet 

konverteringsstrategier (han går inte i fällan och kallar det att växla kapital).  

 

Felet man gör här är alltså att man tillskriver de akademiska poänger kapitalets egenskaper, på 

grund av att man använder sig oförsiktigt av metaforen. Kanske har man inte ens klart för sig 

att kulturellt kapital bör ses som en metafor. På andra sätt är det givetvis så att det kulturella 

kapitalet kan ses som ett kapital, inte tu tal om det. Det borde inte vara några problem att 

finna situationer där en hög utbildningsnivå imponerar mer än en stor ekonomisk 

förmögenhet. Man ska dock veta att Bourdieus begrepp är en metafor. Jan Carle skriver i 

Moderna samhällsteorier att ”Bourdieu [inte ser] begreppet som ett rent analytisk eller 

empirisk distinktion utan som en metafor.” ( Carle i Månson (red.), 1998, s. 398).  

 

Denna utsvävning i Bourdieu ska bara ses som ett exempel på hur metaforer används, inte 

som en kritik mot Bourdieu. Det är heller inte ett exempel på hur metaforer bör analyseras, 

det ska jag komma in på senare. Till det behöver jag Luhmanns begrepp autopoiesi. Med hjälp 

av det är tanken att jag ska kunna analysera metaforer djupare, än vad jag nyss gjorde. Tanken 

är också att kunna analysera mindre uppenbara metaforer.  
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2:2. Metaforen får ett eget liv 

 

Innan jag går vidare ska jag bara kort gå igenom vad som egentligen menas med att metaforen 

får ett eget liv. I vardagsspråk menar man antagligen detta metaforiskt, vilket är något 

paradoxalt. Jag kan inte tänka mig att det är ett ämne som är ett särskilt vanligt vardagligt 

samtalsämne. Jag kan själv inte dra mig till minnes att jag själv sagt något sådant runt 

middagsbordet, eller för den delen hört det sägas runt ett middagsbord. Däremot har jag hört 

sägas att någonting får ett eget liv, t ex Den här konflikten har levt sitt eget liv. Jag reserverar 

mig givetvis för att mina erfarenheter av vardagsspråket inte stämmer överens med allas, eller 

ens de flestas. Jag tror dock att användandet av uttrycket att något får ett eget liv inte är 

speciellt ovanlig. Jag tror också att om folk till vardags oftare diskuterade metaforer, så skulle 

man oftare höra uttryck som Den där metaforen har ju fått ett eget liv.   

 

Vad som menas med metaforen att något får ett eget liv, är att det förlorar kontakten med 

verkligheten och får legitimitet av sig själv. En konflikt som lever sitt eget liv är en konflikt 

som bara refererar till sig själv. Man refererar till vad som tidigare sagts, vilket i slutändan 

kan få märkliga konsekvenser då kontakten med världen utanför konflikten närmast upphört. 

Det blir ett samtal där argumenten har sin egen logik. Vissa saker är acceptabla att säga, på 

grund av vad som tidigare sagt, et cetera. På grund av detta är det svårt för en som står utanför 

konflikten att komma in i den och delta. Vad jag menar med metaforer som lever sina egna liv 

och hur det går till, ska jag diskutera mer utförligt senare. 

 

2:3 Döda metaforer 

 

Det finns ett begrepp som är nära besläktat med det jag kallar metaforer som lever egna liv, 

eller levande metaforer (senare ska jag kalla dem kort och gått autopoiesiska metaforer eller 

riktigare, metaforer som autopoiesiska system). Det besläktade begreppet kallas döda 

metaforer. Det tycks märkligt att det jag kallar levande metaforer, skulle vara besläktat med 

något som kallas döda metaforer. Låt oss inte gå i den fällan. Vi ska inte tillskriva sakledet 

(metaforen) bildledets (döda) attribut.  

 

Exempel på en död metafor är ”stolsben” eller ”flaskhals”. En flaska har som bekant inte en 

hals på samma sätt som vi människor. Däremot har den en avsmalnad del långt upp på 

flaskkroppen. Det behövs inte allt för mycket fantasi för att tänka sig denna del av flaskan 
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som en hals, flaskans hals – flaskhals. Varför är då detta en död metafor? Ja, innan man ställer 

sig den frågan bör man kanske fråga sig om det överhuvudtaget är en metafor. Är ”flaskhals” 

verkligen en metafor? Är det inte namnet på den övre avsmalnade delen på flaskan? Är inte 

”flaskhals” sakled? Så är det. Ordet ”flaskhals” är så etablerat i vårt språk, att det inte längre 

är en metafor. Det är en död metafor. ”Flaskhals” är så etablerat som ord, att det används som 

metafor självt. Man kan t ex tala om byråkratiska flaskhalsar. Då delar man inte upp ordet 

flask-hals i sakled och bildled, hela ordet flaskhals tillhör bildledet när det illustrerar de 

byråkratiska svårigheterna. 

 

Flaskhals är alltså en död metafor, eftersom det slutat vara metafor och övergått till att vara ett 

etablerat ord eller uttryck. Det liknar lite det jag tidigare skrivit. Kan man inte tänka sig att de 

metaforer som jag skriver om också är döda metaforer? Det bör man inte göra. En del av 

metaforerna är möjligtvis så etablerade att man skulle kunna tala om dem som döda, men i så 

fall levande döda metaforer. Jag ska visa att det finns en skillnad mellan att ett uttryck blir så 

etablerat att metaforen dör och att ett uttryck får sitt eget liv.  

 

Metaforer som blir döda, blir det på grund av att de etableras, därför bör man fråga sig varför 

de etableras och varför de etableras till en så hög grad att de benämns som döda. En förklaring 

är att det finns en så stor närhet mellan sakledet och bildledet. En flaskhals liknar verkligen en 

människohals och ett stolsben liknar ett ben och fyller samma funktion när det bär upp själva 

möbelkroppen. I det viktorianska England fann man sig t ex tvungen att täcka över soffornas 

ben, för att förhindra associationerna till nakna människoben. Samma uppenbara likhet finns 

till exempel inte mellan liv och teater. Begreppet liv innehåller så mycket mer, än att man 

skulle kunna tala om det som teatern. Om en stor skådespelare dör och man säger att Ridån 

har gått ner för henne, så är det uppenbart att det är en metafor. Hon arbetade på en teater och 

att likna hennes liv vid slutet på en teaterpjäs, har vissa dekorativa funktioner. Däremot är det 

inte så att ordet teater är så etablerat i sin betydelse som liv, att man kan använda det hur som 

helst. Om en äkta make dör och änkans vänner försöker trösta henne, bör de inte säga att de 

verkligen beklagar det som hänt, men att teatern måste gå vidare. Det skulle änkan antagligen 

ta som en förolämpning, hon skulle associera till andra attribut i sakledet, teater, än vad 

vännerna tänkt sig. De tänkte sig teater som en död metafor för livet, men teater är ingen död 

metafor. Det visar sig i änkans tolkning av vännernas ord. Hon tolkar kanske det som de 

säger, som att hon bör gå vidare och spela sin falska roll i sitt alltigenom falska liv. 
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En levande eller autopoiesisk metafor är en metafor som behandlas som en död metafor, trots 

att den ännu lever. Det är viktigt att tydliggöra att det finns en klar skillnad mellan döda och 

autopoiesiska metaforer. Det är inte olika namn på samma sak. Båda typerna av metaforer är 

metaforer som är etablerade, i vardagsspråket eller i vetenskapsspråket. Det finns dock en stor 

skillnad i vilka kognitiva funktioner de fyller och framför allt finns det en skillnad i vilka 

konsekvenser det får att använda sig av dem på samma sätt. Den här uppsatsen handlar till 

stor del om faran av att använda sig av autopoiesiska metaforer, som om de vore döda.  

 

 

 
3. AUTOPOIESIS 

 

Själva ordet autopoiesis är en sammanslagning av grekiskans ord auto (själv) och poiesis 

(skapelse). Om något är autopoiesiskt, så ska man förstå det som att det är självskapande, 

eller självrefererande. Det är från början inte ett sociologiskt begrep, utan ett biologiskt, som 

införts i biologin av Humberto R. Maturana. Begreppet används för att ge svar på den svåra 

definitionsfrågan vad liv är. Det är en fråga som inte varit helt lätt att besvara, varje definition 

tycks vara för smal, för vid, eller båda delarna. Genom att införa autopoiesis i biologin, har 

man försökt komma åt svaret på denna fråga. Förebilden är den biologiska cellen, som 

producerar sig själv genom delning. Den behöver inte ta hjälp av världen utanför sig själv för 

att göra detta, den skapar sig själv. På så vis kan man säga att cellen är ett autopoiesiskt 

system, som skapar sig själv. Med hjälp av autopoiesisbegreppet, kan man alltså definiera 

cellen som liv. Om Maturana har lyckats finna en bra definition på liv eller ej, låter jag vara 

osagt. Det är en fråga för biologer. För oss räcker det med att detta fruktbara begrepp finns 

och att vi kan använda det. 

 

3:1. Icke-levande system som autopoiesiska 

 

En av Niklas Luhmanns förtjänster är att han visat hur autopoiesisbegreppet kan användas 

även på icke-levande system. För att förstå vad som menas med det måste man ha klart för sig 

vad Luhmanns systemteori går ut på. Jag ska presentera den här, i korta drag. 

 

Luhmann skiljer på olika typer av autopoiesiska system. Dels finns det levande system, som 

celler, hjärnan, organismer, dels finns det psykiska system (Luhmann 1990, s. 2). Det är dock 
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den tredje typen av system, sociala system, som Luhmann utvecklat teori kring. Systemteorin 

ska inte förstås på ett så enkelt sätt som att samhället består av olika mindre system som 

tillsammans bildar samhället på ett sätt som påminner om Durkheims organiska solidaritet. 

Det är mer invecklat än så, eftersom Luhmann menar att de sociala systemen är autopoiesiska. 

Låt mig visa med ett exempel. Vi tänker oss en liten by som består av ett tiotal bondgårdar 

som ligger en bit ifrån varandra. Till vardags träffar man inte någon utanför den egna gården, 

samhället består av dessa enskilda bondgårdar som kan ses som små sociala system. De är 

dock inte sociala system på det sätt som Luhmann menar. De talar samma språk och kan 

förstår varandra. Om det skulle bli torka skulle det drabba dem alla på samma sätt och de kan 

diskutera det utan problem. Antagligen träffas de på marknader och liknande och kan köpslå 

med varandra. Det är ett litet samhälle som består av små grupper, men dessa grupper är inte 

autopoiesiska system och därmed inte heller sociala system i luhmannsk mening.  

 

För att det ska vara ett autopoiesiskt socialt system krävs att de är självrefererande, att de är 

slutna för omgivningen. Det man säger i den ena gården, förstår inte de som bor i gården 

jämte, eftersom man talar i koder som är omöjliga att förstå för den som är utanför systemet. 

Det egna systemet refererar endast till sig själv och skapar en stark gräns mellan vad som 

tillhör systemet och vad som tillhör omgivningen. Omgivningen existerar endast för systemet 

på så vis att det gör gränsen mellan systemet och omgivningen starkare, det blir klart vad som 

tillhör systemet och vad som inte gör det. Nu är det förstås inte så i den by som vi tänker oss. 

Den består inte av ett tiotal autopoiesiska sociala system. Snarare tillhör de samma sociala 

system, ett sorts bondesystem, som talar i koder som en turist ifrån stan inte kan förstå. De 

kan tillsammans hjälpa till att upprätthålla skillnaden mellan livet i den lilla bondbyn och livet 

i storstan. De kan se till att gemensamt producera allt som behövs, för att inte göra sig 

beroende av de varor som finns i stan. Systemet skulle kunna bli självskapande, 

självproducerande, d v s autopoiesiskt. Är de tillräckligt många kan de t ex utan risk för 

inavel, se till att ingen innanför systemet skaffar barn med någon utanför. Då påminner vårt 

bondesamhälle verkligen om den biologiska cellen, som lyckas livnära sig och föröka sig av 

sig självt, utan inblandning utifrån. Jag tror inte att folket i den tänkta byn skulle lyckas göra 

byn till ett autopoiesiskt socialt system. Jag hoppas ändå att jag lyckats göra klart vad 

skillnaden är, i att anse att samhället består av små interagerande grupper och att anse att det 

består av autopoiesiska sociala system.  
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Luhmann ger själv exempel på sociala system som är autopoiesiska. T ex nämner han 

rättsväsendet (Ibid., s. 227ff) Det är enligt Luhmann, ett exempel på ett självrefererande 

system, som inte hämtar sin legitimitet från omgivningen, utan refererar till sig själv. Man ska 

minnas att omgivningen naturligtvis finns utanför systemet, men att den främst fungerar på så 

vis att den hjälper till att stärka gränsen mellan system och omgivning. Dessutom är 

omgivningen systemrelativ, eftersom man inifrån systemet läser av omgivningen med 

systemets egna koder. Så här skriver Luhmann om det autopoiesiska rättsväsendet (Ibid., s. 

229): 

 
This general theoretical conception can applied to the legal system. If such a system evolves within the context 

of functional differential all regulation must be self-regulation. There may be political control of legislation, but 

only the law can change the law. Only within the legal system can the change of legal norms be perceived as 

change of the law. […] the legal system reproduces itself by legal events and only by legal events. 

 

Rättsväsendet är alltså ett autopoiesiskt system. Andra sådana system som Luhmann talar om, 

är bland annat politik, ekonomi, religion och utbildning.  

 

Det är detta jag har tagit fasta på, möjligheten att använda autopoiesisbegreppet på icke-

levande system, så som sociala system. Min tanke med uppsatsen är att undersöka om man 

kan analysera metaforer som autopoiesiska system. Det ska jag behandla i nästa del. Det 

viktiga nu är att var och en har klart för sig vad som menas med autopoiesiska system och att 

detta även innefattar icke-levande system. Det är något som är absolut nödvändigt för att man 

ens ska kunna ställa sig frågor kring metaforen som ett autopoiesiskt system. Nedan har jag 

ritat av en skiss, som Luhmann själv gjort (ibid., s. 2). Jag har inte gjort andra ändringar än att 

jag översatt orden.  

 

Fig. 1. 
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Levande system Psykiska system Sociala system 

Celler, hjärnor, organismer Samhälle, organisationer, interaktioner



 14

3:2 Problem med autopoiesibegreppet 

 

För att inte göra om Hobbes misstag (se del 2), så måste jag här reda ut ett problem med att 

använda autopoiesibegreppet för att analysera metaforer. Problemet består i att autopoiesi kan 

ses som en metafor för att något får ett eget liv. Problemet kan kringgås på två möjliga sätt. 

Först och främst ska man ha klart för sig att alla metaforer inte är dåliga. För det andra måste 

man fråga sig om autopoiesi verkligen är en metafor. Det är det andra argumentet som är det 

viktiga för mig. Det skulle onekligen göra min argumentation starkare om jag kunde visa att 

det finns en artskillnad mellan autopoiesi, som är mitt analysredskap och de metaforer som 

jag har för avsikt att analysera.  

 

Luhmann kallar de sociala autopoiesiska systemen för levande system - living systems. Detta 

ska man förstå som att systemen är autopoiesiska och endast om vi går med på att autopoiesis 

är definitionen av liv, så är systemen levande. Någon skulle kanske hävda att just eftersom 

autopoiesi går att använda på icke-levande system, så har definitionen visat sig vara för vid, 

att den täcker in för mycket för att vara en godtagbar definition av liv. Så kan man givetvis se 

det, men det ger oss inga problem. Autopoiesi betyder självskapelse och ett autopoiesiskt 

system är självrefererande. Det räcker för oss, vi kan använda begreppet som en etikett. Säger 

någon att självskapande inte är en godtagbar definition av liv, betyder det endast att vi inte 

kan säga att autopoiesiska liv är levande system, utan att de kort och gott är självrefererande. 

Sen är det upp till antagonisterna att förklara vad som skiljer ett autopoiesiskt levande system, 

från ett autopoiesiskt icke-levande system, mer än att det ena är levande och det andra icke-

levande. Detta måste de kunna göra utan att förvirra sig in i cirkelresonemang, vilket jag har 

tror att de får svårt att göra. Slutsats: Antingen godkänner man autopoiesi som en godtagbar 

definition av liv, eller så ser man det som en etikett för självrefererande system. Någon 

metafor i egentlig bemärkelse blir det inte. Den som säger att autopoiesi betyder att ett system 

har ett eget liv, menar faktiskt inte detta som det är som om systemet har ett eget liv, utan som 

att systemet har ett eget liv. Luhmann skriver själv (Ibid., s. 1): 

 
The term autopoiesi has been invented as a definition of life. Its orgin is clearly biological [...] At first it seems 

safe to say that psychic systems and even social systems are living systems too. Would there be consciouness or 

social life without life? And then, if life is defined as autopoiesis, how can one refuse to describe phychic 

systems and social systems as autopoietic systems? 



 15

4. METAFOREN SOM ETT AUTOPOIESISKT SYSTEM 

 

Ovan gav jag en kort presentation av autopoiesi. Jag har också mycket kortfattat gått igenom 

var Luhmann menar med sociala system. Jag ansåg att det var nödvändigt för att man ska 

kunna förstå autopoiesibegreppet. Det är också viktigt att se vad Luhmann gjort med 

begreppet. Han har tagit dess betydelse och visat på att det går och använda på andra områden 

än det tänkta. Detta är vad jag i ska göra hädanefter i uppsatsen. Luhmanns utveckling av 

begreppet gör att man ytterligare kan utveckla det, till att även gälla metaforer. Här är det 

viktigt att poängtera att jag inte menar att metaforer är autopoiesiska på samma sätt som en 

organism, eller ett socialt system. Det är begreppet autopoiesi jag vill använda, som ett 

analysredskap. Begreppet kommer från Maturana, Luhmann har utvecklat det, inte genom att 

ändra på själva betydelsen av autopoiesi, utan genom att visa att det även gäller för icke-

levande system.  

 

4:1 Meningsöverföring 

 

Jag skrev tidigare om hur det i metaforen sker en meningsöverföring, hur metaforen förbinder 

en bokstavlig betydelse med en icke-bokstavlig betydelse. I en autopoiesisk metafor sker ännu 

en meningsöverföring, tillbaks till en bokstavlig betydelse. Nedan har jag ställt upp denna 

meningsöverföring schematiskt. Exemplet är det jag tog upp i problemformuleringen. 

 

Fig. 2 
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Detta ska förstås som att man går ifrån A till B. Det är naturligt, det är den 

meningsöverförelse som omnämns som själva definitionen av en metafor (Lübcke, red.: 1994, 

s. 367). När man däremot gör felet att gå från B till C, så har man en autopoiesisk metafor, 

metaforen är ett autopoiesiskt system. 
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Exemplet med tidens tand är kanske något överdrivet. Det är uppenbart att ingen kommer att 

gå ifrån B till C i det fallet, men kanske är det inte alltid uppenbart. En autopoiesisk metafor 

klipper bandet mellan A och B på samma sätt som det autopoiesiska systemet gör med 

omvärlden. I systemet finns då endast B och C, vilket gör B överflödig, vilket betyder att 

endast systemet består av C, som är självrefererande. Metaforen kommer inte att symbolisera, 

eller referera till verkligheten, utan att uppfattas och därmed även behandlas som om den vore 

verkligheten. 

 

Den andra meningsöverföringen är den viktiga för min uppsats, den som går från en icke-

bokstavlig betydelse till en bokstavlig. Jag kommer att stärka detta med exempel. Det är inte 

på något sätt komplicerat, det handlar fortfarande om att göra felet att inte inse när någonting 

är som om och behandla det som om det vore fallet. Det är lätt att göra misstaget om man hela 

tiden arbetar med metaforer och olika begrepp som ska göra verkligheten mer lätthanterlig. 

Jag minns från ett barnprogram, som sändes på TV för längesen, en orienterare som springer 

in i en husvagn då denna inte står med på kartan. Han har glömt bort att kartan inte är 

verkligheten, utan en förenklad beskrivning av den. Han vill inte tro att kartan inte stämmer, 

eftersom den blivit till verklighet för honom, så han gör om misstaget varje gång han springer 

sin runda. Vad han har gjort är att han har blandat ihop vad som är bild och vad som är 

verklighet. 

 

4:2 Den organiska samhällskroppen 

 

Det finns inom sociologin en tradition, som framför allt var stark i den tidiga sociologin, som 

går ut på att man liknar samhället vid en organism. Jag ska ta upp Herbert Spencer och Emile 

Durkheim som exempel på detta. Man kan invända och säga att det mer är en analogi än en 

metafor, Heine Andersen kallar det t ex för organismanalogin (Andersen i Andersen och 

Kaspersen (red.) 1999, s. 51). Detta spelar mindre roll. Det handlar fortfarande om en 

meningsöverföring, från en bokstavlig till en icke-bokstavlig betydelse och det är det som är 

det väsentliga. Jag kan med andra ord använda exemplet. 

 

Spencer såg utvecklingen, evolutionen, som det grundläggande draget i naturen och i 

samhällslivet (Ibid., s. 49). Det var han (och inte Darwin) som myntade det kända uttrycket 

Survival of the fittest. Det är den starke som ska överleva i Spencers samhälle. Han skriver att 

det kan verka hårt att änkor och föräldralösa ska utelämnas till kampen på liv och död, men 
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det är bara hårt om man betraktar det isolerat. För den universella mänskligheten är det 

välgörenhet. (Spencer 1868, s. 112) Dessa slutsatser kommer han fram till genom sin syn på 

samhället och sin tro på evolutionen. 

 

Organismanalogin innebär att man ser samhället som en helhet. Om man skulle försöka 

överföra den till figuren ovan (fig. 2), skulle man kunna sätta samhället är en helhet, under A. 

Naturligtvis kommer då samhället är en organism att hamna under B. Det är det som är 

metaforen (eller analogin, enligt Andersen). Härifrån går Spencer vidare. Han menar inte bara 

att samhället liknar en organism på så vis att den är en helhet, som måste studeras som en 

helhet och inte del för del. Han går vidare genom att bygga ut sin analogi. Han liknar vidare 

försörjningssystemet (produktionslivet) vid organen för näringsupptagning hos organismen, 

distributionssystemet (transport och fördelning) motsvarar organismers inre fördelningsorgan 

(blodomloppet). Det reglerande systemet (politiska, styrande institutioner) liknar han vid 

nerv- och rörelseorganen. (Andersen i Andersen och Kaspersen 1999, s. 52) 

 

Här är det tydligt vad det är Spencer gjort. Han har gått vidare från B till C. Det har skett en 

meningsöverföring, i vilken metaforen har fått bokstavlig betydelse, C har ersatt B. Spencer 

har nu en metafor, samhället är en organism, som har bokstavlig betydelse, d v s det är inte 

längre en metafor. Hans vidareutveckling, där han liknar samhälles delar vid organismens, 

refererar till metaforens attribut, t ex att organismer (ofta) har blodomlopp. Nu är i och för sig 

de liknelser han kommer fram till harmlösa. Att han liknar transport och fördelning vid 

blodomloppet, får inte särskilt stora konsekvenser. Det är ingen speciellt avancerad analogi. 

Jag tog upp det för att visa på att en meningsöverföring har skett. Spencers misstag är att han 

liknar samhället med en organism, någonting biologiskt. Därefter menar han att biologins 

lagar (evolutionen) gäller för samhället. Det är så Spencer kommer fram till den obehagliga 

slutsatsen beträffande änkor och föräldralösa. Jag ska ställa upp det åskådligt, så att det blir 

tydligt vilket misstag Spencer gjort.: 

 

Samhället är en helhet  Samhället är som en organism  Organismer är biologiska och 

följer biologins lagar  Alltså: Samhället bör följa biologins lagar 

 

När man ser det utskrivet så här, så blir Spencers misstag tydligt. Egentligen är det två 

misstag han gör. Det ena är att han bryter mot Humes lag, som säger att man aldrig kan 

härleda hur något bör vara utifrån hur något är (Blackburn 1996: s. 180). Men det är främst 
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hans andra misstag jag koncentrerar mig på i den här uppsatsen. Det är att han inte är 

uppmärksam på att han först bara liknar samhället vid en organism och därefter gör gällande 

att samhället därför bör följa de lagar som biologiska organismer följer (evolutionen). Han har 

missat att det bara var en liknelse.  

 

Idag är Spencer naturligtvis en omtvistad teoretiker. Det torde vara få som sväljer hans teori 

om den starkes överlevnad. Jag ska därför exemplifiera med en mer accepterad och 

inflytelserik sociolog, nämligen Durkheim, som också använder sig av organismanalogin. 

 

Durkheim härleder sin funktionalism ur sin syn på samhället som en organism. Varje del av 

”samhällskroppen” fyller sin funktion. Organismen är ett självreglerande system, där 

förändringar i en viss del utlöser och balanserar förändringar i andra delar och alla organ tycks 

samverka för att bevara en funktionsduglig organism (Guneriussen i Andersen och Kaspersen, 

red. 1999, s. 83). Samhällets institutioner liknas vid organen i en levande organism. Durkheim 

är skickligare än Spencer på att göra klart att samhället inte är en organism, utan som en 

organism och att sociologin klart måste skiljas från biologin. Trots denna medvetenhet om 

skillnaden mellan sociologi och biologi, använder sig Durkheim av organismantologin. 

Analogin med samhälle/organism, är så central och så bärande, att hans syn på samhället inte 

kan skiljas från analogin. Analogin både stödjer och får stöd av hans funktionalism.  

 

Man kan se idéhistoriskt på det hela och hävda att både Spencer och Durkheim är barn av sin 

tid. Organismanalogin andas sin samtid (märk två metaforer: barn av sin tid och andas sin 

samtid). Det är dock inte detta jag vill göra. Jag vill visa på hur analogin fått sitt eget liv. Det 

kan man göra genom att använda autopoiesibegreppet från del 3. 

 

Jag hävdar att organismanalogin är en metafor som kan ses som ett autopoiesiskt system. Som 

jag tidigare gick igenom, menar jag att metaforen blir autopoiesisk genom en andra 

meningsöverföring. Det är med andra ord när man ser, eller använder sig av metaforen som 

om den vore bokstavlig. Vad gäller Spencer, så det är frågan om han faktiskt inte ser 

metaforen som bokstavlig. Vad gäller Durkheim, så använder han sig av den som om den vore 

bokstavligen sann, även om han antagligen är medveten om att så inte är fallet. I båda fallen, 

så refererar de till metaforens attribut, snarare än till verkligheten. Jag ser detta som ett 

typexempel på en metafor som är ett autopoiesiskt system. Det säger naturligtvis ingenting 

om metaforens sanningshalt eller förklaringsvärde. Det skulle ju t ex kunna vara så att 
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samhället kan liknas vid en organism, samtidigt som institutionerna kan liknas vid 

organismens organ. Problemet är att vi inte vet om det är så. Snarare används metaforens om 

samhället som en organism, för att förklara institutionerna som organ. Vi vet att vi behöver de 

flesta organen i vår kropp (med vissa undantag, vi klarar oss t ex utan blindtarm och med en 

njure), men hur kan vi veta att vi ska uttala oss så om samhällets institutioner? Kroppen dör 

om man tar bort levern, men vet vi verkligen om hela samhället dör förutan ett visst organ. 

Slutsatserna man drar ur organismanalogin, är att samhället fungerar på samma sätt. Den 

autopoiesiska analysen visar att detta bara är sant inom det självrefererande systemet som 

finns kring metaforen. Analysen kan inte säga att resonemanget kring samhället som organism 

är felaktigt. Inte heller kan slutsatserna falsifieras. Däremot angrips sanningsvärdet i 

resonemang och slutsatser. Det är resultatet av att jag infört Luhmanns idé om autopoiesiska 

system i språket. Det gör att man kan skilja på system och omvärld och alltså tala om sanning 

inom och utanför systemet. Det sanningsvärde jag talar om kan vara mycket högt inom 

systemet, då det har stöd ifrån den självrefererande metaforen, men genom analysen blir det 

tydligt att vi vet mycket lite om sanningsvärdet utanför systemet. 

 

Det är analogin med samhället som organism, som ger stöd för analogin med institutionerna 

som organ, som ger stöd åt synen på att institutioner tillsammans fyller en funktion, på samma 

sätt som organen i en kropp. Resonemanget är cirkulärt. Metaforen är ett autopoiesiskt 

system. Nedan har jag en figur över hur detta cirkulära resonemang kan ritas upp. När man ser 

det så, ser man också tydligt att metaforen är autopoiesisk. Den är sluten för världen utanför 

och refererar till sig själv. Figuren är givetvis en grov förenkling.  

 

Fig. 3 

 

 

 

 

 

 

    

 

Samhället är en organism 

En organism har organ

Institutioner är samhällets organs

Samhället har organ 
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4:3 Utbrändhet 

 

Utbrändhet är ett begrepp som det både är populärt att svänga sig med och att kritisera. Den 

som först började använda det var Christina Maslach, som 1985 kom med sin bok Burnout – 

The Cost of Caring (i svensk översättning: Utbränd – Omsorgens pris). En som grundligt 

kritiserat Maslach och hennes begrepp är Johan Asplund, i boken Det sociala livets 

elementära former (2000). Asplunds kritik är bra. Den demaskerar begreppet och visar att det 

i grund och botten rör sig om en metafor. 

 

Det är lätt att följa Asplunds resonemang. När man säger sig vara utbränd, menar man 

naturligtvis inte att något har brunnit. Snarare menar man att det är som om något brunnit. 

Symptomen på utbrändhet är av tre slag. Asplund visar att det framförallt handlar om 

emotionellt utmattning. Maslach tar även upp depersonalisation och nedsatt 

prestationsförmåga (Asplund 2000, s. 143). Asplund skriver att man bör lägga märke till den 

”outtalade metaforiska föreställningen om emotioner eller känslor” (Ibid.), som Maslach 

använder i sin framställning av utbränningens natur. Hon använder sig av uttryck som tom, 

slut, urlakad, avtrubbad, förhärdad. Asplund skriver vidare att ”denna metaforiska 

föreställning går ut på att vi är utrustade med ett förråd eller kapital av känslor, vilket kan 

förbrukas eller ta slut.” (Ibid.). Här är det tydligt att Asplund kritiserar Maslach begrepp 

utbrändhet, på samma sätt som jag tidigare i uppsatsen kritiserat användandet av andra 

metaforer. Det sker alltså en meningsöverföring från den faktiska känslan av att vara 

emotionellt utmattad, till att likna det vid det icke-bokstavliga, att t ex vara tom (på känslor). 

 

Detta är vad jag i uppsatsen kallat meningsöverföring från A till B (se Fig. 2). Det leder 

senare till tolkningen att vi har ett ”förråd” av känslor som kan ta slut. Detta är naturligtvis en 

felaktig slutsats. Visst kan det vara så att vi faktiskt har ett förråd av känslor som kan ta slut, 

men vi vet inte att det är så. Utbrändhet är ett samlingsord för metaforer som tom eller slut (se 

ovan). Metaforen är autopoiesisk på så vis att den refererar till metaforens attribut. Tom (på 

känslor) är en metafor för känslan av att vara emotionellt utmattad, men det är inte till att vara 

emotionellt utmattat, som man refererar till när man talar om att vara utbränd och ens 

känsloförråd är tomt. Det är betydelsen hos tom som man refererar till. Det har alltså skett en 

andra överföring, från B till C (se Fig. 2). Metaforerna tom och slut och de andra, låt oss i 

fortsättningen använda oss av samlingsnamnet utbränd (som också är metaforiskt), leder till 
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föreställningen av känsloförråd. Den felaktiga föreställningen styrker i sin tur uppfattningen 

om att känslor faktiskt kan ta slut, att man kan vara utbränd. 

 

Egentligen har jag ställt två frågor. För det första, är utbrändhet en metafor? För det andra, om 

det är en metafor, är den ett autopoiesiskt system? Jag anser att man kan säga att utbrändhet är 

en metafor. Det är tydligt att det skett en första meningsöverföring. Man kan vara sjuk i 

bokstavlig mening, men utbränd kan man bara vara i icke-bokstavlig mening (det kan inte 

vara så att något inom en faktiskt har brunnit upp och på så vis ”tagit slut”). För att svara på 

om den är autopoiesisk, krävs att det skett en andra meningsöverföring och att denna kommit 

att ersätta den första. Jag menar att det är just det som hänt. Kan man vara utbränd i 

bokstavlig betydelse? Man kan hänvisa till att man är utbränd när man vill sjukskriva sig. För 

att metaforen ska vara autopoiesisk krävs även att den refererar till sig själv, på samma sätt 

som vi tidigare konstaterade att organismanalogin gör. Det är inte lika tydligt i fallet med 

utbrändhet. Det är väl så att man fortfarande refererar till upplevelsen av att vara utbränd, t ex 

att man inte har kraft nog att ta sig ur sängen. Man måste se till det jag tidigare skrev, som 

även Asplund skriver, att användandet av metaforen ger en (antagligen) felaktig bild av våra 

känslor. Denna bild av känslor ligger inbyggt i begreppet utbränd (och framför allt i de 

metaforer som utbrändhet baseras på). När utbrändhet ges bokstavligt betydelse, får även 

denna syn på känslolivet bokstavlig betydelse. Metaforen blir autopoiesisk. Detta blir tydligt 

om man betraktar resonemanget i en enkel figur som den nedan. Den ska förstås på så vis att 

man först har en bestämd känsla, t ex att man känner sig emotionellt utbränd. En 

socialarbetare som en dag kommer på sig själv med att inte bry sig om sina vårdtagare, hon är 

totalt likgiltig inför om de gör några framsteg eller om de faller tillbaks i sitt 

narkotikamissbruk. Hon känner att det är som om hon är tom på känslor för sina vårdtagare, 

hon klassas som utbränd (som är samlingsnamnet för t ex känslan av att vara tom på känslor). 

Metaforen att vara tom på känslor leder till föreställningen av att man har ett känsloförråd, att 

känslorna är lokaliserade till den egna kroppen, de finns inne i socialarbetaren (Ibid.). 

Föreställningen av känslokapital verifierar i sin tur idén om att man faktiskt kan vara ”tom” på 

känslor. Det är där den andra meningsöverföringen sker. Helt plötsligt är det inte längre som 

om man är tom, utan man är tom, man är utbränd, man har ett känsloförråd som kan ta slut 

och behöva fyllas på. Metaforen är ett autopoiesiskt system. 
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Fig. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4:4 Metaforen som ett autopoiesiskt system 

 

I den här delen av uppsatsen har jag visat i två exempel, på hur det går till när metaforen får 

ett eget liv, när den blir ett autopoiesiskt system. Autopoiesibegreppet är nödvändigt för att 

man ska förstå hur detta går till. Det är när metaforen blir självrefererande som den får ett eget 

liv. Det är när den sluter sig som ett system och avgränsar sig från omvärlden som den blir ett 

autopoiesiskt slutet system. När referensen inte längre är till den bokstavliga betydelsen, utan 

till den icke-bokstavliga, som genom en andra meningsöverföring får bokstavlig status. Då är 

metaforen självrefererande och sluten. Som jag tidigare skrivit, så behövs autopoiesibegreppet 

även för att undkomma det paradoxala i att kritisera metaforer, genom att säga att de lever 

sina egna liv (och därmed själv använt sig av en metafor). Med autopoiesibegreppet 

undkommer jag detta.  

 

Autopoiesi är mer än ett begrepp, det är också ett analysredskap. Metaforerna kring samhället 

som en organism och utbrändhet som jag analyserade ovan, är analyserade med hjälp av 

autopoiesisbegreppet. Vad jag gjort är helt enkelt att jag tittat på vad metaforerna och 

begreppen kring dem egentligen syftat på. I båda exemplen har jag kommit fram till att 

metaforerna kan bli autopoiesiska system, eller som jag ibland benämnt dem, autopoiesiska 

metaforer. En autopoiesisk metafor utmärker sig genom ett par egenskaper, som är enkla att 

upptäcka. För det första måste man undersöka själva metaforen, vad som egentligen är sakled 

och vad som egentligen är bildled. I metaforen samhället är en organism, ser vi att samhället 

är sakled och organism är bildled. Därefter tittar man på begreppen runt omkring metaforen. 

Vi har här t ex att samhällets institutioner är samhällets organ. Vi förstår då att organ måste 

syfta till bildledet, organism. Problemet är att det inte refererar till det som bildledet refererar 

Emotionell utmattning, 

depersonalisation, nedsatt 

prestationsförmåga

Tom, slut, urlakad, 

avtrubbad, förhärdad 

Samlingsnamn: 

Utbränd 

Vi har ett ”känsloförråd”, ett ”känslokapital” som 

kan ”ta slut” och som måste ”fyllas på”.  

Refererar till metaforens attribut 



 23

till, d v s sakledet (samhället). Det refererar till bildledet (organism) och dess attribut (en 

organism har organ), som om bildledet vad sakledet. Det är det som jag kallar den andra 

meningsöverföringen (från B till C).  

 

Det är på detta sätt som jag menar att man bör analysera metaforer. Genom att undersöka vad 

de och begreppen omkring dem refererar till. Kort sagt, refererar metaforen till sig själv eller 

begrepp som bygger på bildledets betydelse, då är metaforen autopoiesisk. Den är ett 

självrefererande system och det finns anledning att ifrågasätta den och gå vidare och analysera 

hela det teoribygge som är förbundet med metaforen. Den autopoiesiska analysen bör inte ses 

som ett verktyg för att falsifiera begrepp och teorier, eftersom falsifiering av teorier knappast 

existerar inom sociologin. Teorierna tycks kunna samexistera inom humanvetenskapen på ett 

helt annat sätt än inom naturvetenskapen. Den autopoiesiska analysen kan snarare användas 

för att man ska kunna uttala sig om teorins sanningsvärde. Det är som jag skrivit tidigare, däri 

ligger poängen med att införa de luhmannska systemen. Det gör att man kan skilja på ett 

utanför och ett innanför systemet. Att något är sant och logiskt inom systemet, säger ingenting 

om hur det förhåller sig utanför det. Analysen är alltså ett sätt att undersöka teoriers och 

begrepps sanningsvärde, eller rättare sagt hur systemets struktur ligger till grund för de 

slutsatser som dras och hur denna struktur (självreferensen) ligger till grund för slutsatserna. 

 

Införandet av autopoiesisbegreppet i analysen av metaforer, gör att man kan se metaforen som 

ett system inne i språket. Förhållandet mellan system och omvärld blir det samma som 

Luhmann talar om. Den autopoiesiska metaforen bildar med andra ord gränser utåt mot 

omvärlden och omvärlden blir systemrelativ. Detta gör att man kan tala om ett sanningsvärde 

innanför och utanför systemet. Det är inte så att jag talar om ett graderbart sanningsvärde, 

eller att man skulle kunna ställa sanningsvärdet inom systemet mot sanningsvärdet utanför 

systemet. Jag talar heller inte om ett sanningsvärde som kan bli högre av att det klarar av 

falsifieringsförsök. Det jag talar om är att det finns två sanningsvärden och att det 

sanningsvärdet som finns inom systemet inte säger något om det sanningsvärde som finns 

utanför systemet. Alltså: det som är sant inom systemet, behöver inte vara det utanför. Det är 

här faran ligger med att man (omedvetet) använder sig av en autopoiesisk metafor. 

 

De två sanningsvärdena kan dock stämma överens, på olika tänkbara sätt. För det första kan 

det slumpa sig så att det som är sant inom systemet också råkar vara sant utanför. I så fall kan 

man lugnt fortsätta använda sig av sina autopoiesiska metaforer, men personligen skulle jag 
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inte våga förlita mig på min tur. Den andra möjligheten är att omvärlden (det vetenskapliga 

språket, eller den insamlade data man har) är systemrelativ till en mycket hög grad. I så fall 

kommer det som är sant inom systemet även vara det utanför systemet, på grund av att man 

läser av omvärlden med systemets koder. Det betyder givetvis att man inte vet någonting om 

sanningsvärdet utanför systemet. Skulle man bli uppmärksam på något sådant bör man 

ifrågasätta både sitt analytiska resonemang och sin tolkning av det empiriska materialet. Att 

man gör skillnad på vad som är sant inom och utom systemet, gör att risken minskas för att 

man drar förhastade slutsatser på felaktiga grunder. Vi tar det väl använda exemplet med att 

samhällets institutioner fungerar som organen i en organism. Vi vet att det är sant inom 

systemet, men vi kan bara förlita oss på slumpen, att det faktiskt skulle förhålla sig så utanför 

systemet. Den som finner överensstämmelse mellan vad som är sant innanför och utanför 

systemet, har antagligen läst av omvärlden med systemets koder. Man läser av omvärlden 

med förutsättningen att samhället är en organism och får på så vis sin tes styrkt av att man då 

ser att institutionerna verkligen uppför sig som organ i en organism.  

 

Kanske är det omodernt och rent av dumt att tala om sanningsvärde i en vetenskap som 

sociologin. Kanske bör vi passa oss för det begreppet och istället tala om olika perspektiv och 

byta ut sanningsvärde mot förklaringsvärde för teorier. Det är inte en helt ovanlig uppfattning. 

Jag anser ändå att man måste ha en mycket kunskapsrelativistisk uppfattning för att hävda att 

ingenting kan vara sant (det är skillnad på att säga att ingenting kan vara sant och att vi inte 

kan veta något om vad som är sant). Alla bör i alla fall kunna gå med på att det kan finnas två 

konkurrerande uppfattningar om vad som är sant och det är allt som behövs för att man ska 

kunna gå med på vad jag nu har skrivit. Man skulle kunna byta ut termen sanningsvärde mot 

Sanning A och Sanning B. Det är viktigt att minnas att jag inte skrivit att något av 

sanningsvärdena måste vara det sanna, eller att den autopoiesiska analysen kan göra ett 

uttalande mer eller mindre sant. Allt jag vill ha sagt är att man kan tala om en sanning 

innanför och en sanning utanför systemet och att det som är sant inom systemet på intet sätt 

kan tala om, eller ge stöd, för vad som är sant utanför systemet. Det är det som är poängen 

med att tala om autopoiesiska system och omvärld. De är skilda åt per definition och kan inte 

uttala sig om varandra. Jag ska avsluta den här uppsatsen med ett kort avsnitt som handlar om 

möjligheten att använda autopoiesi, som ett analysverktyg, inte bara för metaforer, utan för 

begrepp överhuvudtaget inom sociologin.  
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4:5 Autopoiesisk begreppsanalys 

 

Lakoff och Johnson visar i sin bok Metaphors We Live By (1980), att metaforer spelar en 

större roll i våra liv, än vad vi kanske tror. De behandlar metaforernas kognitiva funktioner, 

på det sätt som bokens titel antyder, metaforernas kognitiva funktion i våra liv. De visar på 

hur vanligt förekommande metaforbruket är i vardagsspråket, hur vi använder metaforer utan 

att tänka på det. Därefter går de vidare med att visa hur användandet av metaforer även 

påverkar vår upplevelse av världen. Metaforerna finns överallt omkring oss och de påverkar 

vårt medvetande. Samtidigt kommer metaforerna ur vårt medvetande. Det finns med andra 

ord en växelverkan mellan hur vi skapar metaforer och hur metaforer skapar oss. Boken ger 

en ökad förståelse för den centrala roll som metaforerna har i vårt språk och för vårt 

medvetande. Som jag ser det finns det inga goda skäl att anta att det samma inte borde gälla i 

det vetenskapliga språket och för det vetenskapliga medvetande. Den som finner goda skäl för 

att det skulle vara på det sättet, har givetvis funnit en förödande kritik mot hela min uppsats. 

Jag tänker dock fortsätta på Lakoff och Johnsons linje och förutsätta att någon sådan skillnad 

mellan vardagsspråket och det vetenskapliga språket inte föreligger.  

 

En autopoiesisk analys av begrepp bör bestå av två analytiska steg. Ett första steg där 

metaforen blottläggs och ett andra, som är den autopoiesiska analysen av metaforer som 

beskrivits i denna uppsats. Det första steget blir antagligen det mest komplicerade. Där 

handlar det om att visa på vilket sätt begreppet är metaforiskt, vilken typ av metafor det är. 

Lakoff och Johnson har visat upp flera olika typer av metaforer, varav en del skiljer sig från 

vår vardagliga uppfattning av vad en metafor är. De talar om strukturella metaforer, t ex tid är 

pengar (Lakoff och Johnson 1980, s. 3 f f), orienterande metaforer, t ex upp, ner, framför eller 

bakom (Ibid. s. 14 f f) och ontologiska metaforer, som är står för abstrakta ting som tankar 

och idéer (Ibid. s. 25 f f). Därtill finns även personifikationer (ibid. s. 33 f f). Det är när man 

säger fakta talar för… eller teorin förklarar…. Man talar om teori och fakta som om de var 

personer som kunde agera.  

 

Lakoff och Johnson visar hur språket är fyllt med metaforer, som vi använder utan att vi 

någonsin tänker på att vi gör det. Man skulle kunna roa sig med att söka upp samtliga 

metaforer den här uppsatsen är uttryckt igenom. Utan att ha gjort det, kan jag garantera att 

antalet metaforer skulle bli stort. Det är dock viktigt att poängtera att metaforer inte bara finns 

i språket, utan även i tankeprocesser. Våra begrepp baserar sig på metaforer och metaforerna 
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på metaforiska begrepp (Ibid. s. 6). Det gäller att upptäcka metaforernas kognitiva funktioner 

i begreppen. Det vill säga, hur begreppens metaforiska element styr vår upplevelse av dem, t 

ex hur vi tolkar dem och hur vi bygger vidare på dem. När detta är gjort återstår som sagt den 

autopoiesiska analysen av metaforer, begreppsanalysens andra steg. 

 

Detta går givetvis endast att göra om man upptäcker metaforiska inslag i begreppen. Om man 

inte gör det är inte en autopoiesisk begreppsanalys möjlig att göra. I alla fall inte på samma 

sätt som jag har beskrivit analysen av någorlunda uppenbara metaforer som organismanalogin 

och utbrändhet. Naturligtvis kan man analysera begrepp och teoribyggen på ett liknande sätt, 

men det är inte en sådan analys jag har behandlat i den här uppsatsen. Att göra en sådan 

analys hade varit att undersöka om begreppet eller teoribygget innehåller cirkulära 

resonemang. Det är mycket viktigt att undersöka, en sådan analys kan vara förödande för en 

teori, men det är viktigt att skilja på cirkulära resonemang eller slutsatser och språkliga 

autopoiesiska system. Ett autopoiesiskt system kan vara cirkulärt, men det behöver inte vara 

det. Möjligen är alla cirkulära resonemang autopoiesiska, men alla autopoiesiska system är 

inte cirkulära. Figur 3 som är en förenkling av organismanalogin, sedd som ett autopoiesiskt 

system, är uppenbart cirkulär. Det är en sluten cirkel, där varje slutsatsen härleds ur premisser 

som är härledda ur slutsatsen. Men ett autopoiesiskt system måste inte vara cirkulärt, det 

skulle lika gärna kunna vara linjärt. Systemets slutenhet ligger inte i att dess ändar går ihop i 

en cirkel, slutenheten ligger i att begreppen i och med den andra meningsöverföringen har 

upphört att referera till någonting utanför systemet. Eller kanske rättare sagt, omvärlden har 

blivit systemrelativ. Den som är inne i ett organismanalogiskt system läser av världen utanför 

systemet med systemets koder, institutionerna blir då organ och transportsystemet blir 

blodomlopp. På så vis stärks och upprätthålls metaforen som ett autopoiesiskt system.  

 

 

 

5. SLUTSATS 

 

Den här uppsatsen har handlat om hur metaforer används inom sociologin. Det gäller 

naturligtvis inte alla metaforer, de flesta används säkert på ett sätt så att de fyller sin 

dekorativa eller kognitiva funktion, utan att det får negativa konsekvenser för teorin i stort. 

Med uppsatsen har jag dock högt ett varningens finger, för vilka konsekvenser ett oförsiktigt 

metaforanvändande kan få för teorins sanningsvärde, samt hur metaforerna kan demaskeras 
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och analyseras. Den autopoiesiska analysen kan inte säga oss om ett visst resonemang är sant 

eller falskt, det kan endast säga oss att resonemanget är sant inom sitt eget system. Hur det 

stämmer överens med världen utanför systemet, säger inte analysen något om, endast det att 

vi inte kan veta att någonting som är sant inom systemet, behöver vara det utanför. Vi såg till 

exempel att inom den autopoiesiska organismanalogin, så är det fullt sant att likna 

institutionerna vid organ, eller transportsystemet vid blodomloppet. Hur väl det stämmer 

överens med verkligheten, utanför systemet, säger organismanalogin inget om. Detta blir klart 

genom den autopoiesiska analysen. Analysen kan inte falsifiera, men den kan visa att det inte 

finns mer som tyder på att resonemanget är sant, som på att det är falskt. Resonemanget är 

endast giltigt inom systemet. Med analysen blir det tydligt att ett system finns och att 

sannigsvärdet kommer av systemets existens.  

 

Jag inledde uppsatsen med att skriva om metaforer. Därefter gick jag vidare med att beskriva 

autopoiesisbegreppet. Dessa två delar av uppsatsen ledde fram till den sista, där metaforen 

beskrevs som ett autopoiesiskt system. Jag hoppas att läsaren har kunnat följa mitt 

resonemang. Metaforen beskrev jag som en meningsöverförelse mellan något bokstavligt och 

något icke-bokstavligt, eller mellan sakled och bildled om man så vill. Det är genom denna 

meningsöverförelse som vi förstår hur vår älskade kan vara en ros, eller hur livet kan vara en 

teater. Därpå beskrev jag i korthet autopoiesisbegreppet på det sätt som Luhmann använder 

sig av det, så att det även innefattar icke-levande system. Autopoiesis betyder som bekant inte 

liv, utan självrefererande (ser man däremot som Maturana självrefererande som definitionen 

av liv, så betyder naturligtvis autopoiesis liv).  

 

Jag fick då två användbara begrepp. Dels hade jag metafor, meningsöverföring och så hade 

jag autopoiesis, självrefererande. Min avsikt var som bekant att förena dessa båda begrepp, 

därför att jag tänkte mig att det skulle bli ett bra analysredskap. Genom att se på metaforerna, 

som bokstavligen levande system, skulle man kunna analysera dem. Jag tänkte mig vidare en 

andra meningsöverföring, där överföringen går från icke-bokstavligt till bokstavligt, på så vis 

att det icke-bokstavliga blev bokstavligt, utan att själva orden förändrades. Denna 

meningsöverföring skulle i så fall vara autopoiesisk, för det är genom att referera till sig själv 

och sina egna attribut, som metaforen blir autopoiesisk. Den blir ett system som refererar till 

sig själv istället för till den bokstavliga betydelsen. Utan att bli en död metafor, så blir 

metaforen sitt eget sakled. Den får bokstavlig betydelse. 
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Detta visade jag med exempel i uppsatsens fjärde del. Jag hade två exempel, 

organismanalogin och utbrändhet. Jag är övertygad om att det finns fler begrepp som skulle 

kunna analyseras på samma sätt. Ta t ex typiska sociologiska begrepp som nätverkssamhälle, 

risksamhälle, avvikare, livscykel, stämpling, överjag och teoribygge. Jag säger naturligtvis 

inte att alla dessa begrepp skulle vara autopoiesiska system, på grund av sina metaforiska 

inslag, men enkelheten i att räkna upp ett par sådana begrepp, tyder på att det finns mycket att 

finna för den som anstränger sig mer än jag just gjorde.  

 

Det torde alltså stå utom allt tvivel att sociologin äger flera autopoiesiska metaforer, som 

skulle kunna analyseras med hjälp av autopoiesisbegreppet. Frågan är naturligtvis om den 

autopoiesiska analysen äger någon riktighet och om den kan användas på ett sätt som gör den 

fruktsam för sociologin. Användbarheten är begränsad till begrepp och teorier som på något 

sätt är språkligt uppbyggda på metaforer. Analysen kan varken verifiera eller falsifiera. Min 

tanke är att den teori eller det begrepp som gått igenom analysen, utan att dess metaforiska 

element gjort dem autopoiesiska, är stärkta av analysen. Samtidigt som man bör använda en 

teori eller ett begrepp, som visat sig bestå av autopoiesiska metaforer, mer varsamt eller 

kanske rent av inte alls. Vad den autopoiesiska analysens riktighet beträffar, är det upp till var 

och en som läser min uppsats att bedöma.  

 

Avslutningsvis vill jag bara säga att detta inte är en uppsats som vill driva tesen, att alla 

metaforer inom det vetenskapliga språket är av ondo. Det är inte så att jag vill ha bort 

metaforerna för att få ett mer exakt och (natur-) vetenskapligt språk. Det hade varit att gå 

emot vad jag själv skriver. Jag tror nämligen att Lakoff och Johnson har rätt när de skriver att 

metaforerna finns överallt i våra liv, vare sig vi vill det eller inte. Vi bygger våra begrepp på 

dem, vi baserar våra tankeprocesser på dem. Det varken kan eller bör vi göra något åt. Jag 

efterfrågar på intet sett ett torrare språk, utan är övertygad om att språkligt dekorativa 

metaforer är viktiga rent estetiskt, för att vi ska stå ut med att läsa många texter. Metaforer är 

nödvändiga för att för att uttrycka fenomen som ännu saknar ett etablerat begrepp, eller som 

är allt för komplext och abstrakt för att kunna uttryckas så att andra förstår dem. Många idéer 

och begrepp skulle inte existerat om det inte vore för att någon kreativ människa kommit på 

och börjat använda en passande metafor för dem. 
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