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Sammandrag 
 
I den här studien undersöks metaforer i 15 platsannonser. Syftet är att undersöka hur 
metaforer används, om det finns någon koppling mellan källdomän och yrkesområde 
samt vilken bild metaforerna skapar av den arbetssökande och arbetsgivaren. För att 
avgöra vad som är metaforiskt i texterna används Metaphor Identification Procedure. 
För att hitta samband mellan källdomän och yrkesområde och för att kunna säga något 
om den syn som arbetsgivarna förmedlar tolkas metaforerna utifrån användningen i 
annonsen och med hjälp av litteratur om metaforer. Med hjälp av Metaphor 
Identification Procedure kunde 97 metaforer plockas ut ur platsannonserna. 12 varianter 
av dessa sorterades ut som beskrivningar av den arbetssökande och 3 varianter som 
beskrivningar av arbetsgivaren. Analysen av metaforerna visar att det inte verkar finnas 
någon särskild koppling mellan metaforernas källdomäner och yrkesområde, och att 
metaforerna bland annat förmedlar bilden av en arbetssökande som har en stark känsla 
för det hen gör och en vilja att utvecklas, samt bilden av en arbetsgivare som försöker 
undvika att uttrycka krav.  
 
Nyckelord: metafor, Metaphor Identification Procedure, platsannons, arbetsgivare, 
arbetssökande, källdomän. 
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1. Inledning  
 
Den som läser platsannonser inser snart att det krävs mycket av den arbetssökande. Det 
räcker inte alltid med rätt utbildning och erfarenhet – man ska dessutom vara spindeln i 
nätet, kunna hålla många bollar i luften och att vara en lagspelare som brinner för sitt 
jobb (jfr Värsta språket 2002, tv-program, avsnitt 7, 17:35, Melin 2004:77–79). 
Arbetsgivaren har stora förväntningar på den som söker, men det handlar givetvis inte 
om att faktiskt vara en spindel, att kunna jonglera, att vara bra på sport eller att elda. Det 
handlar om något helt annat. Något som arbetsgivaren valt att uttrycka med hjälp av 
metaforer.  
 
Att använda en metafor är att skapa förståelse för något genom att benämna det som 
något annat (jfr Lakoff & Johnson 2003:5). Vad är det då arbetsgivaren vill säga den 
arbetssökande genom att använda metaforer som spindeln i nätet i platsannonser? Vad 
försöker arbetsgivaren säga om sig själv? Och vad finns det för koppling mellan 
metaforernas källdomäner och det som de beskriver i platsannonserna? Det försöker jag 
ta reda på i den här undersökningen.  
 
Metaforerna finns runt omkring oss hela tiden, även om vi inte alltid lägger märke till 
dem. Faktum är att metaforer är vanliga i vårt vardagliga språkbruk (Knowles & Moon 
2006:2) och de kan fylla många olika funktioner, till exempel framhäva, censurera och 
konkretisera (jfr Goatly 1997: 148–167, Melin 2012:25). En motivering framstår till 
exempel som mer lyckad om vi har ett tungt argument. Att kila runt hörnet är enklare att 
tala om än döden, och att se på datorn ett skrivbord med mappar, dokument och en 
papperskorg gör att det blir enklare för oss att förstå hur vi kan använda den.  
 
Eftersom metaforer är vanliga i vårt dagliga språkbruk och eftersom de fyller olika 
funktioner tror jag att det är relevant för mig som blivande språkkonsult att lära mig mer 
om hur de påverkar texter. Det gör att jag kan bilda mig en uppfattning om hur jag ska 
förhålla mig till metaforer i min framtida yrkesutövning – både när det gäller att själv 
använda dem, och att rekommendera eller avråda andra skribenter från att använda dem. 
Till exempel är jag intresserad av att veta mer om vad metaforer kan förmedla och hur de 
påverkar begripligheten i texter.   
 
Att undersöka metaforer i just platsannonser är intressant eftersom platsannonsen är en 
vanlig texttyp som de flesta någon gång kommer i kontakt med. Det är därför nödvändigt 
att platsannonsens språk är begripligt. Platsannonsen visar även hur arbetsgivare vill 
framställa sitt företag och de människor som de vill ska arbeta där. Därför kan en analys 
av språkliga resurser i platsannonser synliggöra intressanta kommunikativa strategier 
som arbetsgivarna använt sig av för att uppnå sina mål. Metaforer skulle kunna vara en 
sådan typ av strategi, och därför är det intressant att se vilka metaforer som används. 
Ligger uttryckens betydelse i källdomänen nära yrkesområdet, eller hämtar arbetsgivarna 
in betydelse från andra domäner för att uppnå de kommunikativa målen? 
 
För att undersöka hur metaforer används i platsannonser analyserar jag 15 platsannonser 
inom yrkesområdet försäljning, inköp, marknadsföring, publicerade i Platsbanken på 
Arbetsförmedlingens webbsida. På så vis kan jag se hur arbetsgivarna ”säljer” och 
marknadsför ett jobb till personer som ska arbeta med att just sälja och marknadsföra. 
 
 

2. Syfte och frågeställningar 
 
Det övergripande syftet med min undersökning är att undersöka hur metaforer används 
av arbetsgivarna för att beskriva de arbetssökande och sig själva i platsannonser inom 
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försäljning, inköp och marknadsföring, vilken koppling metaforers källdomäner har till 
yrkesområdet och vilken bild metaforer skapar av arbetsgivaren och den arbetssökande. 
 
För att uppnå mitt syfte besvarar jag dessa fyra frågor: 
1. Vilka metaforer används för att beskriva de arbetssökande? 
2. Vilka metaforer används för att beskriva arbetsgivarna? 
3. Hur ser sambandet ut mellan metaforernas källdomäner och yrkesområdet? 
4. Vad säger valet av metaforer om arbetsgivarens syn på den arbetssökande och sig 

själv? 
 
 

3. Tidigare forskning 
 
I det här avsnittet presenterar jag två tidigare språkvetenskapliga studier av 
platsannonser. Den första av dem är Karin Helgessons undersökning Att ställa krav i 
platsannonsen (2011). Precis som i min studie undersöker hon hur arbetsgivare uttrycker 
sig till den arbetssökande. Hon tar även upp en typ av metaforer, som hon kallar för 
modalitetsmetaforer.  
 
Helgesson såg att arbetsgivarna använde modalitetsmetaforerna för att uttrycka krav på 
de sökande. Modalitetsmetaforer är uttryck vars egentliga betydelse modifierats med 
modalitet, så att man till exempel säger du kan/bör/måste komma, istället för Kom! 
Modalitetsmetaforen kan vara både subjektiv och objektiv. Om den är subjektiv är det 
subjektet som uttrycker modaliteten, som i exemplet Jag vill att du kommer i tid till 
lektionen. Om modalitetsmetaforen är objektiv kan exempelvis det användas som subjekt, 
som i exemplet Det är önskvärt att du kommer i tid till lektionen. Meningen framstår då 
som mer neutral och objektiv (Helgesson 2011:128). Helgesson såg även att arbetsgivarna 
ibland inte använde sig av någon modalitet över huvud taget, utan framställde kraven på 
den arbetssökande som självklara påståenden. Denna avsaknad av modalitet uttrycker ett 
mycket starkt krav (a.a. s. 137). 
 
Helgesson kom också fram till att uttryck för förpliktelse ofta modifieras med 
satsadverbial som gärna eller helst, exempelvis Vi ser gärna att du har en viss 
anknytning till branschen, men detta är dock inget absolut krav. Detta gör att graden av 
förpliktelse sänks (Helgesson 2011:130). Hon såg också att uttryck för sannolikhet kunde 
användas för att uttrycka krav i en subjektiv modalitetsmetafor, exempelvis i uttryck som 
Vi tror att Du är en relativt välutbildad man (ibid.). Hon kunde dock inte hitta några fall 
där subjektiv modalitetsmetafor kombinerades med hög förpliktelsegrad, till exempel Vi 
kräver att… (a.a. s. 133–134).  
 
Helgesson beskriver platsannonsens formuleringar som viktiga för att rätt sökande ska bli 
intresserade av jobbet. Det kan vara svårt för arbetsgivaren att vara tillräckligt precis för 
att inte få in för många okvalificerade sökande, och samtidigt inte stänga ute potentiella 
kandidater. Eftersom arbetsgivaren inte vet vem som ska läsa annonsen kan det bli extra 
svårt att formulera sig (a.a. s. 127).  
 
En annan språkvetenskaplig undersökning av platsannonser är gjord av Henrik Rahm 
(2005). Han nämner dock inte metaforer. I en pilotundersökning har han tittat på 
genredrag i platsannonser publicerade 1945, 1970 och 1995. Hans syfte med 
undersökningen är att se hur genredragen förändras över tid, och han har även undersökt 
om det finns några skillnader i platsannonser från privat och offentlig sektor. 
 
Rahm kunde bland annat se att arbetsgivarna inom offentlig sektor inte presenterade sin 
verksamhet förrän 1995, medan detta genredrag fanns i annonser från privat sektor redan 
1945 och 1970 (Rahm 2005:270). Att utvecklingen gått mot att alla har en presentation av 
verksamheten kan tyda på att den arbetssökande önskat sig en utförligare beskrivning i 
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annonsen, eller att arbetsgivaren försöker undvika allmänna frågor om verksamheten så 
att de istället kan fokusera på att svara på frågor om tjänsten (a.a. s. 268).  
 
Rahm nämner även subjektiva kvalifikationer och objektiva kvalifikationer som ett drag i 
annonserna. Subjektiva kvalifikationer handlar om hur den sökande ska vara som person 
för att passa för tjänsten. De finns genomgående i materialet från privat sektor, men blir 
inte vanliga i annonser från offentlig sektor förrän 1995 (Rahm 2005:270). Detta tror han 
beror på den strikta löneklassindelningen som rådde tidigare, vilket gjorde att det inte 
fanns någon anledning till att skriva ut önskemål om subjektiva kvalifikationer tidigare. 
Objektiva kvalifikationer handlar istället om utbildning och erfarenhet som krävs för att 
en person ska vara lämplig för ett jobb. Dessa kvalifikationer beskrevs tidigare olika 
detaljerat i annonser från privat och offentlig sektor, men denna skillnad har avtagit med 
tiden (a.a. s. 268).  
 
 

4. Teori och begrepp 
 
I det här avsnittet ger jag en beskrivning av vad metaforer är och olika begrepp som är 
relaterade till dem. Jag tar även upp vilken funktion metaforer har i språket och hur de 
påverkar begripligheten i texter. 
 
4.1. Vad är en metafor? 
 
En metafor är ett uttryck från en erfarenhetsdomän som vi använder för att beteckna 
något inom en annan erfarenhetsdomän (Ekberg 1993:107). Att använda en metafor 
innebär alltså att man refererar till något annat än vad man vanligtvis menar, och att man 
därmed skapar en likhet mellan dessa saker. Man använder så att säga inte ordet i sin 
bokstavliga betydelse, utan i en metaforisk betydelse (Knowles & Moon 2006:3). Den 
bokstavliga, eller grundläggande, betydelsen är oftast mer konkret än den metaforiska, 
och den kan också ofta vara äldre (a.a. s. 7). Det kan även vara lätt att tro att den mest 
frekventa betydelsen av ett ord är den grundläggande, men så behöver det inte vara 
(Goatly 1997:108).  
 
Konventionella metaforer är metaforer som används återkommande med samma 
betydelse, till exempel när fält används för att tala om ett särskilt ämne (Knowles & Moon 
2006:6). Den här typen av metaforer finns ofta med i ordböcker som alternativ betydelse 
bredvid den grundläggande betydelsen, och vissa av dem är så vanliga att vi knappt 
tänker på att de är metaforer (ibid.) Man talar också ibland om döda metaforer, och de är 
så vanliga att vi inte längre ser dem som metaforer. Ett exempel på det är ben i stolsben 
(a.a. s. 6, Stålhammar 1997:14).  
 
Metaforer kallas ibland för bildspråk, vilket är lite missvisande eftersom de inte alls 
behöver bygga på synintryck (Svanlund 2001:8, Stålhammar 1997:13). Ett exempel är 
tung sorg, som alltså handlar om en upplevelse eller känsla, snarare än något man kan se 
(Svanlund 2001:8). Att bära en tung ryggsäck eller en tung skattebörda handlar inte om 
samma kroppsliga påfrestning utan snarare om upplevelsen av något negativt (a.a. s. 21). 
 
Något som framkommer i nästan all litteratur om metaforer är att det finns en oenighet 
bland forskare om hur man avgör vad som är metaforiskt och inte (Svanlund 2001:7). 
Även om forskare ofta är oense om detta, är de i alla fall ofta överens om att en metafor 
bildas när en konkret betydelse som går över i en abstrakt betydelse. Adjektivet tung ses 
inte som metaforiskt i en tung vas, men i ett tungt argument (a.a. s. 96). Pragglejaz 
Group (2007) har utformat en metod för att avgöra vilka ord i en text som används 
metaforiskt: Metaphor Identification Procedure (MIP). De hoppas att metoden ska göra 
det enklare att jämföra olika studier och deras resultat, eftersom oenigheten om vad som 
utgör en metafor ibland kan försvåra detta (Pragglejaz Group 2007:1–2). Metoden går ut 
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på att markera upp alla lexikala enheter1 i en text och jämföra dem med betydelsen i ett 
lexikon för att se om deras betydelse i sammanhanget kan sägas vara grundläggande eller 
metaforisk (a.a. s. 3). För att avgöra om ett ord används metaforiskt, är det nämligen 
viktigt att vi är överens om vad uttryckets grundläggande betydelse är (Knowles & Moon 
2006:4). Jag beskriver metoden mer utförligt i avsnitt 5.2. 
 
Begrepp som ofta tas upp i samband med metaforer och som på många sätt är nära 
sammankopplade med metaforer är liknelse, metonymi och idiom. Liknelsen skiljer sig 
från metaforen på så vis att man påstår att något är som något annat: du är som en ros, 
istället för att något är något annat: du är en ros (jfr Knowles & Moon 2006:8). 
Metonymi är att använda ett ord som är nära sammankopplat med det man faktiskt 
menar, till exempel då man säger händer istället för arbetare (Knowles & Moon 2006:8). 
Syftet med metonymi är ungefär detsamma som för metaforer, det vill säga att förstå 
något med hjälp av något annat, men den kan synliggöra drag hos det man refererar till 
på ett mer specifikt sätt (Lakoff & Johnson 2003:37). Metonymier bygger alltså på en 
närhet snarare än en likhet, och metonymin använder ofta en del av något för att beskriva 
en helhet – händer istället för arbetare – eller en helhet för att beskriva en del av något – 
Sverige istället för Sveriges landslag i fotboll (Knowles & Moon 2006:52–53). Det kan 
även handla om att använda ett namn för att beskriva något den personen gjort – läsa 
Strindberg, spela Beethoven – eller att använda ett namn på en plats för att beskriva 
något som finns på platsen – Bryssel istället för EU-parlamentet (jfr Lakoff & Johnson 
2003:38). Dessa är bara några exempel på hur metonymi kan användas.  Idiom, eller 
idiomatiska uttryck, är också nära sammankopplade med metaforer, i och med att de 
uttrycker något med hjälp av något annat. De är fraser vars betydelse inte har något med 
de ingående ordens betydelser att göra, exempelvis kasta yxan i sjön, som betyder ’ge 
upp’ (Svensk ordbok: utgiven av Svenska Akademien 2009:XVI–XVII). Betydelsen i 
idiomet uppstår alltså när några specifika ord kombineras, och blir inte densamma om 
något av orden byts ut.   
 
Traditionellt sett har metaforer kopplats ihop med skönlitterärt, målande och poetiskt 
språk, eller som ett språkligt verktyg inom retoriken (Lakoff & Johnson 2003:3). Inom 
den kognitiva semantiken menar man att metaforer inte alls behöver handla om att 
beskriva något på ett oväntat eller nyskapande sätt, utan att allt som inte stämmer 
överens med ett uttrycks vanliga betydelse är metaforiskt (Vogel 2011:62) och att det hör 
till människans sätt att tänka (Lakoff & Johnson 2003:3). Inom den kognitiva semantiken 
menar man att vi strukturerar vårt sätt att tänka i ett konceptuellt system, och att detta 
system i sig är metaforiskt. Inom teorin talar man därför om konceptuella metaforer. De 
är ett slags övergripande metaforer som visar hur vi tänker, med hjälp av de språkliga 
metaforer som ger uttryck för dem (Lakoff & Johnson 2003:4, Vogel 2011:62). Ett 
exempel på en konceptuell metafor är GLAD ÄR UPP. De språkliga metaforer som ingår i 
den konceptuella metaforen kan till exempel vara humöret är på topp, jag känner mig 
uppåt och beskedet lyfte mig. Vi kan alltså förstå begreppet glad med hjälp av begreppet 
upp (Vogel 2011:62, Lakoff & Johnson 2003:14–15).  
 
Vårt mål med metaforen är att förstå begreppet glad och därför kallas glad för 
måldomän. Det begrepp som vi tar hjälp av, i det här fallet upp, kallas för källdomän. 
Källdomänen är mer konkret och ofta enklare att förstå än måldomänen och därför 
hämtar man uttryck därifrån för att förklara abstrakta fenomen som exempelvis ’glädje’ 
(jfr Vogel 2011:63, Lakoff & Johnson 2003:265). I källdomänen finns den grundläggande 
betydelsen, och i måldomänen finns den överförda betydelsen (Ekberg 1993:107, 
Svanlund 2001:15). Det finns ofta något drag som källdomänen och måldomänen delar, 
men det är ofta ganska abstrakt. Trots att jag inte kommer att gå in på den kognitiva 
semantiken så mycket djupare än så här, lånar jag likt Svanlund in några av begreppen, 
eftersom de ”gör det lättare att få syn på systematiken i våra vardagliga metaforer” 

																																																								
1 En lexikal enhet kan bestå av ett ord, men också flera ord som hör ihop, till exempel partikelverb och fraser 
som inte behåller sin betydelse vid uppdelning (jfr Pragglejaz Group 2007:25–28).	



	

	 9	

(Svanlund 2001:14). De begrepp jag använder är konceptuell metafor, källdomän och 
måldomän2. 
 
Man kan även tala om konceptuell metonymi. Till skillnad från metaforen kommer 
metonymin och referenten man syftar på från samma betydelsedomän (Vogel 2011:76). 
Vanliga konceptuella metonymier är DELEN FÖR HELHETEN, PRODUCENT FÖR PRODUKT, 
PLATSEN FÖR INSTITUTIONEN (Lakoff & Johnson 2003:38), som ger uttryck för språkliga 
metonymier som chefens högra hand, spela Beethoven och Moskva väntar (regeringen i 
Ryssland) (Vogel 2011:74).  
 
Texttypen kan påverka hur stark koppling det finns mellan metaforernas källdomäner 
och deras nya betydelse. Kopplingen mellan betydelserna kan till exempel vara starkare i 
skönlitterära texter än i riksdagstexter (Svanlund 2001:325–326). Det är även normalt att 
kopplingen mellan metaforernas källdomäner och den nya betydelsen bleknar med tiden 
(Svanlund 2001:344–345). Metaforer vars källdomänsbetydelse bleknat kan till och med 
kan vara extra användbara, i och med att de kan aktivera betydelse från olika domäner, 
utan att betydelsen från källdomänen blir alltför påträngande. På så vis behöver inte 
kopplingen mellan den konkreta betydelsen och metaforen vara lika tydlig, eftersom 
metaforens konventionalitet gör att den ändå går att förstå (ibid.).  
 
Metaforer kommer ofta från olika källdomäner under olika perioder. Under någon period 
har det till exempel varit vanligt att hämta metaforer från ekologi (miljö) eller 
naturvetenskap (ha det i generna), och under någon annan har de hämtats från sjöfart 
(hålla i rodret) eller idrott (höja ribban) (Melin 2004:18). Förutom dessa trender 
kommer metaforer ofta från de källdomäner som vi människor har haft med oss genom 
alla tider, till exempel VÄG, KRIG, ELD, UPP och NER (Melin 2012:62). 
 
4.2. Metaforens funktion 
 

Mötet mellan två världar kan skapa konkretion därför att den ena världen är mer 
överblickbar än den andra. Det finns inget mätdon för kärlek och hat, men värme mäts med 
termometer. Känslor syns inte, men lågor lyser klart. Flammande känslor kan ställa till inre 
oöverblickbar förödelse, men eld kan lägga hus och städer i aska. Visst blir det tydligare med 
metaforer? (Melin 2012:30) 

 
Som Melin skriver ovan är metaforer viktiga för att förklara och beskriva sådant som 
skulle vara svårt att förstå utan en mer konkret förklaring (Knowles & Moon 2006:4–5, 
Melin 2012:30), exempelvis datortermerna skrivbord och papperskorg som jag nämner i 
uppsatsens inledning. Genom att använda metaforer är det också möjligt att uttrycka en 
större innebörd och fler konnotationer än om man hade uttryckt sig bokstavligt (Knowles 
& Moon 2006:11). Till exempel tar Hellspong (2001:44) upp att metaforen kan påverka 
vår uppfattning av det som beskrivs. Som exempel menar han att ”Det blåser full orkan i 
Sveriges finanser” kan skapa en mental bild av en naturkatastrof som gör att vi uppfattar 
problemet som något som vi inte kan råda över. Valet av metafor påverkar alltså 
betydelsen av det vi säger. Eftersom det endast är vissa aspekter av ordets grundläggande 
betydelse som får följa med in i den nya betydelsen, påverkar det hur vi uppfattar det som 
uttrycks (Stålhammar 1997:10, Goatly 1997:2). För att förstå hur metaforen fungerar kan 
man alltså titta på vilka drag som får följa med från den grundläggande betydelsen till den 
metaforiska, och vilka drag som ignoreras (Knowles & Moon 2006:10).  
 
Metaforer kan även användas för att skapa närhet eller tvärt om för att censurera det vi 
inte vill nämna vid namn. De kan även ibland vara det enda sättet att uttrycka något som 
inte har någon egen benämning, det vill säga, där det finns ett lexikalt tomrum (Goatly 
1997: 148–167, Melin 2012:25). Det kan vara svårt för oss att uttrycka oss utan metaforer, 
och ibland kan vi till och med behöva använda oss av metaforer för att förklara metaforer 
(Melin 2012:17). Metaforer kan dock tolkas mycket olika av olika personer, beroende på 

																																																								
2 I Lakoff & Johnson kallas de conceptual metaphor, source domain och target domain (2003:265). 	
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vad de har för bakgrundskunskaper och syn på världen (jfr Lakoff & Johnson 2003:12). 
Kontexten påverkar också hur vi ska tolka metaforen, och det som kan anses som den 
konventionella betydelsen av ett uttryck varierar med sammanhanget (Goatly 1997:108–
109). Kontexten kan även vara avgörande i många situationer för att metaforen ska vara 
möjlig att förstå över huvud taget. Metaforers betydelse och funktion formas alltså av 
både oss själva och det sammanhang vi möter dem i.  
 
Som blivande språkkonsult är det även viktigt för mig att förstå hur metaforer påverkar 
texters begriplighet. En viktig funktion hos metaforen är att den kan hjälpa oss att förstå 
abstrakta fenomen. Trots detta kan metaforen ibland ha rakt motsatt effekt och göra 
språket mer svårtillgängligt. Metaforer kan nämligen förvirra den som tenderar att tolka 
betydelse bokstavligt. Det kan till exempel röra sig om personer med Aspergers syndrom 
(Klasén McGrath 2009, Knowles & Moon 2006:64). Metaforer kan även innebära 
svårigheter för personer som håller på att lära sig ett nytt språk (jfr Golden 2005:300, 
Stålhammar 1997:36). Att lära sig att förstå metaforer i ett nytt språk kan ta tid, eftersom 
förståelsen bygger på att man har lärt sig grundbetydelsen av ett uttryck och att man kan 
se skillnad på när ordet används i sin grundläggande betydelse och i metaforisk betydelse. 
För att kunna tolka metaforer behöver man alltså ha kunskap om ordens grundläggande 
betydelser, men också kunskap om omvärlden och förmåga att förstå vad som är 
”väsentligt, allmängiltigt eller specifikt” (Stålhammar 1997:36). Detta är något man lär sig 
allt eftersom man blir äldre, och därför finns det även en koppling mellan ålder och 
förmågan att förstå metaforer (a.a. s. 38–39). 
 
 

5. Material och metod 
 
I det här avsnittet presenterar jag mitt material och den metod jag använt mig av i min 
undersökning. 
 
5.1. Material 
 
Mitt material består av 15 platsannonser. De är hämtade i Platsbanken på 
Arbetsförmedlingens webbplats. Jag valde att hämta annonserna från Platsbanken 
eftersom Arbetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare av arbeten 
(Arbetsförmedlingen 2017-06-02). Inhämtningen gjordes 2017-03-29 och 
platsannonserna publicerades den dagen klockan 14:24–15:19. Jag hämtade 25 annonser, 
men eftersom några av annonserna hade samma innehåll rensade jag bort dessa. Av 
tidsskäl behövde jag även begränsa min analys, och därför valde jag att analysera de 15 
första annonserna av de som fanns kvar efter utrensningen. Jag gjorde inte något 
geografiskt val i sökningen, eftersom jag inte är intresserad av att se hur metaforer 
används i platsannonser från en viss del av Sverige. För att kunna få fram ett resultat som 
jag enklare kan diskutera vidare valde jag dock att avgränsa min sökning till ett specifikt 
yrkesområde. En nackdel med detta är förstås att jag inte kan se tendenser för 
platsannonser i allmänhet, men eftersom jag vill undersöka kopplingen mellan källdomän 
och yrkesområde är det nödvändigt. Jag valde kategorin Försäljning, inköp, 
marknadsföring. Jag tyckte att det skulle vara intressant att titta på den kategori som har 
med marknadsföring att göra, eftersom platsannonsen i sig är en annons där man 
marknadsför en tjänst. Eftersom jag vill veta vilka metaforer som finns i platsannonserna 
och inte om de finns, såg jag även en fördel med att titta på en kategori där det främst 
borde förekomma annonser från privat sektor. Offentlig sektor ska följa språklagen (SFS 
2009:600) och borde därmed undvika att använda metaforer (jfr Vägledning för 
webbutveckling 2014). Detta skulle kunna innebära att jag i så fall inte skulle ha så 
mycket metaforer att undersöka genom att välja material från en kategori där det främst 
finns annonser för jobb inom offentlig sektor. 
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I annonserna har jag undersökt den text som finns mellan rubriken Beskrivning av jobbet 
och följande rubrik. Detta avsnitt finns i alla annonser, vilket gör att jag kan få ungefär 
samma typ av information från alla annonser.  
 
5.2. Metod 
 
För att svara på mina frågeställningar och uppnå mitt syfte använder jag både kvantitativ 
och kvalitativ metod. Jag använder en kvantitativ metod för att samla in alla metaforer i 
materialet och sortera ut de metaforer som beskriver den arbetssökande och 
arbetsgivarna. Sedan gör jag en kvalitativ tolkning av de belägg jag samlat in. Tolkningen 
innebär att jag försöker att koppla ihop varje metafor med en källdomän för att få en 
uppfattning om det verkar finnas något samband mellan källdomänerna och 
yrkesområdet. Jag gör sedan en tolkning av vad valet av metaforer kan säga om 
arbetsgivarnas syn på den arbetssökande och sig själv. Som forskningsetiskt val skulle jag 
kunna välja att censurera namn i mina exempel. Jag har dock valt att skriva ut namn på 
företag om de förekommer i exempelmeningar, eftersom materialet finns tillgängligt 
offentligt på internet och arbetsgivaren själv valt att lägga ut sin information för 
allmänheten.  
 
5.2.1. Metod för att identifiera metaforer i platsannonserna 
 
För att samla in metaforerna i mitt material har jag använt metoden Metaphor 
Identification Procedure, från och med nu kallat MIP (Pragglejaz Group 2007). 
Anledningen till att jag valt metoden är att den kan användas för att plocka ut metaforer 
från en text på ett systematiskt sätt och hjälpa mig att gå ifrån min intuition och handla 
mer objektivt (jfr Pragglejaz Group 2007:2). I grunden går metoden ut på att man läser 
igenom texten för att få en överblick över vad den handlar om. Man markerar sedan alla 
lexikala enheter och analyserar sedan om de i kontexten används i sin grundläggande 
betydelse eller inte. För att avgöra det tar man hjälp av en ordbok. Om den lexikala 
enheten används i en annan betydelse än den som finns i ordboken är det en metafor (a.a. 
s. 3). Trots att metoden utarbetats för att kunna ge ett mer objektivt resultat är det i 
praktiken svårt att helt undvika viss subjektivitet, eftersom den som analyserar behöver 
göra tolkningar av de betydelser som redovisas i ordboken och huruvida den används i 
kontexten eller inte (a.a. s. 13, 23).  
 
Jag har valt att modifiera metoden för att den ska passa mitt syfte bättre. För att MIP-
analysen inte ska bli för omfattande har jag valt att inte analysera formord, det vill säga 
ord som har en grammatisk betydelse istället för en innehållslig betydelse (Bolander 
2012:108). Det skulle säkerligen vara intressant att analysera formord, och jag tror att 
man genom att göra det kan få syn på metaforer som man vanligtvis inte lägger märke till. 
Till exempel tar Pragglejaz Group upp den engelska prepositionen into som metaforiskt 
använd i den kontext som de analyserat (Pragglejaz Group 2007:10–11). Det skulle 
givetvis vara intressant att hitta den typen av metaforer i mitt material, men av tidsskäl 
har jag valt att fokusera på innehållsorden, eftersom det kan vara svårt att avgöra vad 
som är den grundläggande betydelsen för många formord (jfr a.a. s. 29, Knowles & Moon 
2006:17). Därför skulle det förmodligen ta mer tid att analysera formord och dessutom 
skulle resultatet kunna bli mer subjektivt, eftersom jag kanske inte alltid kan fastställa 
vad som faktiskt är den grundläggande betydelsen med hjälp av ordböckerna. Utöver 
formorden har jag även valt att inte analysera ord som inte finns i ordböckerna, eftersom 
jag då inte kan använda min metod på rätt sätt. Ord som inte finns i ordböckerna kan 
exempelvis vara engelska ord, felstavade ord, namn, länkar, förkortningar, siffror och nya 
ord.  
 
Ibland kan kombinationen av flera lexikala enheter bilda idiom. Pragglejaz Group har valt 
att analysera varje ord för sig i dessa, eftersom de menar att människor ändå tycks kunna 
koppla den metaforiska betydelsen till enskilda ord även när de står var för sig (2007:26–
27). Jag väljer dock att se hela idiomet som en enda lexikal enhet, eftersom många andra 
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menar att betydelsen av idiomet uppstår i kombinationen av flera ord (jfr Svensk ordbok: 
utgiven av Svenska Akademien 2009:XVII–XVIII och Svenskt språkbruk 2003:23). 
 
Efter mina modifieringar ser min metod ut så här: 

1. Läs igenom texten för att få en överblick över vad den handlar om. 
2. Markera alla lexikala enheter i texten. Flerordsuttryck räknas som en lexikal 

enhet om de får annan betydelse vid uppdelning. 
3. Titta på varje lexikal enhet och analysera om det kan ses som ett innehållsord 

eller formord. Gå vidare om det är ett formord. Om det rör sig om ett 
innehållsord – avgör utifrån textens kontext om uttrycket används i sin 
grundläggande betydelse eller om det verkar ha någon annan betydelse. Använd 
en ordbok för att ta reda på vilken betydelse som är den mest grundläggande. 

4. Om den lexikala enhetens betydelse i textens kontext är en annan än den 
grundläggande betydelsen som finns i ordboken, används den lexikala enheten 
metaforiskt.  

 
De ordböcker jag använder i min MIP-analys är 

• Svensk ordbok: utgiven av Svenska Akademien (2009), som beskriver ordens 
betydelse, användning och historia.  

• Svenskt språkbruk (2003), som beskriver hur konstruktioner och fraser används i 
svenskan.  

 
5.2.2. Hantering av problem med metoden 
 
I praktiken är det svårt att avgöra vad som är metaforiskt och inte i materialet, trots att 
jag använder mig av MIP för att underlätta urvalsprocessen. När jag analyserat orden har 
jag utgått från att de är metaforiska om den betydelse de har i kontexten inte finns 
beskriven som en huvudbetydelse i ordboken, eller om betydelsen finns men beskrivs som 
bildlig eller som en betydelsenyans. Ett exempel på ett ord som varit problematiskt är 
ordet flytande i kontexten ”talar och skriver flytande svenska”. Betydelsen ’obehindrad’ 
finns upptagen som en av huvudbetydelserna och beskrivs inte som bildlig eller som en 
betydelsenyans. Enligt min metod borde flytande alltså inte tolkas som en metafor. Trots 
detta har jag valt att markera flytande som en metafor, eftersom jag tycker att det är ett 
tydligt exempel på metaforisk användning av ett ord. Även Melin tar upp ordet som en 
metafor (2012:52). Den mest konkreta betydelsen av flytande borde vara ’som innehar 
vätskeform, rinnande’. Pragglejaz Group menar att den grundläggande betydelsen oftast 
är den mest konkreta (2007:3), vilket gör att man kan se flytande som en metafor. 
 
Ett annat problem är ord eller uttryck som inte finns i ordböckerna men som ändå är 
tydliga metaforer. Enligt min metod ska jag välja bort dessa, men två uttryck är väldigt 
tydliga metaforer. De är tänka utanför boxen som betyder ungefär ’tänka på ett nytt sätt’ 
och skräddarsy/skräddarsydd som betyder ungefär ’specialanpassa/-d’. Trots att de inte 
finns i de ordböcker jag använt mig av har jag räknat dessa uttryck som metaforer, 
eftersom det är uppenbart att den grundläggande betydelsen inte har något att göra med 
den betydelse som dessa uttryck har i sina respektive kontexter. Dessutom finns tänka 
utanför boxen beskriven som metafor i Melin (2012:79) och skräddarsydd i Bonniers 
svenska ordbok. Det är inte konstigt att inte alla uttryck finns i de ordböcker jag utgått 
från. Språket är i ständig förändring och ordböckerna som jag utgått från har några år på 
nacken. Dessutom kan ordböckerna av utrymmesskäl omöjligen innehålla alla ord. I 
fallen tänka utanför boxen och skräddarsy/skräddarsydd vågar jag göra ett undantag 
från min metod, eftersom min diskussion ovan och referenserna trots allt tyder på att de 
är metaforer. 
 
När det gäller sammansättningar som inte finns i ordböckerna men som kan ses som 
metaforiska undersöker jag om något av leden kan anses vara metaforiskt enligt MIP-
kriterierna. Är något av leden metaforiskt tolkar jag ordet som en metafor. Ett exempel är 
självgående, vars betydelse i kontexten är ungefär ’som klarar av att arbeta utan 
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instruktioner’. I det fallet tolkar jag ordet gå som metaforiskt, och ser därmed hela ordet 
som en metafor.  
 
Jag väljer även att markera ordet tror som metaforiskt i flera fall, trots att detta kanske 
väcker frågor hos vissa. Anledningen är att jag tycker att det är tydligt att arbetsgivarna 
faktiskt inte menar att de tror något i de fallen, utan att de snarare hoppas eller kanske 
till och med kräver något. Ett annat ord som används på liknande sätt är ser, som i 
materialet inte behöver handla om synintryck utan kan stå för såväl förståelse som krav. 
Dessa tendenser stämmer väl överens med de subjektiva modalitetsmetaforer som 
Helgesson (2011:128–130) funnit i sin undersökning som jag presenterade i avsnitt 2.  
 
En del menar att man ska skilja metaforer och metonymi åt (jfr Knowles & Moon 
2006:54). Det finns dock en närhet mellan fenomenen (Vogel 2011:76) som gör att jag 
upplever en gråzon mellan vad som är en metafor eller metonymi, och att ett uttryck 
ibland kan ses som båda delarna (jfr Melin 2012:24). Ett problematiskt uttryck är till 
exempel en hjälpande hand. Man kan se det som att en hjälpande hand betyder ’en 
hjälpande person’, vilket betyder att det handlar om metonymi, där en hand (en del) får 
stå för en person (det hela). Jag tror dock att uttrycket skulle kunna användas för att syfta 
på något annat än en person. Kanske kan en bok med råd eller instruktioner kallas för en 
hjälpande hand? Eller ett datorprogram som förenklar vardagen för någon? Kanske kan 
en metafor vara en hjälpande hand? Ordböckerna har gett uttrycket den vida betydelsen 
’om att hjälpa någon’, vilket gör att användningen av ordet hand inte nödvändigtvis 
behöver kopplas ihop med en person. Om det kan kopplas ihop med något annat blir det 
en metafor. Jag har därför valt att räkna in uttrycket i min lista över metaforer, trots att 
jag även ser det ett exempel på metonymi. Det finns även en gråzon vad gäller uttryck 
som ha många bollar i luften, spindeln i nätet och tänka utanför boxen. Jag ser dem som 
metaforer, eftersom de använder betydelse från en erfarenhetsdomän för att beskriva 
något från en annan erfarenhetsdomän (se avsnitt 4.1.). De kan dock även ses som idiom, 
eftersom betydelsen av uttrycken endast uppstår i kombinationen av ord (se avsnitt 4.1.). 
Jag har valt att se dem som både och, och därmed finns de i min lista över metaforer.  
 
5.2.3. Metod för att sortera ut metaforer som beskriver den arbetssökande och 

arbetsgivaren 
 
För att se vilka metaforer som beskriver den arbetssökande eller arbetsgivaren sorterar 
jag ut de metaforer som ingår i en mening eller punkt i en punktlista som beskriver något 
som den arbetssökande eller arbetsgivaren är, gör, kan eller kommer att vara, göra eller 
kunna. På så vis kan jag se beskrivningar av egenskaper och kunskaper i dagsläget och 
hur man ser på framtiden.  
 
Jag väljer att endast analysera de metaforer som finns i direkt anslutning till, eller som 
skulle kunna stå i direkt anslutning till, ett du, vi eller arbetsgivarens namn, som i 
följande exempel: 

• du/vi/arbetsgivaren är (metafor som beskriver vad du/vi/arbetsgivaren är, till 
exempel en hjälpande hand) 
 

• du/vi/arbetsgivaren (metafor som beskriver vad du/vi/arbetsgivaren gör, till 
exempel brinner för ngt) 
 

• du/vi/arbetsgivaren kan (metafor som beskriver vad du/vi/arbetsgivaren kan 
göra, till exempel ha många bollar i luften) 
 

• du/vi/arbetsgivaren kommer att vara (metafor som beskriver vad 
du/vi/arbetsgivaren kommer att vara, till exempel spindeln i nätet)  
 



	

	14	

• du/vi/arbetsgivaren kommer att (metafor som beskriver vad 
du/vi/arbetsgivaren kommer att göra, till exempel avancera) 
 

• du/vi/arbetsgivaren kommer att kunna (metafor som beskriver vad 
du/vi/arbetsgivaren kommer att kunna, till exempel klättra).  

 
Metaforen behöver alltså gå att sätta in i en mening som ser ut som någon av 
exempelmeningarna ovan. Därför plockar jag till exempel inte ut faller mellan stolarna 
som en metafor som beskriver den arbetssökande, trots att det är en metafor som ingår i 
en mening som innehåller du. Detta för att texten inte handlar om att du faller mellan 
stolarna eller att du kommer att kunna göra det och så vidare. Den handlar istället om 
något som du kan säkerställa att inget gör. Det som du kan är alltså att säkerställa, vilket 
inte räknas som en metafor i min undersökning. Jag har också valt att inte räkna in gå in 
som en metafor som beskriver den arbetssökande. Metaforen kan räknas in enligt mina 
urvalskriterier ovan, men i kontexten kan man se att det inte handlar om något man ska 
göra eller kunna göra för att vara en lämplig kandidat, utan att man kan gå in på 
arbetsgivarens webbplats för att läsa mer om dem. Jag anser därför att det inte kan ses 
som en metafor som beskriver den arbetssökande. Ett annat exempel på metaforer som 
jag väljer bort i det här steget är flytande, eftersom texten inte handlar om att du är 
flytande och så vidare, utan om hur du kan tala och skriva. Att inte analysera metaforer 
som beskriver hur någon gör något, eller vad man har och så vidare gör givetvis att jag 
inte får en fullständig bild av hur den arbetssökande och arbetsgivaren beskrivs. Av 
tidsskäl behöver jag dock begränsa mig till de urvalskriterier jag redovisar här.  
 
I materialet används metaforer ibland i anslutning till man. I många fall kan man se det 
som att dessa i praktiken syftar på den arbetssökande. Jag väljer dock att inte göra den 
tolkningen eftersom det då inte är lika självklart att pronomenet faktiskt syftar på den 
arbetssökande. Att se man som du skulle alltså ge utrymme för feltolkning. Som jag 
nämnde ovan gör tidsramen också att jag inte kan analysera allt. Det kan dock göra att jag 
går miste om att fördjupa mig i en del av de metaforer som i praktiken beskriver den 
arbetssökande. Hur som helst finns alla metaforer markerade i materialet, och därför är 
det möjligt att vid ett annat tillfälle fördjupa sig även i dessa.  
 
Observera också att jag valt att analysera metaforer som beskriver arbetsgivaren – inte 
arbetsplatsen. Detta för att jag vill titta på den som är avsändare och den syn som 
avsändaren förmedlar av sig själv. Dessutom kommer många av platsannonserna i 
materialet från bemanningsföretag, vilket gör att det inte alltid finns en direkt koppling 
mellan arbetsplatsen och arbetsgivaren, eftersom bemanningsföretaget är en mellanhand 
som hyr ut sin personal till andra arbetsgivare och arbetsplatser.  
 
I kapitel 6 redovisar jag sedan metaforerna en i taget. Metaforerna är uppställda i 
alfabetisk ordning och jag återger metaforerna i den form de förekommer i 
platsannonserna. Jag har alltså inte ändrat böjningsform på dem. Uppställningen visar 
den språkliga metaforen följt av en siffra för antalet belägg och en punktlista där samtliga 
belägg som stämmer in på urvalskriterierna i avsnitt 5.2.3. står i sin omgivande kontext. 
Sedan ger jag den grundläggande betydelsen, det vill säga den betydelse som redovisas i 
Svensk ordbok: utgiven av Svenska Akademien (SO) eller Svenskt språkbruk (SS). 
Vidare anges den metaforiska betydelse som uttrycket har i kontexten eller som redovisas 
i de ordböcker jag haft till min hjälp. Som jag nämnde i avsnitt 5.2.2. har jag i några fall 
räknat in metaforer som inte finns i ordböckerna. Dessa fall är markerade. 
 
Observera att antalet förekomster baseras på den urvalsmetod som jag beskrivit ovan. 
Därför kan antalet förekomster för en metafor i redovisningen nedan variera från det 
antal förekomster som finns totalt i de 15 analyserade platsannonserna. Exempelvis finns 
två ha många bollar i luften i materialet, men det finns endast en förekomst som 
motsvarar mina urvalskriterier. I materialet nedan finns även exempel på metaforer som 
ser likadana ut, men som har olika betydelse, nämligen ser. I bilaga 1 har jag valt att 
redovisa alla metaforer jag hittat i platsannonserna – även de som inte beskriver den 
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arbetssökande eller arbetsgivaren. Detta för att det ska bli enklare att förstå hur jag valt ut 
metaforer för den arbetssökande och arbetsgivaren, genom att även se vilka jag sorterat 
bort. Bilaga 1 ger även en bild av att samma metafor kan användas för att beskriva såväl 
arbetssökande och arbetsgivare som annat. 
 
 
5.2.4. Metod för undersökning av källdomäner och synen på den arbetssökande 

och arbetsgivaren 
 
När jag gjort metaforinhämtningen och urvalet går jag över till en kvalitativ metod, där 
jag för varje metafor gör en tolkning av vilken källdomän som metaforen kan tänkas 
härstamma från. Oftast tar jag hjälp av en konceptuell metafor för att göra detta. Det har 
inte varit möjligt att hitta en tydlig konceptuell metafor för alla metaforer i materialet, 
och jag har då försökt göra andra kopplingar mellan grundläggande betydelse och 
användningen i annonsen. För varje metafor försöker jag sedan göra en koppling mellan 
källdomän och yrkesområde, och sedan en tolkning av vad metaforen verkar uttrycka om 
den syn som arbetsgivaren har av sig själv och den arbetssökande. Eftersom metoden 
innebär att jag tolkar metaforerna utifrån den omgivande kontexten kan denna metod ge 
ett subjektivt resultat. Det finns dock inte så många andra metoder att använda sig av för 
att svara på frågeställning 3 och 4. Jag har åtminstone försökt koppla mina tolkningar till 
litteratur där det varit möjligt, för att kunna grunda mina antaganden i någonting.  
 
 

6. Resultat 
 
Det finns metaforer i alla utom en av de undersökta platsannonserna. Totalt sett finns det 
97 metaforer (se bilaga 1). Av dessa metaforer finns 58 olika varianter, varav 12 varianter 
som beskriver den arbetssökande, och 3 varianter som beskriver arbetsgivarna. Många 
metaforer används alltså flera gånger i materialet. Den arbetssökande beskrivs 20 gånger 
med hjälp av metaforer, och arbetsgivaren beskrivs 10 gånger.  
 
I detta kapitel redovisar jag först de olika metaforer som beskriver den arbetssökande 
(frågeställning 1), och därefter de som beskriver arbetsgivarna (frågeställning 2). För 
varje metafor gör jag en tolkning av kopplingen mellan yrkesområde och källdomän 
(frågeställning 3) och vad metaforerna säger om arbetsgivarens syn på den arbetssökande 
och sig själv (frågeställning 4).  
 
6.1. Metaforer som används för att beskriva den arbetssökande 
 
Avancera  
Antal förekomster: 1 

• ”Är du den vi söker kommer du att ges möjlighet att avancera inom koncernen, i 
Sverige och utomlands”. 

Grundläggande betydelse i ordboken: ’vara i rörelse framåt’. 
Metaforisk betydelse: ’göra framsteg’, ’utvecklas’. 
 
Avancera skulle kunna passa in i en konceptuell metafor i stil med UTVECKLING ÄR 
FRAMÅTRÖRELSE, där källdomänen alltså är FRAMÅTRÖRELSE. Den konceptuella metaforen 
ger då uttryck för språkliga metaforer som att avancera, det går framåt, framsteg, nästa 
steg och ett stort kliv framåt. Man kan också se på motsatserna till utveckling – de 
handlar om en rörelse bakåt: ett steg tillbaka, bakåtsträvare och så vidare. Metaforen 
avancera finns i en platsannons där man söker en säljare till ett företag som säljer 
”produkter för kreativt skapande och form”. Säljaren kommer att resa runt i sitt arbete, så 
på sätt och vis handlar det om att faktiskt vara i rörelse framåt. Men i den mening där 
metaforen förekommer handlar det istället om att göra framsteg genom att bli bättre på 
det man gör och kanske i och med det få bättre möjligheter till utveckling på jobbet.  
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Brinner (för ngt) 
Antal förekomster: 6  

• ”Vi tror att du brinner för att vara en hjälpande hand där det behövs […]”. 
• ”Som handläggare hos oss på Trademax brinner du för att ge kunden god 

service [...]”. 
• ”[...] en driven, pålitlig och självgående säljare som brinner för service och mötet 

med kunden.” 
• ”Du är en positiv och engagerad person som brinner för service och 

kommunicerar på ett behagligt sätt.” 
• ”För att vara framgångsrik i rollen som Social Media Specialist brinner du för 

sociala medier [...]”. 
• ”Brinner du för försäljning, kundfokus och att ge det bästa värdskapet i alla 

kundmöten?” 
Grundläggande betydelse i ordboken: ’(helt eller delvis) förtäras av eld’. 
Metaforisk betydelse: ’stark känsla (för ngt)’. 
 
Brinner skulle kunna passa in i en konceptuell metafor i stil med KÄNSLOR ÄR 
TEMPERATUR. Den ger uttryck för språkliga metaforer som du brinner för, minnas med 
värme, känslorna har svalnat, brinnande intresse, sätta hjärtan i brand, att vara eld 
och lågor, ha is i magen, hålla huvudet kallt och få kalla fötter med flera. Källdomänen 
skulle därmed vara TEMPERATUR, vilket är något som även Melin diskuterar (2012:28–
32). Det finns ingen koppling till temperatur eller eld i de kontexter där brinner 
förekommer. Att brinna för något är den vanligaste metaforen i materialet. Den beskriver 
den arbetssökande i 6 av 15 platsannonser men förekommer totalt 8 gånger i de 
undersökta platsannonserna (alltså två utöver än de som räknats in enligt 
urvalskriterierna för att vara en metafor för den arbetssökande). Att ha en stark känsla för 
det man gör är alltså något av det viktigaste för arbetsgivarna, åtminstone av det som 
uttrycks genom metaforer. Det räcker inte med att känna värme för något, utan det måste 
brinna. Känslan man ska ha för det man gör bör alltså vara av högsta grad. 
 
 
En hjälpande hand  
Antal förekomster: 1 

• ”Vi tror att du brinner för att vara en hjälpande hand där det behövs [...]”. 
Grundläggande betydelse i ordboken: en = ’grundtalet som anger antalet av ngt 
förekommande men inte upprepat’; hjälpa = ’ge ngn hjälp’; hand = ’armens avslutande, 
lätt böj- och vridbara del’. 
Metaforisk betydelse: ’om att hjälpa ngn’. 
 
En hjälpande hand kan ses som både metafor och metonymi, som jag skriver om i avsnitt 
5.2.1. Uttrycket skulle därmed kunna ingå i såväl en konceptuell metafor, HELHET ÄR DEL, 
som konceptuell metonymi, DELEN FÖR HELHETEN (Vogel 2011:99, Lakoff & Johnson 
2003:59). De ger uttryck för språkliga metaforer och metonymier som en hjälpande 
hand, en axel att luta sig mot, möta nya ansikten, vara ansiktet utåt med flera. 
Källdomänen skulle därmed vara DEL. Källdomänen hand används för att beskriva något 
mer, kanske ’en person’. Kontexten beskriver ett jobb som koordinator på ett företag som 
tillverkar köks- och badrumsblandare. Källdomänen DEL är ganska generell och har ingen 
tydlig koppling till just detta yrkesområde, men arbetet innebär förvisso att man ska vara 
en del av mycket och arbeta med lite av varje. Den arbetssökande ska vara beredd på att 
hjälpa till där det behövs.  
 
Ha många bollar i luften 
Antal förekomster: 1 

• ”Vi söker dig som trivs med att ha många bollar i luften.” 
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Grundläggande betydelse i ordboken: ha = ’vara sysselsatt eller upptagen med’/’låta 
vara placerad’; mången = ’ett stort antal av’; boll = ’klotrunt föremål som används som 
redskap i lek eller spel’; i = ’inom omfånget av’; luft = ’område ett stycke ovanför marken’. 
Metaforisk betydelse: ’om att syssla med många aktiviteter på en gång’. 
 
Precis som med ovanstående uttryck ser jag ha många bollar i luften som både metafor 
och idiom. Detta uttryck är även det svårt att sätta in i en konceptuell metafor eftersom 
det består av flera ord, och av samma anledningar som vid uttrycket ovan har jag valt att 
lämna en lucka när det gäller att uttala mig om källdomän, eftersom det är svårt att samla 
betydelsen i ett ord. Jag hamnar mest i cirkelresonemang. Att se uttrycket på ett generellt 
sätt gör att jag tänker på jonglering som ett uttryck för koordination vilket är det samma 
som betydelsen, vilket skulle ge en konceptuell metafor i stil med KOORDINATION ÄR 
KOORDINATION. Därför väljer jag att inte bestämma någon källdomän för den här 
metaforen. Det är dock tydligt att jonglering inte har något med platsannonsens innehåll 
att göra. I annonsen söker man en kundsupportmedarbetare till ett företag som säljer 
möbler och inredning. Det borde alltså inte behövas några färdigheter i jonglering för att 
klara av arbetet. Uttrycket skapar dock en tydlig bild av en person som har förmågan att 
jonglera, och vi kan även ana att metaforen uttrycker att man inte bara ska kunna slänga 
upp en massa bollar i luften utan att man dessutom ska ha förmågan att ta emot dem. Det 
vill säga, vi ska klara av att ha mycket på gång utan att misslyckas. Det är ingen liten sak 
att förvänta sig, men denna svåra uppgift döljs genom det indirekta sättet att uttrycka sig 
på, med hjälp av en metafor som anspelar på lekfullhet.  
 
 
Klättra 
Antal förekomster: 1 

• ”Vi vill att du ska utvecklas och kunna klättra på företaget [...]”. 
Grundläggande betydelse i ordboken: ’förflytta sig uppför eller nedför ngt mer el. 
mindre lodrätt genom en följd av rörelser med armar och ben’. 
Metaforisk betydelse: ’avancera’, ’göra karriär’. 
 
Klättra skulle kunna passa in i en konceptuell metafor i stil med FRAMGÅNG ÄR UPP (jfr 
Lakoff & Johnson 2003:16). Det är en konceptuell metafor som ger uttryck för språkliga 
metaforer som på toppen, höga betyg, överklass, högsta hönset. Källdomänen skulle 
därmed vara UPP. Det finns egentligen ingenting i klättra som säger att det handlar om 
att röra sig uppåt, men i jobbsammanhang brukar det i normalfallet handla om att klättra 
uppåt på karriärsstegen. Metaforen finns i en platsannons där man söker en 
lånehandläggare/säljare, vilket inte har någon självklar koppling till klättring. Man söker 
helt enkelt bara någon som kan och vill utvecklas och inte står och stampa på samma 
fläck.  
 
Ser 
Antal förekomster: 1 

• ”Du ser utmaningen i försäljning och driver den målmedvetet.” 
Grundläggande betydelse i ordboken: ’uppfatta med synen’. 
Metaforisk betydelse: ’förstå’ (ej i SO eller SS). 
 
Ser skulle kunna passa in i en konceptuell metafor i stil med FÖRSTÅELSE ÄR SYN. Den 
konceptuella metaforen ger uttryck för språkliga metaforer som se utmaningen i något, 
se något klart, att inte se problemet och så vidare. Källdomän skulle därmed vara SYN. 
Kanske är det också den här konceptuella metaforen som gör att man i engelska använder 
ordet see för att tala om både syn och förståelse. Metaforen finns i en platsannons där 
arbetsgivaren söker efter en kundservicemedarbetare som via deras bemanningsföretag 
ska arbeta på ett företag som säljer lampor. Här handlar det inte om att med hjälp av 
synen uppfatta att det finns en utmaning, utan snarare förstå att det är en utmaning som 
måste antas. Det finns ingen särskild koppling mellan jobbet och syn vad jag kan se. 
Arbetsgivaren söker efter en person som inte räds en utmaning som tornar upp sig 
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framför hen. Arbetsgivaren vill att den arbetssökande inte bara ska uppfatta utmaningen, 
utan att hen förstår sig på den. 
 
Självgående 
Antal förekomster: 2 

• ”Vi tror att du som söker är en driven, pålitlig och självgående säljare [...]”. 
• ”Vi ser att du som söker är noggrann, effektiv och självgående”. 

Grundläggande betydelse i ordboken: själv = ’den egna personligheten’. Gå = 
’förflytta sig genom att växelvis flytta den ena foten framför den andra, som då hålls kvar 
mot underlaget’. 
Metaforisk betydelse: ’klarar av att arbeta utan instruktioner’ (ej i SO eller SS). 
 
Med tanke på grundbetydelserna av de ingående delarna i självgående skulle man kunna 
koppla ihop metaforen med en konceptuell metafor i stil med ARBETE ÄR RÖRELSE. Det 
kan gå framåt, man kan vara självgående och arbetet kan avstanna. Är man självgående 
klarar man av att utföra arbetet på egen hand. Självgående förekommer i platsannonser 
där man söker en säljare och en butiksmedarbetare. Arbetena kan förvisso innefatta en 
del gående, men någon särskilt tydlig koppling finns inte. Arbetsgivarna söker helt enkelt 
personer som klarar sig på egen hand så att arbetet inte avstannar bara för att ingen säger 
åt dem vad de ska göra.  
 
Spindeln i nätet 
Antal förekomster: 1 

• ”Som koordinator kommer du att vara ’spindeln i nätet’ för hela verksamheten 
[...]”. 

Grundläggande betydelse i ordboken: spindel = ’typ av (giftigt) spindeldjur med en 
mindre framkropp förbunden med en större (i regel odelad) bakkropp som är försedd 
med spinnvårtor’; i = ’inom omfånget av’; nät = ’sammanhängande system av trådar eller 
linor som förenats till (glesa) maskor’. 
Metaforisk betydelse: ’om person som kontrollerar allt’. 
 
Den här metaforen kan även ses som ett idiom, eftersom betydelsen uppstår i 
kombinationen av flera ord. Som jag nämnde i avsnitt 5.2.2. räknar jag idiom som en typ 
av metafor, eftersom idiom också handlar om att använda uttryck från en 
erfarenhetsdomän för att beskriva något från en annan erfarenhetsdomän. 
Flerordsuttryck som detta är svåra att sätta in i en konceptuell metafor just eftersom det 
rör sig om flera ord med olika betydelser. Man skulle kunna se det som att nät ofta får stå 
för kontakt, och att man som spindel i nätet har ansvar och kontroll över sina kontakter. 
Spindeln kontrollerar sitt nätverk, den kan ”dra i trådarna” och därmed använda sina 
kontakter, den har full koll på sitt område och kan fånga in saker i sitt nät. Melin 
beskriver spindeln i nätet som någon som finns i alltings mitt (2012:79), och det verkar 
stämma ganska bra med den centrala roll som koordinatorn kopplas samman med i 
annonsen. Arbetsgivaren vill ha en person som kan ha kontroll över arbetsplatsen likt en 
spindel har kontroll över sitt nät. Knowles & Moon menar att man kan försöka se 
uttrycket på en mer generell nivå om man har svårt att koppla det till en konceptuell 
metafor och källdomän (2006:42). Några möjliga konceptuella metaforer jag kan komma 
på är KONTROLL ÄR KONTAKT och KONTROLL ÄR CENTRALT. Källdomän skulle alltså kunna 
vara KONTAKT eller CENTRALT, men ingen av de källdomänerna innefattar hela betydelsen. 
Källdomänen brukar bestå av ett ord, och jag kan inte hitta något sätt att kombinera 
’kontakt’ och ’central’. Jag lämnar därmed en lucka när det gäller källdomän för det här 
uttrycket. Hur som helst söker man i platsannonsen efter en koordinator för ett företag 
som tillverkar köks- och badrumsblandare, vilket inte tyder på någon särskild koppling 
till någon av dessa olika grundbetydelser. 
 
Stabil  
Antal förekomster: 1 

• ”Vi förväntar oss att du är [...], stabil och strukturerad.” 
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Grundläggande betydelse: ’som har väl sammanhållen konstruktion och förmåga att 
stå emot yttre påverkan’. 
Metaforisk betydelse: ’trygg’. 
 
Stabil skulle kunna passa in i en konceptuell metafor i stil med TRYGGHET ÄR EN 
KONSTRUKTION. En sådan konceptuell metafor ger uttryck för språkliga metaforer som 
finns i uttryck som du är stabil, på stadig grund, bygga en mur runt sig, bygga upp 
förtroende och rasera ett förtroende (jfr Melin 2012:86). Källdomänen skulle i så fall 
vara KONSTRUKTION eller liknande. Metaforen stabil förekommer i en platsannons där 
arbetsgivaren söker en person som ska intervjua kunder i butiker. Det finns alltså ingen 
direkt koppling mellan yrkesområdet och källdomänen KONSTRUKTION. Arbetsgivaren 
söker efter en person som likt en välbyggd konstruktion inte rubbas av de svårigheter som 
hen utsätts för och som ger ett intryck av trygghet.  
 
Stöd 
Antal förekomster: 2 

• ”Som en del av marknad- och kommunikationsfunktioner kommer du att vara 
ett stöd till företaget [...]”. 

• ”Skriva pressmeddelanden och vara ett internt stöd i utformning av 
informationsmaterial och byggskyltar”.  

Grundläggande betydelse i ordboken: ’anordning som hjälper till att stödja 
kroppen’. 
Metaforisk betydelse: ’hjälp’. 
 
Stöd skulle kunna passa in i en konceptuell metafor i stil med HJÄLP ÄR EN KONSTRUKTION. 
Den konceptuella metaforen ger då uttryck för språkliga metaforer som vara ett stöd, 
någon att luta sig mot och en stöttepelare. Källdomänen skulle därmed vara 
KONSTRUKTION. Metaforen finns i platsannonser där arbetsgivaren söker efter en 
kommunikatör, som de vill ska vara ett stöd till de andra på arbetsplatsen. Det har alltså 
inget med konstruktioner att göra utan att de söker en kommunikatör som kan sitt 
område så pass bra att andra kan ”luta sig mot” hen när de behöver hjälp.  
 
Tänka utanför boxen 
Antal förekomster: 1 

• ”Du är inte rädd för att tänka utanför boxen för att nå uppsatta mål.” 
Grundläggande betydelse i ordboken: tänka = ’låta sin (omedelbara) intellektuella 
verksamhet vara inriktad’; utanför = ’på utsidan av’; box = ’fristående eller inbyggt, 
lådliknande utrymme för förvaring’. 
Metaforisk betydelse: ’tänka på ett sätt som man vanligtvis inte gör’ (ej i SO eller SS). 
 
Att tänka utanför boxen är en metafor och ett idiom som handlar om att vi ska gå utanför 
våra ”vanliga” tankar (jfr Melin 2012:79). På så vis kanske den konceptuella metaforen 
MÄNNISKAN ÄR ETT UTRYMME fungerar även här. Tankarna finns inom den box som utgör 
människan och det finns en utsida utanför utrymmet där man kan hämta nya uttryck. Att 
man talar om en box kan även kopplas ihop med att våra tankar skulle ha en form. Man 
kan tänka fyrkantigt och föra cirkelresonemang. Kanske är tankarna man förvarar i 
boxen fyrkantiga? Arbetsgivaren söker alltså efter en person som kan gå utanför det 
utrymme eller den form där vi förvarar våra tankar, för att nå uppsatta mål. I 
förlängningen kanske det också handlar om att gå utanför den box som utgörs av 
arbetsplatsen, och hämta in nya intryck från det som finns utanför arbetsplatsens väggar.  
Tänka utanför boxen finns i en platsannons där man söker en kundsupportmedarbetare 
till ett företag som säljer möbler och inredning. Jag kan därför inte se någon direkt 
koppling mellan yrkesområdet och källdomänen UTRYMME. 
 
Öppen 
Antal förekomster: 2 
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• ”Vi förväntar oss att du är [...], öppen och gillar att prata med andra 
människor”. 

• ”Vidare är du öppen för förändringar [...]”. 
Grundläggande betydelse i ordboken: ’som är i ett läge som medger direkt kontakt 
med innanför eller utanför liggande utrymmen’. 
Metaforisk betydelse: ’vara mottaglig för ngt’. 
 
Öppen skulle kunna passa in i en konceptuell metafor i stil med MÄNNISKAN ÄR ETT 
UTRYMME. Den konceptuella metaforen ger då uttryck för språkliga metaforer som du är 
öppen, att se glad ut på utsidan, vara ledsen på insidan, fylld av glädje, känna sig tom. 
Källdomänen skulle därmed vara UTRYMME. Som den konceptuella metaforen visar 
beskrivs människan beskrivs ofta som ett utrymme eller som en behållare som har en in- 
och utsida, och som kan vara öppen och stängd och så vidare (jfr Lakoff & Johnson 
2003:58). De platsannonser som öppen förekommer i gäller en kundintervjuare och en 
kundservicemedarbetare. I exemplen ovan kan man se att öppenheten handlar om att 
vara mottaglig för andra människor och mottaglig för förändringar. Källdomänen 
UTRYMME har ingen särskild koppling till dessa yrken. Arbetsgivarna söker efter personer 
som likt ett öppet utrymme går att påverka. De är inte slutna och låsta.  
 
 
6.2. Metaforer som används för att beskriva arbetsgivarna 
 
Ser  
Antal förekomster: 4 

• ”När man sätter ihop sitt tidsschema ser vi naturligtvis helst att man arbetar 
tider då det generellt är en god kundström i butikerna”. 

• ”Vi ser även att du har utbildning med inriktning inom marknad, media eller 
kommunikation”. 

• ”Vi ser att du som söker är noggrann, effektiv och självgående”. 
• ”Vi ser gärna att du kan hantera en dator utan problem [...]”. 

Grundläggande betydelse i ordboken: ’att uppfatta med synen’. 
Metaforisk betydelse: ’om önskemål’. 
 
Ser i betydelsen ’önskemål’ skulle kunna passa in i en konceptuell metafor i stil med 
ÖNSKAN ÄR SYN. Den konceptuella metaforen ger då uttryck för språkliga metaforer som vi 
ser gärna att du kan hantera en dator och vår vision. Källdomänen skulle därmed vara 
SYN, men det verkar inte ha någon särskild koppling till några av de yrken som 
arbetsgivarna beskriver. Arbetsgivarna har alltså valt att uttrycka sina önskemål genom 
att se något framför sig. Enligt Helgesson kan det här bruket av ser vara en subjektiv 
modalitetsmetafor (Helgesson 2011:128) – ett sätt att uttrycka ett krav på ett mindre 
tvingande sätt (a.a. s. 130). Arbetsgivarna vill alltså vara lite mjukare i sin framtoning, och 
använder därför ser istället för att säga att du måste kunna hantera en dator och så 
vidare. Helgesson säger att modalitetsmetaforen ofta utgörs av verbet se och 
satsadverbialen gärna eller helst (ibid.). Vi kan även se de satsadverbialen i exemplen 
från mitt material, men även exempel där de inte används vilket kan tyda på ett större 
krav.  
 
Stabilt  
Antal förekomster: 1 

• ”RetailWise är ett stabilt och ständigt växande företag [...]”. 
Grundläggande betydelse: ’som har väl sammanhållen konstruktion och förmåga att 
stå emot yttre påverkan’. 
Metaforisk betydelse: ’tryggt’. 
 
Stabilt passar in i en konceptuell metafor i stil med TRYGGHET ÄR EN KONSTRUKTION. Den 
konceptuella metaforen ger då uttryck för språkliga metaforer som stabilt, väl 
underbyggt, bygga upp förtroende, rasera förtroende (jfr Melin 2012:86). Källdomänen 
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skulle därmed vara KONSTRUKTION. Arbetsgivaren genomför kundundersökningar för 
andra företags räkning, och därmed finns det ingen tydlig koppling till källmetaforen. 
Som arbetsgivare ser de sig själva som en konstruktion som står stadigt och som inte 
påverkas av yttre krafter.  
 
Tror  
Antal förekomster: 5 

• ”Vi tror att du brinner för att vara en hjälpande hand där det behövs [...]”. 
• ”Vi tror att du som söker är en driven, pålitlig och självgående säljare [...]”. 
• ”Vi tror att du är engagerad, handlingskraftig och agerar affärsmässigt i alla 

lägen”. 
• ”Vi tror också att du som söker har ett glatt humör och mycket energi, precis som 

vi andra i teamet”.  
• ”Vi tror att du har tidigare erfarenhet [...]”. 

Grundläggande betydelse i ordboken: ’det att hålla för sannolikt’. 
Metaforisk betydelse: ’hoppas’ eller kanske snarare ’vill’ eller ’kräver’ (ej i SO eller SS). 
 
Precis som ser ovan används tror som en subjektiv modalitetsmetafor (Helgesson 
2011:128). Arbetsgivaren verkar alltså uttrycka krav med hjälp av sannolikhet (a.a. s. 
130), vilket borde skapa den konceptuella metaforen KRAV ÄR SANNOLIKHET. Sannolikhet 
är inte en källdomän som kan kopplas ihop med arbetsgivarna på något särskilt sätt. 
Genom att använda källdomänen SANNOLIKHET försöker arbetsgivaren måla upp en bild 
av sin ideala sökande utan att uttrycka krav (a.a. s. 137).  
 
 

7. Sammanfattande slutsatser 
 
I det här avsnittet sammanfattar jag kort mina resultat för respektive frågeställning. 
Eftersom jag fått svar på samtliga frågeställningar anser jag att jag uppnått mitt syfte. 
 
1. Vilka metaforer används för att beskriva de arbetssökande? 
De metaforer som används för att beskriva den arbetssökande är avancera, brinner (för 
ngt), en hjälpande hand, ha många bollar i luften, klättra, ser, självgående, spindeln i 
nätet, stabil, stöd, tänka utanför boxen och öppen. 
 
2. Vilka metaforer används för att beskriva arbetsgivarna? 
De metaforer som används för att beskriva arbetsgivarna är ser, stabilt och tror. 
 
3. Hur ser sambandet ut mellan metaforernas källdomäner och 

yrkesområdet? 
Det verkar inte finnas några tydliga samband mellan metaforernas källdomäner och 
yrkesområdet. Så vitt jag kan se har metaforerna ingen koppling till försäljning, inköp 
eller marknadsföring eller de jobb och arbetsgivare som beskrivs. De källdomäner jag 
tolkat in är KONSTRUKTION (3 gånger), SYN (2 gånger), UTRYMME (2 gånger), TEMPERATUR, 
HELHET, RÖRELSE, UPP, FRAMÅTRÖRELSE och SANNOLIKHET (en gång vardera). När det 
gäller flerordsmetaforerna spindeln i nätet och många bollar i luften har jag inte hittat 
någon källdomän som kan innefatta betydelsen för alla de ord som ingår i uttrycken.  
 
4. Vad säger valet av metaforer om arbetsgivarens syn på den arbetssökande 

och sig själv? 
De metaforiska betydelser som uttrycks för att beskriva den arbetssökande finns 
återgivna nedan. De står i frekvensordning, med de mest förekommande metaforiska 
betydelserna högst upp. 
 
• ’stark känsla’ (6 förekomster) 
• ’hjälp’ (2 förekomster) 
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• ’vara mottaglig för ngt’ (2 förekomster) 
• ’klara av att arbeta utan instruktioner’ (2 förekomster) 
• ’trygg’ (1 förekomst) 
• ’förstå’ (1 förekomst) 
• ’om att hjälpa ngn’ (1 förekomst) 
• ’om person som kontrollerar allt’ (1 förekomst) 
• ’om att syssla med många aktiviteter på en gång’ (1 förekomst) 
• ’tänka på ett sätt som man vanligtvis inte gör’ (1 förekomst) 
• ’avancera/göra karriär’ (1 förekomst) 
• ’göra framsteg/utvecklas’ (1 förekomst). 

 
Från detta resultat kan man se vilka egenskaper och förmågor som arbetsgivaren verkar 
värdesätta hos arbetssökande – åtminstone av de som uttrycks genom metaforer. Vi kan 
dra slutsatsen att det allra viktigaste för arbetsgivaren är att den arbetssökande har en 
stark känsla för det hen gör, det vill säga, att hen brinner för något. Andra egenskaper 
som värdesätts är att vara hjälpsam – men att inte behöva så mycket hjälp själv 
(’självgående’, ’förstå’) – och att vara mottaglig för det man har runt omkring sig genom 
att exempelvis inte vara rädd för förändringar. Vidare framhävs det som önskvärt att ha 
en vilja att utvecklas (’tänka på ett sätt som man vanligtvis inte gör’, ’avancera/göra 
karriär’ och ’göra framsteg/utvecklas’).  
 
Arbetsgivarna använder inte lika många metaforer när de beskriver sig själva. Med de 
urvalskriterier jag haft är har jag kunnat plocka ut tre typer av metaforer som beskriver 
arbetsgivarna (dessa används dock flera gånger). De vill framställa sig som trygga, och 
deras användning av subjektiva modalitetsmetaforer tyder på att de vill undvika att 
uttrycka krav på de arbetssökande. Istället för att skriva ut krav och önskemål ser de 
något framför sig eller använder uttryck för sannolikhet.  
 
 

8. Diskussion 
 
I det här avsnittet diskuterar jag den bild som metaforerna skapar av den arbetssökande 
och arbetsgivaren samt kopplingen mellan metaforerna och deras källdomäner. Jag tar 
även upp eventuella problem med min studie och ger förslag till vidare forskning om 
metaforer och platsannonser.   
 
8.1. Bilden av den arbetssökande 
 
Alla de undersökta platsannonserna utom en innehåller metaforer. Det är inte förvånande 
att metaforer förekommer, eftersom de är så vanliga i språket (Knowles & Moon 2006:2). 
Resultatet visar att flera av dessa metaforer beskriver den arbetssökande och därmed 
kanske fungerar som en sorts subjektiva kvalifikationer (jfr Rahm 2005:270). Så vitt jag 
kan se är metaforerna konventionella och många av dem upplever jag som typiska för 
platsannonser (jfr Värsta språket 2002, tv-program, avsnitt 7, 17:35, Melin 2004:77–79). 
Resultatet visar att den vanligaste metaforen i mitt material är brinner (för ngt) och i 6 av 
8 fall beskriver den metaforen just den arbetssökande. Det är alltså viktigt för 
arbetsgivaren att den som söker jobbet har en stark känsla för det hen gör. Att känna 
starkt för något kanske ses som en indikator på att den arbetssökande kommer att göra 
ett bra jobb. Flera av metaforerna handlar också om att arbetsgivarna söker efter 
personer som vill utvecklas på något sätt – som är öppna, tänker utanför boxen, klättrar 
och avancerar. Att dessa egenskaper uttrycks med metaforer kanske har att göra med att 
känslor, motivation och tankar är något abstrakt som kan behöva beskrivas på ett mer 
konkret sätt så att den arbetssökande kan få en tydligare bild av vad som förväntas av hen 
(jfr Knowles & Moon 2006:4–5, Melin 2012:30). Att använda uttryck som ha många 
bollar i luften kanske ses som ett trevligare sätt att uttrycka en svår uppgift, som jag 



	

	 23	

nämnde vid genomgången av metaforen i resultatdelen. Samtidigt som man vill ge en 
sann bild av att arbetet kommer att innebära en del stress, vill man kanske paketera det 
på ett sätt som gör att den som läser platsannonsen inte blir avskräckt.   
 
8.2. Bilden av arbetsgivaren 
 
Trots att ett brinnande intresse verkar vara viktigt för arbetsgivarna, brinner inte de för 
något. De använder inte särskilt många metaforer för att beskriva sig själva över huvud 
taget. Som jag nämnde i avsnitt 2, kunde Rahm se att det blev allt vanligare att 
arbetsgivarna presenterade sin verksamhet i platsannonsen (2005:268). En sådan 
presentation verkar dock inte uttryckas genom metaforer. I min studie finns åtminstone 
inte särskilt många metaforer som beskriver vad arbetsgivarna är, gör och kan eller vad 
de kommer att vara, göra eller kunna. Det skulle kunna tyda på att de inte har något 
behov av att beskriva sig själva – kanske är det inte särskilt svårt för dem att få människor 
att vilja söka jobb hos dem. Det är dock möjligt att arbetsgivarna väljer att beskriva 
arbetsplatsen istället för sig själva, och att de förmedlar bilden av sig själva genom 
arbetsplatsens utseende, vad den har, var den är placerad geografiskt, vilken stämning 
som råder där och så vidare. Exemplet nedan kommer från ett företag som sysslar med 
marknadsföring: 
 

Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett 
jobb. Vi är ca 30 personer i ljusa fräscha lokaler i Årsta, ett stenkast från city. 
 

Det är möjligt att arbetsgivaren menar precis vad som står i exemplet, och därför räknade 
jag inte heller in arbetsplatsen som en metafor för arbetsgivaren när jag gjorde min MIP-
analys. Men det inte är omöjligt att arbetsplatsen faktiskt är en metafor för arbetsgivaren. 
Man skulle kunna se det som att arbetsgivaren egentligen inte menar att det är 
arbetsplatsen som är kreativ och dynamisk, utan snarare arbetsgivaren och de som 
arbetar på arbetsplatsen. Att beskriva arbetsgivarens egenskaper kan vara svårt, eftersom 
det inte alltid handlar om en person, utan om många personer med många olika 
egenskaper. Allt detta kanske enklast kan förmedlas genom arbetsplatsen, som är något 
konkret som man kan se framför sig. Detta kanske även kan kopplas samman med 
metaforer som klättra och avancera, som kanske används om den arbetssökande för att 
skapa en bild av att det är möjligt att röra sig framåt eller uppåt på arbetsplatsen, fast de 
egentligen menar att man kan utvecklas med hjälp av arbetsgivaren.  
 
Något annat som är intressant är varför arbetsgivarna använder sig av 
modalitetsmetaforer för att uttrycka sina önskemål och krav på de arbetssökande. 
Helgesson (2011:127) menar att en anledning till att arbetsgivarna vill undvika att ställa 
krav kan vara att det synliggör hierarkier, vilket kan vara socialt känsligt. En av de 
funktioner metaforer kan ha är ju att paketera om det vi helst inte pratar om och uttrycka 
det på ett annat sätt (jfr Melin 2012:30–31). Man kan alltså se modalitetsmetaforerna 
som ett sätt att vara artig mot de sökande. Trots att det är arbetsgivaren som besitter 
makten över situationen och kan välja vem som får jobbet – oavsett hur de framställer sig 
själva – tycks de alltså ändå vilja göra ett gott intryck hos de sökande. Förmodligen för att 
de vill ha ett brett och bra urval av kandidater (jfr Helgesson 2011:127). 
 
8.3. Metaforens plats i platsannonsen 
 
Man kan fråga sig varför arbetsgivarna beskriver någon som spindeln i nätet istället för 
’någon som kontrollerar allt’. Det sparar knappast utrymme, och frågan är om det blir 
tydligare. I de fall där det faktiskt går att uttrycka sig tydligt utan en metafor, kanske 
användningen kan ha att göra med en strävan efter en viss stil – att man med hjälp av 
språket försöker uttrycka hur det är att arbeta på företaget eller hur de som arbetar där är 
(jfr Melin 2004:13–14). En platsannons är ju faktiskt en annons, där det handlar om att 
sälja ett jobb. Såväl arbetsgivaren som arbetsuppgifterna behöver framstå som attraktiva 
oavsett om den som läser annonsen är kvalificerad att söka eller inte, eftersom 
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platsannonsen bidrar till att skapa en bild av arbetsgivaren hos allmänheten (jfr Melin 
2004:78).  
 
Det verkar inte finnas någon specifik koppling mellan de källdomäner som metaforerna 
kan härledas till och yrkesområdet. För två flerordsmetaforer har jag inte kunnat ange 
någon källdomän, men trots det har jag ändå kunnat titta på uttryckens koppling till 
yrkesområdet. Källdomänerna kan snarare beskrivas som allmänmänskliga fenomen som 
kan appliceras på de flesta områden. Att de inte har någon koppling till just försäljning, 
inköp och marknadsföring är dock inte särskilt förvånande. Metaforer får ofta sin 
betydelse från grundläggande områden som är centrala för alla människor (Melin 
2012:62, Stålhammar 1997:185). Det är inte heller konstigt att en metafor tappar 
kopplingen till den grundläggande betydelsen med tiden och att den kan användas mer 
flexibelt utan att det upplevs som märkligt (jfr Svanlund 2001:344–345). Att det inte 
finns någon tydlig koppling mellan källdomän och kontexten kan också ha att göra med 
texttypen. Enligt Svanlund verkar metaforernas koppling till källdomänerna vara svagare 
ju mer formell en text är (Svanlund 2001:325–326). Eftersom arbetsgivaren inte känner 
sin mottagare, kan man tänka sig att platsannonsen är en relativt formell texttyp, där man 
inte uttrycker sig på samma sätt som till personer man känner väl. Resultatet visar alltså 
att metaforer kan användas utan särskild koppling till sammanhanget, vilket inte är 
särskilt märkligt eftersom metaforer handlar om att använda uttryck från en 
erfarenhetsdomän för att beskriva något inom en annan erfarenhetsdomän (se avsnitt 
4.1.). Om metaforerna skulle ha en koppling till kontexten skulle de kanske inte vara 
metaforer. 
 
8.4. Genomförandet av studien 
 
Jag fortsätter diskussionen med att belysa sådant som kan påverka mitt resultats 
trovärdighet. En brist med min studie är den begränsade omfattningen, som gör att 
resultatet inte kan säga något generellt om metaforer. Man kan inte dra några tydliga 
slutsatser av en analys av 15 platsannonser, utan endast skrapa på ytan och finna 
tendenser. Det är heller inte säkert att dessa tendenser är representativa för 
platsannonser som texttyp. Eftersom jag har behövt avgränsa mig till att titta på en viss 
kategori, kan resultatet endast visa på tendenser inom försäljning, inköp och 
marknadsföring. Utöver materialet går det även att diskutera metoden. Jag har använt 
mig av MIP för att kunna vara mer objektiv i mina bedömningar av vad som är 
metaforiskt och inte, men i praktiken kräver metoden en hel del tolkning vilket gör att 
resultatet ändå blir ganska subjektivt (jfr Pragglejaz Group 2007:23). Jag upplever dock 
att MIP hjälpt mig att öppna ögonen för några metaforer som jag intuitivt inte hade sett 
som metaforer, exempelvis avancera. Att koppla metaforerna till källdomäner och att 
sedan tolka arbetsgivarens syn på den arbetssökande och sig själv har inneburit mycket 
subjektivitet, men jag hoppas att kopplingen till konceptuella metaforer och annan 
litteratur kan stärka mina argument. Att tillämpa metoden är inte heller särskilt enkelt i 
praktiken. Som man kan se i avsnitt 5.2.2. bland annat har jag behövt ta ställning till flera 
ord och uttryck som varit svåra att hantera på olika sätt. Valen kan diskuteras och det är 
inte säkert att andra skulle välja att hantera orden och uttrycken på samma sätt. Hur som 
helst måste valen göras, och jag hoppas att jag kunnat motivera mina tillvägagångssätt på 
ett tydligt sätt.  
 
Ett annat problem är att mycket av den forskning som jag utgått från är baserad på 
engelska, vilket kan göra att en del av forskningen inte stämmer när den appliceras på det 
svenska språket. Det finns dock en del forskning som använt sig av dessa tankar och 
skrivit om det svenska språket, vilket tyder på att de stora idéerna om metaforer som 
presenteras på engelska i exempelvis Lakoff & Johnson (2003) även går att se i svenskan 
(Svanlund 2001, Vogel 2011, Melin 2012). Det kan kanske bero på att vi till stor del delar 
samma kultur och därmed delar många konceptuella metaforer (jfr Lakoff & Johnson 
2003:22).  
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Det finns även kritik mot teorin om konceptuella metaforer, som jag använt för att 
försöka komma åt metaforernas källdomäner. Knowles & Moon nämner bland annat att 
teorin har blivit anklagad för att vara svår att bevisa (2006:45). Jag ser det dock som att 
teorin om konceptuella metaforer hjälper till att skapa en mer övergripande bild över 
betydelsen av en språklig metafor och, som Svanlund nämner, ett sätt att se på metaforer 
på ett systematiskt sätt (2001:14). Sedan behöver den konceptuella metaforen med sina 
källdomäner och måldomäner inte vara den enda betydelsen som en metafor utgörs av. 
Det är bara ett sätt att se på det. 
 
8.5. Förslag till vidare forskning 
 
Avslutningsvis vill jag diskutera vidare forskning av platsannonser och metaforer. 
Platsannonsen kan ge oss en inblick i den tid vi lever i: vad vi jobbar med, vilka 
egenskaper som värderas, vilken utbildning som är relevant och så vidare. Därför är det 
ett intressant material att undersöka vidare. Till att börja med vore det intressant att 
undersöka om arbetsplatsen faktiskt används som en metafor för arbetsgivaren, som jag 
diskuterade i avsnitt 8.2.Vidare vore det även intressant att i framtida forskning 
undersöka vilka egenskaper hos den arbetssökande som varit de mest eftertraktade 
genom tiderna och att se hur de efterfrågas rent språkligt. Det skulle även vara intressant 
att se om bruket av metaforer har ökat eller minskat fram tills idag, eftersom många 
metaforer i platsannonser pekas ut som klichéer i exempelvis artiklar som tipsar om vad 
man ska tänka på när man söker jobb (se Lauffs 2016).  
 
Det skulle även vara intressant att jämföra privat och offentlig sektor, likt Rahm (2005), 
men då med fokus på metaforanvändning. Som jag nämnde i avsnitt 5.1. kan det hända 
att annonserna från offentlig sektor påverkas av språklagen, som säger att språket i 
offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt (SFS 2009:600). Som jag 
nämnde i avsnitt 4.3. finns det flera grupper i samhället som tycker att det är svårt att 
tolka metaforer. Det kan handla om personer som håller på att lära sig svenska och 
personer som tenderar att tolka metaforer bokstavligt, exempelvis personer med 
Aspergers syndrom. Att använda metaforer i platsannonser kan därför hindra dessa 
personer från att förstå texten, vilket kan medföra att de inte heller söker det jobb som 
erbjuds. Detta skulle tala för att det inte borde finnas metaforer i texter från offentlig 
sektor, eftersom de måste följa språklagen. Men det är inte säkert att det är så i praktiken. 
Det är inte heller säkert att det alltid är bra att undvika metaforer. Som vi kunde se i 
avsnitt 4.1. och 4.2. finns det mycket som tyder på att metaforer är användbara. Att de 
dessutom är vanliga i vårt dagliga språkbruk kan också tyda på att det är svårt för oss att 
klara oss utan dem. På samma gång som metaforerna komplicerar förståelsen för några, 
kan de vara en hjälpande hand för andra.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1. Tabell över metaforer 
 
Tabellen nedan visar samtliga metaforer som plockades ut ur platsannonserna och hur 
många av varje som beskriver den arbetssökande och arbetsgivaren. Metaforerna är 
återgivna i den form de hade i platsannonserna, det vill säga, jag har inte ändrat deras 
böjning eller stavning. I kolumnen längst till vänster finns metaforerna. Jag har slagit 
samman böjningsformer av samma metafor. Den andra kolumnen till höger visar det 
totala antalet av respektive metafor i platsannonserna. Den tredje kolumnen till höger 
visar antalet för respektive metafor som beskriver den arbetssökande, och den fjärde 
kolumnen till höger visar antalet för respektive metafor som beskriver arbetsgivaren. 
Kolumnen längst till höger visar hur många av metaforerna som beskriver annat än den 
arbetssökande och arbetsgivaren. Längst ner i tabellen visas summan för respektive 
kolumn. Metaforerna står i den ordning de samlades in från platsannonserna. 
 

 
Metaforer i 
platsannonserna  

Totalt antal i 
platsannonserna 

Varav antal 
som beskriver 
den 
arbetssökande 

Varav antal 
som beskriver 
arbetsgivaren 

Varav 
antal 
som 
beskriver 
annat 

stabil/stabilt  2 1 1  

skräddarsy/skräddarsydd  2   2 

ta  1   1 

vid sidan om  1   1 

kundström  1   1 

ser  5 1 4  

öppen/öppna  3 2  1 

flytande  1   1 

livslängd  2   2 

vision  4   4 

steg  1   1 

bygg  1   1 

tror  5  5  

brinner (för)  8 6  2 

en hjälpande hand  1 1   

faller mellan stolarna  1   1 

spindeln i nätet  1 1   

profil/profiler  7   7 

stresströskel  1   1 

ha många bollar i luften  2 1  1 

programbibliotek  1   1 

tänka utanför boxen  1 1   

vikten av ngt  1   1 
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i botten  1   1 

av yttersta vikt  1   1 

självgående  2 2   

karriärvägar  1   1 

klättra  1 1   

stöd  3 2  1 

vikt  1   1 

coach  1   1 

främsta  1   1 

hållbart/hållbara  2   2 

avancera  1 1   

grunden  2   2 

sektor  1   1 

fartfylld  2   2 

stark  1   1 

kompetensförsörjning  1   1 

täcker  1   1 

gå in  1   1 

fiber  1   1 

nätägare  1   1 

områden/området  2   2 

underlag  1   1 

tjänstemannaområdet  2   2 

högt i tak  1   1 

arbetsklimat  1   1 

utmaningar  1   1 

nyckelpositioner  1   1 

nyckeln  1   1 

central  1   1 

vägar  1   1 

i ryggen  1   1 

träffsäkert/träffsäkra  2   2 

nå  1   1 

nyckelroll  1   1 

ett stenkast  1   1 

Summa  97 20 10 67 
 


