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Gränser är olika till sin karaktär. Vissa är tydliga och distinkta. Gränser mellan 

områden där man får vistas och områden där man inte får vistas kan markeras 

med linjer och andra avgränsningar. Gränsen mellan en godkänd och en under-

känd tenta brukar anges med en tydlig siffra. Andra gränser kan diskuteras och 

problematiseras. I denna artikel är det språkliga gränser som är i fokus för upp-

märksamheten. Här lyfts gränsen mellan bildligt och bokstavligt språk fram och 

försök görs att hitta olika språkliga uttryck som hamnar just på denna gräns. Man 

kan konstatera att det finns flera typer av dylika uttryck som är ganska olika till sin 

karaktär. En ordlista1 erbjuder möjlighet till fördjupning i själva ordet gräns: 

gräns -en; -er -erna skiljelinje, åtskillnad, gränslinje. 

och 

gränsa -r -de -t: gränsa till ha gemensam gräns med, ligga intill; närma sig, tangera. 

Med andra ord: om det finns en gräns mellan bokstavligt och bildligt så finns det 

en ”åtskillnad”. Vidare kan man säga att bokstavliga och bildliga uttryck trots detta 

kan ”tangera” varandra om de gränsar till varandra. 

Bokstavlig respektive bildlig betydelse 
De båda typerna bokstavlig och bildlig betydelse torde vara välbekanta för många, 

både i teori och praktik. Men eftersom det är möjligt att fördjupa sig i de flesta 

ämnen går det även i detta fall att vaska fram mer än man kanske trodde i 

förstone. Ett första steg kan vara att kika i en ordlista. Termen bokstavlig definie-

ras där på följande sätt: 

bokstavlig -t; -are efter bokstaven; ordagrann. 

och 

bokstavligen ord för ord; uttryckligen; alldeles. 

Intuitivt kan man efter att ha läst definitionen få för sig att bokstavligt språk är 

något självklart, enkelt att förstå och oproblematiskt. Menar man något rent bok-

stavligt så menar man det man säger och ingenting annat. De ord man använder 

har sin ”vanliga”, och konkreta betydelse och det finns inte utrymme att tolka dem 

på något annat sätt. Men forskning visar att det kanske inte är så enkelt. Searle 

(1978:207) förkastar t.ex. uppfattningen att en mening skulle ha en bokstavlig 

                                                             
1 Till samtliga uppslagna ord i artikeln har samma ordlista använts: Skolordlista (1973). 
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betydelse oberoende av kontext och menar att en viss bakgrund eller kontext alltid 

förutsätts när man tolkar ett uttalande (se även Recanati 1995:209–210). Med 

detta synsätt finns det oftast mer än en möjlig tolkning av en given mening.  

Här kan nämnas ett intressant tankeexperiment av Svanlund (2009:34). Han 

undersöker ordsammansättningar och konstaterar att de alltid är flertydiga. Detta 

beror dels på att ordleder ofta är polysema, dels på att flera möjliga relationer all-

tid finns mellan lederna. Hans matematiska tankeexempel är följande: Om två 

ordleder har två etablerade betydelsenyanser vardera och det finns 10 möjliga 

relationer mellan dem kan 40 olika tolkningar av sammansättningen göras. Svan-

lund påpekar också att detta är lågt räknat. Exemplet daghem, som han tidigare 

kommenterat (Svanlund 2002), får i ett sådant tankeexperiment inte mindre än 

3472 möjliga betydelser.  

Det finns också de som hävdar att flera betydelser kan vara aktuella samtidigt. 

Som exempel kan nämnas Recanati (1995:209) som skriver att ”han avslutade 

boken” (min översättning) kan betyda att någon slutade läsa en bok, slutade skriva 

boken, binda boken, riva sönder boken, bränna boken och så vidare. Bokstavlig 

betydelse är med andra ord inte nödvändigtvis så bokstavlig som man kan tro. 

Problematiken med flera betydelser samtidigt återkommer längre fram.  

Nu är det dags att titta närmare på termen bildlig. Följande förklaring finns i 

ordlistan: 

bildlig -t figurlig, symbolisk, överförd; bildlig betydelse 

Det är inte givet att man blir mycket klokare av detta. Några exempel får hjälpa till 

att illustrera fenomenet. 

Ett känt exempel på bildlig användning av språket är metaforer: 

metafor -en; -er; -erna bildligt uttryck, bild 

metaforisk -t bildlig  

Denna beskrivning säger oss inte mer än att metaforer skulle vara bilder. Som 

Stålhammar påpekar (1997:13) används termen ofta bredare än så, eftersom det 

inte nödvändigtvis bara är visualiserade uttryck som avses. Hur känner man då 

igen en metafor? Metaforisk användning av språket brukar sägas vara abstrakt, 

medan bokstavlig betydelse skulle vara den som är konkret. Ett exempel är Hanks 

(2005:182) som uttrycker sig på följande sätt: ”If a term has both a conrete mea-

ning and an abstract meaning, the concrete one generally has preferential status as 

literal” (se även Deignan 1999). 

Ett sätt att känna igen ett metaforiskt uttalande är att om det blir absurt med 

en bokstavlig tolkning är det med stor sannolikhet en metafor. Om det finns en 

logisk motsägelse i något blir det svårt att tolka det bokstavligt (se t.ex. Beardsley 

1967). Här går det att hitta exempel. Efter lite googlande kan man konstatera att 

ett uttryck som snubbla över går att använda antingen bokstavligt eller bildligt 
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(metaforiskt). De exempel som diskuteras nedan har hämtats från olika texter 

publicerade på internet. Exempel (1) bör gå att tolka som konkret och därmed bok-

stavligt: 

 

(1) Jag snubblade över kameran och ramlade nästan in på scenen.  

 

Följande exempel däremot torde inte behöva involvera att någon person faller och 

löper risk att skada sig fysiskt eller ha sönder något: 

 

(2) När vi väl är inne i berättelsen kan vi råka snubbla över insikter vi annars skulle göra 

allt för att undvika. 

(3) Jag snubblade över en The Stooges-låt som jag aldrig hört förut. 

(4) Jag har snubblat över den där sidan innan i jakt på diverse bilder. 

 

Dessutom kan man ju snubbla över personer både bokstavligt och bildligt. I föl-

jande exempel ger den lösryckta meningen ingen vägledning, men av olika anled-

ningar är den troligaste tolkningen är att det är fråga om en bildlig användning 

(varför behöver man annars precisera att det är en prenumerant?): 

 

(5) Jag har snubblat över en prenumerant. 

 

Ytterligare ett exempel som kan vara bokstavligt eller bildligt är klä någon eller 

något eller vara klädd i. Här några exempel på bokstavlig användning: 

 

(6) Han kläs i sina egna kläder. 

(7) De var klädda i rånarluvor. 

 

Ibland är det uppenbart att en bildlig betydelse är den avsedda. Se t.ex. exemplen 

(8)–(10): 
(8) Hemlösheten kläs i ord. 

(9) Moderna fördomar kläs i antika dräkter. 

(10) Girighet klädd i kärlekens språk. 

 

Andra exempel som går att tolka både bokstavligt och bildligt är skapa vågor och 

göra magplask. I exemplen (11)–(13) används uttrycken bildligt:  

 

(11) Boken skapade höga vågor i samhällsdebatten. 

(12) För att skapa vågor i branschen behöver vi vara många.  

(13) Vi vill att bra design ska vara med och skapa vågor i tiden. 

 

Exempel (14) däremot är troligen bokstavligt: 

 

(14) Eheim 2078 kan skapa vågor i karet. 
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Liksom (15): 

 
(15) Jag har fått fem kallsupar och gjort tre magplask. 

 

Men (16)–(18) återigen är bildliga: 
 

(16) ... frågan är om inte serien gjort ett magplask av historiska mått. 

(17) När jag ser tillbaka på året som gått noterar jag också att jag gjort några magplask. 

(18) Det är Sveriges regering som gjort ett magplask. 

 

Det är intressant att notera att det ibland är lättare att hitta många exempel som 

används bildligt. Vad gäller "magplask" och "snubbla över" dök inte många bok-

stavliga träffar upp i sökmotorn. Dock ska man kanske inte dra några statistiska 

slutsatser av detta. Denna typ av uttryck är ju intressantare i vissa sammanhang än 

i andra och uttalas förmodligen ofta i anslutning till vissa händelser, och då gärna 

muntligt.  

På gränsen 
Nu till en annan typ av exempel. Det tycks inte vara självklart att etikettera exem-

pel (19) och (20) som antingen bokstavliga eller bildliga:  

 

(19) Ovesholms slott kläs i juleskrud. 

(20) De slänger sig in i varandra bara för att skapa vågor i publiken. 

 

Kanske ligger de någonstans på gränsen mellan de två? Frågor man kan ställa här 

är: Måste man kläs i kläder för att uttrycket ska vara bokstavligt, eller går det bra 

med juleskrud? Går det bra att vara ett slott när man kläs? Måste vågor som skap-

as vara i en vätska, eller är en vågrörelse i en publik en fysisk, konkret och bokstav-

lig våg? Kanske ligger dessa exempel på den gräns som eftersöks? 

Andra exempel som kan hamna i närheten av denna gräns är s.k. döda meta-

forer. Uttrycket avser vanligtvis metaforer som är så vanliga i språket att man inte 

ens tänker på dem som metaforer (se t.ex. Stålhammar 1997:14; Svanlund 

2001:40–42; Dobrovol'skij & Piirainen 2005:12). Exempel på detta är när benäm-

ningar på kroppsdelar används för exempelvis möbler – förmodligen tänker inte 

många tanken att stolsben eller lampfot är bildliga användningar av språket. 

Denna typ av metaforer kan även användas i andra sammanhang, som i vid ber-

gets fot eller i flaskhals. 

Man kan här tala om en glidande skala där det är fråga om olika grader av bild-

lighet. En utveckling som kan ske i språket är att lexikala enheter som används 

bildligt blir så vanliga att de börjar tappa den metaforiska karaktär de haft ur-

sprungligen (Dobrovol'skij & Piirainen 2005). Ett exempel på detta är engelskans 

way, som enligt Hudson (1998:66) numera används oftare i metaforisk betydelse 

– t.ex. in which way (’på vilket sätt’) – än i konkret, dvs. med betydelsen ’väg’. 
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Detta kan leda till att man inte uppfattar ordet som bildligt även i de fall man inte 

har några konkreta vägar i åtanke. 

Ytterligare en faktor man nu kan ha i åtanke är att det går att göra en tredel-

ning mellan bokstavlig, icke-bokstavlig och bildlig språkanvändning. Exempelvis 

kan man, som Dobrovol'skij & Piirainen (2005:12), betrakta dessa metaforer som 

blivit så konventionella att man inte längre uppfattar dem som metaforer, som 

icke-bokstavliga, men utan att gå så långt som att kalla dem bildliga.2 

Idiomatiska gränser  
Även andra språkliga företeelser än metaforer kan vara bildliga. I språkliga domä-

ner som inte är bokstavliga bör idiom nämnas. Det finns, som nämnts, metaforer 

som kan vara bokstavliga eller bildliga eller både och. Men finns det exempel på 

språkliga uttryck som bara kan tolkas som det ena eller det andra? Om vi för en 

stund bortser från att nästan vad som helst kan vara bokstavligt om man rör sig i 

fiktionens värld, kan vi konstatera att det finns uttryck som svårligen skulle tolkas 

bokstavligt om det inte rådde väldigt speciella förhållanden. Exempelvis göra en 

höna av en fjäder, att äta med ögonen och rida ut stormen är alla uttryck vars 

innebörd förefaller omöjlig i verkligheten. Att bokstavligt piska upp stämningen 

torde också vara svårt, om inte annat på grund av svårigheten att piska upp något 

som inte är konkret. Som vi snart ska se, finns dock idiom – såväl på franska som 

på svenska – som går att tolka antingen bokstavligt eller bildligt. 

I det franska gränslandet  
Här kommer nu några exempel från franskan att belysas. Översätter man dem till 

svenska står det klart att dessa uttryck förmodligen inte är ämnade att tolkas bok-

stavligt. Det första exemplet är uttrycket 

 

 mettre 

SÄTTA 

quelqu’un 

NÅGON 

 hors  de 

UTANFÖR 

ses gonds 

SINA GÅNGJÄRN 

 

En svensk motsvarighet är ungefär få någon att bli utom sig.  

 

Att ge sin tunga till katten innebär på franska att man är oförmögen att hitta en 

lösning: 

 

 donner 

GE 

sa langue 

SIN TUNGA 

 au chat 

TILL KATTEN 

 

På såväl franska som på svenska kan man ägna sig åt hårklyverier, men det i det 

franska uttrycket preciseras hur många delar hårstrået ska klyvas i: 

                                                             
2 Se även Svanlund (2001:326) som tar upp olika faktorer som påverkar graden av bildlighet och Dirven 

(2002:341) som talar om hög respektive låg bildlighetsgrad. 
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 couper 

KLYVA 

un cheveux 

ETT HÅRSTRÅ 

 en 

I 

quatre 

FYRA3 

 

Vidare kan man ha andra katter att piska: 

 

 avoir 

HA 

d’autres 

ANDRA 

 chats 

KATTER 

à fouetter 

ATT PISKA 

 

Det sista exemplet används när man har annat att göra, vare sig denna syssla inbe-

griper katter eller något annat. Dessa uttryck utgör dock knappast någon gräns – 

det är väldigt tydligt att de bör tolkas som bildliga. Eftersom det är gränser som 

står i fokus, går sökandet vidare. Hur blir det då med meningar eller ordföljder 

som går att tolka både bokstavligt och bildligt? Här beror mycket säkerligen på om 

uttrycket är ett etablerat uttryck eller inte, det vill säga om uttrycket redan finns, 

färdigt att använda. Om så är fallet lutar nog många åt en bildlig användning.  

Uttrycket marcher sur les œufs – ’gå på ägg’ beskriver visserligen något fullt 

möjligt att genomföra, men tilltaget är ganska märkligt. Detta gör att man blir 

benägen att genomskåda att det betyder något annat än de ingående orden anty-

der. Det är helt enkelt så att detta uttryck innebär att man tar det försiktigt. En 

svensk motsvarighet är att dra på sig silkesvantarna – fullt möjligt förstås, men 

väldigt specifikt. De flesta tolkar det troligen som bildligt snarare än bokstavligt.4  

På franska kan man sänka armarna – baisser les bras – om man vill ge upp. 

Det kan vara svårt att genomskåda om man inte känner till uttrycket, eftersom det 

inte alls är omöjligt att göra, rent bokstavligt. Här behövs en kontext. På svenska 

kan man såklart kasta in handduken, såväl bokstavligt som bildligt, men om ut-

trycket innehåller ett ganska ovanligt substantiv, som handduk eller silkesvantar, 

är en bildlig tolkning troligare, eftersom handdukar inte är extremt vanliga i alla 

möjliga kontexter. Armar däremot är ju inte så ovanliga, eftersom de flesta männi-

skor har två stycken och de dessutom förekommer i många olika sammanhang.  

Om en fransman eller fransyska berättar att någon kastat en sten i dennes 

trädgård krävs det lite kringkunskap för att veta vad som egentligen försiggår. Har 

personen i fråga en trädgård är det ju fullt möjligt att denna någon antingen tycker 

att han/hon förtjänar en sten i trädgården eller avreagerat sig på fel ställe. Om 

trädgården i fråga är irrelevant i sammanhanget eller inte ens existerar kanske 

man bör luta åt en bildlig tolkning. Uttrycket betyder att man attackerar någon 

indirekt.  

                                                             
3 I detta sammanhang kan nämnas att siffran fyra verkar ha en särställning i franska uttryck, åt-
minstone enligt Dobrovol'skij & Piirainen (2005:291–299) som ägnar ett eget avsnitt åt bildliga uttryck 
där siffran fyra förekommer. 
4 Ett snarlikt svenskt uttryck verkar också förekomma: att gå på äggskal.  
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Lika svårtolkade utan kontext är prendre une veste, ordagrant: ta en jacka 

(men som i många kontexter betyder ’lida nederlag’) och prendre une culotte – ta 

en trosa – vilket kan betyda ’förlora stort i spel’. 

Gränslöst roligt  
I ordlekar kan man förstås ta ut svängarna lite hur man vill. Här kan man utnyttja 

det faktum att ett uttryck kan bevara sin bokstavliga betydelse samtidigt som en 

bildlig betydelse går att tolka in i sammanhanget. Vi återkommer alltså till det 

faktum att flera betydelser kan vara aktuella samtidigt, vilket nämndes i början av 

artikeln. Som påpekats kan fiktion utnyttjas till att utforska uttryck som annars 

inte är möjliga att tolka bokstavligt. En känd populär fiktiv värld i vilken nästan 

vad som helst kan hända är den Buffy the Vampire Slayer lever i.5 Där kan man 

stöta på vampyrer och demoner och alla möjliga och omöjliga monster. Man kan 

också slå följe med döda, vilket Buffys kompis Xander får erfara i ett avsnitt av 

serien (The Zeppo, säsong 3). Han träffar ett gäng som han något motvilligt börjar 

umgås med. Det visar sig sedermera att killarna i gänget har en ovanlig gemensam 

nämnare: de är döda. Här försöker man inte dölja att man leker med ord utan 

säger det tvärtom explicit. Här följer en nedteckning av dialogen:6 

Xander: (nervously) Alright, guys, what... Let’s just talk about this. 

Parker: Aw, you wanna be part of the gang now, don’t you? 

Jack leers at him, constantly turning his knife. 

Xander: Yes, yes, but I’m not *dying* to be in the gang, if you get  

the, um... the pun there. 

Bob: (insulted) What? You’re, you’re too good to be dead? 

Uppenbarligen fungerar uttrycket not be dying to både bokstavligt och bildligt  

här, vilket Xander också känner sig föranledd att påpeka. 

Är negerade bildliga uttryck fortfarande bildliga?  
I exemplet från Buffys värld ovan var alltså uttrycket helt avsiktligt menat att tol-

kas bokstavligt och bildligt samtidigt. Men finns exempel där detta är möjligt utan 

att det är avsikten? Det gör nog faktiskt det. Vi har tidigare sett att ett uttalande 

som innehåller absurditeter eller motsägelser kan vara metaforiskt. Många som 

skrivit om metaforer är inne på att metaforer inte går att tolka som sanna. Men om 

man stoppar in en negation i något som annars skulle bli absurt borde ju san-

ningshalten öka. Det är dock inte givet att uttrycket blir mindre bildligt för det. Ta 

exempelvis följande exempel på bildlig betydelse från en scen i den franska filmen 

Marius et Jeannette av Robert Guédiguian. I den aktuella scenen håller tre perso-

                                                             
5 ”Buffy the Vampire Slayer” är en TV-serie i vilken huvudpersonen – Buffy – är en tjej som är ”den 

utvalda” och det hon är utvald till är just att jaga vampyrer. I serien förekommer många övernaturliga 

fenomen och varelser (vampyrer, demoner, spöken, häxor mm.). Den utmärks också av ett stort mått av 

humor. 
6 Buffyworld. 
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ner, Justin, Dédé och Marius på att göra aioli: Attention, et toi, c’est pas les chutes 

du Niagara... là que tu nous fais (ung. Var försiktig, och du, det är inte Niagara-

fallen du ska göra nu), säger Justin till Dédé. Vad det handlar om är att röra och 

hälla i olja lagom fort för att aiolin ska bli lyckad. Den negerade metaforen – Det 

är inte Niagarafallen – är förstås sann rent bokstavligt, men utgör inte desto 

mindre en bildlig användning av språket. Man märker att det inte räcker med att 

titta på logiska motsägelser för att känna igen metaforer. Enligt Black (1993 

[1979]:34) räcker mycket riktigt inte denna metod till. Enligt honom är det dels vår 

generella kunskap om vad ett metaforiskt uttalande innebär, dels vårt omdöme att 

ett givet uttalande bör tolkas metaforiskt snarare än bokstavligt, som avgör hur ett 

metaforiskt uttalande kan identifieras. Det avgörande för vårt val av tolkning kan 

vara när den bokstavliga betydelsen innebär en uppenbar motsägelse men också 

att uttalandet tolkat bokstavligt blir meningslöst. Det kan också bryta med kontex-

ten i de ord som yttras och med det icke-verbala sammanhanget. Det tycks alltså 

vara uppenbart att exemplet med Niagarafallet ska tolkas bildligt. Icke desto 

mindre är uttalandet samtidigt sant även tolkat bokstavligt. Detta tycks vara ytter-

ligare ett exempel som hamnar på den gräns som eftersöks här. 

Negativ polaritet 
Ännu ett fenomen som inbegriper negationer är negativ polaritet, det vill säga 

uttryck med ord som endast förekommer i negerade kontexter. Även här finns 

uttryck som är bildliga samtidigt som de om de tolkas bokstavligt fortfarande 

överensstämmer med verkligheten. Om någon t.ex. säger Jag fattar inte ett dyft 

(ett smack, ett jota, eller ett dugg), så betyder det förstås att personen inte förstår 

– och detta uttrycks med emfas. Likaså kan det vara bokstavligt sant att den som 

inte lyft ett finger för att hjälpa till inte har just lyft ett finger. Det märkliga är att 

den positiva motsvarigheten inte verkar användas. Det skulle förmodligen gå att 

leka med uttrycket Jag fattade ett dyft men det är inte helt klart hur det då skulle 

tolkas (förstod någon lite eller mycket eller allt?). Jag lyfte ett finger för att hjälpa 

till är likaså lite oklart. Ska det tolkas bokstavligt? Var någon hjälpt av ett lyft 

finger? Eller är det en ordlek? Samma sak gäller uttrycken inte ett rött öre och inte 

en tum. De tolkas vanligtvis bildligt och används med negation. Dessa uttryck ver-

kar alltså inte riktigt ha någon affirmativ motsvarighet, men kan alltså sägas vara 

bokstavliga och bildliga samtidigt. Det kanske också ska sägas att de ingående 

orden här är ganska olika till sin karaktär sinsemellan: Dyft, jota och dugg an-

vänds i princip bara i denna typ av kontext (alltså med negation), medan finger, 

tum och öre förstås kan användas friare. Dock är kombinationerna rött öre och 

lyfta ett finger ungefär lika begränsade som de förra.7 

                                                             
7 Den som vill förkovra sig mer i fenomenet kan göra det i Waldmann (2002) eller Brandtler (2010). 
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Uttryck i gränsområdet  
Det tycks alltså gå att hitta exempel i språket där bokstavligt och bildligt samsas. 

Däremot är exemplen av olika karaktär och låter sig inte delas in i en tydlig och 

väldefinierad grupp inom den gräns som söktes. Sammanfattningsvis har följande 

gränsfall hittats: 
 

a) Vissa metaforer (men inte alla)  

i. klä slott i juleskrud 

ii. skapa vågor i en publik   

b) Döda metaforer  

i. stolsben 

ii. lampfot 

c) Vissa idiom (men inte alla) 

i. kasta in handduken 

ii. fr. jeter une pierre dans le jardin de qqn (ordagrant: ’kasta en sten i nå-

gons trädgård’) med betydelsen ’attackera någon indirekt’. 

iii. fr. prendre une veste (ordagrant: ’ta en jacka’) med betydelsen ’lida ne-

derlag’. 

iv. eng. be dying to do something (ung. ’dö om man inte får göra en viss sak’ 

– en ordlek som ju också fungerar som idiom) 

d) Negerade metaforer 

i. Det är inte Niagarafallet. 

e) Uttryck med negativ polaritet 

i. inte lyfta ett finger 

ii. inte ha ett rött öre 

 

Är det då användbart att befinna sig i detta gränsland? Det beror förstås på. Vill 

man uppnå vissa effekter eller leka med språket kan det vara användbart. Oavsett 

syfte är det intressant att tänka i nya banor för att upptäcka nya sidor av språket, 

eftersom språkets uppfinningsrikedom tycks vara utan gräns. 
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