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Sammandrag 

I denna studie undersöks metaforbruket och metonymibruket i sju broschyrer från 

Försäkringskassan. Det som undersöks är om broschyrerna innehåller oetablerade metaforer 

och metonymier, och om det i så fall finns några mönster i användningen. 

Resultaten visar att det förekommer ytterst få metaforer och metonymier i materialet: 

endast tre belägg hittades. Två av dessa finns dock i broschyrernas avslutningar, vilket kan 

bero på att dessa avsnitt handlar om hur en läsare kan agera, medan övriga avsnitt har en 

informerande funktion. En troligare förklaring är att båda beläggen behandlar 

kommunikation, ett område som ofta är abstrakt, varför metaforer kan göra det mer 

begripligt för många läsare. En tredje förklaring, som ligger nära den föregående, är att 

Försäkringskassan vill få så många läsare som möjligt att använda tjänsterna istället för att 

kontakta en handläggare, genom att få dem att framstå som enkla att använda. 

Att texterna innehåller få metaforer är väntat, eftersom det är underförstått att bildspråk 

bör användas med försiktighet och helst undvikas i myndighetstexter. Dessutom kan 

språklagen tolkas som att den ger stöd åt ståndpunkten att myndigheter inte bör använda 

bildspråk. 

 

Nyckelord: metaforik, metonymi, bildspråk, myndighetstext, Försäkringskassan, broschyr, 

MIP, Metaphor Identification Procedure 
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1. Inledning 
På Språkrådsdagen den 3 maj 2012 talade professor Lena Ekberg, vid tillfället chef för 

Språkrådet, om ”den nya obegripligheten” (Språkrådet 2012). Hon sa att dagens 

myndighetsbeslut är fria från traditionell kanslisvenska, medan andra myndighetstexter har 

utvecklats till att bli mer abstrakta, vaga och metaforiska (Mattson 2012). 

Det finns lite eller ingen forskning om metaforer i myndighetstexter. Däremot finns det 

forskning som visar att metaforer är svåra att förstå för vissa grupper i samhället. Människor 

med kognitiva funktionsnedsättningar som Aspergers syndrom har en tendens att tolka allt 

som sägs konkret och bokstavligt (Socialstyrelsen 2010:14). Metaforer utgör också ett stort 

problem för människor som lär sig ett språk som andraspråk (Golden 2005:300), eftersom 

de saknar bakgrundskunskap om det omgivande språksamhället (Goatly 1997:137). 

Eftersom metaforiskt språkbruk i myndighetstexter uppenbarligen riskerar att exkludera 

vissa läsare, vore det ur ett språkkonsultperspektiv som ett första steg intressant att veta om 

detta språkbruk existerar i myndighetstexter. Därför är det övergripande syftet i denna studie 

att undersöka hur Försäkringskassan använder sig av språkliga bilder i sina broschyrer. Jag 

undersöker närmare bestämt metaforer och metonymier som inte är helt etablerade i 

standardspråket. Att jag behandlar just de här typerna av bildspråk beror dels på att de är 

väldigt vanliga i språket, dels på att de utgör ett problem för vissa läsargrupper. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka hur Försäkringskassan använder 

metaforer och metonymier som inte är helt etablerade i standardspråket i sina texter. 

För att uppnå syftet har jag använt mig av följande frågeställningar: 

1. Förekommer det metaforer eller metonymier som inte är etablerade i standardspråket 

i Försäkringskassans broschyrer? 

2. Finns det mönster för bruket av metaforer och metonymier? 

1.2 Hypotes 
Språklagen (SFS 2009:600) stipulerar att myndighetskommunikation ska vara begripligt för 

medborgarna, och bildspråk gör texter obegripliga för en del läsare (se 2.2. BAKGRUND). 

Därför förväntar jag mig att finna få eller inga metaforer och metonymier som inte är 

etablerade i standardspråket i Försäkringskassans broschyrer.  

1.3 Uppsatsens disposition 
I kapitel två presenterar jag tidigare forskning om metaforer, samt bakgrundsfakta om 

Försäkringskassan som myndighet och vad det finns för riktlinjer för metaforer i 
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myndighetstexter i dagsläget. I kapitel tre behandlas de teorier om metaforik och metonymi 

som jag utgår från i studien, samt den metod som jag använder. I kapitel fyra presenteras 

materialet; jag behandlar broschyrernas målgrupp, struktur med mera. I kapitel fem går jag 

igenom resultaten från studien. I kapitel sex diskuterar jag resultaten och presenterar mina 

slutsatser. I det avslutande kapitel sju ger jag förslag på vidare forskning och granskar 

studien kritiskt. 

 

2. Tidigare forskning och bakgrund 
I det här avsnittet presenterar jag dels tidigare forskning om metaforer och metonymier, dels 

bakgrund om Försäkringskassan och om de skrivråd som i dagsläget finns om bildspråk i 

myndighetstexter. 

2.1 Tidigare forskning 
Som nämnts i 1. INLEDNINGEN tycks det inte finnas någon forskning om metaforer eller 

metonymier i myndighetstexter. Därför har jag istället knutit studien till forskning om 

bildspråk ur ett begriplighetsperspektiv. 

Anne Golden har undersökt hur väl minoritetsspråkiga elever förstår metaforer i norska 

läroböcker. Hennes resultat visar att elever från språkliga minoriteter har större problem att 

förstå metaforiska ord och uttryck än elever med norska som modersmål (Golden 2005:300). 

Om en elev inte förstår metaforerna i en text kan innehållet bli självmotsägande eller 

oförenligt med resten av texten, vilket leder till att eleven inte förstår och ger upp (Golden 

2005:315). I förlängningen kan detta leda till att eleven slutar skolan helt och hållet (Golden 

2005:316).  

Människor med Aspergers syndrom har problem att förstå bildlig språkanvändning; de 

tolkar ofta andra personers yttranden konkret och bokstavligt (Attwood 2000:90; 

Socialstyrelsen 2010:14; Winter 2008:17). Detta innebär att de har svårt att förstå 

underförstådda budskap samt många vanliga fraser, idiomatiska uttryck och metaforer 

(Attwood 2000:91). 

2.2 Bakgrund 
Försäkringskassan administrerar en stor del av socialförsäkringen i Sverige. De hanterar 

bidrag och ersättningar till barnfamiljer, sjuka och personer med funktionsnedsättningar. 

Dessutom koordinerar de resurser för att hjälpa sjukskrivna tillbaka ut i arbetslivet så snabbt 

som möjligt. Den svenska socialförsäkringen gäller för de flesta som bor eller arbetar i 

Sverige. (Försäkringskassan 2013:4.) 
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I den offentliga förvaltningen tycks det i dagsläget inte finnas några skrivråd som 

behandlar metaforiska uttryck. Skriften Myndigheternas skrivregler (Weihe 2009) är den 

grundläggande skrivregelsamlingen för den offentliga förvaltningen. Skriften fokuserar på 

skrivregler och texters formalia, alltså texters yta, och har ytterst lite att säga om något 

djupare än så. Den behandlar inte metaforer eller metonymier över huvud taget. 

Anders Lewin, Försäkringskassans verksamhetsutvecklare för språk och terminologi, 

skriver i en mejlväxling att Försäkringskassan sällan har anledning att diskutera bildspråk 

och att de inte heller har några skrivna regler för det. De gånger frågan kommer på tal brukar 

de säga att skribenterna ska vara restriktiva med att använda metaforer eftersom ”de kan 

vara kulturbundna och […] svåra att förstå för läsare med svenska som andraspråk” och 

”personer med kognitiva funktionsnedsättningar kan ha svårt att förstå dem”. (Lewin 2013.) 

Ingrid Olsson, klarspråksansvarig på Språkrådet, skriver i ett mejlsvar att Språkrådet inte 

har några officiella rekommendationer för bildspråk. Hon menar dock att de 

rekommendationer som ges i boken Att skriva bättre i jobbet (som flera av Språkrådets 

medarbetare är medförfattare till) är rimliga: ”Det förträffliga hjälpmedel som bildspråk är 

måste alltså användas med omdöme” (Ehrenberg-Sundin m.fl. 1999:64–65). Dessutom 

nämner hon att de instruktioner som finns för lättläst brukar ange att ”man bör undvika 

bildspråk helt, eftersom de läsare som behöver lättläst text kan tolka uttrycken bokstavligt”. 

(Olsson 2013.) 

All myndighetskommunikation styrs av språklagen, vars elfte paragraf säger att ”[s]pråket 

i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt” (SFS 2009:600). Vad som 

menas med ”vårdat, enkelt och begripligt” är inte definierat. Men Språkrådet skriver i sin 

uttolkning av språklagen att ”[d]et är ett självklart krav att språket i offentlig verksamhet ska 

vara begripligt för medborgarna” (Språkrådet 2010:7). Eftersom metaforiskt språkbruk i 

texter gör innehållet obegripligt för en del läsare, borde myndighetstexter rimligtvis vara fria 

från metaforik. 

 

3. Teori och metod 
I det här avsnittet presenterar jag metafor- och metonymiteori. Jag beskriver också hur jag 

har tillämpat metoden Metaphor Identification Procedure (MIP). 

3.1 Metafor- och metonymiteori 
Metonymi och metaforik är båda två typer av bildspråk, men med helt olika funktioner. 

Metonymi handlar om att namnge eller identifiera något genom att nämna en beståndsdel 

eller något som är nära eller symboliskt sammankopplat. Metaforik handlar däremot om att 

förstå och förklara något i termer hämtade från andra domäner. Ett annat sätt att se på det är 
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att metaforer ställer två domäner mot varandra för att förklara något, medan metonymier 

håller sig inom en domän för att benämna något (Knowles & Moon 2006:54–55).  

3.1.1 Metaforik 
De flesta har en uppfattning av vad en metafor är för något och det är lätt att tänka att det 

borde vara enkelt att dra en gräns mellan bokstavlig och bildlig betydelse. Det finns dock 

sällan tydliga gränser mellan de två, varför det inom språkvetenskapen finns vitt skilda 

åsikter om vad en metafor är för något. Men som Svanlund (2001:96) skriver är de flesta 

forskare överens om att det rör sig om metaforik när en tydlig konkret betydelse får beteckna 

något abstrakt: ”en tung vas är tydligt konkret medan en tung sorg, ett tungt argument och 

en fråga av stor vikt är typiskt abstrakta och därmed bildliga användningar av tung 

respektive vikt” (originalets kursivering). 

I citatet från Svanlund ligger fokus på överföring från konkret till abstrakt. Men metaforik 

existerar också inom de respektive domänerna. Ekberg (1993:107) skriver att ”[m]etaforisk 

överföring innebär att vi använder oss av en semantisk struktur som hör till en viss, specifik 

erfarenhetsdomän för att uttrycka en betydelse som hör hemma i en annan 

erfarenhetsdomän”. Metaforisk överföring kan alltså finnas även mellan två konkreta 

domäner eller två abstrakta domäner. 

Inom den kognitiva lingvistiken betraktar man nästan allt språkbruk som metaforiskt (se 

Lakoff & Johnson 1980). Till exempel skulle man anse att prepositionen under i frasen under 

matchen används metaforiskt. Den mest grundläggande betydelsen av under är rumslig: 'i 

eller till ett läge i riktning ner från' (Svensk ordbok 2009). I exempelfrasen används dock 

prepositionen för att peka på att något sker samtidigt som något annat: 'med pågående 

genom hela förloppet'. Det konkret rumsliga har använts för att förstå ett mer abstrakt, 

temporalt händelseförlopp. 

Inom den kognitiva semantiken, ett av den kognitiva lingvistikens delområden, kallar man 

de båda domäner som används vid metaforisk överföring för källdomän respektive 

måldomän. Den betydelse som uttrycket har i källdomänen brukar kallas för den bokstavliga 

betydelsen, medan den betydelse som uttrycket har i måldomänen är den överförda 

betydelsen (Ekberg 1993:107). Ett ords bokstavliga betydelse är den mest grundläggande och 

konkreta betydelsen. Den här betydelsen är den som vi mest sannolikt tänker på först om vi 

blir ombedda att förklara ett ord utan sammanhang (Knowles & Moon 2006:7). 

För att vi ska förstå metaforer måste tre faktorer vara uppfyllda. För det första måste vi ha 

kunskap om språket och språkets grammatik. För det andra måste vi ha kunskap om den 

textuella kontexten, samt den fysiska och sociala kontexten där texten producerades. För det 

tredje måste vi ha bakgrundskunskap om världen och det omgivande språksamhället. De här 

tre faktorerna samspelar sedan när vi tolkar metaforerna. (Goatly 1997:137.) 
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De kognitiva semantikerna anser att polysema lexem (ord med många betydelser) utgör så 

kallade radiala betydelsestrukturer (Lakoff 1987:378). Detta innebär att alla betydelser hos 

ett polysemt lexem hänger ihop i ett nätverk. En (eller flera) av de olika relaterade 

betydelserna är mer central än de andra och alla andra betydelser utgår från denna betydelse. 

Ordens betydelser är länkade genom varandra till det centrala begreppet. Ekberg (1993:106) 

använder ordet ta som konkret exempel: En del användningar av ordet är klart metaforiska, 

till exempel ta på sig ansvaret, medan andra fall är mer grammatiska, till exempel ta 

beslut/strid/betäckning. Men det båda användningarna har gemensamt är att de utgår från 

den grundläggande, konkreta betydelsen ’rörelse i det fysiska rummet’.  

Ofta är den grundläggande betydelsen den äldsta och vanligaste. Men ibland är den 

metaforiska användningen så mycket vanligare än den gamla konkreta betydelsen att den 

betydelsen som vi tänker på som den bokstavliga i själva verket är metaforisk (Knowles och 

Moon 2006:16–17). Till exempel kommer ordet kultur från latinets cultura, vilket betyder 

’odling’ (Svensk ordbok 2009). Den här betydelsen finns fortfarande i svenskan i ord som 

bakteriekultur, men den vanligaste användningen i dag relaterar till konst, teater och andra 

kreativa verksamheter. 

När en metafor skapas flyttas endast några prototypiska egenskaper med från den 

bokstavliga betydelsen. De egenskaperna kallas för betydelsekomponenter, eller meaning 

components (Knowles & Moon 2006:21). Ett exempel är ordet gren. I det här fallet är 

betydelsekomponenterna att något kan vara underordnat och förbundet med något annat. 

Däremot flyttas inte andra aspekter över, som till exempel att grenar i sin tur delar sig i 

kvistar, att grenar kan bära löv och frukt, eller att fåglar kan sitta på grenar (ibid.).  

Vad metaforer har för syfte kan diskuteras. Knowles och Moon (2006:5) menar att 

metaforer typiskt hjälper oss att förklara abstrakta och svårförklarade fenomen medelst 

konkreta bilder. Goatly (1997:149–166) är mer specifik och presenterar 13 vanliga funktioner 

som metaforer kan ha, varav den förklarande funktionen endast är en. 

Knowles och Moon gör en uppdelning i kreativa metaforer och konventionella metaforer. 

De kreativa metaforerna skapas i ett specifikt sammanhang för att förmedla en viss tanke 

eller känsla. Den här sortens metaforer måste en läsare dechiffrera för att förstå. De 

konventionella metaforerna är etablerade metaforer som återkommande används om samma 

sak. De är så vanliga att vi oftast inte märker dem, och när vi stöter på dem tänker vi inte på 

dem som metaforiska. (Knowles & Moon 2006:5–6.) 

Detta innebär dock inte att de är oproblematiska. Även konventionella metaforer är 

marinerade i språkets kultur och innehåller idéer, antaganden och övertygelser från den 

(Knowles & Moon 2006:12). 
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Ju oftare ett ord eller en fras används metaforiskt, desto troligare är det att vi kommer att 

tolka ordet eller frasen metaforiskt när vi stöter på dem. Är den bokstavliga betydelsen 

ovanlig är den alltså oväntad och osannolik. Likaså har ordens sammanhang betydelse: vissa 

kombinationer av ord (även kallat kollokationer) är oftare metaforiska än andra och vissa 

böjningsformer är oftare metaforiska (a precious jewel i singular löper större sannolikhet för 

att vara metaforisk, medan pluralformen antagligen är bokstavlig). (Knowles & Moon 

2006:75.) 

3.1.2 Metonymi 
Metonymi är ett begrepp för när man benämner något genom att tala om något som är nära 

eller symboliskt sammankopplat. Metonymi delas ofta upp i två kategorier: del-

helhetsrelationer och namn-genom-närhet1. Exempel på metonymi genom en del-

helhetsrelation är när man refererar till något genom namnet på en av dess beståndsdelar 

(t.ex. genom att säga händer istället för arbetare) eller när man refererar till en beståndsdel 

genom att benämna helheten (t.ex. genom att säga Sverige istället för det svenska 

fotbollslaget). Exempel på metonymi genom namn-genom-närhet är när man säger kronan 

istället för monarkin. (Knowles & Moon 2006:48.) 

Metonymier av typen del-helhetsrelationer kallas ofta för synekdoke (ibid.). Men i den här 

studien används begreppet metonymi om båda företeelserna. Dels eftersom de tenderar att 

gå in i varandra och vara svåra att särskilja, dels eftersom uppdelningen inte är relevant 

utifrån syftet sett. 

3.2 Metod 
Här beskriver jag hur jag har modifierat och tillämpat metoden Metaphor Identification 

Procedure. Jag presenterar också ordböckerna som jag har använt. 

3.2.1 Metaphor Identification Procedure (MIP) 
Metoden som jag använder i den här studien är en modifierad variant av Metaphor 

identification procedure, MIP. MIP är framtagen för att skapa en tydlig, pålitlig och flexibel 

metod för att identifiera metaforer i tal och skrift. Metoden går ut på att man analyserar vad 

ett ord i en text har för betydelse i sammanhanget. Därefter slår man upp ordet i en ordbok 

och fastställer ordets grundläggande betydelse utifrån ett antal kriterier. Om ordets betydelse 

i texten avviker från den i ordboken, men ändå går att förstå i kontrast mot den, är 

användningen metaforisk. (Pragglejaz Group 2007:2–3.) 

                                                        

 
1 Mina översättningar av de engelska termerna part-and-whole relations respektive naming by association från 
Knowles & Moon (2006:47–48). 
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I mitt arbete har jag utgått från de instruktioner som ges av Pragglejaz Group (2007:3), 

men jag har till viss del modifierat metoden för att den bättre ska passa mitt syfte. Jag har 

varit intresserad av metaforer och metonymier som inte är etablerade i allmänspråket, 

eftersom de är svårgenomträngliga för den som inte redan kan deras betydelser2. För att 

avgöra om en metafor eller metonymi är etablerad eller oetablerad har jag använt Svensk 

ordbok: utgiven av Svenska Akademien från 2009 samt Svenskt språkbruk från 2003. Om 

ordets betydelse i sammanhanget finns upptagen som huvudbetydelse eller betydelsenyans i 

någon av ordböckerna, har jag betraktat användningen som etablerad. 

Jag har analyserat orden i sina sammanhang, eftersom det är först då den metaforiska 

betydelsen uppstår och blir tydlig. Detta skiljer sig från hur Pragglejaz Group (2007:4) 

tillämpar metoden, då de även i flerordsfraser alltid analyserar varje ord var för sig. De enda 

undantagen de gör är för partikelverb och egennamn, vilka de behandlar som 

sammanhängande lexikala enheter (Pragglejaz Group 2007:15). 

Jag har plockat ut de ord och fraser som jag bedömt vara oetablerade metaforer eller 

metonymier, samt de fall som varit svåra att avgöra. Därefter har jag slagit upp dem i 

ordböckerna för att avgöra deras etableringsgrad. 

Det har gått att identifiera både metaforer och metonymier med metoden, eftersom även 

metonymier har en betydelse i sammanhanget som avviker från den etablerade betydelsen.  

3.2.1.1 Exempel på etablerad metafor 

På sidan 13 i broschyren Socialförsäkringen finns ett bra exempel på en metafor som är så 

etablerad i allmänspråket att de flesta läsare troligtvis inte reagerar på den: ”Du måste vända 

dig till en läkare eller annan vårdpersonal”. Här handlar vända dig inte om att fysiskt vända 

sig till någon, utan istället om att söka kontakt med en läkare eller annan vårdpersonal. Den 

här konstruktionen (vända sig till) finns upptagen i Svensk ordbok i betydelsen ’söka 

kontakt’, vilket alltså gör att jag inte behandlar den i den här studien. Se 6.2 GRÄNSFALLET 

VÄNTAR BARN för en diskussion om vissa problem med etablerade metaforer. 

3.2.1.2 Exempel på oetablerad metafor 

I sista kapitlet i nästan alla broschyrerna kan man finna följande fras: ”Har du frågor kan du 

använda Hanna, vår digitala assistent på webben.” Ordet assistent betyder ’person med 

biträdande uppgifter’ (Svensk ordbok 2009). Men i det här fallet är det alltså en digital 

frågetjänst som utför biträdande uppgifter, och inte en fysisk person. Ordets betydelse i 

sammanhanget avviker från ordets betydelse i ordboken, men kan ändå förstås i kontrast till 

                                                        

 
2 Jämför med det som kallas kreativa metaforer i 3.1.1 METAFORIK, alltså de metaforer som skapas i ett specifikt 
sammanhang för att förmedla en viss tanke eller känsla. 
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den. Alltså används ordet assistent i metaforisk betydelse. Se 5.1 FRÅGETJÄNSTEN HANNA för 

en vidare diskussion av denna metafor. 

3.2.2 Ordböckerna 
För att avgöra om ord används i bildlig betydelse har jag tagit hjälp av Svensk ordbok: 

utgiven av Svenska Akademien och Svenskt språkbruk. 

Ordboken Svensk ordbok innehåller över 100 000 semantiska beskrivningar fördelade på 

3 750 sidor och två band. Ordboken ”är en ingående beskrivning av modern svenska med 

tyngdpunkt på ordens betydelse och användning”, vilket gör den idealisk för mina syften 

(Svensk ordbok 2009:VII). Svensk ordbok fokuserar på ord från allmänspråket och 

utelämnar facktermer. Undantaget är termer som förekommer i texter som vänder sig till 

icke-specialister (Svensk ordbok 2009:IX). 

Svenskt språkbruk är en kombinationsordbok, vilket innebär att det är en ordbok som 

visar vilka kombinationer av ord som ett uppslagsord vanligen ingår i (Svenskt språkbruk 

2003:10). Svensk ordbok innehåller för all del också konstruktioner och fraser, men inte alls i 

samma omfattning som Svenskt språkbruk gör, varför denna ordbok är ett bra komplement. 

 

4. Material 
Materialet består av sju broschyrer från Försäkringskassan. Jag har valt detta material 

eftersom Försäkringskassan är en av Sveriges största myndigheter3 och deras texter kommer 

i kontakt med många läsare. 

Broschyrerna är valda eftersom de alla är introduktioner inom sina respektive områden. 

Dessutom är de lättåtkomliga för allmänheten: dels hänvisar och länkar Försäkringskassan 

till flera av broschyrerna på olika ställen på deras webbplats, dels har broschyrerna alla en 

framskjuten position på Försäkringskassans servicekontor i Umeå, och förmodligen även på 

andra kontor. De här faktorerna tillsammans gör att broschyrerna sannolikt stöter på många 

läsare. 

Broschyrerna är i A5-format och finns att få dels i PDF-format på Försäkringskassans 

webbplats, dels som trycksaker på deras servicekontor. Sidantalet varierar från 16 sidor till 

44 sidor (inklusive framsidor och baksidor), och det sammanlagda sidantalet är 232 sidor.  

Varje broschyr innehåller texter med övergripande information om ett område som 

Försäkringskassan ansvarar för. Texterna vänder sig hela tiden direkt till läsaren med ett du-

tilltal. Genremässigt kan texterna bland annat betraktas som myndighetstexter, 

informationstexter och broschyrer. Alla texterna håller en neutral ton och en formalitetsgrad 
                                                        

 
3 Under 2012 arbetade ungefär 13 400 personer på Försäkringskassan (Försäkringskassan 2013:18).  
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som är väntad för genrerna. Broschyrerna är alla från 1 januari 2013, förutom Om du bor 

eller arbetar utomlands som är från 11 juni 2012. 

Alla broschyrerna förutsätter en läsare som kan läsa svenska och som omfattas av den 

svenska socialförsäkringen. Inom denna grupp har nästan alla broschyrerna en mer specifik 

mottagare, vilken presenteras i tabell 1 nedan. 

4.1 Översikt av broschyrerna 
I tabell 1 presenteras broschyrernas titlar, vad de behandlar, vad de har för avgränsad 

målgrupp och hur många sidor de består av.  

Tabell 1 – Översikt av broschyrernas titlar, behandlingsområden, målgrupper och omfång 

Titel område målgrupp sidor 

Socialförsäkringen Broschyren ger en introduktion till 
den svenska socialförsäkringen. 

Broschyren har ingen mer 
avgränsad målgrupp. 

40 

Till alla som väntar 
eller just fått barn 

Broschyren berättar om 
ekonomiska ersättningar till 
blivande eller nyblivna föräldrar, 
ledighet före och efter 
förlossningen samt en del begrepp 
som Försäkringskassan betraktar 
som viktiga i sammanhanget. 

Broschyren vänder sig till alla 
som väntar eller just fått barn. 

32 

Till alla barnfamiljer Broschyren behandlar olika sorters 
ekonomisk hjälp till föräldrar och 
en del begrepp som 
Försäkringskassan betraktar som 
viktiga i sammanhanget. 

Broschyren vänder sig till 
föräldrar. 

44 

Om du är sjuk och 
inte kan arbeta 

Broschyren tar upp vad som 
händer om man måste vara borta 
från arbetet på grund av sjukdom 
eller om man skadar sig på jobbet. 

Broschyren vänder sig till den 
som vill veta mer om vad som 
händer om hen drabbas av 
sjukdom eller arbetsskada. 

44 

Om du har en 
funktionsnedsättning 

Broschyren behandlar vilken hjälp 
den som har en varaktig sjukdom 
eller funktionsnedsättning kan få 
från Försäkringskassan. 

Broschyren vänder sig till den 
som har en varaktig sjukdom 
eller funktionsnedsättning, 
eller är förälder till ett barn 
med funktionsnedsättning. 

28 

Om du bor eller 
arbetar utomlands 

Broschyren berättar om vilka 
förmåner den som är försäkrad i 
Sverige kan ha rätt till utomlands 
genom socialförsäkringen. 

Broschyren vänder sig till den 
som arbetar, flyttar eller vistas 
utomlands. 

28 

Om du behöver 
tandvård 

Broschyren behandlar vilka 
förmåner som socialförsäkringen 
ger gällande tandvård. 

Broschyren vänder sig till den 
som vill veta mer om tandvård. 

16 
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4.2 Broschyrernas struktur och layout 
Broschyrerna är uppbyggda enligt samma struktur och de 

har mycket gemensamt utseendemässigt. Alla framsidorna 

är uppbyggda på samma sätt som exemplet i figur 1. De 

består av en enfärgad rektangel – vars färg varierar 

beroende på temat – med en vit ram. Högst upp till vänster 

på broschyrerna står titeln. Titeln är skriven i antingen vitt 

eller svart. Är den skriven i vitt är vissa huvudord 

framskjutna genom att vara skrivna i svart. Om den är 

skriven i svart så gäller det omvända. I den färgade 

rektangelns högra hörn finns en stiliserad bild på en eller 

flera människor som på olika sätt illustrerar vad respektive 

broschyr handlar om. Åt höger i den vita ramen under 

rektangeln står Försäkringskassans logotyp och namn. 

På insidan av pärmen finns en liten ruta med kort 

information om vad socialförsäkringen är, vem den gäller 

och vilka som administrerar den. Här har alla broschyrer samma information. 

Nästa sida upptas till hälften av en kort presentation av vad broschyrerna handlar om, 

information som varierar beroende på vilken broschyr läsaren har framför sig. Andra halvan 

av sidan upptas i alla broschyrerna av samma text om att broschyren endast ger översiktlig 

information och av hänvisningar till var läsaren kan hitta mer detaljerad information. 

Undantagen här är broschyrerna Till alla som väntar eller just fått barn och Om du behöver 

tandvård, där texten avviker något från mallen. 

Därefter följer en innehållsförteckning med huvudrubriker och underrubriker. Efter detta 

presenteras innehållet på luftiga sidor med få bilder. Det sista kapitlet innehåller ofta 

information om hur läsaren kan kontakta Försäkringskassan. Det här kapitlet är samma i 

några av broschyrerna, skiljer sig åt beroende på mottagare i några av dem och finns inte 

med alls i andra. Den näst sista sidan, alltså pärmens insida, innehåller i samtliga broschyrer 

information om de skyldigheter en socialförsäkringstagare har gentemot Försäkringskassan. 

Baksidan består av en rektangel med samma färg som den på framsidan. Även den 

rektangeln omges av en vit ram. I mitten av rektangelns nedre del finns en vit ruta med 

rundade hörn. Rutan innehåller dels information om broschyren, dels webbadresser till 

andra myndigheter. Under den här rutan finns en lika bred, men inte lika hög, vit ruta med 

kontaktinformation på engelska. Till höger finns en vertikal text – parallellt med den vita 

listen – som berättar vilket nummer skriften har, följt av en datummärkning som tycks vara 

broschyrens framtagningsdatum eller liknande. 

Figur 1 – Framsidan på broschyren 
Socialförsäkringen 
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5. Resultat 
I det här avsnittet presenteras resultaten från studien av broschyrerna. Jag har totalt 

identifierat två metaforer och en metonymi, vilka alla har blivit placerade under egna 

rubriker. 

5.1 Frågetjänsten Hanna 
I sista kapitlet i samtliga broschyrer – förutom Socialförsäkringen och Om du behöver 

tandvård – omtalas Försäkringskassans webbaserade frågetjänst Hanna på följande sätt: 

Har du frågor kan du använda Hanna, vår digitala assistent på webben. Hon svarar 
på de vanligaste frågorna om våra försäkringar och tjänster och vägleder dig till 
rätt information. 

Metaforen i citatet ovan löper genom hela stycket och går ut på att frågetjänsten 

förmänskligas. Detta syns på flera sätt. För det första är en assistent prototypiskt sett en 

människa. För det andra ger texten sken av att frågetjänsten aktivt och på egen hand kan 

svara på frågor och vägleda läsaren. För det tredje ges frågetjänsten kvinnonamnet Hanna, 

och pronomenet hon används för att syfta tillbaka på den. 

Ordet assistent betyder ’person med biträdande uppgifter’ (Svensk ordbok 2009). Men i 

det här fallet är det alltså en digital frågetjänst som utför biträdande uppgifter, och inte en 

fysisk person. Enligt studiens metod används ordet assistent metaforiskt: ordets betydelse i 

sammanhanget avviker från ordets betydelse i ordboken, men kan ändå förstås i kontrast till 

den. Precis som alltid vid metaforik flyttas bara några betydelsekomponenter över. I det här 

fallet följer till exempel egenskapen mänsklig inte med, medan egenskaperna svara på 

frågor och vägleda gör det. 

Verben svarar och vägleder kräver ett subjekt som kan agera. När Försäkringskassan 

skriver att frågetjänsten svarar på frågor och vägleder läsaren, tillskriver de den alltså 

kognitiv förmåga.  

Det som tydligast visar att frågetjänsten förmänskligas är dock att den ges ett mänskligt 

namn (Hanna) och refereras till med hjälp av ett pronomen avsett för människor (hon). 

5.2 Metonymin telefon 
I sista kapitlet i samtliga broschyrer, förutom Socialförsäkringen och Om du behöver 

tandvård, skriver Försäkringskassan om sin telefontjänst för självbetjäning. 

Formuleringarna varierar något mellan broschyrerna, men texten i Om du har en 

funktionsnedsättning representerar dem alla väl: 
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Du kan också ringa vår telefon för självbetjäning 020-524 524. Telefonen är alltid 
öppen. Det är gratis att ringa dit. 

Den prototypiska betydelsen av ordet telefon är 'apparat för överföring av samtal över 

större avstånd', men kan ibland även användas 'om hela anläggningen el. tekniken' (Svensk 

ordbok 2009). I texten ovan betecknar ordet telefon inte en fysisk telefon, utan snarare en 

abstrakt självbetjäningstjänst som nås genom att ringa med en fysisk telefon. Med andra ord 

kommer beteckningen telefon från dess närhet till självbetjäningstjänsten, vilket gör detta till 

ett fall av metonymi (se 3.1.3 METONYMI). 

5.3 Ordet utfyllnad 
I broschyrerna Till alla barnfamiljer och Till alla som väntar eller just fått barn används 

ordet utfyllnad på ett sätt som avviker från den betydelsen som anges i ordboken: 

Vissa arbetsgivare kan betala ut extra ersättning som en utfyllnad till föräldrapenningen. 

Ordet utfyllnad betyder ’överflödigt (billigt) material som används för att fylla ut ngt 

med’, men kan även användas ’bildligt om material som används i brist på ngt mera 

värdefullt’ (Svensk ordbok 2009). I det här sammanhanget handlar det om samma material – 

det vill säga pengar – men skillnaden är att de kommer ifrån arbetsgivaren istället för 

Försäkringskassan. 

Å ena sidan kan detta ses som en metafor på så sätt att betydelsekomponenten fylla ut 

något är den som flyttas över i metaforprocessen, medan komponenterna överflödigt och 

billigt inte följer med. Å andra sidan kan man istället betrakta det som ett olämpligt ordval. 

Till exempel skulle ordet komplement kanske överensstämma bättre med vad de avser: ’ngt 

som måste läggas till (viss företeelse) för att en helhet ska uppstå’ (Svensk ordbok 2009). Å 

tredje sidan kan ordbokens definition vara för snäv – betraktar man sammansättningens 

ingående delar är det inget som säger att materialet som används för att fylla ut måste vara 

överflödigt eller billigt. Eftersom det inte går att uttala sig om Försäkringskassans avsikter, 

kan man inte göra annat än att betrakta användningen som metaforisk. 

 

6. Diskussion 
I det här avsnittet diskuterar jag resultaten närmare och presenterar vilka möjliga funktioner 

bildspråket i materialet kan ha. Jag diskuterar också hur gränsfall kan betraktas med 

utgångspunkt i exemplet väntar barn. Vidare analyserar jag några av Försäkringskassans 

termer som inte är oetablerade metaforer, men som ändå är intressanta eftersom de gör 

myndighetstexter abstraktare och vagare. Slutligen besvarar jag frågeställningarna från 

inledningen och sammanfattar de viktigaste resultaten. 
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6.1 De oetablerade beläggen 
Försäkringskassans broschyrer innehåller nästan inga nyskapade metaforer och metonymier. 

De flesta som förekommer är etablerade i standardspråket och finns upptagna i ordböckerna. 

Detta är knappast förvånande. Även om det inte finns några skriftliga rekommendationer för 

bildspråk i myndighetstexter, är det underförstått att bildspråk bör användas med 

försiktighet och helst undvikas (se 2.2 BAKGRUND). Dessutom stipulerar språklagen att 

myndigheters kommunikation ska vara begriplig för medborgarna. Detta möjliggör en 

tolkning att myndigheter inte bör använda bildspråk i sina texter, eftersom det utesluter 

andraspråkstalare och människor med kognitiva funktionsnedsättningar som Aspergers 

syndrom (se 2.1 TIDIGARE FORSKNING). 

Trots detta används alltså ändå några ord med bildlig betydelse i broschyrerna. Bland 

annat är passagen om frågetjänsten Hanna uppbyggd med flera metaforer som alla 

förmänskligar frågetjänsten. Den realiseras dels genom att frågetjänsten refereras till med 

substantiv (assistenten), pronomen (hon) och namn (Hanna) som i vanliga fall är 

reserverade för mänskliga entiteter, dels genom att frågetjänsten tillskrivs tankeförmåga. 

Det är inte ovanligt att vi människor projicerar tankeförmåga på maskiner, i synnerhet 

inte när det gäller apparater som är avancerade eller som utför människoliknande funktioner 

(Stålhammar 1997:127). Men rent allmänt inom datorfältet tenderar vi att förmänskliga inte 

bara datorn, utan också dess delar och funktioner (Stålhammar 1997:123). Det är särskilt 

vanligt att programfunktioner förmänskligas på detta vis: 

Användaren framställer ett önskemål, varpå ett program anses kunna ”fråga”, ”strunta” 
och ha en egen explicit målsättning. Program framställs ofta [...] som om de hade ett eget 
liv. (Stålhammar 1997:126) 

Att frågetjänsten kallas för assistent och att den tillskrivs tankeförmåga fyller en 

förklarande funktion – det gör det lättare för läsaren att förstå ungefär hur den fungerar. 

Genom att Försäkringskassan ger den digitala frågetjänsten mänskliga egenskaper, förklarar 

de den nya och abstrakta frågetjänsten genom att sätta den i relation till något som står 

läsaren nära: läsaren själv. Detta gör att läsaren förstår att hen kan ställa frågor till 

frågetjänsten på samma sätt som hen skulle göra till en assistent, vilket bland annat innebär 

att läsaren kan ställa en ospecifik fråga men ändå få ett relevant svar.  

Att frågetjänsten besjälas och intimiseras till den grad att den namnges har i sig inget 

förklaringsvärde, vilket tyder på att det finns ytterligare skäl till att frågetjänsten beskrivs 

som en människa. En möjlig anledning är att Försäkringskassan försöker skapa en närmare 

relation mellan läsaren och frågetjänsten. Då många läsare vill bli vägledda till rätt 

information – eftersom deras egen kunskap om var den hittas är begränsad – är det troligt 

att en läsare gärna vill tala med en handläggare på Försäkringskassan. Frågetjänsten är 
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tillräckligt sofistikerad för att förstå vilket område som frågeställaren vill ha svar inom och 

kan på så sätt besvara många basala frågor. Om Försäkringskassan lyckas övertyga läsaren 

att frågetjänsten kan göra detta, innebär det att Försäkringskassan kan frigöra sina 

handläggare för andra uppgifter. Med tanke på att frågetjänsten hanterade drygt 6,7 procent 

av alla kundbesök under 20124, verkar frågetjänsten vara ett välanvänt hjälpmedel5. 

I metonymin telefon står en fysisk telefon för en abstrakt telefontjänst för självbetjäning. 

Detta kan betraktas som ett exempel på namn-genom-närhet, på grund av telefonens närhet 

till telefontjänsten. Även här är det möjligt att Försäkringskassan vill skapa en närhet mellan 

läsaren och telefontjänsten, för att övertyga hen att använda en självbetjäningstjänst istället 

för att ringa till en av myndighetens handläggare. 

Ordet utfyllnad kan vara en metafor, ett dåligt ordval eller för snävt definierat i Svensk 

ordbok. En annan möjlig tolkning, om än osannolik, är att Försäkringskassan medvetet har 

använt ordet för att antyda att pengar som kommer från Försäkringskassan är mer värda än 

pengar som kommer ifrån arbetsgivaren. Det enda som går att säga med säkerhet är att 

betydelsen i sammanhanget avviker från den i ordboken och att användningen följaktligen är 

metaforisk utifrån metoden sett. 

Ett syfte med studien är att undersöka om det finns några mönster för bruket av bildspråk 

i broschyrerna. Eftersom resultatet är knapphändigt är det svårt att tala om några direkta 

mönster. Med detta sagt är det ändå anmärkningsvärt att två av tre belägg (frågetjänsten 

Hanna och metonymin telefon) återfinns i broschyrernas avslutningar, dessutom oftast på 

samma sida. Det som skiljer avslutningarna från broschyrernas andra delar är bland annat 

deras funktioner. Inledningen och mittendelen i varje broschyr har en informerande 

funktion; inledningen informerar om vad broschyren innehåller och för vem den är avsedd, 

medan mittendelen informerar om de regler som gäller inom broschyrens område. 

Avslutningen är däremot mer inriktad på hur läsaren kan agera. 

En annan, mer sannolik, förklaring är att det används bildspråk för att konkretisera. Båda 

företeelserna rör sig inom området kommunikation, ett område som ofta är abstrakt, varför 

metaforer kan göra det hela mer begripligt för en normalläsare. 

En tredje förklaring, som tangerar den föregående, är att Försäkringskassan vill få de två 

tjänsterna att framstå som enkla att använda. Det är rimligt att anta att Försäkringskassan 

vill få så många som möjligt att använda tjänsterna istället för att kontakta en handläggare, 

eftersom detta frigör resurser som kan användas till annat. 
                                                        

 
4 Frågetjänsten besvarade 6 700 frågor om dagen under 2012, vilket är en ökning med 200 frågor från föregående 
år. Under denna period hade Försäkringskassan 100 000 kundbesök om dagen i olika former – telefonsamtal, 
besök på servicekontoren och besök på webbplatsen. (Försäkringskassan 2013:10.) 
5 Eftersom tjänstens effektivitet inte utvärderas finns det dock ingen garanti för att de som använder frågetjänsten 
inte kontaktar Försäkringskassan på andra sätt också. 
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6.2 Gränsfallet väntar barn 
På sidan 6 i broschyren Alla som väntar eller just fått barn finns en metafor redan i titeln. 

Frasen väntar barn används högst metaforiskt. Frasen är idiomatisk och alltså fast i sin 

form. Under vänta i Svensk ordbok står betydelsen ’(under viss tid) hålla sig mer eller 

mindre overksam och avvakta (händelse)utvecklingen’. Ordets betydelse i sammanhanget 

avviker från ordets betydelse i ordboken, men kan ändå förstås i kontrast till den. Men om 

man slår på substantivet – vilket man ska göra i fasta fraser – tas frasen hon väntar barn 

upp som exempel på konstruktion, dock utan förklaring. I Svenskt språkbruk finns däremot 

konstruktionen med och i exemplet anges är gravid inom parentes efter uttrycket. 

Uttrycket väntar barn är väl etablerat. En sökning på Google genererar 750 000 träffar på 

konstruktionen, och materialet i Språkbankens korpussamlingar innehåller sammanlagt 901 

förekomster. Konstruktionen har dessutom funnits länge i det svenska språket – den finns 

till exempel belagd 1893, då August Strindberg använde konstruktionen i ett brev6. 

En såhär vanlig och väletablerad metafor borde finnas förklarad i Svensk ordbok. Att den 

inte gör det kan bero på att redaktörerna för ordboken har missat att ordet väntar används 

metaforiskt och istället betraktat konstruktionen som genomskinlig. Det är det här som är 

det vanskliga med vardagsspråkets metaforer – de är så väl inarbetade i vårt medvetande att 

vi inte tänker på att de har en metaforisk betydelse. En ordbok kan omöjligen täcka alla 

konstruktionsmöjligheter i det svenska språket, men det uppstår ändå en känsla av 

godtycklighet i urvalet när en vanlig och väletablerad metafor som väntar barn inte 

förklaras. Undran väcks om Svensk ordbok saknar förklaringar till ännu fler vanliga 

konstruktioner. 

6.3 Försäkringskassans termer 
Som nämnts i början av uppsatsen har många av dagens myndighetstexter blivit mer 

abstrakta, vaga och metaforiska (se 1. INLEDNING). Ett sätt som den ökade abstraktions-

graden och vagheten blir tydlig i materialet har att göra med hur Försäkringskassan skapar 

sina termer och fyller dem med innehåll. Många av Försäkringskassans termer är samman-

sättningar där åtminstone ett led ofta är en etablerad metafor (de metaforiska betydelserna 

hos ordleden är alltså upptagna i Svensk ordbok). Ett exempel är ordet ramtid. Förleden ram 

är en etablerad metafor med betydelsen ’(fyrkantig) konstruktion av ribbliknande material 

som placeras runt bild för att avgränsa och framhäva den’ men används ’äv. bildligt om 

abstrakt begränsning’ (Svensk ordbok 2009). I kombination med ordet tid bildas en term 

som får sin betydelse tilldelad i sammanhanget: 
                                                        

 
6 Enligt Språkbankens omfattande korpussamling Korp. http://spraakbanken.gu.se/korp/ 
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Vanligtvis kan du få sjukpenning på normalnivå i 364 dagar under en period på 450 dagar 
(cirka 15 månader). De 450 dagarna kallas ramtid. 

Här blir sammansättningen ramtid en term som representerar de dagar inom vilka man 

kan få sjukpenning på vad Försäkringskassan kallar normalnivå. Det är alltså inte 

metaforiken i ordlederna som är intressant, utan hur termen tilldelas betydelse. Därför faller 

de här tendenserna egentligen utanför studiens syfte och frågeställningar. Men eftersom 

termerna bidrar till att myndighetstexter blir mer abstrakta, eftersom de kan vara svåra att 

förstå och tyda, är de ändå intressanta och relevanta att nämna. 

Försäkringskassan lanserar ofta termer som inte går att förstå endast genom deras 

ingående ordled, även om ordleden pekar åt rätt betydelsedomän. En läsare förstår till 

exempel att en jämställdhetsbonus är en bonus som har med jämställdhet att göra, att 

föräldrapenning är pengar som på något sätt har med föräldraskap att göra och att bilstöd är 

ett stöd som är förknippat med bilar. 

Ofta spelar det ingen roll vad termen har för bokstavlig betydelse, eftersom termerna ges 

en specifik betydelse i den omedelbara kontexten. Ett exempel finns i broschyren 

Socialförsäkringen. På sidan 7 inleds en lång utläggning på två stycken om hur det går till 

när Försäkringskassan bedömer en persons arbetsförmåga och vilka regler som gäller. På 

sidan 8 presenterar de därefter termen rehabiliteringskedjan som en beteckning på den här 

bedömningsprocessen: ”Det här sättet att bedöma rätten till sjukpenning kallas 

rehabiliteringskedjan.” 

Ordet rehabiliteringskedja finns förstås inte med i Svensk ordbok, eftersom det är en 

fackterm och Svensk ordbok endast behandlar allmänspråket. Den bokstavliga betydelsen av 

kedja är ’anordning som består av en rad av länkar’ (Svensk ordbok 2009). I Svensk ordbok 

står följande betydelsenyans upptagen: ’äv. bildligt i fråga om orsakssamband, logiskt 

samband etc. mellan delar av en abstrakt helhet’. Med andra ord är metaforen etablerad i 

allmänspråket, även om sammansättningen med rehabilitering är nyskapad.  

Det går att uttyda vissa mönster i hur Försäkringskassan presenterar sina termer. Oftast 

presenteras termen i rubriken och sedan förklaras den i brödtexten direkt under. Termerna 

förklaras på olika sätt. Det är förvånansvärt sällsynt att termerna ges en regelrätt definition, 

men det händer bland annat på sidan 7 i Om du behöver tandvård: ”Abonnemangstandvård 

innebär att du ingår ett avtal med din tandläkare om att få tandvård till ett fast pris under tre 

år.” Ganska ofta förklarar Försäkringskassan vad det som termen betecknar har för syfte. Ett 

exempel förekommer på sidorna 18 och 22 i Socialförsäkringen: ”Föräldrapenning är den 

ersättning föräldrar får för att kunna vara lediga från arbetet för att ta hand om sina barn.” I 

de allra flesta fallen förklaras det dock för vem termen gäller, som på sidan 20 i Om du är 

sjuk och inte kan arbeta: ”Om du bär smitta utan att vara sjuk kan du få smittbärarpenning.” 
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Många termer representerar komplicerade system, vilket är en möjlig anledning till varför 

de inte tilldelas regelrätta definitioner. Termen rehabiliteringskedja sammanfattar till 

exempel hela den bedömningsprocess som Försäkringskassan genomför när de bedömer en 

persons arbetsförmåga. Den här processen beskrivs i flera stycken, vilket vittnar om att det är 

en komplicerad och omfattande term. Att istället börja med termen och sedan fylla den med 

innehåll – som är fallet med abonnemangstandvård ovan – vore inte relevant i det här fallet, 

eftersom det inte är termen i sig som är intressant, utan vad den betecknar och vem den 

gäller.  

Samtliga termer som jag har behandlat ovan står även som rubriker över de förklarande 

styckena i broschyrerna. Därför spelar det egentligen ingen roll om termen kommer sist i 

meningen eller stycket – läsaren känner redan till den. Eftersom läsaren utifrån rubrikerna 

dessutom kan förstå vilken betydelsedomän termerna hör hemma inom – genom termernas 

ingående ordled – kan hen relatera informationen till detta. Detta innebär att en läsare kan 

läsa rubriken och avgöra om själva området är relevant för hen, för att sedan gå vidare till 

texten under och få slutsatsen bekräftad eller förkastad. 

När Försäkringskassan presenterar en fackterm och ger den en specifik betydelse, blir 

dess relation till allmänspråket lösare. Detta gör läsarens förkunskaper om ordens 

konventionella betydelse mindre relevant, eftersom betydelsen istället blir den som tilldelas 

av Försäkringskassan i sammanhanget. Detta i kombination med att orden representerar 

avancerade och abstrakta processer, gör att användningen blir mer abstrakt och texterna blir 

svårare att förstå. 

6.4 Sammanfattning 
I inledningen ställer jag två frågor: 

1. Förekommer det metaforer eller metonymier som inte är etablerade i standardspråket 

i Försäkringskassans broschyrer? 

2. Finns det mönster för bruket av metaforer och metonymier? 

På den första frågan är svaret nätt och jämt ja. Sammanlagt har jag gjort tre belägg – två 

metaforer och en metonymi – vilket måste anses vara få i ett material på 232 sidor.  

På fråga två är det svårt att ge ett rakt svar, just eftersom antalet belägg är så få. Men det 

är ändå anmärkningsvärt att två av tre belägg befinner sig i broschyrernas avslutningar. 

Detta kan ha att göra med att avslutningarna handlar om hur läsaren kan agera, medan 

resten av broschyrerna är av informerande karaktär. En annan, mer sannolik, förklaring är 

att båda de aktuella företeelserna har med kommunikation att göra, ett område som ofta är 

abstrakt, varför metaforer kan göra det mer begripligt för många läsare. En tredje förklaring, 

som tangerar den föregående, är att Försäkringskassan vill få de två tjänsterna att framstå 
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som enkla att använda. Det är rimligt att anta att Försäkringskassan vill få så många som 

möjligt att använda tjänsterna istället för att kontakta en handläggare, eftersom detta frigör 

resurser som kan användas till annat. 

Att texterna innehåller få metaforer är väntat och i enlighet med min hypotes, eftersom 

det är underförstått att bildspråk i myndighetstexter bör användas med försiktighet och helst 

undvikas. Dessutom kan språklagen sägas ge stöd åt ståndpunkten att myndigheter inte bör 

använda bildspråk i sina texter. 

 

7. Avslutande reflektioner 
I den här studien har jag endast behandlat metaforer som inte är etablerade i 

standardspråket. Det hade varit intressant att undersöka etablerade metaforer vars 

betydelser är självklara för en förstaspråkstalare, men svårgenomträngliga för en person med 

svenska som andraspråk. Ett exempel är tak i betydelsen ’övre gräns’. Det är de här 

metaforerna i gråzonen som jag tycker är mest intressanta: metaforerna som en 

genomsnittlig förstaspråkstalare inte tänker på som metaforer, eftersom de är så vanliga och 

så väl förankrade i vår kultur och i språkbrukarens lexikon att de mist sin bildlighet. Men om 

en andraspråksinlärare har lärt sig den konkreta betydelsen av ordet tak, är det inte säkert 

att hen utan vidare kommer att förstå ordets betydelse om hen stöter på det i överförd 

betydelse. Eftersom det inte finns någon kartläggning över bildlig språkanvändning i 

myndighetstexter i dag, vet vi inte hur många metaforer som används. Jag hoppas att någon 

skulle vilja undersöka detta, allra helst ur ett begriplighetsperspektiv. 

Det hade också varit intressant att undersöka hur många av orden i broschyrerna som inte 

finns med i Svenska Akademiens ordlista (SAOL). Nyskapade sammansättningar kan vara 

svåra att förstå, i synnerhet i myndighetstexter. Stöter en läsare på en sammansättning hen 

inte läst förut, ligger det nära till hands att betrakta sammansättningen som en term, även 

om ordet egentligen är genomskinligt. På sidan 16 i broschyren Om du bor eller arbetar i 

Sverige fann jag ordet arbetslandet. Eftersom ordet var sammansatt och i bestämd form, var 

jag först osäker på om det var en term med en betydelse som inte gick att utläsa utifrån 

ordets ingående delar. Det visade sig vara en nyskapad, genomskinlig sammansättning i 

betydelsen 'land som någon arbetar i'. Men eftersom texterna i materialet består av otaliga 

termer som skapats enligt samma princip, är det ur ett begriplighetsperspektiv kanske bättre 

att istället beskriva företeelsen med flera ord för att reducera risken för missförstånd. Det 

hade varit intressant om någon undersökte om det finns ett samband mellan hur svår en text 

är att förstå och hur många av orden som inte finns med i SAOL. 

Ett annat område som jag har snuddat vid i diskussionen är hur Försäkringskassan (och 

andra myndigheter) konstruerar sina termer. Termerna tenderar att representera omfattande 
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abstrakta företeelser och ha en lös relation till ordens betydelse i allmänspråket. Det vore 

intressant att undersöka hur det går till när termerna byggs upp rent grammatiskt, hur de 

tilldelas sina betydelser, i vilken grad de är genomskinliga med mera.  

Ett problem som verkar förekomma inom i stort sett all forskning om metaforer är 

definitionen på vad en metafor egentligen är. För mig handlade det i slutänden om att nå en 

praktisk avgränsning som gick att tillämpa inom ramarna för en kandidatuppsats. Tyvärr har 

detta inneburit att studien till viss del har mist sin udd: Jag har endast undersökt oetablerade 

metaforer och metonymier, när det egentligen är de etablerade metaforerna som är de största 

problemen. Det är metaforer som inkomster har sänkts, när det gått ett år och ger 

ekonomiskt skydd som är vanliga i språket och därför lätt slinker med i en text. Den här 

typen av metaforer kan vara minst lika svåra att förstå för andraspråksinlärare och 

människor med kognitiva funktionsnedsättningar som de metaforer som jag har undersökt. 

Linjen mellan oetablerad metafor och etablerad metafor är inte skarp. Ibland har det varit 

svårt att avgöra om en användning har en oetablerad metaforisk betydelse, eller om 

betydelsen i texten är tillräckligt nära den som ges i ordboken för att räknas som etablerad. 

Till exempel när det rör sig om betydelsenyanser som befinner sig nära huvudbetydelsen. 

Utifrån ett kognitivt lingvistiskt perspektiv är problemet knappast förvånande, eftersom man 

där ser det som att alla betydelser hos ett polysemt lexem hänger ihop i ett nätverk, där de 

olika betydelserna är länkade genom varandra till det centrala begreppet (se 3.1.1 

METAFORIK). 

Metaforen väntar barn fanns inte med i ordboken, trots att metaforen är etablerad och 

välanvänd i det svenska språket. Detta innebär det att det finns en stor risk för att jag har 

klassificerat andra vanliga metaforer och metonymier som etablerade, men att betydelsen 

ändå inte finns med i ordboken. Trots att jag har använt MIP för att minimera 

godtyckligheten i min identifikation av bildspråk, finns det alltså en risk att godtycklighet 

smyger sig in från ordböckernas sida. 
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