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1. INLEDNING 

Människan skiljer sig från djuren på många olika sätt, och ett av dessa är gällande kognitiva 

förmågor. Vår förmåga till tvärmodalitet (dvs. att koppla samman olika sinnen såsom känsel, 

syn och/eller hörsel) gör bl.a. att vi kan ”översätta” mellan olika sinnen och därmed bilda 

metaforer, exempelvis när vi hänvisar till en gäll färg som ”skrikig” (Gärdenfors 2000:165). 

Att kunna bilda metaforer som ger vårt liv en bestämd mening omnämns även av Hylland 

Eriksen som en högst mänsklig egenskap (2004:20). I den här uppsatsen utreds och 

kontrasteras de båda språkvetenskapliga teorierna Conceptual Metaphor Theory, CMT (som 

beskriver metaforisk överföring som ett fenomen som sker på en begreppslig 

medvetandenivå), och Principled Polysemy Approach to Meaning Analysis, PPAMA (som 

menar att betydelseöverföring är ett resultat av språklig praxis). 

     Vad är då en metafor? Ofta beskrivs metaforen endast som ett litterärt stilgrepp: ”en sak 

beskrivs i termer av en annan” (Johnson 1994:210, min översättning), och Svenska 

Akademiens ordlista (SAOL) definierar metafor som ’bildligt uttryck/bild’. Men från ett 

språkpsykologiskt perspektiv blir förklaringen till vad en metafor är (och gör) något 

annorlunda.     

     I Ungerer & Schmid beskrivs metaforen som ett sätt att konceptualisera abstraktioner 

genom konkreta företeelser som används för att illustrera en likhet/jämförelse (1996:121). Det 

återkommande begreppet konceptualisering betyder ungefär ”att konstruera betydelse” 

(Evans, Bergen & Zinken 2006:7). 

    Även Svanlund beskriver metaforen som en slags konceptuell sammanlänkning (2002:14), 

medan Strzelecka menar att metaforen innebär ”en konceptuell sammanlänkning mellan två 

skilda begreppsområden” (2003:45). I samstämmighet med övriga beskriver Ekberg 

(2002:201) metaforen som en slags kognitiv princip där nya och mer abstrakta betydelser 

härrör ur s.k. schemata (se 2.1.1.1.) som alltså motsvarar mer konkreta betydelser. Det verkar 

således som om metaforen uppvisar ett ytterligare djup när det gäller förhållandet mellan 

tanke och språk. 

     Relationen mellan språket och tanken har länge fascinerat språkforskare och andra. Enligt 

Whorf-hypotesen1 och dess svaga version2 (som numera är den allmänt vedertagna) påverkar 

språket tanken på så vis att språket influerar språkbrukarens sätt att se på sin omvärld. 

Gentner & Goldin-Meadow summerar hypotesen i tre centrala punkter: 

                                                 
1 Whorf-hypotesen kallas ibland även Sapir-Whorfhypotesen eller den lingvistiska relativitetsprincipen (Gentner 
& Goldin-Meadow 2004:4). 
2 Den starka versionen av Whorf-hypotesen hävdar att språket helt och hållet bestämmer/determinerar tanken 
(Gentner & Goldin-Meadow 2004:3-14). 



”(1) Språk varierar i sina semantiska uppdelningar av världen; (2) en
 individs språkstruktur influerar det sätt på vilket denne förnimmer
 och förstår sin omvärld; (3) därför uppfattar också användare av olika
 språk omvärlden på olika sätt. 

(Gentner & Goldin-Meadow 2004:4) 
 

Evans, Bergen & Zinken (2006) beskriver kognitiv lingvistik som en rörelse som ämnar 

undersöka relationen mellan språk, tanke och socio-fysiska upplevelser. Teoribildningen är 

förhållandevis ny som vetenskap och har endast funnits sedan 1970-talet. Kognitiv lingvistik 

kan ses som ett paraplybegrepp som innefattar många olika teorier, vilka kan vara både 

konkurrerande och komplementära (2006:2). Några av dessa idéer och teorier är bl.a. 

Wittgensteins begrepp familjelikhet3, samt prototypteorin som ursprungligen baseras på 

Rosch4 och dennas tidiga arbete om kategorisering av färger (Ungerer & Schmid, 1996:1ff.). 

Upptäckterna av Rosch har bl.a. givit upphov till teorin att medlemmar av kategorier inte 

antingen/eller är medlemmar i en viss kategori, utan placerade som mer eller mindre centrala 

eller perifera kring en prototyp (Evans & Green 2006:68).  

      Kognitiv lingvistik skiljer mellan två huvudgrenar: the Cognitive Approach to Grammar 

och Cognitive Semantics. Fokus för denna uppsats ligger på teorier som ingår i Cognitive 

Semantics (hädanefter CS). CS är en forskningsdisciplin som förenar lingvistik (semantik) 

med psykologi (kognition), och som bl.a. utgår från att konceptuell struktur är förkroppsligad, 

dvs. utgår från den spatio-fysiska verkligheten och våra erfarenheter i den (Evans 2006:9) 

(embodied cognition, se 2.2.1.).  

     Några teorier som ingår i CS och som behandlar betydelseöverföring är bl.a. Conceptual 

Metaphor Theory (hädanefter CMT) av Lakoff & Johnson, samt idén om principiell polysemi5 

med semantiska nätverk av Evans (eng. the Principled Polysemy Approach to Meaning 

Analysis, hädanefter PPAMA). I denna uppsats kommer huvudsakligen dessa två olika teorier 

att kontrasteras och jämföras i fråga om betydelseöverföring. Ibland översätts en speciell 

metodisk företeelse till svenska, och då ges den engelska översättningen i parentes; i vissa fall 

behålls den engelska termen pga. att en översättning skulle göra att själva termen då blir 

alltför oprecis, i mitt tycke. Två separata analyser av partikelverbet gå upp kommer delvis att 

                                                 
3 Familjelikhet innebär idén att “medlemmarna av en viss kategori kan vara relaterade till varandra utan att alla 
medlemmar har någon/några egenskaper gemensamt som definierar själva kategorin” (Lakoff 1987:12, min 
översättning). För ytterligare information om familjelikhet, se Wittgenstein (1997). 
4 För ytterligare information om Rosch och prototypteorin, se Ungerer & Schmid (1996), Rosch (1975) eller 
Evans & Green (2006). 
5 Polysemi innebär att en lexikal enhet har fler än en betydelse som kan skiljas åt men som ändå är uppenbart 
besläktade (Alm-Arvius 1998:56).  



utgöra undersökningens resultat, samtidigt som analyserna hjälper till att illustrera de olika 

metoderna.  

 

1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är dubbelt (i enlighet med ovanstående): dels är det att göra en 

kognitiv betydelseanalys av det polysema partikelverbet gå upp och dess olika betydelser för 

att illustrera de två olika metoderna som ligger under luppen i denna uppsats. Dels är det att 

göra en metodisk jämförelse mellan två kontrasterade teorier gällande betydelseöverföring 

inom CS. De aktuella frågeställningarna är således: 

  

(1) Hur kan partikelverbet gå upp och överföringen mellan konkreta och 

abstrakta betydelser analyseras med hjälp av å ena sidan Conceptual 

Metaphor Theory (CMT), och å andra sidan Principled Polysemy Approach 

to Meaning Analysis (PPAMA) och påföljande mekanismer gällande 

betydelseöverföring? Vilka skillnader och likheter finns gällande resultaten?   

(2) Vilka styrkor/svagheter finns med respektive metod, och vilka 

språkpsykologiska belägg finns för respektive metod? 

(3) Bör metoderna ses som motsägelsefulla eller kan de utgöra komplement till 

varandra?  

 

Det finns ett stort värde i att finna och söka kartlägga metoder som beskriver både 

språkpsykologiska processer och ords semantik: en undersökning av detta slag skulle således 

förhoppningsvis kunna bidra med en pusselbit i ett oändligt mycket större pussel. Exempelvis 

kan en studie som denna hjälpa till som en systematisk kartläggning av olika betydelser av 

upp, betydelser som ofta ter sig svårdefinierade. En intressant pedagogisk tillämpning av 

denna kunskap är avseende svenska som andraspråk, där systematiciteten i resultaten kan 

komma att underlätta svenskundervisningen och -inlärningen. Tyler & Evans (2004) och 

Evans & Tyler (2005) föreslår en liknande tillämpning då det gäller inlärning av engelska som 

andraspråk, där den senare specifikt behandlar prepositioner som påvisar vertikalitet. Studien 

blir också intressant inte minst i ljuset av Whorf-hypotesen (se sektion 1 ovan).   

 

1.2. Disposition 

Påföljande inledningen med syfte och frågeställningar (sektion 1) presenteras en 

forskningsbakgrund (sektion 2) som dels ger en översiktlig introduktion till Cognitive 



Semantics och dess bärande principer som forskningsdisciplin, dels presenterar de båda 

huvudsakliga teorierna för betydelseöverföring (CMT och PPAMA) som används och 

utvärderas i uppsatsen (2.2.2 respektive 2.2.3). I sektion 2 finner vi även inledningsvis ett 

avsnitt som tar upp svensk tidigare forskning (2.1.), samt mer specifikt även forskning av upp 

som verbpartikel ur ett kognitivt semantiskt perspektiv (2.1.1.). Efter genomgången teori 

avhandlas i uppsatsens sektion 3 aktuella material- och metodval. 

     I och med sektion 4 påbörjas uppsatsens redovisning av resultaten gällande gå upp och 

dess kognitivt semantiska analys, vilken är uppdelad i två delar: en analys utifrån CMT 

presenteras i 4.1. medan en analys utifrån PPAMA presenteras i 4.2. Uppsatsen avslutas med 

en diskussion av både metod och resultat (sektion 5), samt slutsatser (sektion 6).     

 

2. FORSKNINGSBAKGRUND 

I forskningsbakgrunden nedan omnämns först och främst översiktligt svensk tidigare 

forskning om partikelverb, metaforer och Cognitive Semantics, dels mer specifikt forskning 

om betydelsen av den svenska partikeln upp (Strzelecka 2003). Påföljande diskuteras 

Cognitive Semantics (CS) som forskningsdisciplin och dess grundläggande principer (2.2.). 

Begreppet ’embodied cognition’ presenteras (se 2.2.1.), i vilken Johnsons schemata (2.1.1.1.) 

och erfarenhetsmässiga korrelationer (2.1.1.2.) kan ingå. Slutligen diskuteras de för uppsatsen 

centrala teorierna (CMT och PPAMA) separat (2.2.2. och 2.2.3).  

 

2.1. Tidigare forskning 

Svensk forskning som behandlar metafor/betydelseöverföring, eller som åtminstone angränsar 

till detta är relativt svårt att finna, möjligtvis delvis pga. att CS är en så pass ung vetenskap. 

Däremot finns några kognitivt semantiska analyser, där forskning som Ekberg (1995, 2002), 

Larsson (2004), Svanlund (2001, 2007) och Vogel (2004) bör omnämnas.  

      Ekberg (1995) analyserar svenskans runt, samt diskuterar kognitiva principer gällande 

betydelseutveckling i ett historiskt perspektiv (2002). Larsson (2004) applicerar ett kognitivt 

semantiskt ramverk på lyrik (Gunnar Ekelöfs En Mölna-Elegi), medan Vogel (Swedish 

Dimensional Adjectives, 2004) utreder adjektiv såsom hög och låg, etc. Svanlund (2001, 

2007) inriktar sig mer specifikt på metaforen, och diskuterar i ljuset av metaforisk överföring 

svenska språkets vikt- och tyngdmetaforer.  

      En kommande avhandling om hur temperaturord är språkligt och begreppsligt 

konstruerade i svenska språket är den av Annika Bergström på Göteborgs Universitet 

(http://www.svenska.gu.se/svenskadoktorander/doktorander.html.) Bergström är mer specifikt 



inriktad på vilka faktorer som påverkar metaforisk överföring och hur denna påverkan sker, 

och använder sig av bl.a. Lakoff & Johnsons teoribildning.    

       Vad gäller partikelverb och verbpartiklar generellt finns betydligt fler källor, både inom 

engelskan (Lindner 1983; Morgan 1997) och svenskan (Ejerhed 1979; Norén 1985, 1996). 

Ledin (1988) och Strzelecka (2003) resonerar specifikt kring partikeln upp, och Strzeleckas 

(2003) analys av bl.a. verbpartikeln upp diskuteras mer genomgående nedan (se 2.1.1.). 

 

2.1.1. Strzelecka (2003) och partikelverb med verbpartikeln upp  

I Strzelecka (2003) analyseras svenska partikelverb med partiklarna in, ut, upp, och ner ur ett 

kognitivt semantiskt perspektiv, och verbpartikeln upp ägnas en egen utredning (som en del 

av motsatsparet upp/ner) i avhandlingens kapitel 8. Inledningsvis omnämns vertikalitet som 

mycket viktig då det gäller ”struktureringen av såväl det fysiska som det mentala rummet” 

(2003:210), och det hänvisas här till DEN VERTIKALA AXELN6 som löper parallellt med 

tyngdkraften. Förutom schemat för DEN VERTIKALA AXELN, aktualiserar den svenska 

partikeln upp enligt Strzelecka även tre andra scheman, nämligen schemat för CENTRUM-

PERIFERI, schemat för BEHÅLLARE, och schemat för SKALA (2006:248) (se 2.1.1.1. 

nedan för ytterligare presentation). SKALA-schemats betydelse av upp hänvisas av Strzelecka 

till som ”överförd vertikal betydelse” (2003:231).   

       Strzelecka talar även om ett horisontellt upp, som Ekberg (1997) beskriver som en slags 

rotation (tillika en transformation) av DEN VERTIKALA AXELN, och menar att detta är en 

allmän kognitiv operation. (I denna uppsats hänvisas i detta fall till schemat för CENTRUM-

PERIFERI, se 4.1.3) Exempel på ett vertikalt uttryck i en horisontell kontext är gå upp 

bredvid någon eller gå upp och ner genom korridoren (Strzelecka 2003:223 refererar till 

Ekberg 1997).  

      Fortsättningsvis menar Strzelecka att partikeln upp även kan existera i betydelsen ’att vara 

öppen’, och pekar på det etymologiska sambandet mellan upp och öppen, där öppen ifrån 

början betyder ’vänd uppåt’. Denna betydelse aktualiseras då partikeln befinner sig i närhet 

till en nominalfras som signalerar att något är ”ett slags rörligt hinder i vid mening” 

(exempelvis ett lock eller en dörr) (2003:229).       

      

 

                                                 
6 Benämningar av schemata och metaforbenämningar redovisas enligt konventionen i form av kapitäler, enligt 
Strzelecka (2003). 
 



2.2. Cognitive Semantics (CS)  

Evans & Green beskriver ingående CS fyra grundläggande principer: (1) konceptuell struktur 

är förkroppsligad; (2) semantisk struktur är konceptuell struktur; (3) betydelserepresentationer 

är encyklopediska; och (4) att skapa betydelse är att konceptualisera (2006:157). Det bör här 

omnämnas att dessa grundpelare som beskriver vad CS bör vara möjligtvis är något oneutralt 

utformade; denna information om CS finnes i översiktslitteratur av bl.a. Evans, som ju också 

är grundare av PPAMA som språkvetenskaplig teori. Exempelvis passar det tredje kriteriet 

PPAMA och dess semantiska nätverk mycket väl, medan kriteriet inte alls gäller för CMT (jfr 

beskrivning nedan av detta kriterium).  

     För det första talar man alltså om förkroppsligandet av konceptuell struktur, vilket betyder 

att våra kroppars natur (inkluderat det som Evans, Bergen & Zinken kallar ”vår 

neuroanatomiska arkitektur”) gör att vi förnimmer omvärlden på ett sätt som är möjligt för oss 

människor till skillnad från andra arter; hur vi konstruerar verkligheten är alltså indirekt en 

funktion av vår kroppsliga natur och dess möjligheter i mötet med vår spatio-fysiska 

verklighet (Evans, Bergen & Zinken, 2006:9). För ytterligare information om 

förkroppsligande och s.k. embodied cognition, se 2.2.1. nedan. 

     Den andra grundläggande principen menar att språket finns i språkanvändarens egen 

begreppsvärld och därmed i det mentala lexikonet7, snarare än i den objektiva världen. Som 

en följd påpekas att semantisk struktur är lika med konceptuell struktur, även om dessa två 

strukturer inte bör ses som helt identiska (Evans, Bergen och Zinken 2006:11). Denna princip 

går emot den betydelselära som kallas Objectivist Semantics, som i rak motsats menar att 

begrepp motsvarar olika kategorier och saker i den objektiva världen, och att dessa är helt 

fixerade till varandra. Våra kroppars natur spelar därför ingen större roll när det gäller att 

skapa begrepp och ge mening åt dessa, menar Objectivist Semantics (Lakoff 1987:173-174).   

     För det tredje menar CS att semantisk struktur är encyklopedisk, till skillnad från hur 

lexikala enheter presenteras i lexikon och ordlistor (Evans, Bergen & Zinken 2006:11). Evans 

& Green beskriver vidare att encyklopedisk kunskap är strukturerad och organiserad som ett 

nätverk, och att ett ord ger tillgänglighet genom associationer till ett helt sådant nätverk. Alla 

betydelseaspekter av det aktuella ordet är alltså strukturerade på ett sätt som gör att alla 

komponenter inte är likvärdiga i relation till varandra. Evans & Green nämner det enkla 

exemplet banan, där vi får olika associationer när vi hör ordet: färg, form, och smak. Men vi 

                                                 
7 Det mentala lexikonet kan förstås genom den kategorisering som sker genom olika kognitiva processer när vi 
producerar/förstår språk. (Ungerer & Schmid 1996:37-38). Ashcraft definierar det mentala lexikonet som ”den 
mentala ordlistan över ord och deras betydelser” (2006:396, min översättning).  



kanske även associerar med var bananer växer, om vi tycker om bananer eller inte, eller 

kanske situationen ”att halka på ett bananskal”. Utifrån detta exempel förstår vi att vissa 

komponenter är mer centrala än andra i det nätverk som organiserar sig runt ordet banan 

(2006:216-217) (jfr Rosch och prototypteorin, se sektion 2.2.3.3. nedan).        

      Den fjärde principen synliggör det faktum att språklig struktur, enligt CS, inte av sig självt 

utgör betydelse; betydelse konstrueras på den konceptuella nivån, inte den språkliga. Evans, 

Bergen & Zinken menar dock att lexikala enheter kan ”driva på” betydelsekonstruktion, och 

att betydelsekonstruktion är lika med konceptualisering (2006:13).   

 

2.2.1. Embodied cognition   

Embodied cognition innebär, i enlighet med den första grundläggande principen för CS, att 

människors (fysiska och neurologiska) erfarenheter i den spatio-fysiska verkligheten är 

förankrad i våra kroppar, och att detta får kognitiva konsekvenser (Evans & Green, 2006:46). 

Vidare beskriver Tyler & Evans att dessa kroppsliga erfarenheter därmed är delaktiga då det 

gäller uppkomsten av hur vi förnimmer och föreställer oss olika begrepp (2003:96). Evans, 

Bergen & Zinken beskriver likartat att hur vi uppfattar vår verklighet och vilka begrepp som 

vi har tillgång till är en funktion av vår fysiska förankring i verkligheten (dvs. embodied) 

(2006:10).  Två exempel på embodied cognition är Johnsons schemata (2.1.1.1) som ingår i 

CMT, och det som Evans kallar erfarenhetsmässiga korrelationer (eng. experiential 

correlations) (2.1.1.2.) som ingår i PPAMA.   

      

2.2.1.1. Schemata av Johnson  

Bl.a. Johnsons schemata beskriver på ett sätt hur erfarenheter som förankrats i våra kroppar 

påverkar oss kognitivt, och är följaktligen en teori som tillämpar embodied cognition. 

Schemata är ett slags principer som beskriver hur vi människor rör oss i det fysiska rummet, 

hur vi fysiskt manipulerar olika objekt i vår omvärld, samt hur vi förnimmer vår omvärld 

(Rakova 2003:20). Dessa schemata motsvarar alltså elementära koncept, såsom schemat för 

DEN VERTIKALA AXELN, schemat för SKALA, osv. (Evans & Green, 2006:46).  

     DEN VERTIKALA AXELN är ett mycket grundläggande schema som är grundad i våra 

kroppsliga erfarenheter på så vis att den representerar vår upprätta, kanoniska ställning som är 

parallell med gravitationen, vilket betyder att man alltid beskriver sitt huvud som upp och 

fötterna som ner även om man exempelvis skulle ligga ner. Evans menar att vertikalitet 

tillsammans med horisontalitet är absolut centrala då det gäller spatiala relationer (2003:109). 

Figur 1. nedan illustrerar schemat för DEN VERTIKALA AXELN: 



 

 

 

 
Figur 1. Schemat för DEN VERTIKALA AXELN (efter Strzelecka 2003:83). 

 

Ett plustecken representerar den positiva polen, medan ett minustecken representerar den 

negativa polen av själva axeln ovan. Det finns alltså en positivt värderad aspekt associerad 

med en rörelse mot schemats pluspol, och vice versa (Strzelecka 2003:83). Cienki (1997:4-5) 

menar att det på samma sätt är dessa poler som tas tillvara då man skapar metaforiska uttryck, 

exempelvis i uttrycket Han är så nere, där ett tillstånd vid minuspolen på DEN VERTIKALA 

AXELN signalerar något negativt.        

       Schemat för SKALA härrör enligt Johnson ursprungligen ur det horisontella schemat för 

VÄG, vilken är grundad i den fysiska erfarenheten att vägar ofta bidrar till organiseringen av 

vår spatiala verklighet. Enligt Johnson har själva avståndet i schemat för VÄG i sig ingen 

avgörande betydelse, utan man kan likväl mena ett längre avstånd (t.ex. mellan Örebro och 

Tokyo), som mellan spisen och köksbordet (1987:113-117). Det viktiga med schemat för 

VÄG är att dess inre struktur ser likadan ut för alla vägar oavsett längd: (A) en 

startpunkt/källa, (B) en målpunkt, och (C) en sekvens av olika lokaliseringar som länkar (A) 

med (B). Figur 2 nedan illustrerar förhållandet mellan (A) och (B) i och med att (C) utgörs av 

själva pilen:   

 

 

 

   

                                                      

Figur 2. Schemat för VÄG (efter Johnson 1987:28).        Figur 3. Schemat för SKALA (efter Johnson 1987:123). 

 

Schemat för SKALA (Figur 3 ovan) är till skillnad från schemat för VÄG (och schemat för 

DEN VERTIKALA AXELN) av en normativ och en kumulativ karaktär. Johnson beskriver 

den kumulativa aspekten med exemplet att om man har £15 så har man även £10, men om 

man i schemat för VÄG befinner sig vid punkt B (målpunkt), betyder inte detta på samma sätt 

att man också befinner sig vid punkt A (startpunkt) (1987:122). Dessutom är schemat för 

_ 

+ 



SKALA som nämndes ovan även normativt i och med att den belyser att vi ofta ser det som 

något önskvärt att ha mer av någonting (£15 är bättre än £10!), samt att vi ofta förstår ökning 

eller minskning av något genom detta schema (Johnson 1987:123).   

       Ett annat av Johnsons schemata är schemat för CENTRUM-PERIFERI. Den kroppsliga 

basen från vilken detta schema utgår är faktumet att uppfattningen om vår omvärld utgår från 

oss själva och våra kroppar och dess perceptuella centrum, dvs. sinnena (hörsel, känsel, smak 

etc.) Centrumet (pricken i mitten) signalerar således det kroppsliga och perceptuella 

centrumet, medan den streckade linjen signalerar vad Johnson beskriver som ”en perceptuell 

horisont”. Följaktligen representerar området mellan mittpunkten och den perceptuella 

horisonten det som vi har möjlighet att förnimma, och det som är utanför denna horisont är på 

alldeles för långt avstånd för våra sinnen (Johnson 1987:124) Figur 4 nedan illustrerar 

CENTRUM-PERIFERI-schemat: 

 
Figur 4. Schemat för CENTRUM-PERIFERI (modifierat efter Johnson 1987:124). 

 

I schemat för CENTRUM-PERIFERI innefattas att centrum är en pluspol (och därmed något 

positivt) medan periferin är en minuspol (och därmed något negativt), precis som i schemat 

för DEN VERTIKALA AXELN där pluspolen finns överst och minuspolen lägst (se ovan). 

Schemat för CENTRUM-PERIFERI motiverar vanligtvis motsatsparet fram/bort (Strzelecka 

2003:223). 

     Ytterligare ett schema som bör tas upp i uppsatsen är BEHÅLLAR-schemat, vilket har sin 

basis i att vi tidigt inser att vi själva kan röra oss in och ut ur saker, och dessutom börjar se vår 

egen kropp som en tredimensionell behållare. Figur 5 nedan illustrerar detta schema:  

 

 
Figur 5. Schemat för BEHÅLLARE (Strzelecka 2003:83). 



Traditionellt sett påvisar detta schema vad Johnson kallar en ”in/ut-orientering”. Som ett 

exempel på detta ger han vidare ett vardagligt exempel i och med att vi trycker ut tandkrämen 

ur tandkrämstuben, och att tuben ses som en behållare för själva tandkrämen (1987:34).  

       En annan något annorlunda kategori av schemata är de som innefattar någon form av 

kraft, vilket Strzelecka (2003) benämner med kapitäler som KRAFT (Johnson 1987:45 

benämner samma fenomen FORCE). KRAFT-schemata uppfyller sex kriterier: (1) KRAFT 

upplevs genom interaktion, dvs. vi själva eller objekt i vårt ”perceptuella fält” kan råka ut för 

KRAFT (2) KRAFT innefattar direktionalitet, (3) KRAFT rör sig antingen efter en väg 

(gravitationskraften gör att höstlövet leds längs en viss väg mot marken) eller flera vägar (i 

explosioner skapas ett oändligt antal vägar), (4) KRAFT inkluderar källor och mål, (5) 

KRAFT innehar olika grader av intensitet, och (6) KRAFT följer alltid en viss sekvens av 

kausalitet, eftersom KRAFT baseras på interaktion (Johnson 1987:42-45).  

     Ett exempel på ett schema som hör till KRAFT-kategorin är det som i denna uppsats 

benämns som schemat för FLYTTNING-AV-HINDER (eng. REMOVAL OF RESTRAINT 

enligt Johnson 1987:47). Detta schema illustreras i Figur 6 nedan: 

 

 
    Figur 6. Schemat för FLYTTNING-AV-HINDER (Johnson 1987:47). 

 

I detta schema struktureras ett fenomen som vi människor möter dagligen: hur en barriär 

flyttas (alternativt frånvaron av ett potentiellt hinder). KRAFT gör alltså att hindret flyttas och 

det som finns bakom hindret exponeras för oss, exempelvis som när vi öppnar en dörr och i 

och med detta får möjlighet att gå in i ett rum. När detta hinder flyttats får vi alltså således 

tillgång till det som finns bakom, oavsett om det handlar om att vi förflyttar oss själva eller 

om KRAFTEN interagerar med ett objekt i det perceptuella fältet (se kriterium 1 ovan).    

      Mandler (1988; 1992; 1996) stödjer med sin utvecklingspsykologiska forskning (som 

baseras på Piaget) Johnsons schemata, genom att påvisa hur dessa uppkommer redan tidigt i 

barndomen. Redan vid två månaders ålder kan det lilla barnet i sin kontakt med den spatio-

fysiska omgivningen abstrahera mellan olika erfarenheter, och finna mönster i dessa (Mandler 

KRAFT 



1992; 1996 i Evans & Green 2006:46). I Tyler & Evans beskrivs Mandlers förklaring till 

samma fenomen som att detta sker genom en process där människor ”skapar mentala 

representationer av återkommande sensoriska och motoriska erfarenheter med den spatio-

fysiska världen” (2004:262, min översättning).      

 

2.2.1.2. Erfarenhetsmässiga korrelationer  

I den kognitivt semantiska teorin Principled Polysemy Approach to Meaning Analysis 

(PPAMA) (se sektion 2.2.3.)  ingår det som Evans kallar erfarenhetsmässiga korrelationer 

(eng. experiential correlations), som bygger på idén att interaktionen mellan människor och 

deras omgivande omvärld gör att vissa erfarenheter frekvent sammanstrålar. När dessa 

erfarenheter kopplas samman förbinds de på en konceptuell/begreppslig nivå (Tyler & Evans 

2003:32-33).  

       Ett exempel på detta är den konceptuella förbindelsen mellan vertikalitet och kvantitet, 

vilken omnämns med exemplet Hans testresultat var inte så höga som han hoppats (Evans 

2005:46, min översättning). Antal poäng (numerisk kvantitet) konceptualiseras i detta 

exempel med hjälp av adjektivet hög (vertikalitet). En sådan sammankoppling som denna har 

sin grund i vårt vardagliga liv på det viset att en stapla upp något i en hög oftast innebär att ju 

högre stapel, desto större mängd av något (Evans 2005:46).      

 

2.2.2. Conceptual Metaphor Theory (CMT) 

Conceptual Metaphor Theory (CMT) som grundades av Lakoff & Johnson är del av den 

filosofi som kallas experientialism där fenomenet embodiment/embodied cognition (2.2.1.) 

utgör en central del. Häri ingår även Johnsons kinestetiska schemata (2.2.1.1) (Rakova 

2003:19-20).         

     Ett underliggande schema (konkret) kan ibland genomgå en betydelseöverföring och 

övergå till att få även en metaforisk betydelse (abstrakt). Inom CMT talar man alltid om 

konceptuell metafor (till skillnad från språklig metafor)8, och menar att metaforiska språkliga 

uttryck alltid bara är manifestationer av underliggande metaforer på den konceptuella nivån. 

CMT menar därmed att det konceptuella metaforiska systemet utgör en nödvändig grund för 

språk, tanke och handling (Lakoff & Johnson 1980:3). Vissa av dessa konceptuella metaforer 

kan ses som mer konventionaliserade än andra (Kövecses 2002:29-30).  

                                                 
8 Steen (1997 i Gibbs & Steen 1997:57-77) föreslår en femstegsmetod för att analytiskt kunna överbrygga gapet 
mellan språklig metafor och konceptuell metafor. För ytterligare information, se Gibbs & Steen (1997). 



     I inledningen (sektion 1 ovan) beskrevs olika definitioner av vad en metafor kan tänkas 

vara ur ett kognitivt semantiskt perspektiv, och där beskrevs då Strzeleckas (2003:45) 

förklaring att metaforen är ”en konceptuell sammanlänkning mellan två begreppsområden”, 

vilket Kövecses beskriver som A är B, alternativt A som B (2002:29). Man talar vanligtvis om 

att en domän9 fungerar som källan till metaforen, medan en annan domän fungerar som målet 

för metaforen (eng. source/target).  Mer terminologiskt korrekt än det förenklade uttrycket A 

är B, heter det således att MÅLDOMÄN är KÄLLDOMÄN. I och med att källan och målet 

(dvs. de båda domänerna) sammanlänkas på det konceptuella planet, kallar man detta för en 

domänmappning (Svanlund 2001:14), eller cross-domain mapping (Stern 2000:177). En 

modell av en domänmappning illustreras i Figur 7. nedan: 

 

  
Figur 7. Metafor som ett konceptuellt verktyg: domänmappning  

(muntlig kommunikation, Christina Alm-Arvius, Stockholms Universitet, HT 2003). 
 

Konceptuell metafor innebär alltså psykologiskt sett att man förstår en domän i termer av en 

annan domän. Ett exempel är metaforen KÄRLEK är en RESA, vilket beskriver en 

domänmappning mellan en måldomän (kärlek) och en källdomän (resor). Komponenter som 

ingår i källdomänen motsvarar på det viset systematiskt komponenter som ingår i 

måldomänen: älskande blir resenärer, kärleksförhållandet blir ett fordon och de älskandes 

gemensamma mål blir till resmål, vilket manifesteras i språkliga uttryck som Vi kanske måste 

gå skilda vägar eller Se så långt vi nått (Lakoff i Ortony 1993:206-207, min översättning). 

Både källan likväl som målet uppvisar enligt Kövecses möjligheter att konceptualiseras på 

flera olika sätt, varpå domänmappningen kan variera som en följd av detta. Därmed kan en 

och samma metafors betydelse variera avsevärt mellan två olika språk/kulturer. Ett exempel är 

metaforen SAMHÄLLET är en FAMILJ: källdomänen konceptualiseras olika beroende på 

vilken typ av familj man har i åtanke (strikt far, omvårdande mor, etc.). Eftersom bilden av 

vad en familj (källdomän) är skiljer sig avsevärt mellan olika kulturer, förändras således 

bilden av samhället (måldomän) utifrån denna: metaforen konceptualiseras därför på olika sätt 

i olika kulturer (2005:118-123). 

                                                 
9 Ett enskilt begrepp existerar inte separat i det mentala lexikonet, utan förstås alltid i relation till viss 
bakgrundskunskap, och denna kunskap kallas för domän (Clausner & Croft 1999:2).  

KÄLL- 
DOMÄN 

MÅL- 
DOMÄN 



     Lakoff & Johnson (1999) diskuterar även Gradys (1997b) uppdelning i primära och 

komplexa metaforer. De förra kan ses som metaforer som skapas i våra vardagliga liv och 

som vi lär oss omedvetet, naturligt och automatiskt; de senare består av kombinationer av 

primära metaforer, enligt Lakoff & Johnson. Primära metaforer beskrivs därför som ”del av 

det kognitiva omedvetna” (1999:56).  

     Ett exempel på en primär metafor är metaforen MER är UPP; MINDRE är NER som 

baseras på den förståelse vi får varje dag då vi observerar hur en viss mängd ökar när något 

adderas och minskar när något subtraheras (1999:49-57). Ett exempel på en komplex metafor 

skulle kunna vara TEORIER är BYGGNADER som beskrivs av Grady (1997a) som en 

vidareutveckling av de båda primära metaforerna ORGANISATION är FYSISK STRUKTUR 

och att UTHÄRDA är att FÖRBLI UPPRÄTT. Dessa två primära metaforer blir följaktligen 

tillsammans den komplexa metaforen ABSTRAKTA ORGANISATIONER är UPPRÄTTA  

FYSISKA STRUKTURER (Haser 2005:217, min översättning), dvs. TEORIER är 

BYGGNADER. Språkliga exempel i svenskan på denna metafor skulle kunna vara Hon står 

pall eller Han står stadigt (egna exempel).   

     Lakoff & Johnson (1980) skiljer till skillnad från Grady istället mellan strukturella 

metaforer, orienterande metaforer, och ontologiska metaforer (även om Gradys indelning 

accepteras). Med strukturella metaforer avses att ett enda begrepp är metaforiskt strukturerat 

som ett annat begrepp. Orienterande metaforer, däremot, organiserar hela begreppssystem, 

och de flesta har att göra med spatiala relationer: dessa metaforer ger en slags rumslig 

orientering till ett begrepp. Exempel på spatiala metaforer som har sin grund i de motsatsliga 

riktningarna upp/ner är: GLAD är UPP; LEDSEN är NER, MEDVETEN är UPP; 

MEDVETSLÖS är NER, HÄLSA OCH LIV är UPP; SJUKDOM och DÖD är NER, MER är 

UPP; MINDRE är NER m.fl. (1980:14-16, min översättning). För fler exempel på 

orienterande metaforer, se 4.1.)  

       Utifrån dessa exempel på metaforer menar Lakoff & Johnson bl.a. att de flesta av 

fundamentala begrepp vi använder oss av är ordnade genom en eller flera spatiala metaforer, 

och att man kan finna att det sinsemellan dessa råder systematicitet. Exemplet BRA är UPP; 

DÅLIGT är NER beskriver mående, vilket är klart länkat till metaforer som GLAD är UPP; 

LEDSEN är NER, HÄLSA är UPP; SJUKDOM är NER osv. Lakoff och Johnson beskriver 

också att vilka metaforer som är viktiga i ett språk beror på kultur likaväl som kroppens natur 

(det fysiska), och att dessa är svåra att skilja åt (1980:19, min översättning). 

     Slutligen beskrivs ontologiska metaforer av Lakoff & Johnson gå ett steg längre än 

orienterande (dvs. spatiala) metaforer, och dessa är istället baserades på våra spatio-fysiska 



erfarenheter i hanteringen av sakerna (både ting och substanser) i vår omvärld. Ett exempel på 

en ontologisk metafor är FÖRSTÅNDET är en MASKIN (Han upplevde ett nervöst 

sammanbrott) (1980:25-28, min översättning) och KROPPEN är en BEHÅLLARE för 

SJÄLVET (Hon är vacker på insidan) (http://cogsci.berkeley.edu/lakoff/metaphors/, min 

översättning).      

     Murphy (1996) påpekar i sin artikel att en metafor inte nödvändigtvis behöver ha en 

bokstavlig och konkret tolkning. Vidare berör Murphy den psykologiska aspekten: i CMT 

ligger fokus på själva representationen av metaforer (dvs. domänmappningar) medan 

underliggande processer hamnar i skymundan. För att inom kognitionspsykologin få 

erkännande som en psykologisk modell, krävs en redogörelse för både process och 

representation, enligt Murphy (1996:176).  

     CMT har fått utstå en del kritik, och bl.a. har det påståtts ett denna teori är mer filosofisk 

än språkpsykologisk till sin natur (vilket bl.a. hävdats i Rakova 2005). Som svar på denna 

kritik menar Lakoff & Johnson att de över tid funnit empiriskt stöd för CMT. De menar att en 

mappning mellan två domäner innebär att dessa två domäner som en följd samaktiveras, och 

att denna länk slutligen fixeras neurologiskt, dvs. på en biologisk nivå (Neurons that fire 

together, wire together!) (2002:245-246). 

      

2.2.2.1 Verbpartikelkonstruktioners semantik enligt Morgan 

Morgan (1997) tar CMT ett steg längre, och applicerar denna teori på partikelverb genom att 

bygga vidare på Lindner (1983) och dennas resultat. För det första menar Morgan att 

betydelsen av ett partikelverb ofta är ett resultat av den totala summan av verbets och 

partikelns enskilda betydelser (exempelvis gå + upp), som ibland går via processer som 

metafor och/eller metonymi10.  

      För det andra menar Morgan att partikeln (i denna studie: upp) i ett partikelverb 

”adopterar” sin betydelse från ett underliggande schema (enligt Johnson), exempelvis schemat 

för SKALA, schemat för DEN VERTIKALA AXELN, etc. (se 2.1.1.1). Detta schema kan 

vara både bokstavligt (konkret) eller metaforisk (abstrakt): om schemat ska tolkas bokstavligt 

kan partikeln förstås genom en variant av själva schemat, medan en metaforisk tolkning 

betyder att det underliggande schemat genomgått en metaforisk överföring. Den metaforiskt 

                                                 
10 Metonymi är en process där man hänvisar till ett visst ting genom att istället namnge något som ofta associeras 
med detta ting (Saeed 1997:181). Ett språkligt exempel kan vara Drack du upp hela glaset?, där man refererar 
till innehållet i glaset genom att hänvisa till själva glaset. För information om de vanligaste metonymierna i 
svenska språket, se Strzelecka 2003:50. 



överförda betydelsen av verbpartikeln antas sedan ”adopteras” av partikelverbet som helhet, 

enligt Morgan (1997:329).       

 

2.2.3. The Principled Polysemy Approach to Meaning Analysis (PPAMA) 

The Principled Polysemy Approach to Meaning Analysis (fortsättningsvis PPAMA) som 

Evans presenterar i sin forskning (Evans 2004, 2005, 2006; Evans & Tyler 2004; Tyler & 

Evans 2001, 2003, 2004 m.fl.) är ett ramverk som menar att lexikala begrepp till sin natur är 

dynamiska, och att betydelseöverföring sker genom egentlig språklig praxis, dvs. är 

användarbaserad. I enlighet med den andra av de fyra grundläggande principerna för CS som 

presenterades ovan (2.2.) tar PPAMA dessutom fasta på att olika betydelser som associeras 

med ord varken är fixerade eller absoluta (Evans 2005:80).   

     PPAMA stöds av Rosch (1975) och prototypteorin, som i stora drag går ut på att vi 

människor organiserar våra mentala föreställningar runt ett mer centralt/prototypiskt 

exemplar. Lingvister adopterade detta synsätt och applicerade det på det mentala lexikonet 

(Tyler & Evans 2004:261). PPAMA baseras i linje med prototypteorin därför på idén att 

lexikala koncept (eng. senses) härstammar från ett presumtivt s.k. Sanctioning Sense11 (vilket 

är centralt/prototypiskt), och att dessa har kommit till genom användarbaserad 

betydelseöverföring. Detta tydliggörs bl.a. genom ett s.k. semantiskt nätverk, se Figur 11 

sektion 4.2.1.  

     Eftersom dessa lexikala koncept (vilka i PPAMA kallas Distinct Senses12) som associeras 

med ett Sanctioning Sense är relaterade till varandra är de polysema, och även värderade från 

mer centrala till perifera. Betydelseöverföring bör, enligt PPAMA, ses som en funktion av 

språklig användning tillsammans med våra socio-fysiska erfarenheter (Evans 2005:79ff).  

     Ett Sanctioning Sense är ofta (men inte alltid) lika med den historiskt tidigaste betydelsen, 

vilket i sig signalerar ett diakront13 perspektiv på betydelseöverföring. Det är också den 

betydelse som informanter troligtvis väljer på frågan ”Vad betyder X?” (Evans 2005:40). 

Utifrån ett Sanctioning Sense kan man sedan utforma ett semantiskt nätverk som fungerar på 

en synkron14 nivå, och som graderar Distinct Senses från centrala till perifera (dvs. mer eller 

mindre relaterade till Sanctioning Sense) i ett nätverk som påvisar hur olika betydelser av ett 

                                                 
11 Termen Sanctioning Sense härstammar ursprungligen från Langacker (1987). För vidare förklaring av vad som 
utgör ett Sanctioning Sense, se sektion 3.2.3.1. nedan. 
12 Ett Sanctioning Sense räknas som ett slags Distinct Sense som utmärker sig något extra i det semantiska 
nätverket som den mest prototypiska betydelsen, se Figur 11 nedan.  
13 SAOL definierar diakron som ’gällande olika tider/ett längre tidsskede’.     
14 SAOL definierar synkron som ’samtidig’. 



ord alltså är inbördes strukturerade (för genomgång av metod, se 3.4.2.1. och 3.4.2.2.) (Evans 

2005:79ff).            

 

2.2.3.1. Pragmatisk förstärkning och reanalys  

I bl.a. Evans (2004:99-102) beskrivs hur PPAMA menar att semantisk förändring sker i 

egentlig språklig praxis (dvs. den är användarbaserad), och att betydelseöverföring är ett 

resultat av en process som jag här väljer att översätta till reanalys (eng. reanalysis) för att inte 

frångå ursprungsordet alltför mycket. Vidare menar PPAMA att själva konventionaliseringen 

av en lexikal enhet sker genom en process som kallas pragmatisk förstärkning (eng. pragmatic 

strengthening). Pragmatisk förstärkning och reanalys är båda begrepp som lånats av Traugott 

& Dasher (2002) och deras Invited Inferencing Theory.  

     Traugott & Dasher (2002) inkluderar inte begreppet metafor i sin Invited Inferencing 

Theory eftersom de menar att metafor som begrepp försummar ”pragmatiska processer som 

driver förändringsprocesser” (Evans & Green, 2006:725). Traugott & Dasher menar istället att 

det är pragmatiska betydelser (eng. inferences) av en lexikal enhet som genom användning 

blir ”om-analyserade” (reanalys) genom att de föreslås/inbjuds i en specifik kontext (eng. 

invited). När dessa pragmatiska betydelser återkommande föreslås tillräckligt frekvent i 

språkanvändningen generaliseras dessa.   

      Efter viss tid blir slutligen de generaliserade pragmatiska betydelserna så pass 

konventionaliserade att de, enligt Traugott and Dasher, kan kallas ”kodade meningar”. Dessa 

kodade meningar motsvarar desamma polysema betydelser som Evans och PPAMA kallar 

Distinct Senses. För att en betydelse alltså ska kunna anses vara ett Distinct Sense krävs att 

betydelsen är distinkt oavsett den omgivande kontexten: en distinkt betydelse är alltså vad 

man kan kalla kontext-oberoende (för metod att urskilja Distinct Senses, se sektion 3.2.3.2).  

      När det gäller generalisering/konventionalisering skulle man kunna låna exemplet från 

engelska språket i och med verbet to insult (sv. att förolämpa) som ursprungligen betytt to 

jump on (sv. att hoppa på), men som genom frekvent återkommande användning kommit att 

beskriva en psykologisk effekt (dvs. generaliserats, för att slutligen konventionaliseras) och 

som resultat har betydelsen i form av en fysisk handling i det här fallet även försvunnit 

(Carston 2002:8). Evans beskriver alltså pragmatisk förstärkning som att olika innebörder 

som har sin uppkomst i våra erfarenheter med tiden kan bli konventionaliserade i sin 

association med ett visst ord, och därmed fungerar som en ny betydelse (den gamla behöver 

inte försvinna som i exemplet ovan). Denna betydelse blir i och med konventionaliseringen 

till ett Distinct Sense i det mentala lexikonet (2004:100). 



     Györi (2002) diskuterar betydelseförändring i sin artikel och tar bl.a. upp Invited 

Inferencing Theory av Traugott & Dasher (2002). Han beskriver teorin ytterligare genom att 

dela upp kommunikationen (dvs. språklig praxis) i två nivåer: en lingvistisk och en 

pragmatisk. På den lingvistiska nivån väljer språkanvändaren ut vilken/vilka uttryck som är 

lämpliga för att få fram det denne önskar att säga. På den pragmatiska nivån bestämmer sig 

språkanvändaren istället för ett lämpligt sätt för att säga det den önskar förmedla. Det är enligt 

Györi när språkanvändaren inte finner något lämpligt sätt att uttrycka sig som denne 

omedvetet modifierar sin språkanvändning, och ett steg i betydelseförändringen har så skett 

(2002:125).  

      

2.2.3.2. Perceptuell likhet 

Perceptuell likhet (eng. perceptual resemblance) skiljer sig avsevärt från reanalys och 

pragmatisk förstärkning på det viset att begrepp inte betraktas som beroende av 

erfarenhetsmässiga korrelationer (såsom i 2.2.1.2. ovan) utan snarare är ett resultat av 

uppfattade likheter eller karakteristika. Det exempel som ges i Evans (2005) är She’s just a 

twig (sv. ung. Hon är en pinne/sticka). Principen för perceptuell likhet är i detta fall att det 

finns en uppfattad likhet mellan en persons yttre och en pinne/sticka, dvs. ”en brist på yttre, 

överflödigt material som täcker strukturen som finns där under” (Evans 2005:48, min 

översättning)  

      Konceptuella associationer som indirekt går via processer som erfarenhetsmässiga 

korrelationer och/eller perceptuell likhet har traditionellt sett benämnts metafor. Evans 

avfärdar denna terminologi genom att peka på hur en sådan benämning misslyckas då det 

gäller att erkänna att dessa konceptuella associationer verkar formas av åtminstone två olika 

processer (Evans 2005:48).    

 

2.3. Teorisammanfattning: CS, CMT och PPAMA  

CS står på fyra grundläggande principer, varav en av dessa härleds till fenomenet embodied 

cognition, som menar att våra kroppar och dess natur i interaktion med den vår fysiska 

verklighet får kognitiva konsekvenser. Två sätt att se på embodied cognition är med Johnsons 

schemata (vilken används av CMT) och med Evans erfarenhetsmässiga korrelationer (vilken 

används av PPAMA).  

     CMT är en metaforteori som menar att metaforer har sin grund i våra vardagliga 

interaktioner med vår omvärld och att dessa genom s.k. domänmappings skapar en slags 

analogier mellan olika begreppsområden, i och med att en betydelse överförs från konkret till 



abstrakt betydelse. CMT menar att det metaforiska systemet utgör en oumbärlig bas för språk, 

tanke och handling.   

     Lakoff och Johnson skiljer mellan strukturella, orienterande och ontologiska metaforer, 

varpå metaforer som vanligtvis beskriver det spatiala upp/ner inkluderas med exempel som 

MER är UPP; MINDRE är NER, och BRA är UPP; DÅLIGT är NER, osv. Metaforerna kan 

även ses som abstraheringar av underliggande schemata (av Johnson 1987). Grady (1997b) 

skiljer mellan primära och komplexa metaforer, där de senare utgörs av kombinationer av de 

förra.   

     PPAMA är en användarbaserad teori, och menar därför att betydelseöverföring sker i 

språklig praxis med hjälp av reanalys och pragmatisk förstärkning, och inte genom 

domänmappningar. Abstraheringar av mer konkreta begrepp (det som CMT kallar metafor) 

menar PPAMA istället sker genom perceptuell likhet. Ett begrepp och dess polysema 

betydelser kan organiseras i ett semantiskt nätverk, där den mest prototypiska betydelsen 

(Sanctioning Sense) omges av andra polysema betydelser (Distinct Senses). PPAMA menar 

att olika företeelser länkas med hjälp av erfarenhetsmässiga korrelationer, som fungerar på en 

begreppslig nivå. 

  

3. MATERIAL & METOD 

Följande avsnitt beskriver för det första den referenslitteratur och övrigt material som används 

i denna undersökning, och för det andra de metoder som används för analysen av 

partikelverbet gå upp. Även kriterier för avgränsning (inkludering/exkludering) av 

användningar av partikelverbet gå upp preciseras, och en översiktlig och kronologisk 

beskrivning ges av materialbearbetningen för eventuella replikationssyften. 

 

3.1. Material 

För uppsatsen finns både centralt och perifert, allmänt och mer specifikt material. Centrala 

sekundära källor är självfallet de som behandlar de båda teorierna mer ingående (t.ex. 

ramverk av Evans 2004, Lakoff & Johnson 1980, Johnson 1987, m.fl.), samt de artiklar som 

debatterar och problematiserar dessa teorier (t.ex. Grady 1997, Murphy 1996, m.fl.). Utöver 

ovan nämnda referenser källor finns en hel rad källor som diskuterar olika synvinklar på 

konceptet metafor (t.ex. Gibbs & Steen 1997, Grady 1997a; 1997b, Haser 2005 m.fl.). Svensk 

litteratur som behandlar metaforen eller betydelseöverföring, eller angränsar till detta är 

jämförelsevis svårfunnen (se sektion 2.1.). Denna studie kommer därför mestadels luta sig 



mot Strzelecka (2003) då det gäller svensk forskning, se 2.1.1. Som exempelkälla tillika 

primärt material för de olika betydelserna används textdatabasen PAROLE (se 3.1.1. nedan).       

 

3.1.1. PAROLE 

För att finna autentiska språkliga användningar av partikelverbet gå upp (samt för att 

minimera risken att studien endast speglar textförfattarens egna språkbruk) används PAROLE 

som är en korpus (dvs. en textdatabas) som innehåller texter som insamlats inom ramen för 

EU-projektet med samma namn som avslutades år 1997. PAROLE-korpusen finns på nätet 

(http://spraakbanken.gu.se/lb/parole).         

      PAROLE är utarbetad av Språkbanken vid Göteborgs Universitet och består av texter ur 

mestadels dagstidningar (DN, SvD, GP och Arbetet med upplagor från åren 1976-97), men 

även ur romaner, tidsskrifter och webbtexter. I och med användandet av en sådan bred korpus 

kan möjligtvis både ett vardagligt och ett mer avancerat språkbruk identifieras. Dessutom 

består PAROLE av mellan 19 och 19,4 miljoner löpande ord (beroende av vad man väljer att 

klassificera som ord), vilket kan anses vara en ansenlig mängd, tillräcklig för denna studie.  

     PAROLE-korpusen är en s.k. taggad korpus, vilket innebär att man kan ange en söksträng 

och samtidigt formulera dess morfosyntaktiska definition (MSD). Det gör att man direkt får 

ett urval av just det man söker, i det här fallet gå upp som partikelverb. Observera att 

uppsatsen inte behandlar partikelverbets förekomster kvantitativt, eftersom detta går utanför 

ramen för uppsatsens syfte: korpusen tjänstgör endast som exempelkälla. 

   

3.1.2. Kriterier för avgränsning 

Kriterier för att möjliggöra en avgränsning i PAROLE-excerptet, och därmed kunna avgöra 

vad som bör exkluderas och inkluderas i denna studie utgår både från Strzelecka (2003) som i 

sin tur till viss del utgår från Svenska Akademiens Grammatik (SAG). Enligt det prosodiska 

kriteriet i SAG består partikelverb av ett obetonat verb och en betonad partikel (SAG 3:413), 

vilket Strzelecka kallar sammanfattningsaccent; Strzelecka hävdar att det är ”ett 

hundraprocentigt kriterium” (2003:109).  

     Strzelecka talar också vidare om ett semantiskt kriterium som kännetecknar att frasen 

verkligen är ett partikelverb, och det är en ”ändring av partikelns betydelse”. Ett exempel på 

detta kan vara att verbpartikeln upp i ringa upp inte alls visar på riktning uppåt (Strzelecka 

2003:114). Vidare beskriver Strzelecka även hur verbet inte alltid direkt åtföljs av partikeln, 

hur satsen ibland står i passivum, o.s.v. Dessa ytterst komplexa användningar av 

partikelverbet gå upp fyller ingen funktion i denna uppsats eftersom exempelmeningarna 



endast används för att illustrera användningarna, inte för att kvantitativt eller grammatiskt 

analysera dem. 

För att göra betydelseanalysen mer intressant har jag valt att inkludera ett relativt stort 

antal olika konstruktioner: varianter av gå upp, exempelvis de som direkt påföljs av 

prepositionerna emot/mot, från, för, i, på, till, ur, och över inkluderas därför. Däremot har mer 

idiomatiska uttryck såsom gå upp i limningen och gå upp i rök uteslutits.  

 

3.1.3. Materialbearbetning 

Som nämndes ovan (sektion 3.1.1.) används i denna undersökning ett excerpt ur den 

morfosyntaktiskt taggade korpusen PAROLE. Genom att formulera en söksträng för gå upp 

som partikelverb [word="gå" & msd="V@N0AS"] [word="upp" & msd="QS"] hittades totalt 

301 träffar av lemmat. Efter att ha letat efter eventuella feltaggningar, samt exkluderat 

idiomatiska uttryck (enligt 3.1.2 ovan) återstod 291 exempelmeningar, från vilka några valts 

ut manuellt för att representera och illustrera en viss betydelse av partikelverbet gå upp i 

analysen. 

 

3.2. Metod 

Följande avsnitt tar upp materialbearbetning (3.2.1.) och metodiska frågor gällande CMT 

(3.2.1.) och PPAMA (3.2.2.), där speciellt PPAMA förordar en specifik metodik i form av 

olika kriterier att följa i analysarbetet. Kriterierna förekommer både då det gäller att finna ett 

Sanctioning Sense (3.2.2.1) och Distinct Senses (3.2.2.2.). 

 

3.2.1. Conceptual Metaphor Theory (CMT) 

Utifrån de faktiska exempelmeningarna i PAROLE-excerptet samt Lakoffs lista över möjliga 

metaforer (http://cogsci.berkeley.edu/lakoff/metaphors/) och Lakoff & Johnson (1980) 

kommer eventuella grupperingar av betydelserna att göras, för att för det första utreda 

vilken/vilka av de underliggande schemata som tolkningsvis aktualiseras i de olika fallen. 

Utifrån dessa schemata tolkas betydelserna av partikelverbet gå upp, och hänförs därmed till 

olika metaforer (vilka i text dessutom även inkluderar respektive domänmappningar).      

 

3.2.2. The Principled Polysemy Approach to Meaning Analysis (PPAMA) 

Metoden för denna del av analysen delas in i två delar: för det första presenteras kriterier för 

att finna vad som enligt PPAMA bör ses som ett Sanctioning Sense (3.2.2.1.), och för det 



andra hur Distinct Senses kan avgränsas (3.2.2.2.). För beskrivning av vad Sanctioning Sense 

respektive Distinct Senses innebär, se 2.2.3 ovan. 

 

3.2.2.1. Kriterier för ett Sanctioning Sense 

Anledningen till att PPAMA föreslår kriterier för att avgöra vilket som är ett ords Sanctioning 

Sense är att minska risken för att ett sådant endast kommer ur forskarens egen subjektiva åsikt 

av vad som skulle kunna utgöra den primära betydelsen av ett ord (vilket följaktligen även 

således fungerar som mer centralt i ett semantiskt nätverk) (Tyler & Evans 2001:731). Evans 

föreslår som en följd av detta fem kriterier, vilka tillsammans fungerar som bevis för att ett 

Sanctioning Sense är klart avskiljt från Distinct Senses. Eftersom Evans ramverk dock 

ursprungligen utformats för att beskriva det abstrakta substantivet tid och dess betydelser, har 

kriterierna modifierats för att passa en studie om ett partikelverb (partikelverbet gå upp), 

vilket här innebär att det fjärde av de fem kriterierna uteslutits. (Det fjärde kriteriet handlar 

om att ett Sanctioning Sense borde vara den betydelse som innehar någon slags kognitiv 

föregångare, vilket är ett kriterium som passar betydligt bättre för ett substantiv som tid än för 

partikelverbet gå upp). De återstående fyra kriterierna är således: (1) historiskt tidigast 

dokumenterade betydelse, (2) rådande i ett semantiskt nätverk (dvs. predominans), (3) 

förutsägbarhet gällande andra betydelser, och (4) förhållande till erfarenhet (Evans 2004:96-

98). 

      Det första kriteriet som gäller historiskt tidigast dokumenterade betydelse tar reda på när 

ett lexem först kom att användas. Evans nämner i kontrast till Sanctioning Sense något som 

kallas för Origination Sense, vilket innebär att den allra första dokumentationen av ett lexem 

givit upphov till nya betydelser genom faktisk språkanvändning över tid (dvs. diakront). Ändå 

är ett Sanctioning Sense inte lika med ett Origination Sense även om de två möjligtvis kan 

överlappa varandra: ett Sanctioning Sense ger upphov till ett semantiskt nätverk som fungerar 

på en synkron nivå, till skillnad från ett Origination Sense. Däremot menar Tyler & Evans att 

”ett synkront semantiskt nätverk som associeras med en lexikal enhet förstås som en historisk 

produkt” (2004:7, min översättning).       

      Det andra kriteriet refererar till att ett Sanctioning Sense ska vara rådande (dvs. 

centralt/prototypiskt) i ett semantiskt nätverk, vilket man undersöker genom att se till Distinct 

Senses och huruvida dessa innehar någon betydelsekomponent som hänvisar till ett möjligt 

Sanctioning Sense. Om följaktligen majoriteten av Distinct Senses relaterar till ett presumtivt 

Sanctioning Sense, föreslår detta att betydelsen verkligen utgör ett ords Sanctioning Sense 

(Evans 2004:111). 



      Det tredje kriteriet baseras på att betydelseöverföring sker genom språklig praxis (dvs. är 

användarbaserad) och är motiverad istället för godtycklig (eng. principled). Distinct Senses 

kan således förutsägas utifrån ett Sanctioning Sense, eftersom betydelseöverföring och 

därmed polysemi är principstyrd (därav uttrycket principiell polysemi) (Evans 2004:97).  

     Slutligen innebär det fjärde och sista kriteriet att ett Sanctioning Sense är den betydelse 

som bäst sammanfaller med upplevda erfarenheter av det aktuella lexemet (Jfr embodied 

cognition, 2.2.1.) (Evans 2004:98).     

       

3.2.2.2. Kriterier för Distinct Senses 

Att en betydelse kan räknas som Distinct Sense innebär att detta är konventionaliserat i det 

mentala lexikonet, och kriterierna som föreslås av Evans utgör en metod för att se om 

betydelserna kan räknas som distinkta eller om betydelsemodifikationen endast är ett resultat 

av den omgivande kontexten (dvs. de omgivande orden i meningen). Evans (2004) föreslår tre 

kriterier: (1) betydelsekriteriet (eng. the meaning criterion), (2) elaborationskriteriet (eng. 

concept elaboration criterion), och (3) det grammatiska kriteriet. Betydelsekriteriet väger 

tyngst av dessa, och för att en betydelse ska räknas som distinkt bör betydelsekriteriet samt 

antingen elaborationskriteriet eller det grammatiska kriteriet uppfyllas (Evans 2004:94). 

Observera att även Sanctioning Sense räknas som distinkt, och är i egentlig mening en 

prototypiskt sett tyngre typ av Distinct Sense. 

      Betydelsekriteriet innebär att en betydelse måste innehålla ytterligare betydelser utöver de 

som uppenbarligen finns hos andra Distinct Senses. Ett exempel skulle i denna uppsats kunna 

vara skillnaden mellan de nära besläktade Gång- och Förflyttningsbetydelserna, där den 

tidigare varianten av gå upp förutsätter ett gående subjekt, medan den senare varianten saknar 

samma betydelsekomponent.  

     Elaborationskriteriet har att göra med kollokationer (eng. collocational dependency). 

Enligt Croft kan en s.k. kollokation förklaras som ”en begränsning av ordvalet i en mening av 

ett annat/flera ord i meningen” (2001:177, min översättning). Kriteriet innebär därmed att en 

ordbetydelse måste förändras på ett sätt som skiljer och specificerar denna från andra 

betydelser. Ett konkret exempel på detta är i denna uppsats då Förflyttningsbetydelsen inte 

kan elaboreras i termer av Gångbetydelsen eller Öppenbetydelsen.  Som vi ser i exemplen a-c 

nedan blir denna elaboration felaktig, och betydelserna är därmed distinkta från varandra 

(inkorrekta meningar påvisas med en inledande asterisk, avsedd läsning nämns i hakparentes): 

 

 



a. Utanför höll solen på att gå upp över tältlägret. [Avsedd läsning: Förflyttning] 

b. * Utanför höll Stina på att gå upp över tältlägret. [Avsedd läsning: Gång] 

c. * Utanför höll såret på att gå upp över tältlägret. [Avsedd läsning: Öppen] 

 

Exempel (a) är hämtat ur PAROLE-utdraget för denna undersökning och är således ett 

autentiskt exempel på språkanvändning. Däremot kan denna betydelse uppenbarligen inte 

elaboreras i termer av vare sig Gång eller Öppen som i exempel (b) och (c), vilket således 

signalerar en distinkt betydelse i det mentala lexikonet, enligt elaborationskriteriet.  

     Det grammatiska kriteriet relaterar till att olika konstruktioner anses som strukturerade 

antingen korrekt eller inkorrekt grammatiskt sett. Alltså finns vissa grammatiska restriktioner 

över i vilka sådana konstruktioner ett lexem kan ingå. Ett konkret exempel på detta är 

exempelvis Gångbetydelsen i detta material (se sektion 4.2.1.) som måste ta ett levande 

subjekt eftersom meningen annars skulle bli semantiskt felaktig. Exempel (d) och (e) nedan 

förevisar denna skillnad: 

 

d. Han kanske också fick tillåtelse att gå upp på övervåningen och tala med Penny.  

[Avsedd läsning: Gång] 

e. * Det kanske också fick tillåtelse att gå upp på övervåningen och tala med Penny. 

[Avsedd läsning: Förflyttning] 

 

Mening (e) ovan blir följaktligen således semantiskt märklig, eftersom Gångbetydelsen av gå 

upp inte accepterar ett icke-levande subjekt (dvs. det). Den bakgrundskunskap vi har om 

världen innefattar inte talande ting, därför verkar meningen suspekt i våra ögon. Däremot 

känner vi väl till att människor kan tala och är mer eller mindre flitiga språkanvändare. På 

denna grammatiska basis (levande eller icke-levande subjekt) anses Gångbetydelsen vara 

distinkt från Förflyttningsbetydelsen.   

     I denna studie förefaller elaborationskriteriet och det grammatiska kriteriet emellanåt något 

överlappande, men eftersom denna uppsats har som delsyfte att komparera de två metoderna 

CMT och PPAMA tas beslutet att inte förena de båda till ett enda kriterium: det anses istället 

mycket viktigt att metoderna jämförs med utgångspunkt i sin egentliga utformning. 

 

4. RESULTAT 

Uppsatsens resultatsektion är indelad i två större delar. Den första (4.1.) presenterar resultaten 

från den kognitivt semantiska analysen av gå upp som grundar sig på schemata (se 2.2.1.1.), 



metafor (2.2.2.), samt Morgans extension av CMT som omfattar partikelverb (2.2.2.1.). 

Jämförelser med och hänvisningar till Strzeleckas (2003) resultat inkluderas. 

     Den andra delen (4.2.) beskriver den analys som gjorts av gå upp med hjälp av PPAMA. 

Där beskrivs inledningsvis vad som utgör Sanctioning Sense och hur det semantiska nätverket 

runt detta är organiserat. Fortsättningsvis presenteras analyserna av varje Distinct Sense 

separat. Exempelmeningarna är, som nämnts ovan, excerperade från PAROLE, och används 

ibland upprepade gånger, dvs. både i sektion 4.1. och sektion 4.2. 

  

4.1. Analys av partikelverbet gå upp enligt Conceptual Metaphor Theory (CMT)  

Här presenteras för det första de eventuella konkreta betydelserna av gå upp, samt genom 

vilka schemata respektive betydelse aktualiseras. Till varje enskilt schema beskrivs därefter 

de metaforer som kan utläsas i de abstrakta betydelserna av gå upp som partikelverb. Hela 

analysen igenom antas Morgans idéer (se 2.2.2.1.) om att hela partikelverbets betydelse (gå 

upp) till stor del ”adopteras” från själva verbpartikelns betydelse (upp). 

 

4.1.1. Schemat för DEN VERTIKALA AXELN 

Schemat för DEN VERTIKALA AXELN verkar som fundament till åtminstone tre konkreta 

betydelser av partikelverbet gå upp. Den första betydelsen av gå upp verkar signalera ung. 

’gående förflytta sig uppåt’, dvs. både ett bokstavligt/konkret gå, tillika ett konkret upp. Med 

hjälp av exemplen 1-4 nedan illustreras denna betydelse: 

 

 Ex 1) Det hände att Tuginda fick en uppenbarelse om att gå upp i bergen eller ut i skogen, och…  

 Ex 2) Han kanske också fick tillåtelse att gå upp på övervåningen och tala med Penny. 

 Ex 3) Jag skulle vilja gå upp på åsen en sista gång för mig själv… 

 Ex 4) Hon rundade hörnet på Kolonigatan och började gå upp mot Torekällberget. 

 

Exempel 1-4 ovan har således gemensamt att subjektet självt är vertikalt hela tiden medan 

själva aktionen (att gå uppåt) utförs: upp påvisar således riktning.  

     Den andra konkreta betydelsen av gå upp som rör sig på schemat för DEN VERTIKALA 

AXELN är den där verbet gå innehar en vidare betydelse, medan partikeln upp har en konkret 

betydelse som återigen signalerar vertikal riktning. Exemplen 5-7 nedan illustrerar denna 

betydelse: 

 

 Ex 5) Det var gryning, solen skulle snart gå upp på andra sidan huset. 

 Ex 6) … att deltagarna inte skulle leva för att se solen gå upp nästa morgon.  



 Ex 7) … han såg månen gå upp och bjöds sedan stiga in i en av hyddorna. 

 

Betydelsen i exempel 5-7 visar inte på något konkret ’gående’ utan det är själva förflyttningen 

och riktningen som är viktig. Möjligtvis är denna betydelse synonym med verbet ’att stiga’. 

Här är det alltså inte ett subjekt som utför en handling, snarare ett objekt som förflyttar sig, 

vilket här sker enligt naturens lagar.  

     Det verkar även finnas ytterligare en något elaborerad betydelse av gå upp, nämligen den 

som signalerar att kliva upp på morgonen. Exempel 8-10 nedan illustrerar denna betydelse: 

 

 Ex 8) Jag vägrar att gå upp när det är mörkt utanför fönstren. 

 Ex 9) Vakna, gå upp, tvätta sig, borsta tänderna. 

   Ex 10) Och hon är morgonpigg och trivs med att gå upp och förbereda dagens ruljangs… 

 

I exemplen 8-10 ovan rör sig subjektet från ett horisontellt läge (när man ligger ner och 

vilar/sover) till ett vertikalt läge (när man i vaket tillstånd står med huvudet uppåt och fötterna 

neråt). En möjlig hypotes är också att partikeln upp i denna betydelse av gå upp över tid har 

blivit besläktad med upp som i vakna upp, där partikeln är abstrakt metaforisk genom 

metaforen MEDVETANDE är UPP; MEDVETSLÖSHET är NER, och signalerar övergången 

från sovande till vaken på samma gång som den även signalerar en vertikal rörelse möjligtvis 

upp ur en säng eller annan sovplats (dvs. en rörelse från horisontellt till vertikalt). För vidare 

beskrivning av metaforen MEDVETANDE är UPP; MEDVETSLÖSHET är NER, se 4.1.1.2.  

      Nedan följer fortsättningsvis funna exempel av gå upp som partikelverb som tillhör de 

metaforer som har sin basis i schemat för DEN VERTIKALA AXELN, och därmed fungerar 

som metaforiska överföringar från detta schema. 

 

4.1.1.1. Metaforen BRA är UPP; DÅLIGT är NER 

Metaforen BRA är UPP; DÅLIGT är NER har sin basis i schemat för den vertikala axeln, och 

kännedomen om att pluspolen signalerar något positivt och minuspolen något negativt (se 

2.1.1.1.) Lakoff & Johnson ger bl.a. det översättningsbara exemplet Hans arbete håller hög 

kvalitet (1980:16, min översättning), där hög i enlighet med metaforen signalerar något 

mycket bra, dvs. BRA är UPP. Följande exempel (13-18) av gå upp kunde spåras i PAROLE 

avseende språkliga bevis för denna metafor:   

 

Ex 13) Självklart är målsättningen att så snabbt som möjligt gå upp i tvåan igen.  

Ex 14) Inom några år kan han slå igenom alla barriärer och gå upp i den absoluta eliten. 



Ex 15) Ni har ju chans att gå upp i allsvenskan i år också? 

Ex 16) Inte ens en svensk högsommardag skulle gå upp mot idyllen. 

Ex 17) Inget skulle gå upp emot att få göra en ”trea” (eagle)… 

 Ex 18) Ingenting kunde gå upp emot Et Dukkehjem… 

 

De tre första exempelmeningarna (13-15) ovan signalerar något slags avancemang som i sig 

innebär att en prestation förbättras: ’att gå upp i den absoluta eliten’ innebär ju att 

någon/någons prestation når en hög nivå, och därmed tillhör denne de bästa. 

     De tre sista exempelmeningarna (16-18) förutsätter en förutbestämt hög (och därmed bra) 

nivå, i och med bl.a. uttrycket ”ingenting kunde gå upp emot” (exempel 18) där man 

beskriver hur det man talar om hör till det absolut bästa, vilket inget annat kan mäta sig emot 

eller jämföras med. Alla exemplen ovan (13-18) kan karakteriseras som metaforiska i och 

med att inget av dessa beskriver konkreta fenomen.    

 

4.1.1.2. Metaforen MEDVETENHET är UPP; MEDVETSLÖSHET är NER 

Metaforen MEDVETENHET är UPP; MEDVETSLÖSHET är NER baseras på det faktum att 

människor tillika de flesta andra däggdjur ligger ner när de sover och står upp när de är vakna 

(Lakoff & Johnson 1980:15). Exempel på hur denna metafor manifesteras i svenska språket är 

Jag är redan uppe, Hon är under hypnos, och Han föll i koma (modifierat enligt min 

översättning) (1980:15). Exemplen 19-22 nedan visar de språkliga exempel på denna metafor 

som fanns i PAROLE:   

 

Ex 19) När det börjar gå upp för oss att det handlar om rättvisa… 

 Ex 20)  Sakta började det gå upp för Sehnsucht vad mannen höll på att säga… 

 Ex 21) När det började gå upp för honom vad som egentligen hänt… 

 Ex 22) Men det börjar gå upp för fler att det faktiskt inte fungerar… 

 

Som exemplen 19-22 visar beskriver alla denna metaforiska betydelse av gå upp ett slags 

medvetandegörande; att något går upp för någon innebär ju att man inser/förstår någonting 

nytt som man inte förstått tidigare.  

     I denna kategori skulle man också återigen kunna diskutera exemplet ’att gå upp på 

morgonen’ (se 4.1.1.) som dels kan tänkas signalera en rörelse i uppåtgående riktning (dvs. en 

konkret betydelse) och dels signalera att man får tillbaks medvetandet efter ett sovande 

tillstånd när man vaknar (dvs. en metaforisk betydelse). Även Lakoff & Johnson ger exemplet 

’att vakna upp’ som ett bevis på att upp signalerar ett medvetandegörande (1980:15). 



Strzelecka beskriver samma fenomen med att upp är associerat med agerande och 

medvetande, till exempel då det gäller att skärpa sina sinnen (Hör upp! Se upp! Pass upp!). 

För vidare information om agerande/aktivitet, se metaforen AKTIVITET är UPP; 

PASSIVITET är NER nedan. 

 

4.1.1.3. Metaforen AKTIVITET är UPP; PASSIVITET är NER 

Som omnämndes i sektion 4.1.1.4. ovan förknippas ofta pluspolen på den vertikala axeln med 

aktivitet, medan minuspolen förknippas med passivitet (Strzelecka 2003:236-237), vilket kan 

förstås genom metaforen AKTIVITET är UPP; PASSIVITET är NER. Exempel 23-28 nedan 

illustrerar denna metafor med hjälp av partikelverbet gå upp: 

  

Ex 23) Och till sist mardrömmen att gå upp som privatist i en hel vecka. 

 Ex 24) Men kom ihåg att du nu måste gå upp och vittna i rätten.   

 Ex 25) De tre som finns och låta dem gå upp på biograferna igen… 

 Ex 26) Eleverna trycker på. Hotar att gå upp som privatister. Eller byta skola.  

 Ex 27) … finansborgarrådet Sture Palmgren (m) att gå upp och förlänga debatten så att

 moderaterna skulle…  

 Ex 28) Vi har aldrig vägrat någon gå upp och tentera för att denne talar dialekt! 

 

I alla exemplen (23-28) ovan signalerar gå upp en slags aktivitet, vare sig det handlar om att 

gå upp och skriva ett prov, gå upp och vittna i rätten, eller att gå upp och förlänga debatten. 

Strzelecka omnämner att denna metaforiska betydelse av upp är starkt beroende av vilket verb 

som föregår verbpartikeln upp, i det här fallet gå. I vissa fall kan dock denna metafor ligga i 

direkt konflikt med metaforen BRA är UPP; DÅLIGT är NER vilket bl.a. manifesteras i 

partikelverben brusa upp, reta upp, och hetsa upp (2003:237). Så är inte fallet för 

partikelverbet gå upp, där betydelsen (åtminstone för de i PAROLE funna exemplen) kan 

tolkas som något förhållandevis neutralt. Den kategori av partikelverb med verbpartikeln upp 

där upp har klart negativa konnotationer är förhållandevis liten, enligt Strzelecka (2003:237). 

  

4.1.1.4. Metaforen HÖG STATUS är UPP; LÅG STATUS är NER 

Metaforen HÖG STATUS är UPP; LÅG STATUS är NER är till sin natur både social och 

fysisk: status korrelerar med (social och fysisk) makt, vilka i svenska språket ofta beskrivs i 

termer av uppåtgående riktning. De språkliga bevisen för denna metafor är: Han befann sig på 

samhällets botten, Hans status föll, Hon klättrade på samhällsstegen (modifierat enligt min 



översättning) (Lakoff & Johnson 1980:16). Endast ett exempel på denna metafor kunde finnas 

i PAROLE (exempel 29 nedan):   

 

Ex 29)  … och då accepterade Jacob erbjudandet att gå upp från ställföreträdarskapet till 

chefsskapet…  

 

Exempel 29 ovan beskriver en uppåtgående riktning i termer av status. Att klättra i 

rangordning, dvs. från ställföreträdarskapet till chefsskapet, signalerar ett avancemang uppåt i 

den sociala hierarkin. Denna metafor kan möjligtvis ses som en slags submetafor till 

metaforen BRA är UPP; DÅLIGT är NER.  

     Även Strzelecka beskriver hur den sociala ordningen som är väldigt förknippad med makt 

struktureras enligt ”en imaginär vertikal skala”. Hon presenterar de vidare språkliga 

exemplen: … komma sig upp här i världen inom murarämbetets upphöjda skrå, och … svinga 

sig upp till den absoluta makten (2003:236).       

 

4.1.1.5. Metaforen NORR är UPP; SÖDER är NER 

Ytterligare en metaforisk betydelse av gå upp är den geografiska, som baseras på jordklotets 

uppfattade position i rymden, och får konsekvensen att verbpartikeln upp innebär norröver 

och att ner innebär söderut. Exemplen 30 och 31 nedan beskriver denna geografiska betydelse 

av gå upp: 

 

Ex 30) ”Vi ska inte gå upp längs Ortelgas kust, Melathys”, sade… 

Ex 31) … i Bohusläns skärgård för att gå upp till norska Kristiansand. 

 

I exempel 30 och 31 ovan beskrivs en tydligt geografisk betydelse av gå upp, där det blir 

uppenbart att tolkningen inte ska vara en vertikal eller en horisontellt överförd vertikal 

betydelse. Strzelecka nämner att denna användning mestadels är talspråkligt: den är alltså inte 

så frekvent förekommande i skrift (2003:226), vilket också var fallet för excerptet från 

PAROLE.   

 

4.1.2. Schemat för SKALA 

Schemat för SKALA är kumulativt (och även normativt: att ha mer av något anses ju ofta vara 

bättre) till sin karaktär, och verkar vara relativt frekvent representerat gällande de betydelser 

av gå upp som hittades i PAROLE-excerptet. Två konkreta betydelser som skiljer sig något 



från varandra hittades här: den första är baserad på det grundläggande SKALA-schemat, 

medan den andra baseras på en elaboration av samma schema (se Figur 8 nedan).  

      Den första betydelsen av partikelverbet gå upp som grundar sig på schemat för SKALA är 

den som signalerar konkret ökning av mängd utan något förutbestämt mål, vilket beskrivs 

med hjälp av det grundläggande schemat för SKALA (för illustration av detta schema, se 

2.2.1.1. och Figur 3.) De exempel som fanns i PAROLE visas i exempel 32-33 nedan, vilka 

båda mer specifikt råkar handla om viktökning.      

 

 Ex 32) Du kommer att gå upp i vikt om du inte promenerar mer.    

 Ex 33) Han brukar gå upp några kilon på våren… 

 

I exempel 32 och 33 ovan finns alltså ingen förutbestämd gräns över hur stor denna ökning 

kommer att bli: de enda vi vet är att ökning förutsätts i och med verbpartikeln upp. Detta 

överensstämmer med Strzeleckas beskrivning av SKALA-schemat: rörelsen uppåt är lika med 

volymökning, medan rörelsen nedåt är lika med volymminskning (2003:218). 

     Den andra betydelsen som grundar sig i schemat för SKALA, verkar bygga på en 

elaboration av schemat, som nämndes ovan. Denna elaboration illustreras i Figur 8 nedan: 

 

 

 

 

 

Figur 8. Elaboration av schemat för SKALA 

 

I denna elaboration som illustreras i Figur 8 ovan är mängden redan förutbestämd, och kan 

därför inte variera eftersom målet för ökningen är explicit uttalat i meningarna. 

Exempelmeningarna 34-36 nedan beskriver denna elaboration rent språkligt:  

 

Ex 34) Kostnaderna kommer att gå upp till 10-11 miljarder kr totalt under byggtiden... 

 Ex 35) 1996 kan nybyggandet gå upp till 20 000 lägenheter. 

 Ex 36) … med möjlighet att gå upp till 200 000 ton. 

 

Som vi ser i exempel 34-36 ovan diskuteras ökningen med hjälp av ett förutbestämt mål, här 

specifikt angivet med exakta siffror (10-11 miljarder kr, 20 000 lägenheter, och 200 000 ton). 

Denna betydelse av gå upp kan möjligtvis parafraseras med ’uppgå till’, och har således även 

Förutbestämt  
mål 



den en kumulativ karaktär. Strzeleckas analys (2003:220) (som för övrigt använder sig av 

Langackers verktyg Trajektor och Landmärke15) beskriver på ett liknande sätt denna betydelse 

enligt Figur 9 nedan:   

 Tid 

Figur 9. Strzeleckas illustration av partikelverb med upp där trajektorn är mångfaldig 

(efter Strzelecka (2003:220, schema 8:5)). 

 

Denna förklaring till betydelsen av gå upp som ’uppgå till’ förklaras med att många entiteter 

förs samman, och den totala volymen blir då större (dvs. högre) än de enskilda delarna var för 

sig. Figur 9 fungerar således som stöd för att denna gå upp i betydelsen ’uppgå till’ kan 

hänföras till schemat för SKALA.   

 

4.1.2.1. Metaforen MER är UPP; MINDRE är NER 

Metaforen MER är UPP; MINDRE är NER baseras på schemat för SKALA och det faktum 

att ju mer av ett fysiskt objekt vi adderar till en trave, desto högre blir också denna trave (se 

bl.a. 4.1.2.). Detta förhållande gäller också substanser: om vi lägger till vatten i ett vattenglas 

så höjs vattennivån i glaset. Lakoff & Johnson ger de språkliga exemplen Min inkomst steg 

förra året, Om det är för varmt kan du dra ner på värmen, och Antalet misstag han gör är 

relativt lågt (1980:16, modifierat enligt min översättning). Den metaforiska betydelsen skiljer 

sig alltså från de konkreta på så vis att de behandlar abstrakta entiteter. De exempel som 

spårats i PAROLE kan delas in i två grupper: (1) den som behandlar abstrakta ekonomiska 

företeelser, samt (2) den där fenomenet tid beskrivs. Exempel 37-41 nedan beskriver 

ekonomiska begrepp, medan exempel 42-45 beskriver tid genom MER är UPP; MINDRE är 

NER.  

Ex 37) Motorcykelförsäljningen skulle gå upp. 

 Ex 38) … har hjälpt skogsindex att gå upp. 

 Ex 39) Det fanns andra skäl för räntan att gå upp just den dagen. 

 Ex 40) … även om priserna skulle gå upp några procent, säger Carlsson. 

 Ex 41) Ljungkvist tror att börsen kommer att gå upp även under hösten.  

                                                 
15 Trajektorn utgör det mest prominenta objektet i en relation, (dvs. förgrunden) medan landmärket utgör den 
andra delen i relationen (dvs. bakgrunden) (Ungerer & Schmid 1996:161). 

+ 
 
 
_ 
 



Ex 42) … exponeringstiden kunde gå upp till 15 minuter. 

 Ex 43) Tanken är språkrören ska gå upp från nuvarande halvtid till heltid. 

Ex 44) … att till och med avstå övertidstimmen eller från att gå upp till heltid för att… 

 Ex 45) … ges det utrymme för deltidsarbetande att gå upp till arbetstid.   

 

I enlighet med resonemanget ovan om två olika varianter av SKALA-schemat (se 4.1.2.) syns 

även här en grundläggande (se Figur 3) samt en elaborerad variant (se Figur 8) av schemat för 

SKALA representerat. Exempel 37-41 och förutsätter inte något förutbestämt mål för 

ökningen, medan exempel 42-45 anger exakta nivåer (förutsatt att man känner till att 

heltidsarbete i Sverige motsvarar 40 timmar i veckan).  Strzelecka beskriver i enlighet med 

analysen ovan att metaforen MER är UPP; MINDRE är NER att fenomen som kan 

kvantifieras (t.ex. tid och ekonomiskt värde) normalt ordnas mentalt längs skalor, och att 

denna metafor verkar vara en av de mest utbredda åtminstone i västvärlden (2003:232-233). 

Detta stämmer även överens med detta material där denna betydelse visade sig vara mycket 

frekvent förekommande.    

 

4.1.3. Schemat för CENTRUM-PERIFERI  

Som beskrevs i sektion 2.2.1.1. ovan signalerar schemat för CENTRUM-PERIFERI det 

kroppsliga och perceptuella centrumet: den streckade yttre linjen utgör således ”en perceptuell 

horisont”.  Den kroppsliga basen från vilken detta schema utgår är faktumet att uppfattningen 

om vår omvärld utgår från oss själva och våra kroppar och dess perceptuella centrum, dvs. 

från de olika sinnena (hörsel, känsel, smak etc.)  

       Strzelecka beskriver att schemat för CENTRUM-PERIFERI ”lägger sig på” schemat för 

DEN VERTIKALA AXELN, vilket får till följd att CENTRUM betraktas som pluspolen och 

PERIFERIN som minuspolen (2003:224). På ett liknande sätt beskriver Ekberg istället detta 

fenomen som en horisontell vertikal axel (enligt Ekberg 1997 i Strzelecka 2003). Riktningen 

är inte längre vertikal, utan horisontell, med en plus- och en minuspol som i CENTRUM-

PERIFERI-schemat. Detta förhållande påvisas bl.a. i exemplen 46 och 47 nedan: 

 

 Ex 46) … åkte till Rådmansgatan, och beslöt att gå upp till Hötorget. 

 Ex 47) ”Kom då”, sa han buffligt och började gå upp mot vägen. 

 

Exempel 46 och 47 ovan illustrerar alltså egentligen en horisontell rörelse som beskrivs 

genom en vertikal axel. Strzelecka 2003 hänvisar till Ekberg 1997 och dennes beskrivning av 

betydelsen som en tippning eller en mental rotation av schemat för DEN VERTIKALA 



AXELN (se ovan), medan betydelsen i denna analys istället hänförs till schemat för 

CENTRUM-PERIFERI.  

      Man kan också tala om perspektiv då det gäller schemat för CENTRUM-PERIFERI. 

Strzelecka nämner JAG-FÖRST-principen, där talaren väljer att placera sig själv vid 

pluspolen, dvs. i centrum; annat som befinner sig längre bort befinner sig i periferin. Detta 

perspektiv benämner Strzelecka vara deiktiskt markerat, medan å andra sidan ett deiktiskt 

omarkerat perspektiv signalerar att talaren anger något annat som CENTRUM än sig själv 

(Strzelecka 2003:224). I exempel 48-51 nedan beskrivs vidare en uppåtgående rörelse som 

centralt:     

 

Ex 48) Nessvold fick gå upp i anfallet för att leverera inlägg.   

 Ex 49) Han hade en skräck för att själv gå upp på scen. 

 Ex 50) Det är bara Taj som är nervös ibland för att gå upp på scen. 

 Ex 51) Att gå upp efter Entombed måste sägas vara en något…  

 

I exempel 48 ser vi att det är motståndarlagets mål som är i fokus för subjektet, eftersom det 

är det mest centrala för spelarna i en match då det gäller att göra mål. Det handlar alltså om en 

fysisk rörelse i anfallsspelet mot motståndarmålet. Exempel 49-51 beskriver klart och tydligt 

en lokal där scenen är i ett naturligt perceptuellt fokus, omringat av åskådare som befinner sig 

mer eller mindre perifert från själva scenen. Subjektet beskriver sin egen rörelse från centrum 

till periferin i exempel 46-47, och centrum utgörs alltså av något annat än subjektet själv 

(motståndarlagets mål, scen), vilket talar om att dessa exempel är deiktiskt omarkerade. Det är 

möjligt att en viss dimension av vertikalitet även är inblandad här, eftersom en scen ofta är 

situerad högre upp i det fysiska rummet än åskådarplatserna enligt den allmänna kännedomen. 

Detta är ytterligare ett exempel på att schemat för CENTRUM-PERIFERI överlappar schemat 

för DEN VERTIKALA AXELN (se resonemang ovan om bl.a. plus- och minuspoler).   

          Metaforen CENTRUM är UPP; PERIFERI är NER (vilken här också bör omnämnas) 

beskriver abstrakta företeelser med hjälp av schemat för CENTRUM-PERIFERI. Inga 

autentiska språkliga exempel på denna metafor fanns dock i materialet ur PAROLE, men en 

sådan metaforisk betydelse skulle enligt Strzelecka kunna tänkas vara inom den sociala 

sfären, dvs. om platser/personer anses viktigare och därmed mer centrala än ens egen person 

placeras dessa på den positiva polen, dvs. i centrum. Strzelecka ger exemplet Vaktmästaren 

går upp till direktören som kan tolkas som att direktören betraktas som mer central i 

samhället, varpå aktionen beskrivs med verbpartikeln upp (denna tolkning förutsätter att 



direktören inte har sitt kontor på ett högre våningsplan än vaktmästaren) (Strzelecka 

2003:224).  

 

4.1.4. Schemat för FLYTTNING-AV-HINDER: upp i betydelsen ’öppen’ 

Schemat för FLYTTNING-AV-HINDER bygger bl.a. på tillförsel av KRAFT (se 2.2.1.1. 

ovan). I detta schema illustreras hur en barriär flyttas, men även själva frånvaron av ett 

potentiellt hinder. KRAFT gör alltså att hindret flyttas och det som finns bakom hindret 

exponeras för oss perceptuellt. Detta schema kan således tolka betydelsen ’öppen’, vilket 

påvisas i exempel 52-53 nedan, vilka var de enda exemplen där denna betydelse kunde 

påträffas i materialet från PAROLE:  

 

Ex 52) … eller att vi låter ridån gå upp för nästa akt. 

Ex 53) Utan tejp skulle såret gå upp igen, säger han. 

 

Exempel 52 ovan kan ses som ett språkligt exempel på schemat för FLYTTNING-AV-

HINDER i enlighet med förklaringen ovan att denna signalerar hur en barriär flyttas. När 

ridån går upp innebär detta att åskådarna får visuell tillgång till själva scenen och det som 

utspelar sig där, vilket tidigare inte var möjligt på grund av själva ridån (hindret). Man kan 

också spekulera i om denna betydelse innefattar en vertikal rörelse uppåt som ju är fallet med 

en ridå, och om denna betydelse alltså även är besläktat med schemat för DEN VERTIKALA 

AXELN alternativt schemat för SKALA.  

      Möjligen har denna betydelse initialt innehaft betydelsen ’uppåt’, men senare utvidgats till 

att istället/också betyda ’att vara öppen’. Som nämndes ovan har Strzelecka (2003:229) pekat 

på det etymologiska sambandet mellan upp och öppen. Tolkningen av båda exemplen ovan 

(52, 53) innefattar ju även ”ett slags rörligt hinder i vid mening”, vilket Strzelecka angivit som 

kriterium för att upp i betydelsen ’öppen’ ska aktualiseras (se 2.1.1). I och med stödet från 

Strzeleckas analys kan tolkningen anses vara möjlig.  

      Denna betydelse och det underliggande schemat (schemat för FLYTTNING-AV-

HINDER) är än mer tydlig i exempel 53 ovan där det inte finns några spår av en vertikal 

tolkning av gå upp. Här beskrivs själva tejpen som ett hinder för att såret ska öppnas på nytt 

(och därmed exponeras eventuellt för båda syn och beröring), vilket alltså gör att den hindrar 

en öppning och eventuell insyn (dvs. ett visuellt intrång).     

 

 

 



4.1.5. Schemat för BEHÅLLARE  

BEHÅLLAR-schemat är ett mycket basalt schema, och har sin basis i insikten att vi själva 

besitter möjligheten att röra oss in och ut ur saker, såsom exempelvis byggnader. Dessutom 

betraktas den egna kroppen ofta som en tredimensionell behållare (se 2.2.1.1.), bl.a. i och med 

matintag som färdas nedåt i våra kroppar pga. tyngdkraften (Strzelecka 2003:216).  

     Strzelecka menar vidare att BEHÅLLAR-schemat aktiveras i och med att partikelverbet 

åtföljs av prepositionsfraser som inleds med i eller ur (2003:216). Detta är fallet i exempel 54-

56 nedan, där sängen/dödsbädden fungerar som en behållare:    

 

 Ex 54) Att han måste gå upp ur dödsbädden och smyga in på toaletten för att… 

 Ex 55) … eller bara för att kunna gå upp ur sängen dagen efter. 

 Ex 56) … det känner sig friska och kan gå upp ur sängen samma dag 

 

Kravet på tolkningen att upp som verbpartikel kan appliceras på ett BEHÅLLAR-schema är 

att behållarens öppning finns antingen upptill eller nedtill: om behållarens öppning finns 

någon annanstans (exempelvis på sidan) så används traditionellt sett motsatsparet in/ut. I 

exempel 54-56 ovan är behållarens öppning på behållarens ovansida. Eftersom BEHÅLLAR-

schemat i förhållande till motsatsparet upp/ner förutsätter en viss typ av öppning, innebär 

detta att rörelsen in och ut ur behållaren är av det vertikala slaget: schemat för BEHÅLLARE 

verkar således i dessa fall sammanfalla med schemat för DEN VERTIKALA AXELN till viss 

del.  

     I vissa fall beskrivs en behållare med öppningen nedåt. Några exempel i utdraget från 

PAROLE bör förstås i termer av metonymi (se 2.2.2 1. för förklaring), i exempel 57-58 nedan 

aktualiseras metonymin INNEHÅLLET FÖR BEHÅLLAREN:   

 

Ex 57) Det är självklart att ett plan inte ska gå upp i luften med en sådan skada...  

 Ex 58) Jag försöker gå upp i bra väder och försöker ta hand om… 

 

I exempel 57 talar man om att gå upp i luften där luften bör ses som ett innehåll i den 

behållare som vi ofta benämner luftrummet/himlen. I exempel 58 görs referenser till samma 

metonymi (INNEHÅLLET FÖR BEHÅLLAREN), även om betydelsen antas existera mer 

implicit i meningen. Båda de presumtiva behållarna (dvs. luftrummet) i exempel 57 och 58 

ovan bör ses som behållare med en öppning nedtill. Strzelecka nämner att även vattendrag och 

sjöar ofta förstår som behållare som fungerar genom metonymin INNEHÅLLET för 

BEHÅLLAREN, men då har behållaren å andra sidan sin öppning upptill (2003:216).  



4.1.5.1. Metaforen KROPPEN är en BEHÅLLARE FÖR SJÄLVET  

Metaforen KROPPEN är en BEHÅLLARE FÖR SJÄLVET är en ontologisk metafor, vilket 

innebär att den strukturerar våra olika erfarenheter i termer av objekt (se 2.2.2.). Språkliga 

exempel på denna metafor är exempelvis det välkända uttrycket tillika clichén Skönhet 

kommer inifrån (mitt exempel). Meningarna 59 och 60 nedan påvisar språkliga belägg för 

denna metafor: 

 

 Ex 59) … att få älska och gå upp helt i en annan människa. 

 Ex 60) Han förstod att friheten var att gå upp i en annan människa… 

 

I båda exemplen ovan (59-60) struktureras en mental förening i termer av en fysisk: att man 

går upp i någon annan, dvs. sammansmälter. Att hänge sig åt en annan person (dvs. dennes 

egna själv), förstås här i termer av att gå in i den behållare som omsluter detta själv, dvs. 

kroppen. Dessutom kan man möjligtvis även spekulera i om denna betydelse är besläktad med 

metaforen BRA är UPP; DÅLIGT är NER och den tillhörande submetaforen EUFORISKA 

TILLSTÅND är UPP (Han är hög på livet) (http://cogsci.berkeley.edu/lakoff/metaphors/.).  

     I kombination med en sammansmältning av två olika själv och förståelsen av detta som 

intåg i varandras behållare (kropparna) innebär denna sammansmältning i och med rörelsen 

uppåt även ett tillstånd av eufori. Att gå upp i någon annan skulle möjligtvis således kunna 

definieras som ’en slags euforisk sammansmältning av två personers själar/medvetanden’. 

 

4.1.6. Sammanfattning: betydelser av gå upp enligt Conceptual Metaphor Theory  

I sektion 4.1. kunde 16 olika betydelser av gå upp hittas, vilka baserades på de fem 

underliggande schemana DEN VERTIKALA AXELN, SKALA, CENTRUM-PERIFERI, 

BEHÅLLARE och FLYTTNING-AV-HINDER. Av dessa 16 betydelser var  9 av det 

konkreta slaget, dvs. direkt sprungna ur själva schemat, medan 7 var metaforiska till sin natur. 

Figur 10 nedan illustrerar dessa resultat mer överskådligt (de konkreta betydelserna finns i 

den vänstra kolumnen, de abstrakta/metaforiska i den högra): 



 
Figur 10. Översikt CMT: Partikelverbet gå upp och dess 16 betydelser. 

 

Allra längst till vänster i figuren tillkännages alltså de underliggande schemata (fet stil) som 

manifesterats i exempelmeningarna från PAROLE. Under dessa schemabeteckningar befinner 

sig de mer konkreta betydelserna tillhörande varje schema, medan metaforerna finns längst till 

höger i figuren.   

 

4. 2. Analys av gå upp enligt Principled Polysemy Approach to Meaning Analysis (PPAMA) 

I denna sektion kommer de olika distinkta betydelserna (Distinct Senses) av partikelverbet gå 

upp (utifrån kriterierna föreslagna i PPAMA) att analyseras var för sig. De elva distinkta 

betydelserna kommer att analyseras enligt följande processer: (1) att finna stöd för att de är 

distinkta och inte endast elaborationer av samma betydelse, (2) att motivera deras placering i 

det semantiska nätverket, och (3) att utreda om de båda fenomenen erfarenhetsmässiga 

korrelationer och/eller perceptuell likhet är inblandade i betydelsen med hjälp av språkliga 

exempel av gå upp från PAROLE.  

DEN VERTIKALA AXELN  

SKALA  

CENTRUM -PERIFERI  

BEHÅLLARE  

FLYTTNING -AV-HINDER  

BRA är UPP; DÅLIGT är NER 

MEDVETANDE är UPP; MEDVETSLÖSHET är NER 

AKTIVITET är UPP; PASSIVITET är NER 

HÖG STATUS är UPP; LÅG STATUS är NER 

NORR är UPP; SÖDER är NER 

KONKR. BET.  1 

KONKR. BET.  2 

KONKR. BET.  3 

MER är UPP; MINDRE är NER 

KONKR. BET.  1 

KONKR. BET.  2 

KROPPEN är en BEHÅLLARE FÖR SJÄLVET 

KONKR. BET.  1 

KONKR. BET. 2   

KONKR. BET.  1 

KONKR. BET.  1 



     I sektion 4.2.1. nedan presenteras bevis för att Gångbetydelsen av partikelverbet gå upp 

utgör dess Sanctioning Sense, dvs. är mest prototypiskt i det semantiska nätverket, vilket 

också presenteras i samma sektion. 

 

4.2.1. Gångbetydelsen (Sanctioning Sense) och Semantiskt Nätverk av gå upp 

Enligt kriterier för ett Sanctioning Sense (se 3.2.2.1.) är det troligt att det är Gångbetydelsen 

som utgör detta. SAOB definierar den första betydelsen av gå upp som ’gående begiva sig 

upp (till högre belägen ort el. plats)’ och daterar betydelsen till 1526 och Nya Testamentet. 

Det är därmed den äldsta dokumenterade betydelsen (Sanctioning Sense och Origination 

Sense sammanfaller därmed), vilket betyder att det första kriteriet uppfylls. Exempel 61-64 

illustrerar Gångbetydelsen av gå upp: 

 

Ex 61) Det hände att Tuginda fick en uppenbarelse om att gå upp i bergen eller ut i skogen…  

 Ex 62) Jag skulle vilja gå upp på åsen en sista gång för mig själv… 

 Ex 63) Om det inte är någon som vill lyssna får jag väl gå upp i bergen och sjunga. 

 Ex 64) Varje torsdagskväll under våren kan de gå upp till övervåningen…  

 

Vad gäller det andra kriteriet (predominans i det semantiska nätverket) har Gångbetydelsen en 

central roll eftersom många av de andra distinkta betydelserna (centrala eller perifera i det 

semantiska nätverket) innefattar en vertikal rörelse, vare sig det handlar om en konkret eller 

en abstrakt/mental rörelse uppåt. Som exempel på detta bör nämnas att bl.a. 

Förflyttningsbetydelsen, Avancemangbetydelsen, och Kumulativa betydelsen förutsätter en 

slags mental eller fysisk vertikal axel, vilket kan utläsas genom exempel 65-67 nedan (den 

avsedda läsningen signaleras efter exemplet i hakparenteser): 

 

Ex 65) … att solen kommer att gå upp ändå. [Avsedd läsning: Förflyttning]  

Ex 66) … är målsättningen att så snabbt som möjligt gå upp i tvåan igen…  

[Avsedd läsning: Avancemang] 

 Ex 67) … är eftertraktade områden där priserna kan gå upp till 20 000.  

     [Avsedd läsning: Kumulativ]  

 

Det tredje kriteriet avser förutsägbarhet i det semantiska nätverket, vilket enligt PPAMA 

baseras på språklig användning. Eftersom det verkar som att betydelseutveckling vanligtvis 

rör sig från konkret till abstrakt betydelse (Heine et al. 1991:157), så borde de abstrakta 

betydelserna vara mer perifera än centrala i det semantiska nätverket över gå upp. Detta 



faktum kan möjligtvis ses som tillräckliga bevis för Gångbetydelsens förutsägbarhet i det 

semantiska nätverket, eftersom Gångbetydelsen kombinerar ett konkret gå med ett konkret 

upp.   

     Det sista och fjärde kriteriet går ut på att ett Sanctioning Sense bör vara den betydelse som 

sammanfaller bäst med upplevda erfarenheter, något som Tyler & Evans beskriver som att 

bl.a. fysiska krafter är bland de mest primitiva, och att begreppsbildning har sin grund i dessa 

erfarenheter (jmf embodied cognition ovan) (2003:34). Eftersom Gångbetydelsen av gå upp 

är av ett konkret slag som beskriver en för oss människor mycket basal erfarenhet i den 

spatio-fysiska omvärlden, görs tolkningen att Gångbetydelsen uppfyller även det fjärde 

kriteriet för att utgöra ett Sanctioning Sense.  

     Genom att använda Gångbetydelsen i egenskap av Sanctioning Sense som referenspunkt 

möjliggörs utformningen av ett semantiskt nätverk (Figur 11 nedan) där de olika distinkta 

betydelserna placeras in för att illustrera de olika polysema betydelserna av gå upp. Ju 

närmare Sanctioning Sense (Gångbetydelsen) en distinkt betydelse placerar sig, desto mer 

central är därmed denna betydelse i nätverket. Vissa av de olika betydelserna kan 

kategoriseras tillsammans, och hamnar därmed i olika kluster (exempelvis Kvantitetsklustern, 

Klustern för Hierarki), vilka bör ses som en slags övergripande rubrik för de betydelser som 

strålar ut från dessa. Figur 11 nedan visar det semantiska nätverket över gå upp (Varje 

betydelse påvisas av en ifylld punkt, och varje kluster påvisas med en transparent cirkel):   

 

 
Figur 11. Semantiskt nätverk över partikelverbet gå upp och dess 11 polysema betydelser. 
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Figur 11 ovan påvisar inte bara de olika betydelsernas relationer till Gångbetydelsen 

(Sanctioning Sense) utan även inbördes relationer dessa emellan. Några av de mer perifera 

betydelserna står inte i direkt förbindelse med Gångbetydelsen trots släktskap genom 

polysemi: exempelvis så verkar Klustern för Mental Aktivitet vara en extension av 

Gångbetydelsen via Aktivitetsbetydelsen. Detta är enligt PPAMA ett bevis för att 

betydelseöverföring sker i egentlig språklig interaktion (genom reanalys och pragmatisk 

förstärkning), och att denna alltså kan ske i fler än ett led (exempelvis från Gångbetydelsen 

till Aktivitetsbetydelsen till Klustern för Mental Aktivitet). Figur 11 och det semantiska 

nätverket ovan uppvisar pga. sin utformning och sätt att rangordna mycket starka 

beröringspunkter med Rosch (1975) och prototypteorin (se bl.a. sektion 1 för vidare 

information). 

     Sektion 4.2.2. – 4.2.8.2 nedan presenterar varje distinkt betydelse separat genom att för det 

första bevisa att betydelsen är distinkt, för det andra att kommentera dess placering i det 

semantiska nätverket, samt att slutligen analysera dess betydelse med hjälp av verktyg från 

PPAMA (erfarenhetsmässiga korrelationer, perceptuell likhet, etc.).     

 

4.2.2. Förflyttningsbetydelsen 

Förflyttningsbetydelsen är möjligtvis nära besläktad med Gångbetydelsen, på grund av den 

stigande vertikala rörelsen uppåt som de båda har gemensamt. Men Förflyttningsbetydelsen 

kan utifrån betydelsekriteriet (det första kriteriet) ändå betraktas som distinkt eftersom det inte 

innefattar ett konkret gående, utan endast själva den vertikala förflyttningen. Dessutom så är 

Förflyttningsbetydelsen även distinkt utifrån elaborationskriteriet, vilket påvisas i exempel 

68-70 nedan, där exempel 68 är från PAROLE och illustrerar en Förflyttningsbetydelse 

(felaktiga meningar påvisas med en inledande asterisk): 

 

Ex 68) Utanför höll solen på att gå upp över tältlägret. [Avsedd läsning: Förflyttning] 

Ex 69) * Utanför höll Stina på att gå upp över tältlägret. [Avsedd läsning: Gång] 

Ex 70) * Utanför höll såret på att gå upp över tältlägret. [Avsedd läsning: Öppen] 

 

Eftersom exempel 68 (Förflyttningsbetydelsen) inte kan elaboreras i termer av 

Gångbetydelsen eller Öppenbetydelsen, och tillika uppfyller betydelsekriteriet (första 

kriteriet), kan Förflyttningsbetydelsen således betraktas som distinkt. Förflyttningsbetydelsen 

står i direkt kontakt med Gångbetydelsen (se Figur 11 ovan) och på grund av det nära 

släktskapet (samt Gångbetydelsens position som Sanctioning Sense) anses alltså den förra 



vara härledd direkt ur den senare. Ytterligare exempel på Förflyttningsbetydelsen presenteras 

i exempel 71-73 nedan som kommer från PAROLE: 

 

 Ex 71) Ser solen gå upp och ser hur den går ner.  

 Ex 72) Det var gryning, solen skulle snart gå upp på andra sidan huset. 

 Ex 73) De såg solen gå upp över molnen.  

 Ex 73) … han såg månen gå upp och bjöds sedan stiga in i hyddorna.  

 

Exempel 71-73 påvisar en vertikal rörelse som utesluter ett konkret gående. I denna betydelse 

av gå upp är det möjligt att fenomenet perceptuell likhet spelat in (se 2.2.3.2.), eftersom solen 

och månen liknas vid människor som besitter kapaciteten att gående förflytta sig någonstans. 

Uttrycket gubben i månen eller det faktum att solen ofta benämns som femininum (hon) talar 

även för en sådan tolkning. Genom språkanvändning har betydelsen över tid blivit en separat 

ingång i det mentala lexikonet, och bör därmed betraktas som distinkt.   

 

4.2.3. Geografiska betydelsen 

Den geografiska betydelsen kan tänkas härstamma ur Förflyttningsbetydelsen eftersom denna 

också hänvisar till en typ av förflyttning, men även inkluderar betydelsekomponenten som 

menar att riktningen söderut ofta betraktas som neråt, medan norrut istället betraktas som 

uppåt (betydelsekriteriet uppfylls därmed). Språkliga belägg på detta redovisas i exempel 74-

75 nedan:   

Ex 74) … i Bohusläns skärgård för att gå upp till norska Kristiansand. 

Ex 75) ”Vi ska inte gå upp längs Ortelgas kust, Melathys”, sade… 

 

Denna betydelse är dessutom distinkt i förhållande till Förflyttningsbetydelsen eftersom den 

inte kan elaboreras i termer av Förflyttning, vilket påvisas i det den felaktiga varianten av 

exempel 74, nämligen i exempel 76 nedan: 

  

Ex 76) * … i Bohusläns skärgård för att gå upp över molnen. [Avsedd läsning: Förflyttning]  

 

Exempel 76 kan inte utläsas i egenskap av en Förflyttningsbetydelse (elaborationskriteriet) 

och tillsammans med betydelsekriteriet kan därmed Geografiska betydelsen betraktas som ett 

Distinct Sense. Vad gäller den Geografiska betydelsen har möjligtvis även fenomenet 

perceptuell likhet viss inverkan på betydelsen, eftersom jorden ofta betraktas som en 

himlakropp, som med dess uppfattade position i rymden möjligtvis liknas vid en 



människokropp (t.o.m. samma benämning om man ser till efterledet –kropp). 

Människokroppens uppfattas enligt huvudet uppåt och fötterna nedåt i förhållande till jordytan 

och i samband med gravitationskraften. På ett liknande sätt uppfattar vi jordens position i 

rymden.  

 

4.2.4. Öppenbetydelsen 

Öppenbetydelsen uppfyller det första kriteriet (betydelsekriteriet) att vara en distinkt 

betydelse på så vis att denna uppenbarligen innehåller ett eget betydelselement som inte 

någon annan innefattar, dvs. öppenhet/öppning. Öppenbetydelsen uppfyller även 

elaborationskriteriet eftersom betydelsen bl.a. inte kan elaboreras i termer av Förflyttning eller 

Gång, vilket påvisas i exempel 77-79 nedan, där exempel 77 illustrerar Öppenbetydelsen:     

 

Ex 77) Utan tejp skulle såret gå upp igen, säger han. [Avsedd läsning: Öppen] 

 Ex 78) * Utan tejp skulle Kalle gå upp igen, säger han. [Avsedd läsning: Gång] 

 Ex 79) * Utan tejp skulle solen gå upp igen, säger han. [Avsedd läsning: Förflyttning] 

 

Det är troligt att Öppenbetydelsen är härledd från Förflyttningsbetydelsen (se Figur 10), 

eftersom även denna påvisar en slags förflyttning som i Öppenbetydelsen istället innebär att 

något öppnas och exponeras för vårt perceptuella fält. Rörelsen här är dock inte längre av 

vertikalt slag, vilket den dock är i Förflyttningsbetydelsen.  

      Som nämnts ovan har Strzelecka pekat på det etymologiska sambandet mellan upp och 

öppen (2003:229). Möjligtvis har denna betydelse initialt haft ursprunget i 

Förflyttningsbetydelsen (riktning uppåt), men senare utvidgats till att även betyda ungefär 

’förflyttas till att vara öppen’. Denna betydelse har således genom de båda processerna 

reanalys och pragmatisk förstärkning (se 2.2.3.1.) över tid konventionaliserats i det mentala 

lexikonet som en enskild och distinkt betydelse.   

 

4.2.5. Klustern för Hierarki  

Klustern för Hierarki inkluderar två betydelser som är nära besläktade med varandra i och 

med att de förutsätter ett hierarkiskt tänkande kring en mental vertikal axel. Det verkar som 

betydelserna härrör ur Förflyttningsbetydelsen, eftersom de innefattar en förflyttning upp och 

ner längs en mental vertikal axel. Dessa två distinkta betydelser är Avancemangbetydelsen 

och Jämförelsebetydelsen, vilka analyseras i 4.2.5.1. och 4.2.5.2. nedan. 

 



4.2.5.1. Avancemangbetydelsen  

Avancemangbetydelsen förutsätter en mental vertikal axel på det viset att ju bättre, desto 

högre upp, vilket också utgör den grundläggande erfarenhetsmässiga korrelationen. Detta 

skulle kunna bero på det faktum att samhället traditionellt sett är hierarkiskt uppbyggt kring 

ett statusbegrepp (som i sin tur bygget på makt, ofta i form av ekonomisk makt), och att detta 

återspeglas i språklig användning. (Initialt fanns även tanken om en distinkt s.k. Social 

betydelse, men denna visade sig enligt de tre kriterierna för PPAMA endast utgöra en 

elaboration av Avancemangsbetydelsen, och kunde därmed inte räknas som distinkt.)  

     Avancemangbetydelsen inkluderar således en förbättring som beskrivs i termer av Hierarki 

(betydelsekriteriet), vilket påvisas i exempel 80-84 nedan ur PAROLE: 

 

 Ex 80) Kommer laget att även i fotboll gå upp i Division 1? 

 Ex 81) … sedan klubben återigen misslyckades med att gå upp i ettan den gångna säsongen… 

 Ex 82) Självklart är målsättningen att gå upp i tvåan igen, helst redan i år. 

 Ex 83) Jag tror att han skulle kunna gå upp i högsta klassen bara han får bli… 

Ex 84) … och då accepterade Jacob erbjudandet att gå upp från ställföreträdarskapet till 

chefsskapet…  

 

Exempel 80-84 ovan hör till idrottssfären, och det blir genom dessa exempel uppenbart hur vi 

ofta rangordnar när vi ser på Hierarkisk ordning: den som är nummer ett är den som rankas 

som bäst osv., och inte tvärtom. Division 1 anses således bättre än Division 2, etc. 

        Avancemangbetydelsen av gå upp anses utöver betydelsekriteriet distinkt på grund av att 

denna inte kan elaboreras i termer av andra närbesläktade betydelser, som exempelvis 

Jämförelsebetydelsen. Detta faktum presenteras ytterligare i exempel 85 och 86 nedan: 

 

Ex 85) Inom några år kan han slå igenom alla barriärer och gå upp i den absoluta eliten. 

    [Avsedd läsning: Avancemang] 

Ex 86) * Inom några år kan han slå igenom alla barriärer och inte gå upp emot den absoluta   

eliten.     [Avsedd läsning: Jämförelse] 

 

På grunden att Avancemang inte kan elaboreras i termer av Jämförelse anses även det andra 

kriteriet vara uppfyllt: Avancemangbetydelsen är således distinkt. 

       

 

 

 



4.2.5.2. Jämförelsebetydelsen  

Jämförelsebetydelsen av partikelverbet gå upp skiljer sig från Avancemangbetydelsen på det 

viset att man favoriserar någon/något som befinner sig allra högst upp på ens egen personliga 

lista över vad man föredrar, vilket tydligt visas i exempel 87-88 nedan: 

 

Ex 87) Inte ens en svensk högsommardag skulle gå upp mot idyllen. 

 Ex 88) Ingenting kunde gå upp emot Et Dukkehjem… 

 

Förutom denna favorisering som inget kan mäta sig med (betydelsekriteriet) kan heller inte 

denna betydelse elaboreras som Avancemangbetydelsen, vilket visas i exempel 89 och 90 

nedan: 

 

Ex 89) Inget skulle gå upp emot att få göra en ”trea” (eagle)… [Avsedd läsning: Jämförelse] 

 Ex 90) * Inget skulle gå upp till att få göra en ”trea” (eagle)… [Avsedd läsning: Avancemang] 

 

Enligt exempel 90 ovan kan Jämförelsebetydelsen inte elaboreras i termer av Avancemang, 

och det andra kriteriet kan därför anses vara uppfyllt.  

       Den erfarenhetsmässiga korrelationen går i det här fallet ut på att jämförelse ofta görs 

enligt en imaginär vertikal axel, och inte på det horisontella planet: ju bättre, desto högre upp. 

Detta utgör därmed den grundläggande erfarenhetsmässiga korrelationen för 

Jämförelsebetydelsen.   

    

4.2.6. Kvantitetsklustern  

Kvantitetsklustern inkluderar två betydelser som är nära besläktade med varandra i och med 

att de båda fungerar enligt den erfarenhetsmässiga korrelationen att ju mer av ett fysiskt 

objekt vi lägger till en trave, desto högre blir också denna trave (se bl.a. 4.1.2.). De två 

distinkta betydelserna är Ökningsbetydelsen och Kumulativa Betydelsen, vilka analyseras i 

4.2.6.1. och 4.2.6.2. nedan. 

 

4.2.6.1. Ökningsbetydelsen 

Ökningsbetydelsen förutsätter inte ett bestämt mål för själva ökningen till skillnad från 

Kumulativa betydelsen, och betydelsekriteriet är således uppfyllt. Några exempel som fanns i 

PAROLE avseende partikelverbet gå upp följer nedan (exempel 91-94)  

 

 



Ex 91) Det fanns andra skäl för räntan att gå upp just den dagen. 

 Ex 92) … även om priserna skulle gå upp några procent, säger Carlsson. 

Ex 93) Motorcykelförsäljningen skulle gå upp. 

 Ex 94) … har hjälpt skogsindex att gå upp. 

  

Vad gäller elaborationskriteriet kan Ökningsbetydelsen inte heller elaboreras i termer av 

Kumulativa betydelsen (som också inkluderas i Kvantitetsklustern), eftersom denna 

elaboration blir semantiskt märklig. Exempel 95 och 96 nedan illustrerar detta förhållande: 

 

Ex 95) Jag kommer inte att gå upp i vikt. [Avsedd läsning: Ökning] 

  Ex 96) * Jag kommer inte att gå upp till vikt. [Avsedd läsning: Kumulativ] 

  

I exempel 96 kan gå upp inte läsas med avseende på Kumulativ betydelse (dvs. ’uppgå till’) 

p.g.a. att substantivet vikt är så pass allmänt och inexakt i denna mening. Man skulle dock 

kunna läsa ut en korrekt formulerad kumulativ betydelse ur meningen om man exempelvis 

bytte ut vikt till en bestämd vikt, t.ex. 72 kg, vilket alltså inte är fallet här. Ökningen är 

obestämd, vilket signalerar att ökningsbetydelsen är distinkt från den kumulativa betydelsen. 

Den erfarenhetsmässiga korrelationen består i att mer av något ofta korrelerar med att något 

blir högre, som bl.a. nämndes ovan i 4.2.6.   

 

4.2.6.2. Kumulativa betydelsen 

Den kumulativa betydelsen innebär, som nämndes ovan, att ökningen som beskrivs i och med 

partikelverbet gå upp är förutbestämd och exakt (betydelsekriteriet). Därtill uppfyller denna 

betydelse (i jämförelse med Ökningsbetydelsen) det grammatiska kriteriet i och med att 

Ökningsbetydelsen inte kan omskrivas med en fast förbindelse (uppgå till) till skillnad från en 

lös (som i gå upp till). Exempel 97-99 nedan visar denna grammatiska skillnad, där exempel 

95 är en transformation av exempel 97 från lös till fast partikelförbindelse: 

 

Ex 97) Där kan priset gå upp till 15 000 kronor kvadratmetern. [Avsedd läsning: Kumulativ] 

Ex 98) Där kan priset uppgå till 15 000 kronor kvadratmetern. [Avsedd läsning: Kumulativ] 

Ex 99) * Där kan priset uppgå. [Avsedd läsning: Ökning]  

  

I och med att en transformation från lös till fast partikelförbindelse är omöjlig i exempel 96 

som beskriver Ökning, där gå upp omskrivs till uppgå, kan den kumulativa betydelsen anses 

uppfylla det grammatiska kriteriet, och är därmed distinkt. Den erfarenhetsmässiga 



korrelationen består i att mer av något ofta korrelerar med att något blir högre, som bl.a. 

nämndes ovan i 4.2.6., samt 4.2.6.1. Detta kan illustreras med hjälp av ytterligare några 

exempel från PAROLE som kategoriseras i denna grupp (exempel 100-103 nedan): 

 

Ex 100) … exponeringstiden kunde gå upp till 15 minuter. 

 Ex 101) Tanken är språkrören ska gå upp från nuvarande halvtid till heltid. 

Ex 102) … att till och med avstå övertidstimmen eller från att gå upp till heltid för att… 

 Ex 103) … ges det utrymme för deltidsarbetande att gå upp till arbetstid.   

 

I dessa exempel ovan handlar det alltså om den erfarenhetsmässiga korrelationen att ju mer av 

något, desto högre (som nämndes ovan), med skillnaden gentemot Ökningsbetydelsen att här 

finns en förutbestämd och exakt gräns utsatt över var denna mängd är total.   

 

4.2.7. Aktivitetsbetydelsen 

Denna betydelse verkar härröra från Gångbetydelsen på den grunden att den beskriver 

aktivitet, vilken i min tolkning är fysisk, även om ibland den fysiska aktiviteten också 

självfallet ofta kombineras med Mental Aktivitet, medveten eller omedveten. Exempel 104-

106 visar autentiska meningar med partikelverbet gå upp från PAROLE som kategoriseras 

som Aktivitetsbetydelsen:    

 

Ex 104) Men kom ihåg att du nu måste gå upp och vittna i rätten.   

 Ex 105) Eleverna trycker på. Hotar att gå upp som privatister. Eller byta skola.  

 Ex 106) … finansborgarrådet Sture Palmgren (m) att gå upp och förlänga debatten så att

 moderaterna skulle…  

 

Aktivitetsbetydelsen i exempelmeningarna ovan (104-106) hamnar i denna kategori på grund 

av den konkreta aktivitet tillika ansträngning det innebär att exempelvis gå upp och tentera 

eller gå upp och vittna i rätten. Aktiviteten i sig kan kontrasteras med sin motsats passivitet, 

vilket skulle innebära att exempelvis inte gå upp och vittna i rätten. I en elaboration av 

Aktivitetsbetydelsen med sina intilliggande ”grannar” i det semantiska nätverket 

(Medvetandebetydelsen och Sammansmältningsbetydelsen) uppfylls även det andra kriteriet 

och Aktivitetsbetydelsen kan därmed benämnas distinkt. Detta redovisas i exempel 107-109 

nedan:   

 

Ex 107) Vi har aldrig vägrat någon gå upp och tentera för att denne talar dialekt! 

    [Avsedd läsning: Aktivitet] 



 Ex 108) * Vi har aldrig vägrat att det går upp för någon att tentera bara för att denna talar dialekt! 

    [Avsedd läsning: Medvetande] 

Ex 109) * Vi har aldrig vägrat någon att gå upp i någon och tentera bara för att denne talar dialekt! 

    [Avsedd läsning: Sammansmältning] 

 

Exemplen (107-109) ovan visar tydligt att en Medvetande- eller Sammansmältningstolkning 

av gå upp i Aktivitetsbetydelsen blir både semantiskt och grammatiskt märklig.  

       Den erfarenhetsmässiga korrelationen skulle i Aktivitetsbetydelsen av gå upp vidare 

kunna utgöras av att en rörelse uppåt traditionellt sett innefattar någon form av ansträngning 

för oss människor (aktivitet), medan en rörelse nedåt istället kan kännetecknas av passivitet, 

eftersom tyngdlagen möjliggör detta. 

 

4.2.8. Klustern för Mental Aktivitet  

Klustern för Mental Aktivitet kan ses som en abstrakt förlängning av Aktivitetsbetydelsen, 

vilken signalerar fysisk och konkret aktivitet. Denna kluster inkluderar Medvetandebetydelsen 

och Sammansmältningsbetydelsen, och presenteras vidare i 4.2.8.1. och 4.2.8.2. nedan.   

 

4.2.8.1. Medvetandebetydelsen 

Medvetandebetydelsen kallas så eftersom denna betydelse av gå upp kan omskrivas som 

’göra medveten’, vilket inte inkluderas i någon annan betydelse (betydelsekriteriet är därmed 

uppfyllt). Eftersom denna betydelse hör till Klustern för Mental Aktivitet och dessutom är av 

det abstrakta slaget, verkar det som om denna betydelse härrör från Aktivitetsbetydelsen, och 

över tid och genom reanalys och pragmatisk förstärkning kommit att bli en distinkt betydelse. 

Medvetandebetydelsen uppfyller ju dessutom det grammatiska kriteriet vilket beskrivs i 

exempel 110 och 111 nedan: 

 

 Ex 110) När det började gå upp för honom vad som egentligen hade hänt…  

[Avsedd läsning: Medvetande] 

 Ex 111) * När han/hon/de började gå upp för honom vad som egentligen hade hänt… 

 

Som vi ser så signalerar det i exempel 107 något icke-levande (och utgörs av exempelvis en 

idé, en tanke eller ett faktum), vilket omöjliggör exempel 108 där själva subjektet istället 

utgörs av mänskliga individer (han/hon/de). Medvetandebetydelsen kan alltså inte elaboreras 

med en mänsklig agent, eftersom exemplet då blir grammatiskt inkorrekt. Denna betydelse 

korrelerar möjligtvis med erfarenheten att medvetandet och tänkandet ofta betraktas som 



koncentrerat till hjärnan och huvudet, och att något går upp för en liknas vid att något når 

ända upp till huvudet och därmed når hjärnans och medvetandet. Man blir då medveten om 

något som man tidigare varit omedveten om.  

      Ytterligare en möjlig förklaring utgår från en freudiansk modell, där jaget finns på en 

medveten nivå, medan det undermedvetna (lägg märke till prefixet under) befinner sig lägre, 

och därmed är dolt för det medvetna (Passer & Smith 2007:443-444). Det medvetna skulle 

således, i en sådan tolkning, befinna sig i en riktning uppåt från det omedvetna.   

 

4.2.8.2. Sammansmältningsbetydelsen  

Sammansmältningsbetydelsen uppfyller betydelsekriteriet i och med att (fysisk eller mental) 

sammansmältning inte förekommer i någon annan betydelse i det semantiska nätverket för gå 

upp (se Figur 11). Några exempel på denna betydelse och hur den manifesteras språkligt i 

svenskan presenteras i 112-113 nedan: 

 

Ex 112) Han förstod att friheten var att gå upp i en annan människa… 

Ex 113) … att leva utan någon egen vilja, att bara gå upp i en roll som aldrig varit riktigt äkta… 

 Ex 114) Han ville bara få gå upp i det som var just nu… 

 

Hur kan då Sammansmältningsbetydelsen motiveras som distinkt enligt kriterierna i PPAMA? 

Sammansmältningsbetydelsen kan kontrasteras mot Medvetandebetydelsen i och med att en 

elaboration av den tidigare i termer av den senare inte är möjlig, vilket redovisas i exempel 

115-116 nedan: 

 

Ex 115) …att få älska och gå upp helt i en annan människa…  

[Avsedd läsning: Sammansmältning] 

Ex 116) * … att få älska och gå upp emot en annan människa… 

   [Avsedd läsning: Jämförelse] 

 

Resultatet av en elaboration av Sammansmältningsbetydelsen som Medvetandebetydelsen blir 

i enlighet med exempel 116 ovan inkorrekt: Sammansmältningsbetydelsen kan därför anses 

vara en distinkt betydelse. Erfarenhetsmässigt så korrelerar denna betydelse som ingår i 

Klustern för Mental Aktivitet två olika fenomen: att våra kroppar ofta ses som entiteter som vi 

kan röra oss in i och ut ur, och att kroppen betraktas av vissa som själens boning (s.k. 

dualism).  

 



4.2.9. Sammanfattning: betydelser av gå upp enligt PPAMA 

Totalt kunde 11 distinkta betydelser urskiljas i utdraget från PAROLE: Gångbetydelsen, 

Förflyttningsbetydelsen, Geografiska betydelsen, Öppenbetydelsen, Avancemangbetydelsen, 

Jämförelsebetydelsen, Ökningsbetydelsen, Kumulativa Betydelsen, Aktivitetsbetydelsen, 

Medvetandebetydelsen och Sammansmältningsbetydelsen. Från början fanns även en Social 

Betydelse vilken användes för att påvisa en slags statushierarki, men denna befanns efter 

testningen för om denna betydelse var distinkt att så inte var fallet. Denna betydelse visade sig 

istället vara en elaboration av Avancemangbetydelsen, och kunde därmed inte räknas som 

distinkt enligt de tre kriterier som föreslås i PPAMA (se sektion 3.2.2.2). Gångbetydelsen 

visade sig utgöra partikelverbets (gå upp) Sanctioning Sense. En översiktlig och 

sammanfattande figur över resultaten av partikelverbet gå upp enligt PPAMA är Figur 11 i 

sektion 4.2.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. DISKUSSION 

Följande sektioner diskuterar uppsatsen i separata avsnitt, en uppdelning som görs pga. 

tudelningen av uppsatsens syfte som beskrevs inledningsvis: dels att göra en betydelseanalys 

av partikelverbet gå upp, dels att jämföra två olika teorier (CMT och PPAMA) för detta 

ändamål. I sektion 5.1. nedan diskuteras för det första därför resultaten av analysen, som 

påföljs av en teori- och metoddiskussion (sektion 5.2.). Slutligen diskuteras om teorierna bör 

betraktas som kontrasterande och/eller kompletterande, och på vilka grunder. Denna indelning 

av diskussionen i tre sektioner görs kronologiskt och i enlighet med de tre delsyftena (se 

sektion 1.1. ovan).    

 

5.1. Resultatdiskussion 

Resultaten av analysen av partikelverbet gå upp (ur PAROLE) och dess betydelser enligt de 

två olika teorierna CMT och PPAMA uppvisade skillnader mellan de båda, men också vissa 

likheter. Analysen utifrån CMT genererade 16 betydelser (9 konkreta och 7 metaforiska), 

medan analysen utifrån PPAMA endast genererade 11 distinkta betydelser (med 

Gångbetydelsen som Sanctioning Sense).  

       De konkreta betydelser som kunde upptäckas enligt CMT var direkt härrörda ur fem olika 

schemata enligt Johnson: schemat för DEN VERTIKALA AXELN, SKALA, BEHÅLLARE, 

CENTRUM-PERIFERI, samt FLYTTNING-AV-HINDER. Schemat för DEN VERTIKALA 

AXELN påvisade tre konkreta betydelser, där den tredje (gå upp på morgonen) var något 

tveksam i och med att betydelsen även verkade vara besläktad med metaforen 

MEDVETANDE är UPP; MEDVETSLÖSHET är NER. Denna tredje betydelse verkar kunna 

relateras till Medvetandebetydelsen i PPAMA. De två första konkreta betydelserna från 

schemat för DEN VERTIKALA AXELN verkade motsvara Gång- och 

Förflyttningsbetydelsen respektive.  

     En mängd olika metaforer hade, enligt CMT, även sina ursprung i schemat för DEN 

VERTIKALA AXELN: BRA är UPP; DÅLIGT är NER (motsvarande Klustern för Hierarki), 

MEDVETANDE är UPP; MEDVETSLÖSHET är NER (motsvarande 

Medvetandebetydelsen), AKTIVITET är UPP; PASSIVITET är NER (motsvarande 

Aktivitetsbetydelsen), HÖG STATUS är UPP; LÅG STATUS är NER (eventuellt 

överlappande med Avancemangbetydelsen), samt NORR är UPP; SÖDER är NER 

(motsvarande Geografiska betydelsen).     

    Schemat för SKALA verkade enligt CMT förekomma i två varianter: ett grundläggande 

schema för SKALA, samt en elaboration av denna som kräver en viss förutbestämd nivå. 



Dessa två betydelser verkade väl motsvara Ökningsbetydelsen respektive den Kumulativa 

betydelsen i PPAMA. Även metaforen MER är UPP; MINDRE är NER kommer från detta 

schema, vilken i PPAMA endast beskrivs som erfarenhetsmässig korrelation som även 

förekommer i mer konkreta betydelser, där kvantitet och vertikalitet alltså kan förstås i termer 

av varandra.   

      Schemat för FLYTTNING-AV-HINDER uppvisade endast en konkret betydelse av gå 

upp, där upp motsvarade öppen, vilket också självfallet är jämförbar med Öppenbetydelsen i 

PPAMA. Schemat för CENTRUM-PERIFERI gav även upphov till en enda konkret betydelse 

för materialet ur PAROLE, men denna hade ingen motsvarighet i PPAMA. 

     BEHÅLLAR-schemat gav upphov till tre betydelser (två konkreta, samt en abstrakt i den 

ontologiska metaforen KROPPEN är EN BEHÅLLARE FÖR SJÄLVET), där den 

metaforiska kom att ungefärligen motsvara Sammansmältningsbetydelsen i PPAMA. 

Sammansmältningsbetydelsen var således utifrån de föreslagna kriterierna för ett Distinct 

Sense den enda betydelsen som sammanföll med BEHÅLLAR-schemat.  

    En viktig anledning till att resultaten skiljer sig i antalet funna betydelser beror självfallet 

på den metod som använts för respektive analys: för CMT är metoden långt mer godtycklig än 

metoden i PPAMA. Eftersom kriterierna för Sanctioning Sense och Distinct Senses påbjuder 

en större systematicitet och strängare ramar gällande analysen, blir också resultatet att dessa 

betydelser blir något färre: ibland är en betydelse som förväntas distinkt i själva verket endast 

en elaboration som kan inkluderas i en annan betydelse (exempelvis den Sociala betydelsen 

som visade sig vara en elaboration av Avancemangbetydelsen, se sektion 4.2.). Nedan följer 

en teori- och metoddiskussion som belyser styrkor och svagheter, likheter och skillnader kring 

respektive teori (och tillhörande metodik) och diskuterar vidare kring dessa. 

 

5.2. Teori- och metoddiskussion 

De kognitivt semantiska teoribildningarna CMT och PPAMA baseras båda på embodied 

cognition (som utgör en av de fyra grundpelare som CS baseras på); den förra använder sig 

bl.a. av schemata medan den senare använder sig av erfarenhetsmässiga korrelationer. 

Likheterna mellan dessa båda verktyg är slående, eftersom båda grundar sig på våra kroppars 

interaktion med den socio-fysiska verkligheten. Om en skillnad ska nämnas ligger det 

möjligtvis i att schemata är en mer direkt men förenklad avbildning av principerna från dessa 

kroppsliga erfarenheter, medan erfarenhetsmässiga korrelationer istället erkänner 

samvariationen mellan två olika fenomen, som exempelvis vår högst basala erfarenhet att 

kvantitet ofta korrelerar med vertikalitet.  



    CMT menar att betydelsebildning sker på en konceptuell nivå, och att språket endast är 

manifestationer av underliggande metaforer. CMT menar därmed att det konceptuella 

metaforiska systemet utgör en nödvändig grund för språk, tanke och handling. Lakoff & 

Johnson vill underbygga sin teori genom att hävda att en s.k. mappning mellan två domäner 

gör att dessa två domäner som en följd samaktiveras, och att denna länk slutligen fixeras 

neurologiskt, dvs. biologiskt. PPAMA menar till skillnad från CMT att lexikala enheter kan 

”driva på” betydelsekonstruktion, och därmed påverka betydelsebildning. Den allra mest 

fundamentala uppfattningen om riktningen mellan språk och begreppsbildning på en 

psykologisk nivå verkar vara de motsatta mellan dessa två teorier.  

     CMT är en teori som delvis bygger på Johnsons schemata, och som i och med 

domänmappningar fungerar som en beskrivande teori över en metafors inre konstruktion. 

Detta kan möjligtvis ses som en av CMTs största fördelar, medan en av de största nackdelarna 

är att det följaktligen inte finns någon uttalad metod för att utreda ett lexems betydelse (i detta 

fall partikelverbet gå upp). Detta gör att analysen riskerar att bli något godtycklig, och att 

betydelser möjligtvis härrör ur forskarens egna (förutfattade) tankar och kategoriseringar. 

Som nämndes av Murphy (1996) ovan fullgör heller inte CMT helt kriterierna för att räknas 

som en kognitionspsykologisk modell, eftersom denna inte presenterar fakta om 

underliggande processer utan enbart om representation. CMT försummar därmed en viktig del 

i beskrivningen av betydelseöverföring, enligt Murphy. CMT kan inte heller presentera 

möjliga bevis för en betydelses etymologi till skillnad från PPAMA.   

      PPAMA, å andra sidan, föreslår enligt Invited Inferencing Theory (Traugott & Dasher 

2002) att betydelseöverföring är användarbaserad och fungerar enligt processerna pragmatisk 

förstärkning och reanalys. PPAMA beskriver däremot inte distinkta betydelsers inre 

konstruktion, utan fokuserar sig på ett lexems förväntade och principiella polysemi genom att 

postulera ett semantiskt nätverk. PPAMA graderar således betydelser från mer till mindre 

centrala. PPAMA stöds således av Rosch (1975) och prototypteorin (som härstammar från 

psykologin), som bevisat att våra mentala föreställningar organiseras runt ett mer 

centralt/prototypiskt exemplar. PPAMA med sin syn på att språket kan driva på 

betydelsekonstruktion stöds även av Whorf-hypotesen och dess svaga version som menar att 

språket har möjlighet att influera tanken.      

     Av samma orsak som ovan förkastar PPAMA ’metafor’ som ett begrepp för 

betydelseöverföring, eftersom man menar att denna traditionellt sett undergräver de processer 

som verkar när betydelseöverföring sker. Det som i CMT benämns metafor motsvaras i 



PPAMA konceptuella associationer som indirekt går via processer som erfarenhetsmässiga 

korrelationer och/eller perceptuell likhet. 

     Vad gäller denna studie bör man möjligtvis ta in partikelverbens efterföljande 

prepositioner i beräkningen (dvs. emot/mot, från, för, i, på, till, ur, och över) och deras 

påverkan på resultaten. Är det verkligen det avgränsade partikelverbet gå upp man analyserar, 

eller är det t.ex. frasen gå upp emot, eller frasen gå upp i någon, osv.? Till vilken grad 

påverkar den efterföljande prepositionen själva partikelverbets betydelse? Och skiljer sig den 

påverkansgraden beroende på vilket uttryck som undersöks? Detta snuddar vid frågan om 

kontext-oberoende, som ju hävdas av PPAMA. 

      PPAMA och det tredje kriteriet föreslår att ett Distinct Sense ska kunna kallas just 

distinkt, och därför inte enbart bör betraktas som en elaboration av en annan betydelse. Detta 

menar man handlar om kollokationer, vilket ovan förklarats som ”en begränsning av ordvalet 

i en mening av ett annat/flera ord i meningen” (Croft 2001:177, min översättning). En sådan 

begränsning handlar (i min tolkning) om just de kringliggande orden i en mening (dvs. kring 

analysobjektet: i det här fallet gå upp). Den begränsning detta innebär kan tolkas som ett slags 

kontextberoende, varpå det således verkas finnas luckor i PPAMA som språkvetenskaplig 

teori.             

 

5.3. Syntes eller antites? 

I sektion 5.2. ovan diskuterades bl.a. de båda språkpsykologiska teoriernas ställning som 

adekvat förklaringsmodell för betydelseöverföring. CMT verkar försumma de underliggande 

processerna för betydelseöverföring, medan PPAMA inte verkar beskriva betydelsers inre 

konstruktion, endast deras inbördes ordning som polysema betydelser för ett lexem (genom 

utformningen av ett semantiskt nätverk). Betyder detta då att dessa teorier således kan utgöra 

komplement till varandra? 

      Det verkar som om det finns en liten hake vad gäller de båda teoriernas mest 

fundamentala uppfattningar om betydelseöverföring: CMT ser betydelsebildning som något 

som sker på en begreppslig nivå och som sedan manifesteras med hjälp av språkliga uttryck, 

som nämndes ovan. PPAMA ser istället betydelsebildning/betydelseöverföring som 

användarbaserad, dvs. den sker i interaktion mellan människor, och genom processerna 

reanalys och pragmatisk förstärkning. På grund av detta betraktar även PPAMA 

betydelseöverföring som driven av språklig användning på en lingvistisk nivå (till skillnad för 

en begreppslig), och påverkan sker då i en motsatt riktning mot vad CMT föreslår. Att de 



båda teorierna skulle kunna ses som komplement till varandra kan på denna grund anses 

omöjlig, eller åtminstone onödig.     

 

6. SLUTSATSER  

En analys av gå upp enligt Conceptual Metaphor Theory genererade 16 betydelser (9 

konkreta, 7 metaforiska) vilka hade sitt ursprung i schemata såsom schemat för DEN 

VERTIKALA AXELN, SKALA, CENTRUM-PERIFERI, BEHÅLLARE, och 

FLYTTNING-AV-HINDER.  

     De metaforer som låg till grund för de abstrakta betydelserna var: BRA är UPP; DÅLIGT 

är NER, MEDVETANDE är UPP, MEDVETSLÖSHET är NER, AKTIVITET är UPP; 

PASSIVITET är NER, HÖG STATUS är UPP; LÅG STATUS är NER, NORR är UPP; 

SÖDER är NER, MER är UPP; MINDRE är NER, samt KROPPEN är en BEHÅLLARE 

FÖR SJÄLVET. 

    De distinkta betydelser som genererades i den del av analysen som gjordes i enlighet med 

PPAMA uppgick till 11 stycken. Dessa var: Gångbetydelsen (Sanctioning Sense), 

Förflyttningsbetydelsen, Geografiska betydelsen, Öppenbetydelsen, Avancemangbetydelsen, 

Jämförelsebetydelsen, Ökningsbetydelsen, Kumulativa Betydelsen, Aktivitetsbetydelsen, 

Medvetandebetydelsen och Sammansmältningsbetydelsen.    

   Vissa av betydelserna i de båda analysdelarna verkade stämma överens med varandra: 

Aktivitetsbetydelsen motsvarar metaforen AKTIVITET är UPP; PASSIVITET är NER, 

Medvetandebetydelsen motsvarar metaforen MEDVETANDE är UPP, MEDVETSLÖSHET 

är NER, Geografiska betydelsen motsvarade NORR är UPP; SÖDER är NER, 

Sammansmältningsbetydelsen motsvarade metaforen KROPPEN är en BEHÅLLARE FÖR 

SJÄLVET o.s.v.    

    CMT har fördelen att denna på ett överskådligt sätt kan beskriva en betydelses inre 

konstruktion genom domänmappningar. Nackdelen är att denna teori undergräver de två 

processer som antas vara underliggande betydelseöverföring enligt både PPAMA och Invited 

Inferencing Theory: reanalys och pragmatisk förstärkning.  

    Nackdelen med PPAMA å andra sidan är att denna endast jämför betydelser sinsemellan, 

medan dess fördel är att den fångar de processer som antas vara drivande för 

betydelseöverföring. Ännu en fördel är den utarbetade metoden som tillhandahåller kriterier 

för att finna distinkta betydelser (tillika ett Sanctioning Sense). 

     CMT ser betydelsebildning som något som sker på en begreppslig nivå och som sedan 

manifesteras med hjälp av språkliga uttryck, medan PPAMA betraktar betydelseöverföring 



driven av språklig användning på en lingvistisk nivå som istället har en påverkan på den 

begreppsliga nivån. Enligt detta verkar de båda teorierna vara kontrasterande snarare än 

kompletterande. Dessa resultat är intressanta i ljuset av Whorf-hypotesen som beskrevs 

inledningsvis (sektion 1), vilken i sin svaga version menar att språket delvis har en påverkan 

på tanken.  

   Denna analys av gå upp och teori- och metodjämförelse mellan CMT och PPAMA kan 

tänkas ha vikt i och med att Cognitive Semantics (CS) som en gren av Kognitiv Lingvistik 

betraktas som ett paraplybegrepp innehållande många olika teoribildningar. Komparativa 

undersökningar som gör inbördes jämförelser mellan olika kognitivt semantiska teorier bör 

möjligtvis genomföras i större utsträckning, eftersom de kan tänkas bidra till ett mer enhetligt 

perspektiv på hur språk och tanke påverkar varandra både allmänt och gällande 

betydelseöverföring.       

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammanfattning 

I denna uppsats jämförs de två teorierna för betydelseöverföring Conceptual Metaphor 

Theory, CMT (metaforer som abstraktioner härrörda ur Johnsons konkreta scheman) och 

Principled Polysemy Approach to Meaning Analysis, PPAMA (en användarbaserad syn på 

betydelseöverföring i och med processerna pragmatisk förstärkning och reanalys, samt de 

båda fenomenen erfarenhetsmässiga korrelationer och perceptuell likhet). Dessa båda 

språkpsykologiska teorier inkluderas i forskningsdisciplinen Cognitive Semantics. 

Jämförelsen av de båda teoribildningarna inkluderar även en analys av partikelverbet gå upp 

för att enklare kunna illustrera metoderna. Syftet med denna uppsats är således (1) att 

analysera partikelverbet gå upp enligt CMT och PPAMA för att kunna illustrera metoderna, 

(2) att finna styrkor/svagheter samt språkpsykologiska belägg för metoderna, samt (3) att 

utröna om metoderna kan ses som kompletterande eller kontrasterande. 

      Conceptual Metaphor Theory (CMT) gav upphov till sexton distinkta betydelser av 

partikelverbet gå upp, och av dessa var nio av det konkreta slaget, medan sju var metaforiska. 

Dessa sexton betydelser baserades på de fem underliggande schemana DEN VERTIKALA 

AXELN, SKALA, CENTRUM-PERIFERI, BEHÅLLARE och FLYTTNING-AV-HINDER.  

      Principled Polysemy Approach to Meaning Analysis (PPAMA) gav upphov till totalt elva 

olika distinkta betydelser av partikelverbet gå upp i utdraget från PAROLE: Gångbetydelsen, 

Förflyttningsbetydelsen, Geografiska betydelsen, Öppenbetydelsen, Avancemangbetydelsen, 

Jämförelsebetydelsen, Ökningsbetydelsen, Kumulativa Betydelsen, Aktivitetsbetydelsen, 

Medvetandebetydelsen och Sammansmältningsbetydelsen. Några kunde anordnas i separata 

klustrar, såsom Klustern för Hierarki, Kvantitetsklustern och Klustern för Mental Aktivitet.  

     Trots att CMT översiktligt illustrerar abstrakta betydelsers inre konstruktion och PPAMA 

rangordnar de distinkta betydelserna (yttre relationer) från centrala till perifera i enlighet med 

Rosch (1975) och prototypteorin kan de båda inte kombineras. Detta beror på den 

fundamentala uppfattningen om hur betydelseöverföring egentligen sker, där CMT menar att 

metaforer existerar på en begreppslig nivå och manifesteras med hjälp av språket, och 

PPAMA istället hävdar att betydelseöverföring sker i språklig praxis och att språket kan 

hjälpa till att driva på betydelsekonstruktion.  

 

 

 

 

 



REFERENSER: 

Alm-Arvius, Christina, 1998: An introduction to semantics. Lund: Studentlitteratur. 

Alm-Arvius, Christina, docent/universitetslektor, HT 2003: muntlig kommunikation.

 Föreläsning. Stockholms Universitet. 

Ashcraft, Mark. H, 2006: Cognition (4 uppl.) New Jersey: Pearson Education Inc. 

Bergström, Annika, under arbete: En kognitivt-semantisk studie av temperatur i svenska

 språket i konkret och abstrakt användning.  

  http://www.svenska.gu.se/svenskadoktorander/doktorander.html. (2007-11-10)

 samt http://hum.gu.se/institutioner/svenskaspraket/forsk/forskning2003.pdf

 (2007-12-18). 

Carston, Robyn, 2002: Metaphor, ad-hoc concepts and word-meaning – more questions

 than answers. UCL Working papers in linguistics 14. 

Cienki, Alan, 1997: Some properties and groupings of image schemas. I: Lexical and

 syntactical constructions and the construction of meaning, Marjolijn

 Verspoor, Kee Dong Lee & Eve Sweetser (red.) Amsterdam & Philadelphia. 

 s. 3-15. 

Clausner, Timothy C. & Croft, William, 1999: Domains and image schemas. Cognitive

 linguistics 10. s. 1-31. 

Croft, William, 2001: Radical construction grammar - syntactic theory in topological

 perspective. Oxford: Oxford University Press.  

Ejerhed, Eva, 1979: Verb-partikel-konstruktionen i svenska: syntaktiska och semantiska

  problem. I: Svenskans beskrivning 11. Stockholm. s. 49-64. 

Ekberg, Lena, 1989: Gå till anfall och falla i sömn. En strukturell och funktionell beskrivning

  av abstrakta övergångsfraser. (Lundastudier i nordisk språkvetenskap A 43.)

  Lund. 

Ekberg, Lena, 1995: Image schemas and lexical polysemy: The case of Swedish runt

  ’around’. I: Working papers in linguistics 25. University of Trondheim,

  Department of Linguistics. s. 23-42.  

Ekberg, Lena, 1997: The mental manipulation of the vertical axis: how to go from up to

 out, or from above to behind. I: Lexical and syntactical constructions and the

 construction of meaning, Marjolijn Verspoor, Kee Dong Lee & Eve Sweetser

 (red.) Amsterdam & Philadelphia. s. 69-87. 

Ekberg, Lena, 2002: Symmetri eller asymmetri? Kognitiva principer för betydelseutveckling

  med exempel från fornsvenskan, Arkiv för nordisk filologi 117. s. 197-219.  



Evans, Vyvyan, 2004: The structure of time. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins

  Publishing Company. 

Evans, Vyvyan, 2005: The meaning of time: polysemy, the lexicon and conceptual

  structure. Journal of linguistics 41-1. s. 33-75.   

Evans, Vyvyan, 2006: Lexical concepts, cognitive models and meaning-construction.

  Cognitive linguistics 17-4. s. 491-534. 

Evans, Vyvyan & Green, Melanie, 2006: Cognitive linguistics - an introduction. Edinburgh:

  Edinburgh University Press. 

Evans, Vyvyan, Bergen, Benjamin K., & Zinken Jörg, 2006: The cognitive linguistics

  enterprise: an overview. I: Evans, Vyvyan, The cognitive linguistics reader.

  London: Equinox Publishing Company.    

Evans, Vyvyan & Tyler, Andrea, 2004: Spatial experience, lexical structure and motivation:

  the case of in. I: Radden, Günther and Klaus-Uwe Panther. Studies in

  linguistic motivation. Berlin/New York: Mouton de Gruyter. s. 157-192. 

Evans, Vyvyan & Tyler, Andrea, 2005: Applying cognitive linguistics to pedagogical

 grammar: the english prepositions of verticality. Revista Brasiliera de

 linguistica applicada 5-2. s. 11-42.   

Gibbs, Raymond W. & Steen, Gerard J., 1997: Metaphor in cognitive linguistics. 

 Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. 

Gentner, Derdre & Goldin-Meadow, Susan. (red.), 2003: Language in mind: advances in the

 study of language and thought. Cambridge, MA: MIT Press. 

Grady, Joseph, 1997a: THEORIES ARE BUILDINGS revisited. Cognitive linguistics 4. 

 s. 267-290.  

Grady, Joseph, 1997b: Foundations of meaning: primary metaphors and primary scenes.

 Berkeley: University of California. 

Györi, Gabor, 2002: Semantic change and cognition. Cognitive linguistics 13–2, s. 123–166.   

Gärdenfors, Peter, 2000: Hur homo blev sapiens: om tänkandets evolution. Nora: Nya Doxa. 

Haser, Verena, 2005: Metaphor, metonymy, and experientialist philosophy: challenging

 Cognitive Semantics. Berlin: Mouton de Gruyter.  

Heine, Bernd, Claudi, Ulrike & Hunnemeyer, Friederike, 1991: From cognition to grammar

 – evidence from African languages. I: Traugott, Elizabeth Closs & Heine,

 Bernd. (red.): Approaches to grammaticalization. Vol 1. Amsterdam: John

 Benjamin. 



Hylland Eriksen, Thomas, 2004: Rötter och fötter: identitet i en föränderlig tid. Nora: Nya

 Doxa. 

Johnson, Mark, 1987: Body in the mind: the bodily basis of meaning, imagination & reason.

 Chicago: University of Chicago Press.  

Johnson, Mark & Lakoff, George, 2002: Why cognitive linguistics require embodied

 realism. Cognitive linguistics 13-3. s. 245-263.  

Johnson, Roy, 1994: Studying fiction: a guide and study Programme. Manchester:

 Manchester University Press. 

Kövecses, Zoltan, 2002: Metaphor- a practical introduction. Oxford: Oxford University

 Press. 

Kövecses, Zoltan, 2005: Metaphor in culture: universality and variation. Cambridge:

 Cambridge University Press. 

Lakoff, George, 1987: Women, fire, and dangerous things. What categories reveal about the

  mind. Chicago & London:  

Lakoff, George, 1993: The contemporary theory of metaphor. Ortony, Andrew. (red.), 1993:

 Metaphor and thought, (2 uppl.). New York: Cambridge University Press. 

Lakoff, George. Index of metaphors. http://cogsci.berkeley.edu/lakoff/metaphors/ 

 (2007-10-11). 

Lakoff, George & Johnson, Mark, 1980: Metaphors we live by. Chicago & London:

 University of Chicago Press. 

Lakoff, George & Johnson, Mark, 1999: Philosophy in the flesh: the embodied mind and its

 challenge to Western thought. New York: Basic Books Group. 

Langacker, Ronald, 1987: Foundations of cognitive grammar. Vol. 1. Stanford, CA:

 Stanford University Press. 

Larsson, Ulf, 2004: De fyra elementen: en semantisk motivstudie i Gunnar Ekelöfs En Mölna-

 Elegi. Stockholm. 

Ledin, Per, 1988: Att starta upp betyder mer än att starta. I: Språkvård 1988-2. s. 27-39. 

Lindner, Susan Jean, 1983: A lexico-semantic analysis of English verb-particle 

 constructions with OUT and UP. Bloomington, Indiana: Indiana University

 Linguistics Club. 

Mandler, Jean, 1988: How to build a baby: on the development of an accessible

 representational system. Cognitive development 3. s. 113-136. 

Mandler, Jean, 1992: How to build a baby II: conceptual primitives. Psychological Review

 99. s. 587–604. 



Mandler, Jean, 1996: Preverbal representation and language. I: Bloom, Paul, Mary Peterson,

 Lyn Nadel & Merril Garrett (red.), Language and space. Cambridge, MA: MIT

 Press. s. 365–384. 

Morgan, Pamela S., 1997: Figuring out figure out: metaphor and the semantics of the English

 verb-particle  construction. I: Cognitive linguistics 8. s. 327-357. 

Murphy, Gregory, 1996: On metaphoric representation. Cognition, 60. s. 173-204.  

Norén, Kerstin, 1985: Partikelverb – är det något särskilt? I: Svenskans beskrivning 15.

 Göteborg. s. 375-386. 

Norén, Kerstin, 1996: Svenska partikelverbs semantik. (Nordistica Gothoburgensia 17. Acta

 Universitatis Gothoburgensis.) Göteborg. 

Ortony, Andrew. (red.), 1993: Metaphor and thought, (2 uppl.). New York: Cambridge

 University Press. 

Passer, Michael. W. & Smith, Ronald. E., 2007: Psychology: the science of mind and

  behavior. (3 uppl.) Boston, Massachusetts: McGraw-Hill Education.  

PAROLE, Språkbanken, Göteborgs universitet. http://spraakbanken.gu.se/lb/parole/ 

 (2007-09-14). 

Rakova, Marina, 2003: The extent of the literal – metaphor, polysemy and theories of

  concepts. Basingstoke: Palgrave. 

Rosch, Eleanor, 1975: Cognitive representations for semantic categories. Journal of

  experimental psychology:  General 104. s. 192–233. 

Saeed, John, I., 2003: Semantics. Oxford: Blackwell Publishers. 

Stern, Josef, 2000: Metaphor in context. Cambridge, MA: MIT Press. 

Strzelecka, Elzbieta, 2003: Svenska partikelverb med in, ut, upp, och ner – en semantisk studie

  ur ett kognitivt perspektiv. Uppsala: Uppsala universitet. 

Svanlund, Jan, 2001: Metaforen som konvention. Graden av bildlighet i svenskans vikt- och

  tyngdmetaforer. Stockholm: Almqvist & Wiksell. 

Svanlund, Jan, 2007: Metaphor and convention. Cognitive linguistics 18-1. s.47-89. 

SAOB, Svenska Akademiens Ordbok. 2004. Lund. 

SAOL, Svenska Akademiens Ordlista över svenska språket. 1998. 12 uppl. Stockholm. 

Teleman, Ulf, 2000: SAG, Svenska Akademiens Grammatik. Stockholm: Svenska Akademien:

  Norstedts ordbok.  

Tyler, Andrea & Vyvyan Evans, 2001: Reconsidering prepositional polysemy networks: the

  case of over. Language 77-4. s. 724-765. 



Tyler, Andrea & Vyvyan Evans, 2003: The semantics of English prepositions. Cambridge:

  Cambridge University Press. 

Tyler, Andrea & Vyvyan Evans, 2004: Applying cognitive linguistics to pedagogical

  grammar: the case of over. I: Achard, Michael & Susanne Niemeier (red.)

  Cognitive linguistics, second language acquisition, and foreign language

  teaching. Berlin: Mouton de Gruyter. s. 259-282. 

Traugott, Elizabeth Closs & Richard B. Dasher, 2002: Regularity in semantic change.

  Cambridge: Cambridge University Press. 

Ungerer, Friedrich & Jörg Schmid, 1996: An introduction to cognitive linguistics London:

  Longman.  

Vogel, Anna, 2004: Swedish dimensional adjectives. Stockholm. 

Wittgenstein, Ludvig, 1997: Philosophical investigations. Cambridge, MA: Blackwell

  Publishers Ltd. 

 
 


