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Abstract 

Uppsatsen undersöker hur en religiös föreställningsvärld framställs och vill övertyga i den 

moderna berättelsen Ödehuset av William Paul Young. Detta kontrasteras mot en klassisk 

berättelse från 1678, Kristens resa av John Bunyan. Analysen utgår från ett narrativt 

perspektiv där handling, karaktärer och miljö är viktigaste begrepp för att ge metaforerna 

kontext. I narrativet finns peripetier – vändpunkter – som utgör undervisningen om 

föreställningsvärlden. Metaforerna kring dessa analyseras utifrån en trestegsmetod som 

innehåller sortering, generell och kontextuell analys. Metaforerna analyseras också med hjälp 

av metaforteori om riktningar, jämförelse med objekt, och kulturell prioritering. Resultatet 

visar en förskjutning i det metaforiska språket som betonar miljön, ”kvinnliga” uttryckssätt, 

och individualism. Metaforerna kategoriseras i natur och riktning och vill anknyta till det 

jordnära och till ett positivt växande som har med kärlek och inre mognad att göra. Till 

skillnad från det äldre metaforspråket är de inte heller så explicit knutna till Bibeln. 

 

Nyckelord: Religiös föreställningsvärld, homiletik, didaktik, allegori, uppbyggelselitteratur, 

narrativ, peripeti, metafor 
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1. Inledning 
Ett barn skrev till Gud: 
 

Ett av dina moln såg ut som ett otäckt ansikte. Jag blev jätterädd. Lova att aldrig göra om det. Ellen1 
 

Barnet grundar antagligen sin uppfattning på olika föreställningar: Att Gud bor uppe bland 

molnen i himlen, att han lyssnar på den som ber om något, och att den synliga världen 

påverkas av den osynliga. Några egenskaper hos molnet har fört barnets tankar till ett ansikte. 

Bilden är fylld av känslor, och upplevelsen blir till en kort berättelse av vad som hände. 

Utifrån denna berättelse uppmanar barnet Gud att inte skrämmas med molnen. 

     En föreställningsvärld innehåller bilder och uppfattningar om sakers inbördes förhållande. 

Utifrån våra föreställningsvärldar agerar vi. Personligen tycker jag att föreställningsvärldar 

som innehåller andliga inslag är de mest intressanta, och kanske också de svåraste att förstå. 

Vad döljer sig i orden som berättar om verkligheten, om människan och Gud, i en religiös 

kontext? Det religiösa språket, och de sanningsanspråk det försöker förmedla, intresserar mig. 

Med en bakgrund inom frikyrkan, där bibliska berättelser och texter ingår i doxa,2 går jag in i 

uppgiften att studera och analysera den ”övertygande” strukturen i två religiösa böckers 

undervisning om en föreställningsvärld: En nyskriven roman med titeln Ödehuset av 

författaren William Paul Young, och 1600-talsklassikern Kristens resa av John Bunyan.  
 

2. Bakgrund 
Bakgrunden inkluderar en introduktion till materialets genrebakgrund där homiletik, didaktik, 

allegori och uppbyggelselitteratur är grundläggande. Materialet placeras sedan i denna kontext 

och i sin retoriska situation. 
 

2.1 Genrebakgrund 
Först ges en introduktion till homiletik, följt av introduktion till didaktik, allegori, och 

uppbyggelselitteratur. 
 

2.1.1 Homiletik 

Homiletik är läran om predikokonsten. Det grekiska ordet homilia betyder konversation. Det 

mest utmärkande draget för kristen predikan består av diskussion av en biblisk text och har 

sitt ursprung i rabbinsk predikan i synagogor. Diskussionen är ofta en relativt enkel och 
                                                
1 Marshall och Hample ([1966] 1982), s 37. 
2 Doxa är grekiska för “lära” och står för allmänt spridda uppfattningar hos en grupp människor. Se till exempel 
Hellspong (2004a), s 197-198. 
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informell muntlig tolkning av en biblisk text. Augustinus (354-430) De doctrina christiana 

har kallats den första och viktigaste kristna retoriska avhandlingen. Augustinus diskuterar 

regler för att upptäcka bibliska texters mening. Han förutsätter kärleksregeln (som utgår från 

det dubbla kärleksbudet i Bibeln om att älska Gud och medmänniskorna) som det ultimata 

kriteriet utifrån vilket en tolkning kan bedömas som giltig. Augustinus skriver också att en 

predikants tre plikter är att undervisa, behaga och röra, i enligt med Ciceros ord om en talare.3 

Andra har menat att homiletik inte alls är retorik. Den schweiziske teologen Karl Barth (1886-

1968) som ledde en neo-ortodox rörelse menade att det inte handlar om att predikanten ska 

förklara gudomliga sanningar i en viss retorisk situation. Predikanten ska inte förklara den 

bibliska texten utan lyda den. Det är inte predikantens uppgift att ta publiken till Jesus – Jesus 

ska istället komma till publiken.4  

     Under medeltiden användes ofta exempla från skriften, från helgons liv och från profan 

litteratur i predikan. Under renässansen och reformationen fick en predikan som innehöll 

profan exempla hård kritik då det ansågs olämpligt vid utläggningen av Bibelns budskap, som 

ju var Guds ord.5    
 

2.1.2 Didaktisk litteratur 

Didaktik kommer från ett grekiskt ord som betyder ”det som undervisar”. All litteratur som 

undervisar om något kan kallas för didaktisk litteratur. I Europa producerades mycket 

didaktisk litteratur under medeltiden. Det mesta var skrivet på vers och handlade om att guida 

läsaren till det goda livet och en helig livsstil. Under 1700-talet fick didaktisk poesi ett 

uppsving igen. Verk från denna tid ter sig ofta komiska på ett naivt sätt för oss idag.6 

     Idag talas det mer om litteraturdidaktik än om didaktisk litteratur inom pedagogiken. Det 

växer fram en ny syn på litteraturläsningen i grundskolan och gymnasiet som hör ihop med 

paradigmskiftet då modernism lämnas för postmodernism. Den neutrala vetenskapen 

kritiseras och uppfattningen att tid och kultur formar människor och kunskap får allt större 

utrymme.7 Litteratur kan ses som ett sätt att tänka och som något som hör hemma i alla 

skolämnen. Det går alltså att basera undervisning på litteratur. Men syftet med litteraturen 

måste skiljas från läroböckernas syfte. Litteraturdidaktik handlar mer om att lära sig tänka 

själv och att tolka innehåll.8 Om tyngdpunkten i traditionell didaktisk litteratur ligger på att 

                                                
3 Kneidel [2001], s 347. 
4 Ibid, s 349. 
5 Ibid, s 347-348. 
6 Cuddon (1998), s 224. 
7 Arfwedson (2006), s 6-8. 
8 Langer (2005), s 157. 
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författaren förmedlar sanningar, ligger alltså tyngdpunkten i litteraturdidaktik på att läsaren 

gör egna ställningstaganden och reflektioner. 

     Inom litteraturdidaktiken är föreställningsvärld ett begrepp som har definierats som ”den 

värld av förståelse som en person besitter vid en given tidpunkt.”9 En litteraturbaserad 

undervisning handlar om att bygga föreställningsvärldar som ett sätt att skapa sammanhang 

och mening. Föreställningsvärldarna förändras då idéer utvecklas.10 
 

2.1.3 Allegori 

Allegori kommer från ett grekiskt ord som betyder ”att tala på annat sätt”. En allegori är en 

berättelse av obestämd längd i dikt eller prosa som har ett dubbelt budskap. Den kan förstås 

på två nivåer. Den mest kända allegorin som är skriven på det engelska språket är just 

Kristens resa från 1678 av Bunyan. Det är en allegori om kristen frälsning.11 

     Många myter är allegorier som försöker förklara universella fakta. Man kan därför säga att 

allegorins ursprung är religiöst. Allegoriskt språk genomsyrar Gamla och Nya testamentet i 

Bibeln då händelser i Gamla testamentet är bilder för händelser i Nya testamentet. I 

Matteusevangeliet till exempel förklaras att i Höga Visan är Salomo en bild för Kristus och 

drottningen av Saba en bild för kyrkan. Gamla testamentets påskalamm är en bild för Kristus, 

och så vidare. Denna typ av allegorier grundas i en föreställningsvärld där verkligheten består 

av två förenade och motsvarande världar: den fysiska och den andliga. Den synliga världen är 

en uppenbarelse av den osynliga. Tolkningen av dessa allegorier är därför teologisk.12    
 

2.1.4 Uppbyggelselitteratur 

Religiösa böcker utom strikt teologiska eller dogmatiska verk kan definieras som 

uppbyggelselitteratur. Uppbyggelselitteratur riktar sig till troende människor och har som mål 

att stärka den inre människan under tider av tvivel och svaghet. Uppbyggelselitteraturen är till 

för att användas i personlig andakt, i meditation och bön. Exempel på kategorier inom 

uppbyggelselitteraturen är bönböcker, böcker för daglig meditation, bibelberättelser, 

allegoriska berättelser om till exempel pilgrimsvandring till den himmelska staden, olika 

berättelser om speciella erfarenheter i form av till exempel vittnesbörd, brev och dagböcker.13  

                                                
9 Langer (2005), s 23. 
10 Ibid, s 29. I en process med fyra stadier bygger läsaren upp en föreställningsvärld baserad på litteraturen och 
förhåller sig till den: Hon hittar ledtrådar att orientera sig efter, rör sig inne i föreställningen, stiger ur den och 
reflekterar, och distanserar sig. Arfwedson (2006), s 38, refererar till forskning utförd av Judith Langer (1992): 
Literature Instruction. A Focus on Student Responses. New York/ Cambridge.  
11 Cuddon (1998), s 20-21. 
12 Ibid, s 21-22. 
13 http://www.gameo.org/encyclopedia/contents/D493ME.html hämtad 2012-05-07, 10:17. 
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2.2 Materialets genre och retoriska situation 
Böckerna som utgör materialet för analysen är som tidigare nämnt Ödehuset av William Paul 

Young och Kristens resa av John Bunyan. Materialet hör hemma där didaktiken, allegorin och 

uppbyggelselitteraturen möts. Den bakomliggande genren är homiletiken. Det handlar dock 

inte om att författarna med en speciell bibeltext i grunden lägger fram en tolkning av den. Det 

handlar snarare om att författarna utifrån en helhetstolkning av Bibeln vill undervisa om en 

övergripande religiös föreställningsvärld med hjälp av allegoriskt berättande. Om Kristens 

resa har sagts att den är öppet didaktisk,14 och den omtalas allt som oftast som en allegori.15 

Men bildspråket är i stor utsträckning tolkat så att läsaren inte lämnas med enbart ett förklätt 

budskap som i en ”ren” allegori. I böckerna utvecklas kunskapen om den religiösa 

föreställningsvärlden steg för steg. Det handlar om vem Gud är, och hur människans 

förhållande till Gud och andra människor bör vara. Författarna ansluter sig till en uråldrig 

tradition av berättande. Berättelsen står för människans ”rikaste gestaltning av sin upplevda 

värld.”16 Genom att använda berättelsen kan predikan bli personlig. Författarna vill guida 

läsarna till det goda livet utifrån övertygelsen om vissa sanningar så som de upplever dem, 

och stärka läsarnas tro på Gud. Det handlar om att predika allegoriskt i en didaktisk litteratur 

där samtalet står i fokus. 

     En retorisk situation består av ett påträngande problem, en publik, och tvingande 

omständigheter. Detta måste talaren ta hänsyn till vid formandet av sitt budskap.17 Inom 

homiletiken kan budskapet generellt sett formas på två sätt: antingen är det en missionerande 

predikan vars mål är att övertyga individer som är neutralt eller fientligt inställda till ett 

budskap om tro, eller så är det en predikan vars mål är att förklara grundläggande trossatser 

för intresserade och redan troende. Ofta är det dock inte så strikt uppdelat. Individer, oavsett 

om de tror eller inte, har ofta ett behov både av att få höra tron motiverad och utvecklad.18 Det 

är därför svårt att uttala sig exakt om vilken publik författarna riktar sig till. Vad som kan 

sägas är att Bunyan utgår mycket explicit från Bibeln genom direkta citat eller anspelningar, 

och genom att nämna symboler, platser, människor och händelser från Bibeln som kräver en 

insatt publik.19 Young däremot kräver bara att publiken har en ytlig och grundläggande 

uppfattning av vad kristendom är. Young har inte ett bibliskt språk som Bunyan, och visar 

                                                
14 Hein (2002), s 32. 
15 Se till exempel Batson (1984), kap 3. 
16 Hellspong (2004b), s 27. 
17 Bitzer [1968], s 220-222.  
18 Kneidel [2001], s 349. 
19 Se gärna en svensk översättning av The Pilgrim’s Progress med hänvisningar till bibelverser i texten. 
https://sites.google.com/site/bibeltro/bunyan1 hämtad 2012-05-06, 10:45. 
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inte explicit en förankring i den kristna traditionen. Det finns dock inga skäl att tro att Young 

enbart är intresserad av att övertyga om en egen religiös föreställning frikopplad från den 

kristna traditionen. Därmed inte sagt att Bunyan riktar sig till en troende publik och Young till 

en icke troende. Det kan antas att allmänhetens bibelkunskap både inom och utanför kyrkan 

skiljer sig en del mellan de olika tidsepokerna. Det är omständigheter att ta hänsyn till när 

budskapet utformas. 

     Omständigheterna utgörs också av författarnas perspektiv på situationen människan 

befinner sig i. Predikan har alltid haft som sitt yttersta mål att vårda människors själar. Från 

ett negativt perspektiv innebär det att hjälpa inbitna syndare som kämpar för att nå himlen. 

Från ett positivt perspektiv innebär det att hjälpa ofulländade himmelska medborgare under 

deras besök på jorden.20 De båda perspektivens utgångspunkt skiljer sig dramatiskt åt: är 

människans identitet starkast förknippad med synd eller med himmelskt ursprung? Måste 

människan kämpa mot målet eller tillhör hon det redan? Om det ska hårddras kan man säga 

att Bunyan antagit ett negativt perspektiv då hela berättelsen går ut på att huvudkaraktären ska 

undvika frestelser och kämpa sig fram till himlen. Young däremot har antagit ett positivt 

perspektiv då hans berättelse är mer kravlös och positivt inställd till människan – en relation 

med Gud präglad av kärlek är möjlig för människan redan här och nu trots hennes 

otillräcklighet. De två generella perspektiven på publiken aktualiserar diskussionen om den 

retoriska situationen: Avgör den retoriska situationen hur man kan tala, eller formar talet den 

retoriska situationen?21 Här är det alltså så att undervisningen formas av ett perspektiv som 

finns i författarens inre föreställningsvärld. Samtidigt kan det upplevas som ett tvingande 

perspektiv som dikterar hur han bör undervisa. 

     Vilket perspektiv författaren än antar så har pathos22 alltid spelat en avgörande roll i 

övertygandet inom homiletiken. En anledning till det är att predikan ständigt berör hopp och 

tvivel, och där den viktigaste frågan, som det påträngande problemet, är: ”Vad ska jag göra 

för att bli frälst?”23 Denna fråga utgår Bunyan explicit ifrån. Hos Young är den frågan mer 

implicit, medan frågan om hur det kan finnas en god Gud mitt i allt lidande och ondska, är 

explicit. Båda författarna försöker övertyga om att Gud bara är god, trots allt lidande 

huvudkaraktärerna får utstå. 

     Försvårande omständigheter för budskapet är allt som är påhittat i berättelserna. När man 

försöker tala om sanningen kan man inte hitta på saker. Vissa inslag kan till och med vara 
                                                
20 Kneidel [2001], s 349. 
21 Se Bitzer [1968], s 217-225, och Vatz [1973], s 226-231. 
22 Pathos är de känslor som väcks hos mottagarna. Se till exempel Hellspong (2004a), s 50. 
23 Kneidel [2001], s 349-350. 
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provokativa, kanske särskilt när de avviker för starkt från den traditionella uppfattningen av 

vad som hör ihop med Bibeln och kristendomen. 
 

3. Syfte och frågor 
Det övergripande syftet med studien är att ta reda på hur modernt religiöst metaforiskt 

narrativ i didaktisk litteratur vill skapa en övertygande religiös föreställningsvärld, i 

jämförelse med klassisk litteratur i samma genre. Nyckelbegreppen som analysen utgår ifrån 

är narrativ, peripeti och metafor.24 

     Följande frågor ska vara vägledande för analysen: 

• Om peripetier finns i narrativet i Ödehuset, vad vill de övertyga om? 

• Hur formas Ödehusets undervisning av metaforerna i narrativet kring eventuella 

peripetier, och hur bidrar metaforerna till att göra undervisningen övertygande? 

• Om motsvarande peripetier från Ödehuset finns i Kristens resa, hur formas då 

undervisningen om dem? 
 

3.1 Tidigare forskning 
Brigitte Mral skriver i sin studie av tre frikyrkoförlags utgivning kring 1990 att ”vanliga” 

romaner är sällsynta. Förlagen satsar på uppbyggliga berättelser ur livet. En existerande 

misstro mot fiktionslitteratur kan bero på att i traditionell frikyrklig doxa står sådan litteratur 

för osanning och fördärvligt tidsfördriv. I en enkätundersökning utförd bland medlemmarna i 

en kristen bokklubb fick de tillfrågade rangordna sina preferenser. Det de ville läsa om var 

först och främst ”livsöden”, sedan ”själavård” följt av ”trosfrågor”. På delad sista plats kom 

religiösa romaner.25 Vid tidpunkten för studien fanns Kristens resa på Libris boklista, vilket 

den inte längre gör. Däremot finns Ödehuset där nu. I studien tas en diskussion av Wolfgang 

Iser upp. Han talar om sanningsenlighet och påhitt, och om polariteten mellan begreppen. Iser 

nämner Kristens resa som exempel. I Kristens resa länkas sanningsanspråk och påhitt 

samman med hjälp av uppbyggelsen. Kristens resa var från början Bunyans själsliga dagbok: 

ett vittnesbörd om vad som hänt i hans innersta. Vittnesbörd inom den kristna traditionen ska 

framföras som en verklig persons sanning. Finns det ett tydligt uppbyggelsesyfte med 

berättelserna som innehåller både sanning och påhitt är de godtagbara.26 

                                                
24 Narrativ är berättelse. Peripeti står för en plötslig förändring – en vändpunkt som innebär omkastning av 
omständigheter i en berättelse. Metafor är en överföring av betydelse från ett objekt till ett annat. ”Du är en 
pärla” kan till exempel betyda att du är speciell och värdefull. Se teoriavsnittet s 9-13. 
25 Mral [1993], s 140.  
26 Ibid, s 146-147. 



Ida Björgvinsson, C-uppsats i retorik 

    7 
   
   
 

     Karin Wennström har studerat metaforbruk i frikyrklig tradition, och diskuterar genus-, 

generations- och tidsaspekter. Manliga metaforer är mycket etablerade: Jesus som Guds son, 

herde, herre.27 Traditionella gudsmetaforer som fader, konung, och härskare har dock numera 

kompletterats med andra metaforer som framförallt kvinnor ofta nämner när de talar om Gud: 

förälder, vän, trädgårdsmästare och älskare.28 Den äldre generationen beskriver himlen med 

följande ord: ”En liten vit stad, gator av guld, harpospel och änglar.”29 Yngre ser mer 

naturnära på himlen, till exempel: ”…min brorsa sa när han var liten… då sa pappa: om du 

vill åka skidor i himmelen så finns det säkert skidbackar.”30 I kristen doxa finns ett 

tidsperspektiv som innefattar en tro på ett liv efter döden. Det finns en tro på att Gud står 

utanför tid och rum. På denna uppfattning byggs metaforiska föreställningar om himlen.31 En 

intervjuad kvinna i 25-årsåldern vänder också på begreppen uppe och nere, och ifrågasätter 

vad som egentligen är uppåt. Jordnära erfarenheter är viktiga för hennes förståelse av Gud.32 

     Hur narrativ, historicitet och metafor hör ihop och påverkar varandra har Roland C. Arnett 

skrivit om. Vår narrativa bakgrund påverkar hur vi väljer metaforer och hur vi förstår 

metaforer.33 En av frågorna som Arnett ställer är hur en narrativ bakgrund om 

trosföreställningar kan behållas samtidigt som den möter den föränderliga historien. Han 

skriver att metaforer måste ändras för att kunna knyta an till narrativ och historisk verklighet 

på ett relevant sätt. Det handlar alltså både om stabilitet och om förändring. Arnett är 

övertygad om att ett narrativ om tro kan vara relevant i en viss historisk tid om metaforen är 

den sammanbindande länken mellan narrativ och historicitet.34 När metaforerna varieras 

genom historien, varieras samtidigt narrativet utan att förlora sin innersta betydelsekärna.35 

     Narrativ används för att rättfärdiga värderingar i religiös argumentation. Argumentationens 

rationalitet bygger på erfarenheter. Utgångspunkten för religiös argumentation i den kristna 

traditionen är Bibeln, som bygger på historiska och imaginära berättelser. Jesu undervisning 

bygger i stor utsträckning på liknelser, och Bibeln innehåller berättelser om hans liv. Bibliska 

metaforer blir trovärdiga genom sin interna överensstämmelse med varandra och genom att 

stämma överens med människors erfarenheter. Intern och extern överensstämmelse är alltså 

viktigt. Ändå finns det fullt av paradoxer bland metaforerna i det religiösa språket som tvingar 

                                                
27 Wennström [1993], s 180. 
28 Ibid, s 206. 
29 Ibid, s 189. 
30 Ibid, s 190. 
31 Ibid, s 196-197. 
32 Ibid, s 204-205. 
33 Arnett [1998], s 141. 
34 Ibid, s 143-144. 
35 Ibid, s 152. 
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fram ett nytt tänkande. Hela det bibliska narrativet bygger på paradoxer, där Jesus är den 

överbryggande länken. Guds perfekta rättvisa och Guds perfekta nåd till exempel, kan bara 

förenas på grund av Jesu död på korset. Det finns en uppsättning av narrativa paradigm som 

representerar olika perspektiv i den kristna föreställningsvärlden.36 

     Brett A. Miller har bland annat intresserat sig för frågan vilken unik funktion metaforer har 

i religiös diskurs. Han återkommer till George Lakoffs och Mark Johnsons teori om 

erfarenheten som kunskapskälla. Retorisk perspektivism är ett viktigt begrepp i hans artikel 

om religiösa metaforer. Vi bör inte fokusera på tingen i sig, utan på relationerna mellan ting. 

Metaforer fungerar som perspektiv där vi ser på något i termer av något annat. Vi förstår 

verkliga ting bättre när vi har fått nya perspektiv på dem. Här är Kenneth Burkes teorier det 

Miller utgår ifrån. Miller skriver också om det paradoxala i det religiösa språket och utreder 

paradoxala metaforer om Jesus: han är herde och får, far och son, domare och offer, kung och 

tjänare, och så vidare. Således förstås den religiösa föreställningsvärlden enligt Miller genom 

nyckelordet perspektiv. När motsatta perspektiv samtidigt ger en förklaring av till exempel 

Jesus uppstår en paradox som enligt Miller är en grund för det religiösa språket.37 

     En studie gjord av Thomas Steger, professor i företagsekonomi med inriktning mot 

organisation och ledarskap,38 visar på en metod att använda i metaforanalys. Utifrån en 

kortfattad litteraturgenomgång av olika sätt att beskriva, och sätt att se på metaforen, utgår 

metoden från att man via analys av metaforer i individers narrativ kan få en inblick i outtalade 

värderingar, trosföreställningar och antaganden. Metaforer är alltså inte bara konventionella, 

utan också individuella. Steger fokuserar på metaforers specifika betydelse i dess specifika 

kontext.39 Steger visar hur han genom att analysera intervjuer med enskilda personer om hur 

de ser på företaget de arbetar i, kan upptäcka mer av vad till exempel deras frustration bottnar 

i. För en person handlade det om djupt liggande uppfattningar om rättvisa och hämnd, då hans 

metaforspråk handlade om domare och straff. Uppfattningarna var inte explicit uttalade, även 

om det i situationen direkt gick att uppfatta känslan av frustration.40 

                                                
36 Hobbs, s 255-257. 
37 Miller [1999], s 214-233. Miller refererar till Burke, K. (1945). A grammar of motives. New York: Prentice-
Hall. 
38 http://www2.uni-erfurt.de/organisationslehre/mitsteg.htm hämtad 2012-06-05, 13:42. 
39 Steger [2007], s 3-6. Stegers metod presenteras kortfattat under rubriken Metod, då den delvis kommer att 
användas i analysen av materialet. 
40 Ibid, s 11-14. 
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3.1.1 Sammanfattning av tidigare forskning 

Frikyrkoförlag satsar på uppbyggliga berättelser ur livet, eftersom det svarar mot efterfrågan. 

Uppbyggelsesyftet förenar sanningsanspråk och påhitt, och gör en berättelse trovärdig. 

Trovärdigheten beror också på om berättelsen framställs som en verklig persons sanning. 

     Metaforbruket i frikyrklig kontext har traditionellt varit präglat av manliga metaforer. De 

har nu kompletterats av andra metaforer som framförallt kvinnor använder. Dessa inkluderar 

Gud som förälder, vän, trädgårdsmästare och älskare. Traditionella metaforer om himlen har 

kompletterats med mer jordnära metaforer. Traditionella tankar om riktningar som upp och 

ner i den religiösa föreställningsvärlden är ibland ifrågasatta. 

     Metaforen kan förena historicitet och narrativ och göra en berättelse trovärdig. Ett narrativ 

kan varieras genom historien utan att förlora sin innersta betydelsekärna. 

     Bibelns narrativ är argumentationens utgångspunkt i kristen tradition. Det finns gott om 

metaforer i bibliskt narrativ, och deras trovärdighet kommer genom intern överensstämmelse 

och genom överensstämmelse med människors erfarenheter. Det bibliska narrativet med sina 

metaforer bygger på paradoxer med Jesus som överbryggande länk. 

     Analys av metaforer i narrativ kan ge inblick i implicita värderingar, trosföreställningar 

och antaganden. I forskningen har jag dock inte funnit teorier om hur narrativ och metaforer i 

religiös didaktisk litteratur vill övertyga sin samtid. Jag har inte heller funnit någon forskning 

om förnyelse av traditionen av metaforiskt berättande i religiös didaktisk litteratur. Genom 

förklaringar av försök till övertygande och till eventuell förnyelse kan vi förstå mer av hur 

vårt tänkande kan vara strukturerat när det gäller trosföreställningar, och vad det är som skulle 

kunna övertyga oss att acceptera vissa tankebilder som sanna.  
 

4. Teori 
Narrativ, peripeti och metafor är nyckelbegrepp för analysen. Narrativ organiserar vår 

erfarenhet av människor, platser, händelser och handlingar. De hjälper oss att tolka vår 

omvärld genom att ge sammanhang åt våra olika erfarenheter. Narrativ finns till exempel i 

olika typer av texter, drama, sånger, konstformer, samtal och intervjuer. De innehåller minst 

två händelser, har en kronologisk ordning där händelserna är relaterade till varandra, 

innehåller någon slags förändring, och handlar om ett subjekt.41 Peripeti står för en plötslig 

förändring – en vändpunkt som innebär omkastning av omständigheter i en berättelse.42 

Metafor kommer från det grekiska meta som betyder ”över” och ferein som betyder ”att 

                                                
41 Foss (2009), s 307-308. 
42 Cuddon (1998), s 659. 
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bära”. En metafor överför vissa aspekter från ett objekt till ett annat. Ett bildled representerar 

ett sakled, och vi förstår sakledet via bildledet.43 I metaforen ”sjön är en spegel” förstår vi en 

egenskap hos sjön som är sakledet, via bildledet spegel: Nämligen att sjön för tillfället har en 

jämn och blank yta. Nedan beskrivs teoretiska utgångspunkter i det narrativa perspektivet, och 

teori kring begreppet peripeti. Sedan följer teoretiska utgångspunkter i den metaforteori 

analysen utgår ifrån. 
 

4.1 Det narrativa perspektivet 
Det narrativa perspektiv som Rybacki och Rybacki beskriver, tar sin utgångspunkt i Fishers 

narrativa paradigm. Deras parafras av paradigmets fem premisser är följande: 
 

1. Människor är historieberättare till sin natur; det är inte ett utmärkande drag som måste läras ut till 

någon. 

2. Trosföreställningar och beteenden baseras på goda grunder; goda grunder återfinns i olika former 

vilka bestäms av situationen och tillgängligt media. 

3. Vi bestämmer vad en god grund är utifrån historiska, biografiska, kulturella, och karaktäristiska 

faktorer, och vårt modersmåls struktur. 

4. En berättelses rationalitet beror på om den ”klingar sant” eller inte, om den är konsekvent med 

andra berättelser. 

5. Världen är full av berättelser, och vi måste välja mellan dem för att bestämma vilka som ger oss 

goda grunder.44 
 

I en berättelses struktur skiljer man på två nivåer: diskursnivå och berättelsenivå. 

Diskursnivån handlar om hur berättelsen presenteras och genom vilket medium. 

Berättelsenivån handlar om berättelsens innehåll, om händelseförloppet. På så vis skiljs 

logiken i berättelsen från dess konstnärliga drag. Diskursnivån innefattar två olika 

framställningssätt: processframställning och statisk framställning. Processframställningen 

inkluderar karaktärernas samtal och handlingar. Den statiska framställningen visar publiken 

något som finns kring det som händer. Den kan användas för att ge kvalitet åt berättelsen. Den 

kan också definiera vad det är som händer.45 

                                                
43 Foss (2009), s 267. 
44 Rybacki och Rybacki (1991), s 109. Översättning till svenska av uppsatsförfattaren. Se Fisher [1984], s 272, 
för originalformuleringen. Intressant att nämna är att Fisher konstaterar att teologers forskning i religiös diskurs 
banat väg för diskussionen om den narrativa rationaliteten. Den religiösa diskursen har hjälpt till att forma det 
narrativa paradigmet. Fisher [1984], s 267. 
45 Rybacki och Rybacki (1991), s 110-112. 
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     Berättelser utgörs av en handling (en händelsekedja), karaktärer och miljö. En del 

händelser i handlingen är kärnhändelser. De är bärande logos46 för berättelsen. Andra 

händelser benämns satelliter och tillför berättelsen detaljer. De gör berättelsen till konst, och 

stöttar kärnhändelsernas logos. På berättelsenivå är också den universella monomyten 

intressant i sammanhanget. Den säger att en hjälte av upphöjd härkomst föds under ovanliga 

omständigheter, flyr undan döden som barn, växer upp hos fosterföräldrar och söker sitt öde 

som vuxen. Hjälten startar en resa, är med om många äventyr, överkommer ett stort hinder 

eller vinner en stor strid, och gifter sig med en prinsessa eller får stor ära.47 
 

4.1.1 Peripeti 

Peripeti kommer från det grekiska peripeteia som betyder ”plötslig förändring”. Det innebär 

en plötslig omkastning av omständigheter. Aristoteles var först med att använda termen när 

han talade om drama. Framförallt handlar det om ett skifte från framgång till fördärv, men det 

kan också vara tvärtom. Aristoteles nämner Oidipus som exempel. När hemligheten om 

Oidipus födelse avslöjas är det en peripeti.48 En annan grekisk term, anagnorisis, som betyder 

”igenkännande” hör ihop med peripeti. Aristoteles använder denna term för att beskriva ett 

sanningens ögonblick då okunnighet får ge vika för kunskap. Det idealiska anagnorisis 

sammanfaller med peripeteia.49 I analysen kommer peripetier som innebär en 

kunskapsutvidgning för undervisningen om föreställningsvärlden att analyseras. De innehåller 

också en konfliktlösning som brukligt är vid vändpunkter inom dramaturgi. Olika krafter mäts 

mot varandra fram till vändpunkten där avgörandet sker.50 Kärnhändelserna som innehåller 

peripetierna kommer att beskrivas, och peripetiernas övertygande effekt att diskuteras. 
 

4.2 Metaforteori 
Lakoff och Johnson talar i sin metaforteori om metaforiska koncept. Dessa koncept är 

systematiska och ställer olika saker i jämförelse med varandra. I den västerländska kulturen 

tänker vi till exempel att tid är pengar, vilket får oss att tala om tid i monetära termer. Att göra 

sådana jämförelser får som konsekvens att vissa aspekter av begreppet tid döljs, medan andra 

hamnar i strålkastarljuset. Metaforiska koncept handlar om att delvis strukturera en upplevelse 

av något i termer av någon annan upplevelse. Dessa koncept utgår från människans 

                                                
46 Logos är den förnuftsmässiga tanken, den logiska argumentationen, som ofta ställs i kontrast till pathos – 
sinnesrörelsen. Se till exempel Hellspong (2004a), s 50. 
47 Rybacki och Rybacki (1991), s 113-115. 
48 Cuddon (1998), s 659. 
49 Ibid (1998), s 35. 
50 Rolfart och Castegren-Mattsson (1986), s 35-36. 
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grundläggande fysiska och kulturella upplevelser. De fysiska upplevelserna av riktningar är 

kanske mest grundläggande. Den egna kroppen utgör utgångspunkten, men också vår 

interaktion med den fysiska omgivningen. Till exempel är upp ett positivt koncept som 

likställs med exempelvis glad, medveten, hälsa och att ha kontroll. ”Hon är uppåt idag, hon 

mår nog toppen” kan man till exempel säga om en människa som verkar glad. En mänsklig 

kropp i upprätt ställning är förklaringen. En sjuk människa ligger ner. Alltså är ner likställt 

med till exempel ledsen, omedveten, sjukdom och utsatt för kontroll. ”Hon har lätt att hålla 

entusiasmen nere i sin underordnade ställning.” Olika metaforiska koncept kan verka 

osystematiska och motsägelsefulla, men anledningen är att det finns en kulturell 

prioriteringsordning mellan koncepten. Konceptet mycket är bra stämmer överens med mer är 

upp och bra är upp. Lite är bra passar inte in. Ändå kan till exempel en religiös kultur 

prioritera konceptet lite är bra över mycket är bra när det gäller materiella ägodelar. Att äga 

lite är då en dygd. Att ha mycket av dygden är bra i enlighet med mer är upp och bra är upp.51 

     Metaforiska koncept kan alltså bygga på riktningar, som upp-ner, fram-bak, på-under, 

centralt-perifert, och nära-borta, med den egna kroppen som utgångspunkt. Via kulturen 

sorteras de efter en prioriteringsordning i olika sammanhang. En annan grund som 

metaforiska koncept bygger på är människans upplevelse av verkligheten runt omkring henne. 

Det får som följd att olika begrepp likställs med saker i omgivningen. Till exempel att 

aktiviteter ses som behållare. Till exempel kan man säga ”ta paus i tvättandet”, ”Vid sidan av 

tvättandet städar jag”. Människor har också en tendens att personifiera objekt, och så skapa 

metaforiska koncept för saker och begrepp som bygger på likhet med människan. Till 

exempel ”livet har varit orättvist mot mig.” Metaforiska koncept kan också överlappa 

varandra, så att ett metaforiskt uttryck kan innehålla flera koncept. Resa, behållare och 

byggnad jämförs alla med argumentation. ”Gå längre in i argumentationen” (resa), ”ha styrka 

i argumentationen” (behållare), ”att ha en inbyggd logik i argumentationen” (byggnad). 

Exemplen visar att en av komponenterna som resa, behållare och byggnad delar är innehåll. 

Teorin säger alltså att människans erfarenheter som kommer från kroppen, från interaktion 

med den fysiska omgivningen, och interaktion med andra människor i samma kultur är 

naturliga. De naturliga erfarenheterna definierar mer abstrakta erfarenheter som delvis måste 

vara metaforiska för att förstås.52 

     Teorin kring systemet för metaforiska koncept utgår alltså från konceptens grund, struktur, 

inbördes relation och definition.  Förutom att tala om konventionella metaforiska koncept 

                                                
51 Lakoff och Johnson (2003), kap 2-5. 
52 Ibid, kap 6-7, 16-17, 19.  
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som vi lever med utan att kanske tänka så mycket på det, så kan man också tala om metaforer 

som skapar ny mening. Genom att strukturera koncept på nya sätt kan tidigare dolda aspekter 

av begrepp hamna i strålkastarljuset, och vi kan upptäcka ny ”sanning”. Det är omöjligt för 

människor att fullkomligt uppleva alla aspekter av ett begrepp, att ha hela sanningen om 

något. Lakoff och Johnson argumenterar också för en subjektiv värld där objektiviteten som 

utgörs av de konventionella metaforiska begreppen behövs som en motvikt mot den totala 

subjektivismen. Det innebär att objekt inte kan innehålla sanning. Sanningen om objekten 

finns hos subjekten, och gör sanningskonceptet både subjektivt och objektivt, så att myterna 

om subjektivitet och objektivitet sammanförs.53 
 

5. Material och metod 
Materialet utgörs av två böcker i en blandad genre av homiletik, didaktisk litteratur, allegori 

och uppbyggelselitteratur, nämligen William Paul Youngs Ödehuset (The Schack) från 2007 

(svensk översättning 2009),54 och John Bunyans Kristens resa (The Pilgrim’s Progress) från 

1678 (oförändrad nyutgivning 2003 och svensk översättning 2006).55 Urvalet grundar sig 

framförallt på den uttalade kopplingen mellan böckerna. Eugene Peterson, professor emeritus 

i andlig teologi vid Regent College i Vancouver, skriver: 
 

When the imagination of a writer and the passion of a theologian cross-fertilize the result is a 

novel on the order of The Shack. This book has the potential to do for our generation what John 

Bunyan’s Pilgrim’s Progress did for his. It’s that good!56 
 

En nyskriven roman jämförs med en mycket känd och spridd 1600-talsroman, och sägs vara 

lika övertygande för sin samtid. Nedan följer en presentation av författarna och materialet. 
 

5.1 Det moderna materialet och dess författare 
Först presenteras författaren William Paul Young, därefter narrativets huvudkaraktär Mack, 

och sedan narrativets handling. 
 

5.1.1 William Paul Young 

William Paul Young föddes 1955 i Kanada och växte upp i en missionärsfamilj i en 

urbefolkningsstam på Nya Guinea. Han har arbetat som chef, portvakt och säljare för en 

                                                
53 Lakoff och Johnson (2003), kap 21, 25. 
54 Young (2007), Young ([2007] 2009). 
55 Bunyan ([1678] 2003), Bunyan ([1678] 2006). 
56 http://theshackbook.com/endorsements.html  hämtad 2012-04-10, 20:50. Citatet finns också på första sidan i 
originalet, och halva citatet (den delen där Bunyan nämns) finns på omslaget.  
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mindre ensemble vid en repertoarteater i Milwaukie, Oregon, och har nu dragit sig tillbaka 

från arbetslivet. Young säger sig ha skrivit Ödehuset till sina sex barn utan tanke på att den 

skulle publiceras. Mycket av hans egen livsresa och kamp finns i huvudkaraktären Mack. 

Young skriver att Ödehuset avslöjar mer om honom än några biografiska fakta någonsin kan 

göra.57 För att kunna ge ut boken fick han dock starta ett bokförlag eftersom manuset inte 

accepterades av något etablerat förlag som han vände sig till.58 Rättigheterna har nu sålts till 

21 språk.59 Det finns inga uppgifter om att Young skulle ha gett ut några böcker tidigare. 
 

5.1.2 Ödehusets huvudkaraktär Mack 

Ödehusets huvudkaraktär Mackenzie Allen Phillips, kallas Mack, och är en medelålders gift 

fembarnsfar. Han kommer från en irländsk-amerikansk bondfamilj. Som trettonåring rymde 

han hemifrån efter att ha blivit ordentligt misshandlad av sin alkoholmissbrukande pappa. 

Innan rymningen preparerade han varenda spritflaska han kunde hitta med råttgift och 

lämnade ett förlåt-meddelande under sin mammas kudde. Efter olika äventyr i världen bor han 

nu i Oregon med sin familj. Mack beskrivs som en smart tänkare, som tystlåten, och med ett 

alldagligt utseende: lite överviktig, flint, kort, och ljushyad. Mack är intresserad av teologi 

och människors tro. Han har studerat teologi, men arbetar med tekniska prylar till vardags. 

Han går ibland till kyrkan, men är inte så engagerad. Om Macks relation till Gud är bred så är 

hans fru Nans djup. De två beskrivs som väldigt olika, men lyckligt gifta. Mack bär dock 

numera på ”den stora sorgen”. 
 

5.1.3 Ödehusets handling 

Berättelsen utspelar sig i USA i nutid. Narrativet inleds med att Mack får ett brev i sin 

brevlåda som gör honom mycket skakad. Så här står det i brevet: ”Mackenzie, det var ett tag 

sedan. Jag har saknat dig. Jag kommer att vara i ödehuset nästa helg om du har lust att ses. 

Pappa.” Han döljer det för sin fru och planerar i hemlighet en resa till ödehuset. Ett 

tillbakablickande berättande om hur Macks yngsta dotter Missy kidnappades under en 

campingsemester kommer sedan. Spåren efter henne och kidnapparen slutade i ett ödehus 

med en sönderriven klänning och en blodpöl, men utan fingeravtryck. Tre och ett halvt år har 

passerat sedan dess. Mack är trött på Gud och Guds religion, medan hans fru kallar Gud för 

pappa. Kan Gud ha skrivit brevet? Är det ett elakt skämt, eller har mördaren hört av sig? 

                                                
57 http://windrumors.com/about/ hämtad 2012-04-10, 20:18. (Ett foto av Young leder dessutom tankarna direkt 
till karaktären Mack.) 
58 http://windblownmedia.com/about-wbm.html hämtad 2012-04-23, 12:29. 
59 Enligt svenska översättningens omslag. 
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     Mack åker till ödehuset, och där sker en förvandling av både huset och miljön. Ödehuset 

förvandlas till en hemtrevlig stuga där tre karaktärer bor: Pappa som är en stor afrikansk 

kvinna, Sarayu som är en liten asiatisk kvinna, och Jesus som är en man från mellanöstern. De 

tre utgör Gud Fadern, den helige Ande och Jesus, och Mack får tillbringa en helg tillsammans 

med dem i stugan och dess omgivning. Han lär sig mer och mer om sig själv, om Gud och om 

den kristna tron. ”Den stora sorgen” han bär inom sig lämnar honom, och han kommer 

tillbaka till ”verkligheten” som en ny människa. Men på väg tillbaka från ödehuset krockar 

han, hamnar på sjukhus, och efter alla morfindoser är det något oklart vad som egentligen 

hänt. Faktum kvarstår dock att Mack några veckor senare kan peka ut platsen där hans dotters 

kropp gömts eftersom Gud visade honom det under vistelsen i ödehuset. Det leder till att 

mördaren kan gripas och andra olösta mord klaras upp. 
 

5.2 Det klassiska materialet och dess författare 

Först presenteras författaren John Bunyan, därefter narrativets huvudkaraktär Kristen, och 

sedan narrativets handling. 
 

5.2.1 John Bunyan 

John Bunyan föddes 1628 i den lilla byn Elstow i Bedfordshire i England. Som ung 

rekryterades Bunyan som soldat till den puritanska armén som stred mot kungens trupper. 

England var mitt uppe i inbördeskriget. Efter återvändandet hem gifte han sig och började 

arbeta i sin pappas yrke: han blev kittelflickare, en kringvandrande plåtslagare som lagade 

grytor och kärl åt hushållen. Efter en tid av inre konflikter och andligt grubbleri kom Bunyan 

med i en frikyrkoförsamling, och började snart predika. När den engelska statskyrkan 

genomförde en reformation för att bli av med alla sekteristiska grupperingar sattes Bunyan i 

fängelse: ingen fick predika utanför den engelska kyrkan, och Bunyan vägrade att sluta. 

Kristens resa skrevs i fångenskap.60 Bunyan skrev för sin egen skull. I förordet till boken 

förklarar han hur den liksom kom till av sig själv utan att han egentligen ville det. Han ber om 

ursäkt för det som ”råkade” komma till honom. Ursäkten har titeln ”Författarens försvar för 

sin bok” och består av några sidors versskrivning på rim. Den avslutas dock med ett 

erkännande av att han vill någonting mer än att bara berätta, han vill också evangelisera. 

                                                
60 Hein (2002), s 33-34. 
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     Bunyan har skrivit flera böcker, men den mest kända och spridda är Kristens resa. Den har 

översatts till mer än 200 språk och trycks fortfarande.61 Om Kristens resa har sagts att den är 

”det största litterära uttrycket för spirituell pilgrimsvandring.”62 
 

5.2.2 Kristens resas huvudkaraktär Kristen 

Kristens resas huvudkaraktär Kristen är enkel. Han har icke namngiven fru och barn, och bor 

i staden Fördärv. Det enda vi får veta om honom är hans desperata önskan att bli av med 

bördan han bär på ryggen. Den skulle kunna jämföras med Ödehusets huvudkaraktär Macks 

”stora sorg”, då en av berättelsens poänger är att förklara hur Kristen blev medveten om 

skuldbördan, och hur han blev av med den. Exakt vad som finns i säcken, eller bördan, som 

han bär på får vi inte veta. Kristen är en karaktär som skulle kunna representera vilken 

människa som helst. Även hans namn är ju opersonligt. Det betecknar en livsåskådning som 

många människor har. Samtidigt hävdas det att Kristen representerar Bunyan själv: Kristen 

karaktäriseras av Bunyans längtan efter frälsningen och himmelriket, hans fruktan för den 

gudomliga rättvisan och hans rädsla för helvetet. Kristen speglar Bunyans upplevelser i sitt 

kristna liv. En man som bär en börda på ryggen och vandrar genom ett kuperat landskap 

ligger dessutom nära bilden av kittelflickaren som på sin vandring mellan hushållen på 1600-

talets engelska landsbygd bär sina verktyg i en säck på ryggen.63 
 

5.2.3 Kristens resas handling 

Narrativet inleds med att huvudkaraktären Kristen från staden Fördärv håller Bibeln i handen 

och bär en börda på ryggen. Han genomgår en inre kris på grund av sin skuldbörda och undrar 

hur han ska kunna bli räddad. Karaktären Evangelist visar Kristen en väg som leder till en 

trång port som Kristen ska knacka på, för att sedan fortsätta på en smal väg. Kristen flyr från 

sin oförstående familj och sina grannar som försöker få honom att stanna kvar. Med siktet 

inställt på frälsningen och den himmelska staden börjar så Kristens äventyr. Under sin 

farofyllda vandring möter Kristen många olika karaktärer att samtala med, och hamnar på 

många olika platser. Han lär sig mer och mer under olika prövningar och insikter han tillägnar 

sig. Efter att ha hamnat i Misströstans träsk, lurats att gå till Herr Laglydnad på berget Sinai, 

kommit igenom den trånga porten, och sett syner i Uttolkarens hus kommer Kristen upp till 

                                                
61 http://en.wikipedia.org/wiki/Pilgrim%27s_Progress hämtad 2012-04-19, 11:41. Se gärna hela artikeln för att få 
en uppfattning om spridningens omfattning. 
62 Morris [2002], s 160. En gedigen bakgrund till begreppet pilgrimsvandring kopplat till Bunyan finns i 
Pilgrimage – The English Experience from Becket to Bunyan (Morris och Roberts). Där beskrivs bland annat hur 
det protestantiska livet sågs som en vandring. Keeble [2002], s 241, 246. 
63 Hein (2002), s 35. 
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korset där skuldbördan faller av. Vägen dit upp kantas av Frälsningens mur. Under Kristens 

fortsatta vandring bestiger han berget Svårighet, kommer till slottet Skönhet, vandrar genom 

Förödmjukelsens dal där han utkämpar en strid mot odjuret Apollyon, och fortsätter att vandra 

in i Dödsskuggans dal. Tillsammans med sin följeslagare Trofast som han hinner upp på 

vägen kommer Kristen sedan till Fåfängans marknad där Trofast får sätta livet till. Med en ny 

följeslagare, Hoppfull, fortsätter vandringen sedan över slätten Ro, över Bivägens äng där de 

tappar bort vägen, så att de sedan kommer till slottet Tvivel där de spärras in av jätten 

Förtvivlan. När de lyckas ta sig ut möter de herdarna Kunskap, Erfarenhet, Uppmärksam och 

Uppriktig på Ljuvliga bergen, fortsätter in i landet Inbilskhet där de träffar Okunnig, tar sig 

över Förtrollade marken, och in i landet Min lust, innan de till slut måste passera över Dödens 

flod. Väl över på andra sidan är de framme vid målet och välkomnas in i den himmelska 

staden. Exempel på andra karaktärer som Kristen samtalar med på vägen är Rädd, Missmod, 

Fromhet, Barmhärtighet, Munväder från Pratgränd, Klentro och Ateist. 
 

5.3 Analysmetod 
Tyngdpunkten i analysen ska ligga på hur den moderna berättelsen vill övertyga. Den ska 

analyseras mest ingående, och kontrasteras mot den äldre. Tillräcklig förståelse för den äldre 

berättelsens doxa saknas idag. Därför börjar varje steg i analysen med den moderna 

berättelsen, och resultatet jämförs med innehållet i den äldre. 

     Utgångspunkten i den retoriska analysen är det retoriska objektets kontext. Kontexten 

innefattar förståelse för genre, den retoriska situationen, publiken, olika retoriska problem och 

i det här fallet, författaren.64 Som ram för den fortsatta analysen sorteras viktiga kärnhändelser 

ut. Det handlar om berättelsens struktur, som i det här fallet samtidigt också handlar om 

undervisningens struktur, om vilka steg den innefattar.65 Urvalet ska koncentreras kring 

kärnhändelser som innehåller peripetier. Ett par gångers genomläsning av Ödehuset avslöjar 

att det finns några speciella delar av narrativet där huvudkaraktären tar ett steg framåt i sin 

inre process, eller om man så vill, byter riktning. Kring dessa peripetier finns speciella 

händelser, karaktärer och miljöer, som analyseras med hjälp av teorierna från det narrativa 

perspektivet. På så sätt får analysen också en avgränsning eftersom det blir alltför omfattande 

att göra en ingående narrativ analys av en hel bok. Det är ju framförallt undervisningen om 

                                                
64 Karlberg och Mral (1998), s 21-27. Foss (2009), s 310, skriver att det första steget i den narrativa analysen är 
att identifiera berättelsens syfte, innan man övergår till att se på hur de olika elementen i berättelsen bidrar till 
det syftet. Se ”Materialets genre och retoriska situation” s 4-6, ”William Paul Young” s 13-14, och ”John 
Bunyan” s 15. 
65 I traditionell retorikanalys är analys av dispositionen det andra steget för att tidigt få grepp om strukturen. Se 
Karlberg och Mral (1998), s 28-30. 
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föreställningsvärlden som ska undersökas. Ödehuset är också en berättelse som när den väl 

kommer till undervisningsdelen, mest består av samtal och inte så mycket andra händelser. 

Även i Kristens resa är samtalet det mest centrala. 

     Att man analyserar utifrån det narrativa perspektivet innebär att man fokuserar på 

berättelsen som trovärdigt argument. När karaktärerna analyseras är det viktigt att se hur de 

knyter an till det mänskliga. Har de inte mänskliga drag blir de inte trovärdiga, oavsett om de 

är tänkta att vara människor eller ej. Miljön analyseras utifrån hur den påverkar 

helhetsintrycket och förmedlingen. När handling, karaktärer och miljö analyserats finns det 

möjlighet att bedöma berättelsens rationalitet och trovärdighet. Analysen måste svara på om 

berättelsen är byggd på goda grunder som publiken kan ta till sig. Den kritiska bedömningen 

av berättelsen innefattar rationalitet, sanning, estetik, resultat och etik.66 Jag kommer inte att 

göra en djupgående narrativ analys, men analysera narrativa element utifrån den kontext och 

legitimitet de ger metaforerna. 

     I de händelser, samtal, karaktärer och miljöer som är knutna till peripetierna finns 

metaforer. Det första steget i Stegers trestegsmetod för metaforanalys67 är att identifiera och 

välja ut metaforer. Han nämner fem olika principer för att hitta de mest lämpliga att analysera. 

Dessa principer är repetition, vidareutveckling, släktskap, kontrast och känsla. När jag väljer 

utifrån repetition handlar det om att ta hänsyn till metaforer som återkommer i den övriga 

texten och också har betydelse i den aktuella peripetin. Vidareutveckling handlar om att 

metaforen förklaras eller utvecklas av författaren. Släktskap betyder att metaforen knyter an 

till ett grundläggande tema, eller att den summerar en längre paragraf i texten. Kontrast 

innebär att metaforen bryter av mot kontexten och ”sticker ut”. Känsla relaterar till 

metaforens bakgrund, och studeras i talad kommunikation. Uttalas till exempel en metafor 

med ilska i rösten? Denna sista princip är inte relevant i min metod.68 

     Det andra steget i Stegers metod är den generella analysen. Där ser man på metaforen utan 

dess kontext.69 Sakled och bildled analyseras generellt.70 Steger föreslår sex verktyg för 

analysen, nämligen jämförelser, associationer, dimensioner, kategorier, koncept och idiom. 

                                                
66 Rybacki och Rybacki (1991), s 115-124. Fisher diskuterar rationalitet och berättelse i artikeln där han 
presenterar det narrativa paradigmet. Probability och fidelity är nyckelbegrepp för en framgångsrik berättelse. Se 
Fisher [1984], s 265-287. 
67 Se introduktion av Steger och av den bakomliggande teorin i avsnittet om tidigare forskning, s 8. 
68 Steger [2007], s 6-7. 
69 Ibid, s 7. 
70 Foss (2009), s 267, talar om tenor och vehicle där tenor utgör det begrepp som förklaras och vehicle den lins 
genom vilket det förklarade begreppet ses. Jag använder i stället de svenska orden sakled (för tenor) och bildled 
(för vehicle). Stegers metod är något otydlig då den inte inkluderar begreppen sakled och bildled. Att sortera 
metaforerna efter sakled och bildled är i Foss metod förutsättningen för att man ska kunna upptäcka en förklaring 
till det retoriska objektet, och något jag kompletterar det andra steget med. Se Foss (2009), s 272. 
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Verktyget jämförelser innebär att man frågar efter alternativa metaforer som kan uttrycka 

samma sak. Det kan belysa vissa aspekter hos den aktuella metaforen. Verktyget 

associationer innebär att man frågar vad som hör ihop med metaforen, och vilken grupp av 

metaforer den tillhör. Med verktyget dimensioner går man lite djupare och frågar hur olika 

aspekter av metaforen har utvecklats för att till exempel minska eller öka en negativ 

uppfattning om metaforen. Verktyget koncept handlar om metaforens bakgrund, om 

berättelsen den finns i. (Dessa aspekter täcks in med det narrativa perspektivet.) Verktyget 

kategorier utvecklas inte av Steger, och används därför inte i analysen. Verktyget idiom till 

sist, handlar om språkbruket i metaforen.71 Det är intressant att se hur metaforerna anknyter 

till det religiösa språket och doxan. Hur metaforerna anknyter till doxa analyseras enligt 

tidigare presenterad teori i termer av metaforsiska koncept där grundläggande erfarenheter 

bygger på hur begrepp förstås utifrån riktningar, och utifrån jämförelse med objekt, medan 

kulturella erfarenheter bygger på hur begrepp förstås utifrån ett kulturellt synsätt.72 

     Stegers tredje steg är att analysera metaforerna inom textens kontext. Man knyter ihop 

analysen och frågar helt enkelt hur metaforerna bygger upp föreställningsvärlden. Individuell 

förståelse, individuell bakgrund, och intentioner är exempel på verktyg som används i det 

tredje steget. Det är ett omfattande steg,73 som här ska hållas så kortfattat som möjligt 

eftersom jag inte har kunnat intervjua författarna eller skaffa tillräcklig kunskap om dem som 

personer. Metaforernas kontext utgörs här i stället av narrativet och materialets kontext. Det 

tredje steget bakar jag ihop med den generella analysen i det andra steget. Karaktärerna som 

metaforer analyseras inte i metaforanalysen. De är för kontextbundna och komplexa för att ge 

en meningsfull analys inom ramen för uppsatsen. 

     De olika analysresultaten kommer att presenteras peripeti för peripeti. Jämförelsen mot 

bakgrunden som den äldre berättelsen utgör presenteras också peripeti för peripeti. 
      
5.3.1 Sammanfattning av analysmetoden 

Således kommer materialet att analyseras med hjälp av det narrativa perspektivet och med 

hjälp av metaforanalys, där tyngdpunkten ligger på metaforanalysen. Analysarbetet inleds 

med att kärnhändelser som innehåller peripetier sorteras ut. De händelser, karaktärer och 

miljöer, som finns kring dessa peripetier analyseras utifrån den kontext och legitimitet de ger 

metaforerna som är knutna till peripetierna. Då de identifieras och väljs ut görs det enligt en 
                                                
71 Steger [2007], s 7-8. 
72 Liksom berättelsen analyseras som argument, handlar även detta om hur argumentationen ser ut, och är en 
viktig del i en retorikanalys. Vad vill man övertyga om, och hur trovärdigt gör man det? Se Karlberg och Mral 
(1998), kap 4. 
73 Steger [2007], s 8-10. 
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eller flera av följande principer: repetition, vidareutveckling, släktskap, och kontrast. 

Metaforerna sorteras sedan efter sakled och bildled i en generell analys. För analysen används 

verktygen jämförelser, associationer, och dimensioner. Metaforernas anknytning till doxa 

analyseras utifrån grundläggande erfarenheter om hur begrepp förstås utifrån riktningar och 

utifrån jämförelse med objekt, och utifrån kulturella erfarenheter. Den generella analysen 

bakas ihop med en kontextuell analys där metaforerna relateras till sin kontext som utgörs av 

narrativet. Till sist ska peripetierna jämföras med eventuella peripetier i den äldre berättelsen. 
 

5.4 Metodproblem 
När Steger förklarar trestegsmetoden för metaforanalys påpekar han att det aldrig går att vara 

helt säker på att man hittar ”rätt” metaforer. De flesta texter innehåller mängder av metaforer, 

och alla metaforer, till och med dem som vi skulle kalla de viktigaste, kan vara osynliga tills 

texten lästs många gånger.74 Trots noggrannhet och omsorgsfull läsning kan analysen därför 

bli missvisande i någon mån. Genom att jag låter analysen få en ram där peripetierna utgör 

fasta punkter ökar dock sannolikheten för att ”rätt” metaforer väljs för en enhetlig förståelse 

av undervisningen av föreställningsvärlden. 

     Förutom teorier och metoder bygger analysen på tolkning. Då man genomför en retorisk 

analys antar man ett hermeneutiskt förhållningssätt. Det innebär att det även är nödvändigt att 

använda sin kunskap och förståelse för att styra tolkningsprocessen. Det betyder att man inte 

bara ställer frågor till materialet utan också med hjälp av förförståelse kan förstå vilka frågor 

materialet ställer, och utifrån det få förutsättningar för en meningsfull analys.75 Doxa är med 

andra ord en tillgång i analysen. Samtidigt kan det ses som ett problem att jag är uppvuxen 

med, och lever med, en frikyrklig doxa. Det kan innebära hemmablindhet som orsakar att jag 

missar att problematisera vissa tankegångar och metaforer. Genom teorianknytningen och det 

metodiska analyserandet av ett avgränsat material kommer detta förhoppningsvis inte att vara 

ett stort problem.  

     Analysmaterialet är skrivet utifrån en annan nationell doxa och har engelska som 

originalspråk. Därför finns det också en risk för översättningsproblem. Händer någonting med 

berättelsen och metaforerna när de översätts från engelska till svenska, och i Kristens resas 

fall, från ett äldre språkbruk till ett nyare? För att så långt som möjligt vara medveten om 

skillnader mellan original och översättning har jag läst böckerna både som original och som 

                                                
74 Steger [2007], s 6. 
75 Ödman (2007), s 102-103, 105-107. Se hela kap 7 för en förklaring av tolknings- och förståelseprocessen som 
inkluderar den hermeneutiska cirkeln. 
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senaste svenska översättningar. När det gäller doxan är det svårare att veta vad som händer i 

tolkningen. Det får dock förmodas att den religiösa doxan i stor utsträckning når över 

nationsgränser. 
 

5.5 Teori- och metodavgränsning 
Ett angreppssätt för att få en förståelse för undervisningens byggstenar i litteraturen skulle 

kunna vara att sortera ut topikerna76 innan metaforerna. Efter att ha försökt göra det insåg jag 

att topikerna i Ödehuset är för många och för spretiga för att ge en meningsfull analys. I 

Ödehuset utgår dock de flesta topiker från de två huvudtopikerna kärlek och gemenskap. Det 

är kring dessa två samtalen kretsar, men de utgör inte metaforiska koncept eller grunder som 

metaforer utgår ifrån, som det går att bygga en analys på. Att sortera metaforer efter specifika 

topiker var för detta objekt inte den mest passande metoden. 

     Det finns en uppsjö av intressanta metaforteorier. En teori rör visuella metaforer, som 

beskriver och berättar på samma gång.77 Karaktärerna som metaforer kan analyseras genom 

denna. En annan teori handlar om vad som händer när metaforer blir berättelser. Att göra 

konventionella metaforer till bokstavliga berättelser är ett knep för att skapa humor och 

eftertanke.78 Men att koncentrera sig på en sammanhängande metaforteori borde dock göra 

analysen mer djup och intressant. Givetvis kan analysen utvidgas vidare, men för denna 

uppgift blir det för omfattande. 

     Ett analysperspektiv som jag länge höll fast vid var det dramatiska perspektivet som 

bygger på Kenneth Burkes teorier om människan som symbolanvändande varelse.79 Religiöst 

berättande kan vara tacksamt att analysera utifrån olika teoretiska utgångspunkter beroende på 

frågeställning. Även det mytiska perspektivet ligger nära till hands. Myter innehåller 

någonting övernaturligt och något som sträcker sig utanför tid och rum.80 Det finns ett 

tolkningsspår att följa som handlar om en förståelse av exempelvis Bunyan utifrån vad det 

mytiska berättandet kan åstadkomma.81 Om myt och inkarnation som metafor och struktur för 

                                                
76 Topik kommer av ett grekiskt ord som betyder plats. Det står för de ”platser” där stoff till tal och argument 
hämtas från. Se till exempel Hellspong (2004a), s 93-94. 
77 Schneider [1976], s 121f. 
78 Barecca [1988], s 243f. 
79 Några nyckelord i teorin är identifikation, hierarki och skuld-renande-återupprättelse-cykeln. Skuld-renande-
återupprättelse-cykeln menar Burke är religiös i grunden, och är en myt som färgar livets drama. Den fungerar 
som en religiös metafor. Se Rybacki och Rybacki (1991), s 73. Se hela kap 4 om det dramatiska perspektivet. Se 
även Foss et al (2002), kap 7, för en strukturerad översikt och förklaring till nyckelbegrepp i Burkes teorier. 
80 Hein (2002), s 3-5. Fisher nämner också myter och hur de kan analyseras och bedömas utifrån rationalitet och 
trovärdighet. Se Fisher [1984], s 280-282. 
81 Se till exempel Hein (2002). Bokens andra kapitel heter ”John Bunyan – From Allegory to Myth.” 
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religiös retorik och argumentation har bland andra McFarland skrivit.82 Ett omfattande verk 

om myter i litterära och kulturella studier behandlar bland annat religiösa myter, bland annat 

kopplat till Gamla och Nya testamentet i Bibeln.83 I uppsatsen diskuteras inte myt, förutom 

narrativens relation till monomyten, eftersom analysen då skulle bli för bred för uppgiften. 

     Analysmetoden valdes eftersom en föreställningsvärld förknippas med bilder och någon 

slags inbördes struktur. Stegers metod och Lakoffs och Johnsons metaforteori är användbara 

för att upptäcka implicita tankemönster, värderingar, och sätt att försöka anknyta till doxa på 

ett övertygande sätt. Då bildspråket finns i ett narrativ är en narrativ analys en lämplig 

hjälpmetod. Inte minst då narrativets peripetier kan bilda undervisningens byggstenar där 

viktiga bilder och strukturer finns att undersöka. 
 

6. Resultatredovisning och analys 
För varje peripeti i Ödehuset redovisas först själva peripetin, det som undervisningen kretsar 

runt. Därefter redovisas de metaforer som är knutna till peripetin, hur de formar 

föreställningsvärlden och vill övertyga om den. Denna redovisning sker i narrativets kontext 

på berättelsenivå, det vill säga i samband med händelser, karaktärer och miljö. Efter det ges 

en sammanfattning av undervisningen. Till sist jämförs peripetin kortfattat med 

undervisningen och framställningen i Kristens resa. 
 

6.1 Peripeti ett: Tro 

De kärnhändelser i Ödehuset som leder fram till peripeti ett är ödehusets förvandling till 

bebodd stuga och huvudkaraktären Macks möte med de tre gudskaraktärerna.84 I den första 

peripetin i undervisningen går Mack från otro till tro på Gud. Innan peripetin är Mack mycket 

skeptisk mot Gud. Han är öppen för att Gud finns, och är arg och besviken på honom. Det har 

varit en kamp mellan otro och tro. Efter peripetin tror Mack att Gud finns och att han på något 

sätt hör hemma hos Gud. Denna vändning är förutsättningen för de peripetier som ska komma 

senare. Men fortfarande finns det negativa känslor kvar hos Mack gentemot Gud. 
 

6.1.1 Metaforerna 

Metaforerna som hör ihop med peripeti ett är följande: ”Våren bryter fram i hjärtat”, ”Gud är 

en cirkel”, samt att Macks fysiska rörelsemönster blir metaforiskt. 
 

                                                
82 McFarland [1989], s 270. 
83 Segal (2007). 
84 Det analyserade narrativet finns i Young ([2007] 2009), s 74-85. 
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Urvalet av metaforer 

Den första metaforen ”Våren bryter fram i hjärtat” handlar om hjärtats förvandling. 

Förvandling är något som upprepas och vidareutvecklas i händelsen. Förvandlingen står som 

kontrast mot den tidigare berättelsen och markerar att något nytt händer. Det inleds med att 

det blåser en varm vind, vilket också är ett symboliskt uttryck för att något nytt och positivt 

händer. Förvandlingen återkommer också genom hela det fortsatta narrativet: den utvecklas 

steg för steg. Därför väljs den första metaforen ut genom principerna repetition och 

vidareutveckling, men också genom principen kontrast eftersom peripeti ett markerar en 

övergång i narrativet från bakgrund till själva undervisningen. Den andra metaforen ”Gud är 

en cirkel” har valts ut på grund av repetition och vidareutveckling. Hela den följande 

utvecklingen av narrativet handlar om hur karaktärerna Pappa, Sarayu och Jesus relaterar till 

varandra, och denna relation vidareutvecklas i den fortsatta undervisningen. Karaktärerna är 

en stor afrikansk kvinna som kallas Pappa, en liten asiatisk kvinna klädd som 

trädgårdsmästare som heter Sarayu, och en man från mellanöstern som heter Jesus.85 Pappa 

doftar som Macks mamma, och hon svänger runt med honom som med ett litet barn och 

kommenterar att han är vuxen nu. Sarayu samlar upp Macks tårar i en liten flaska. Sarayu 

skimrar och rör sig in och ut ur synfältet. Hon kramas utan att vidröras, och får Mack att 

känna det som om han lättar från marken fast han inte gör det. Jesus har ett alldagligt utseende 

och är klädd i arbetskläder. När Mack frågar karaktärerna vem av dem som är Gud svarar de 

”jag” samtidigt. Till sist är det även så att Macks metaforiska rörelsemönster stödjer 

peripetins undervisning genom att förstärka känslan av vad som är positivt och negativt.  
 

Metaforanalys 

I metaforen ”våren bryter fram i hjärtat” är bildledet våren och sakledet nytt liv. Hjärtat är 

visserligen också en metafor som kan stå för människans inre bestående av känsla, tanke och 

vilja. Hjärtat är en hjälpmetafor till den första metaforen. 

     Det är svårt att tänka sig en annan metafor som skulle kunna uttrycka samma sak som 

”våren bryter fram i hjärtat”. Det handlar om återvändandet av nytt liv. Till våren hör 

upplevelser för alla sinnen: de vackra färgerna, de goda dofterna, den varma vinden och 

fågelsången. Det är en upplevelse med många dimensioner som alla är positiva och ersätter 

färglöshet, doftlöshet, kall vind och tystnad. Marken är livskraftig, men än så länge är det som 

växer mycket litet och ömtåligt. På samma sätt uppstår en liten tro inom Mack. ”Våren bryter 

                                                
85 I kristendomen är Gud ”en men tre”: en Gud bestående av tre personer. Treenigheten består av Fadern, Sonen 
(Jesus) och den helige Ande. 
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fram i hjärtat” är alltså en naturmetafor med många dimensioner. För att en positiv 

uppfattning ska formas kring metaforen involveras hela miljön i denna del av narrativet. Allt 

börjar med övernaturlig förändring i naturen, och det sker sedan en förändring inom Mack. 

Det dystra, kalla och fula i omgivningen blir soligt, varmt och vackert. De dystra känslorna 

inom Mack byts mot lättnad, nyfikenhet och tro. Det inledande händelseförloppet 

sammanfattas som att ”tre veckors vår gick på en halv minut”86 Miljön är övernaturlig: 

Snöflingorna förvandlas till exempel till fallande blommor, och det doftar av exotiska 

blommor. 

     I metaforen ”Gud är en cirkel” är bildledet en cirkel och sakledet inbördes beroende. 

Metaforen beskriver gudskaraktärernas sätt att relatera till varandra: en vänskapsgemenskap. 

De är tre karaktärer utan inbördes hierarki i ett enhetligt väsen: en Gud. Det går inte att se en 

karaktär separat från de andra. Man måste se dem som en total enhet. Andra metaforer kan 

användas för att förklara treenigheten. En klassisk symbol som finns i många kyrkor är 

triangeln med ögat som symboliserar att Gud är tre men en, och ser allt. Fadern, Sonen och 

den helige Ande är varsitt hörn i samma triangel. Om metaforen istället är en triangel blir 

tankebanorna något annorlunda. En triangel kan peka upp eller ner, och är en vanlig bild när 

vi tänker på hierarki. Hörnen pekar också åt olika håll, och är de yttersta punkterna i figuren. 

Triangelformen är spetsig och ”hård”, medan cirkeln har en rund och ”mjuk” form. I cirkeln 

lyfts gemenskapen fram framför individualismen. Riktningen uppifrån och ner byts mot runt i 

en cirkel. Det statiska blir dynamiskt. Det indikerar en levande och handlande Gud, som inte 

är hierarkisk eller dömande. ”Gud är en cirkel” är en riktningsmetafor. 

     En cirkel kan associeras med en evighetssymbol då den inte har en början och ett slut. Den 

kan också associeras med ursprunglighet och värme, då de största ”cirklarna” i vår 

referensvärld är jorden och solen. I narrativet skapas en känsla av att ”cirkeln sluts” då 

känslan av att barnet hittar hem till mamma igen skapas. Det blir ytterligare en dimension som 

skapar en positiv uppfattning om metaforen. Detta förstärks ytterligare då undervisningen 

strax efter den första peripetin utvecklas med att Guds tanke är att människan ska vara i 

centrum av cirkeln som Gud utgör. ”… du är mitt i min kärlek!”87 säger Pappa. Och senare i 

berättelsen får vi förstå att de återkommande metaforerna ”Gud är kärlek”, ”Gud är 

gemenskap” och ”Gud är ett verb” hänger ihop med treenigheten och sammanfattas i 

metaforen ”Gud är en cirkel”: tre personer älskar varandra, har gemenskap med varandra och 

agerar tillsammans. 

                                                
86 Young ([2007] 2009), s 79. 
87 Young ([2007] 2009), s 95. 
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     Macks metaforiska rörelsemönster i olika riktningar är följande: Han går ner för backen 

mot ödehuset. Ödehuset är förknippat med sorg och negativa känslor. Han går ut ur ödehuset 

fylld av negativa känslor och sedan in i stugan fylld av positiva känslor. Innan dess har han 

gått upp på farstun till mötet med Gud. De negativa riktningarna hör ihop med negativa 

känslor, och de positiva riktningarna hör ihop med positiva känslor och det positiva i 

handlingen. Så förstärks undervisningen om att vända sig från otro till tro. 
 

6.1.2 Sammanfattning av undervisningen 

Undervisningen som förmedlas är följande: Gud är tre personer i en Gud, som relaterar till 

varandra i en cirkel. Det finns ingen hierarki, däremot dynamik och mjukhet. Att vara fylld av 

otro gör hjärtat ”dött”, medan att tro är att vara fylld med ”nytt liv”. Otro kan förvandlas till 

tro när människan vågar ta steget mot Gud och vara helt ärlig och öppen. Först då kan Gud 

handla genom att innesluta människan i sin kärlek och arbeta med människans hjärta så att 

tron kan börja växa. Tron innebär att människan tror att Gud finns och att hon hör hemma hos 

Gud: Gud är människans ursprung och hon är ovillkorligt älskad. Gud är övernaturligt 

naturlig, och nyckelorden till att förstå Gud är natur och riktning. 
 

6.1.3 Jämförelse 

I Kristens resa kan peripeti ett motsvaras av Kristens erfarenhet av Misströstans träsk och den 

trånga porten.88 Upplevelsen av Misströstans träsk finns i resans start och är starkt förknippad 

med negativa känslor vilka följs av en lättnad i mötet med karaktären Hjälp. Kristen faller ner 

i träsket och dras upp ur det. När han sedan går upp till den trånga porten och knackar på 

välkomnas han av God vilja. Detta markerar att han nu är inne på rätt väg. Om ödehuset och 

den hemtrevliga stugan i Ödehuset är två nyckelord så är träsket och den trånga porten 

nyckelord i Kristens resa. Träsket är en metafor för alla de känslor som en människa känner 

innan hon har lärt känna Gud och när hon bär på skuld, tvivel och rädsla. Det förklarar Hjälp 

för berättaren som passar på att fråga om träsket. Träskmetaforen är naturlig, medan den 

trånga porten står som kontrast mitt i landskapet. De peripetier som motsvarar varandra i 

Ödehuset och i Kristens resa kommer inte i samma kronologiska ordning. Innan Kristen når 

fram till den trånga porten har den andra peripetin inletts. Att vända sig från otro till tro är en 

mer utdragen process i Kristens resa. Men inte heller här är det en process som människan 

klarar på egen hand: hon blir hjälpt och hon blir välkomnad och insläppt av karaktärer som 

representerar ”det goda”. 

                                                
88 Narrativet finns i Bunyan ([1678] 2006), s 17-19, 29-32. 
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6.2 Peripeti två: Nåd 
Den kärnhändelse som innehåller peripeti två är Macks möte med den vackra 

latinamerikanska karaktären Sofia – en personifiering av Guds vishet.89 I den andra peripetin i 

undervisningen lämnar ”den stora sorgen” huvudkaraktären Mack. Innan peripetin är ”den 

stora sorgen” Macks ständiga följeslagare. Han sörjer sin dotter, och sorgen är som en 

kvävande dimma över honom. När Mack har känt glädje har han genast fått dåligt samvete. 

Han har ju misslyckats med att skydda sin dotter. I ”den stora sorgen” gömmer sig också 

skuld. Glädjen har spelat en ojämn kamp mot sorgen och skulden. Efter peripetin har ”den 

stora sorgen” lämnat Mack. Han är fri från skuld. 
 

6.2.1 Metaforerna 

Metaforerna som hör ihop med peripeti två är följande: ”Den stora sorgen är en kvävande 

dimma”, ”hjärtat är en mörk grotta”, ”kärleken är kunskapens hud”, samt att Macks fysiska 

rörelsemönster blir metaforiskt. 
 

Urvalet av metaforer 

Metaforen ”den stora sorgen är en kvävande dimma” har återkommit tidigare flera gånger i 

narrativet. Den väljs på grund av repetition, men framförallt för att den är extra viktig här då 

peripeti två innebär att sorgen försvinner. Metaforen ”hjärtat är en mörk grotta” väljs på grund 

av att den står som kontrast till en tidigare kärnhändelses hjärtmetafor, och för att den också 

utgör narrativets miljö i just denna kärnhändelse. Metaforen ”kärleken är kunskapens hud” 

väljs efter principen släktskap då den återknyter till den ofta förekommande metaforiska 

budskapet ”Gud är kärlek,” samt efter principen vidareutveckling då den förklaras och 

sammanfattar narrativets samtal som leder till den andra peripetin. Macks metaforiska 

rörelsemönster stödjer och vidareutvecklar peripetins undervisning. 
 

Metaforanalys 

I metaforen ”den stora sorgen är en kvävande dimma” är bildledet en kvävande dimma och 

sakledet den stora sorgen. Young beskriver sorgen som att den sänker sig, att den tätnar kring 

Mack och att den vill kväva Mack. Därav associationen till dimma. Man skulle också kunna 

tänka sig en filt som dras åt kring Mack för att kväva honom. En filt är något som man lättare 

kan göra sig av med, det är ett konkret föremål. Dimman däremot är mer abstrakt och svår att 

                                                
89 Det analyserade narrativet finns i Young ([2007] 2009), kap 11, s 164. En kvinna som bildledet för sakledet 
vishet är en biblisk metafor hämtad från Ords 1:20-21. Young, s 165, skriver att metaforen är från 
Ordspråksboken. 
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styra över. Den tätnar när den vill. Dimma förhindrar sikten och gör så att man inte ser hur 

man ska gå vidare. Man kan inte göra sig av med den själv. Ett annat vanligt metaforiskt 

uttryck för att ha sorg är att säga att sorgen är tung att bära, vilket för tankarna till en ryggsäck 

eller börda att bära på som gör det jobbigt att gå framåt. Dimman däremot är inte tung, den är 

en följeslagare. Men den förhindrar också att man går framåt och tar musten ur människan 

eftersom den vill kvävas. Den arbetar i motsatt riktning till livet, genom att hindra människan 

från att hämta andan, eller om man så vill, livsanden. 

     Dimma associeras till kvävning, blindhet, osäkerhet, utsatthet, och färglöshet. Sorgen har 

således många dimensioner som alla vill ta något från människan: andan, synen, vissheten, 

tryggheten, och färgen eller glädjen. Dimman är frihetsberövande, och motsatsen till att vara 

fri kan vara att vara dömd. Att likna sorg och skyldighet vid dimma gör metaforen till en 

naturmetafor. Dimman är något naturligt. Det är naturliga, men negativa upplevelser. 

     I händelsen som innehåller peripeti två blir dimman extra påtaglig när Mack kommer in i 

den mörka grottan. Det förstärker bilden av kvävning och blindhet, och gör metaforen än mer 

negativ. Den blir även mer påtaglig och konkret, den agerar genom att tätna i just detta 

ögonblick. Dimman kan i viss mån förstås som ett personifierat objekt. 

    I metaforen ”hjärtat är en mörk grotta” är bildledet en mörk grotta och sakledet hjärtat. Som 

tidigare konstaterats är även hjärtat metaforiskt.90 Det handlar om människans innersta 

bestående av tankar, känslor och vilja. Vi ser på oss själva som behållare,91 och det som kallas 

för själ eller hjärta ses också som behållare. Mack går in i och ut ur grottan. ”Själens innersta 

rum” är ingen metafor man höjer på ögonbrynen för, inte i den religiösa retoriken i alla fall. 

Grottmetaforen handlar om en avskild och stängd plats. Den är negativt laddad medan hjärtat 

som ett innersta rum är mer neutralt. Grotta ger mer primitiva associationer som indikerar att 

människans inre har retarderat till något slags grottstadie. Utvecklingen har avstannat. 

     I den religiösa retoriken är det som sagt vanligt med kompletterande bildled för samma 

sakled, och bildleden är ofta motsägelsefulla.92 I en tidigare kärnhändelse var hjärtat en 

blommande, inbjudande och rörig trädgård. Detta visar att det finns två sidor: hjärtat är 

vackert och ljust, men har också undangömda och mörka delar. En mörk grotta associeras 

med något undangömt och något okänt. Det är en obehaglig plats där sorgen är påtaglig. 

Grottan blir en naturmetafor. Men miljön är återigen övernaturlig då Mack till exempel kan gå 

rakt igenom klippväggen. 

                                                
90 Se ”Metaforanalys” s 23. 
91 Se ”Metaforteori” s 11-12. 
92 Se Millers forskning s 8. 
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     Det finns en poäng i metaforspråket som säger att läkeprocessen börjar i det innersta 

rummet hos en människa, och att hon är delaktig i den processen. Den går ut på att börja tro 

på att Gud bara är god, och genom det bli fri från skuld och sorg som är kvävande. ”Den stora 

sorgen” får stå i kontrast till Guds vishet som också finns i ”grottan” och befriar med kärleken 

som verktyg om människan själv vill det. 

     De två första metaforerna förstärker varandra så att båda uppfattas negativa i narrativet. 

Mycket tack vare miljöbeskrivningen och det pathos som skapas i tankar och samtal. Dimman 

och grottan får stå i kontrast till den tredje metaforen: Dimman och grottan gör så att 

människans inre stannar av ställs i kontrast till kärlekens växande i människans inre. 

     I metaforen ”kärleken är kunskapens hud” är bildledet kunskapens hud och sakledet 

kärleken. Sofia säger: 
 

Du har verkligen kärlekens visdom, Mackenzie. Det finns så många som tror att det är kärleken som 

växer, men det är kunskapen som växer, och kärleken växer helt enkelt för att innesluta den. Kärleken 

är kunskapens hud. Mackenzie, du älskar dina barn, som du känner så väl, med en underbar och sann 

kärlek.93 
 

Metaforen vill uttrycka att när man har mycket kunskap och förståelse för någon annan är det 

automatiskt lättare att älska henne. Det är kunskapens mängd eller ökning som avgör 

kärlekens mängd eller ökning. Istället för att säga kunskapens hud, skulle man kunna uttrycka 

det med till exempel en metafor hämtad från ekonomi: när behovet växer, växer efterfrågan, 

därför är kärleken kunskapens efterfrågan. Det blir då ett helt annat förhållande mellan kärlek 

och kunskap, ett mer onaturligt sådant. Man missar den intima sammanväxten och naturlagen. 

”Kärleken är kunskapens hud” är återigen en naturmetafor och den har med växande att göra. 

I mötet med visheten kan kunskapen växa, och då växer kärleken automatiskt. När Mack 

förstår mer av hur Gud fungerar växer automatiskt hans kärlek till honom. Det är inget han 

måste prestera fram. Men metaforen har också med riktningar att göra. Kunskapen finns inuti 

kärleken, den döljer sig bakom, vilket för tankarna till skydd. Huden är ett skyddande organ, 

det är tåligt, det kan såras men läka, och det anpassar sig efter kroppen. Kärleken kan alltså 

skydda relationer och utstå en hel del, samtidigt som den matchar kunskapen som ligger 

bakom den. 

     Det metaforiska rörelsemönstret är vertikalt och handlar till stor del om positioner. 

Växande är även uppåt i vårt tänkande, alltså positivt. Mack kravlar också upp på Sofias 

domarsäte, villig att sätta sig högre än andra och döma både Gud och mänskligheten. Men i 
                                                
93 Young ([2007] 2009), s 149. 
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narrativet beskrivs hans känsla av att ha krympt ner till ett barn. Han sitter på en stol som är 

för hög. När han till slut lägger ner sina anspråk och faktiskt sitt eget liv, alltså går ner från 

domarsätet växer han inombords som människa. Det sker när Mack inser att han hellre vill dö 

än behöva döma sina egna barn. I termer av riktningar kan också sägas att domen som riktas 

från människan vänder som en bumerang och kommer med full kraft tillbaka för att anklaga 

henne själv. Domen som människan inte kommer undan drabbar sedan Jesus som har ställt sig 

i vägen. Och där finns en hel riktningsserie koncentrerad i den religiösa monomyten94: han 

som steg ner från himlen, blev upphöjd på korset, för att stiga ner i döden och återlösa 

mänskligheten. Sedan uppstod han och steg upp till himlen, varifrån han ska komma ner för 

att döma en frikännande dom åt den som vill ta emot. Detta är det avskalade logos i 

undervisningen, och med hjälp av berättelsens samtal blir det fullt av pathos. 
 

6.2.2 Sammanfattning av undervisningen 

Undervisningen går ut på att Gud ser ända in i människans inre. Med sin vishet kan han vända 

sorg till glädje när människan förstår att hon är ovillkorligt älskad. När människan tar emot 

kärleken blir hon fri från allt som håller henne tillbaka och som får hennes inre att avstanna. I 

centrum för detta står Jesus som har offrat sig själv i kärlek och så befriat människan från 

domen. Den som blivit fri inser att hon själv inte kan döma andra. Undervisningen 

konstrueras ungefär som naturlagar. Det finns en tydlig logik och ett strikt riktningsmönster 

för hur allt detta sker. 
 

6.2.3 Jämförelse 

Motsvarande peripeti i Kristens resa är händelserna vid Sinai berg och vid korset.95 Detta är 

religiösa bilder direkt hämtade från Bibeln. Efter mötet med Herr Världsligt vis som är en 

direkt motsats till Ödehusets Sofia, viker Kristen av från vägen för att gå till herr Lagiskhets 

hus på Sinai och göra sig fri från bördan han bär på. Men nära berget blir bördan tyngre på 

Kristen, han upplever det som att berget ska falla över honom, och det kommer eld ur det. 

Likheterna med Ödehuset är slående: bergvägg, känslan av något obehagligt som kommer 

över huvudkaraktären, en börda som trycker ner allt hårdare. Allt detta i samband med lag 

som har med rätt och fel att göra. Det blir ett ”eldprov” som huvudkaraktären inte klarar av. 

Men vid korset (efter att Kristen har gått genom den trånga porten, och även varit med om 

motsvarande den tredje peripetin) faller bördan av utan minsta ansträngning från Kristen och 

försvinner ner i en grav. 
                                                
94 Se s 11. Monomyten kan ses som en beskrivning av Bibelns berättelser om Jesus liv och uppdrag. 
95 Narrativet finns i Bunyan ([1678] 2006), s 20-28, 44-45. 
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     Sinai kan motsvara Ödehusets höga domarsäte i grottan, då Sinai står för lagen.96 Den som 

bryter mot lagen ska dömas. Kristen får även gå upp för en kulle för att komma till korset. På 

var sida står Frälsningens mur. När han kommer upp till korset faller bördan av och ner i en 

grav i dalsänkan. Att det farliga berget och Ödehusets domarsäte är upp, liksom korset och 

Ödehusets inre växande är upp, betyder att det i ett avseende inte finns en kontrast mellan 

Sinai och korset, eller mellan domarsätet och växandet. De står inte som motsatser där det ena 

är negativt och det andra är positivt. Nej, båda är positiva, i enlighet med bra är upp. Märk 

istället hur berget och domarsätet är ouppnåeligt upp, medan korset och växandet är upp inom 

räckhåll för människan. Människan kan inte nå upp, men Gud kan nå ner. I den kontexten är 

ner positivt i den religiösa föreställningsvärlden, eftersom det Gud gör alltid är bra. 
 

6.3 Peripeti tre: Försoning 
I narrativet kring den tredje peripetin låter Sarayu Mack se en övernaturlig syn.97 Peripetin 

innebär att Mack försonas med sin jordiska pappa genom att få ett nytt perspektiv på 

relationer. Mack och hans pappa har gjort varandra mycket illa, och det är grunden till att 

Mack har svårt att kalla Gud för Pappa. Kampen präglas av tillhörighet kontra avstånd. I 

peripetin vinner tillhörigheten och det blir en försoning. 
 

6.3.1 Metaforerna 

Metaforerna som hör ihop med peripeti tre är följande: ”känslor är färg och ljus”, 

”personlighet är färg och ljus”, och ”kommunikation är färg och ljus”, samt att Macks och de 

andra karaktärernas positioner blir metaforiska. 
 

Urvalet av metaforer 

De tre metaforerna är snarlika. De väljs ut efter principen kontrast eftersom de gör hela 

kärnhändelsen avvikande från det övriga narrativet. De påverkar starkt miljön kring peripetin, 

och möjliggör peripetin. Metaforerna väljs även efter principerna vidareutveckling och 

släktskap då själva kärnhändelsen utvecklar deras innebörd och då de tydligt knyts till 

narrativets metaforiska budskap ”Gud är gemenskap”. Macks och de andra karaktärernas 

                                                
96 Berget Sinai är i Bibeln platsen där Mose fick lagen med de tio budorden. Svenska Folkbibeln, 1998, 2 Mos 
24. Uppe på berg sker flera gudsmöten i Bibeln. När Mose är på berget och möter Gud varnas det om att den 
som försöker närma sig berget kommer att dö. I Gamla testamentet kan inte vem som helst gå upp på ett berg där 
Gud är. Det är en avskild plats som är så helig att det är direkt dödande. En biblisk helighetsmetafor som det 
anspelas på är ”Gud är en förtärande eld”. Se till exempel Svenska Folkbibeln, 1998, 2 Mos 24:17, 5 Mos 4:24. 
97 Det analyserade narrativet finns i Young ([2007] 2009), s 201, kap 15. 
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metaforiska positioner stödjer och vidareutvecklar peripetins undervisning genom att visa på 

vad som är positivt och genom att anknyta till en tidigare metafor. 
 

Metaforanalys 

I de tre snarlika metaforerna ”känslor är färg och ljus”, ”personlighet är färg och ljus”, och 

”kommunikation är färg och ljus” är det gemensamma bildledet färg och ljus, och sakleden 

känslor, personlighet och kommunikation. Dessa metaforer kan i sin narrativa kontext 

uppfattas som helt nya. Samtidigt verkar det som att synen i narrativet som de förekommer i 

ska tas bokstavligt: det är så här färgsprakande och fantastiskt det ser ut egentligen, när 

människans ögon inte är förblindade utan öppna för Guds perspektiv. Det skapas en religiös 

mystik kring huruvida metaforerna är bokstavliga eller inte. Känslor, personlighet och 

kommunikation beskrivs alltså som mer än det som de vanliga sinnena kan uppfatta, men det 

talas om det enbart utifrån synsinnet. Här försöker Young lägga en andlig dimension till den 

vanliga tillvaron: den materiella och den andliga tillvaron är inte separerade. Det andliga finns 

där, fast det normalt sett är osynligt. 

     Om Young istället valt ett annat sinne och till exempel beskrivit känslor, personlighet och 

kommunikation via dofter, ljud eller smaker hade händelsen naturligtvis inte längre varit en 

syn. I den religiösa kontexten är syner vanligt förekommande. De kan visserligen innehålla 

andra intryck som ljud eller smaker,98 men synen är den grundläggande kontexten. Det är 

svårt att föreställa sig hur man metaforiskt skulle gå genom ett annat sinne som det primära. 

     Färg och ljus används vanligtvis i metaforer som beskriver hur vi uppfattar vår tillvaro och 

varandra. Till exempel kan man tala om att lysa upp tillvaron, förgylla den, eller tycka att den 

är grå. Om en människa kan vi säga att hon har en färgstark personlighet. Vidare kan en blick 

mörkna och ett ansikte skina upp. Färg och ljus är positivt. Färglöshet och mörker är negativt. 

Det är naturliga metaforer. Young använder alltså våra vanliga metaforer som grund för att 

utveckla dem i en beskrivning av en andlig tillvaro. Det blir en stark beskrivning av det unika 

och vackra i varje människa, och tack vare det blir det lätt att ta till sig Macks och hans 

pappas försoning som den enklaste sak i världen. 

     Återigen används hela miljöbeskrivningen kring peripetin för att skapa en positiv 

uppfattning av metaforerna. Den används även för att skapa en övernaturligt naturlig 

uppfattning av dem och av Gud som skapat allt detta. 

     I händelsen förekommer några metaforiska positioner som representerar olika riktningar. 

Macks utgångspunkt för synen är uppe på en kulle, vilket indikerar att det är något positivt 
                                                
98 Se till exempel Svenska Folkbibeln (1998), Upp 19:6, Hes 3:1-3. 
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som ska hända. Mitt i cirkeln av människorna han ser på en äng ställer sig sedan Jesus. 

Jämfört med tidigare metaforspråk om människan i centrum av gudscirkeln99 så är bilden nu 

den omvända. Gud är mitt inne i cirkeln av människor som representerar alla jordens folk, 

liksom Gud själv genom olika karakteriseringar i narrativet som helhet speglar människor från 

olika världsdelar. Det indikerar att det är kring honom hela världen kretsar. Avståndet till 

Jesus är lika långt för alla i cirkeln, men barnen står närmast honom i en inre cirkel. Att 

barnen, de små människorna, står närmast indikerar att liten är positivt i kontrast till den 

dominerande uppfattningen stort är positivt. Liten är bra är en liknande prioritering i den 

religiösa retoriken som ner är bra. Att liten är bra förstår vi genom det vedertagna nära är 

bra. 
 

6.3.2 Sammanfattning av undervisningen 

Undervisningen av peripeti tre går ut på att varje människa är unik: hennes känslor, 

personlighet, och relationer till andra människor är unika. Vidare går den ut på att människan 

är en vacker skapelse som har en andlig dimension. Det viktigaste är inte hennes ord eller vad 

hon gör, utan den hon är och de relationer hon har. Hennes position gentemot andra 

människor är jämlik, medan hennes tillvaro kretsar kring Jesus och inte kring henne själv. Att 

vara en liten människa är positivt. Alla relationer är tänkta att präglas starkt av kärlek och 

försoning. Att försonas i sina nära mänskliga relationer är positivt och en förutsättning för att 

människan ska kunna ha en bra relation till Gud. 
 

6.3.3 Jämförelse 

I Kristens resa är Kristen med om att få se olika syner i Uttolkarens hus.100 Det sker efter att 

han gått in genom den trånga porten och innan han kommit upp till korset. Det är en rad olika 

syner som visas för Kristen, och de har en helt annan karaktär än Macks syn. I synerna i 

Kristens resa handlar det om att hålla sig kvar på vägen som leder till himlen: att hålla fast vid 

Gud och inte ge efter för djävulen. Synerna bygger på olika bibeltexter och innehåller en del 

skrämselinslag, men också undervisning om Guds godhet. Det onda har ett mycket större 

utrymme i Bunyans undervisning än i Youngs. I Youngs syn finns det änglar som vaktar 

vilket indikerar att det finns en ond andlighet att skydda ifrån, men det undervisas inte om 

den. I denna peripeti blir det också tydligt att Young fäster mer uppmärksamhet vid det 

personliga, än vad Bunyan gör. Genom Youngs vidareutvecklade metaforspråk blir det tydligt 

                                                
99 Metaforen finns i peripeti ett, se s 22. 
100 Narrativet finns i Bunyan ([1678] 2006), s 33-43. 
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att varje människa har en unik relation till Gud, medan Bunyan undervisar i mer generella 

termer. 
 

6.4 Peripeti fyra: Leva fri 
I narrativet som innehåller peripeti fyra tar Pappa med sig Mack på en vandring genom 

skogen och upp mot ett berg där landskapet blir kargt och stenigt.101 I den fjärde peripetin i 

Ödehusets undervisning börjar Mack att förlåta sin dotters mördare. Om den inre kampen 

inför den tredje peripetin stod mellan tillhörighet och avstånd, står nu kampen inom Mack 

mellan frihet och fångenskap. Det handlar alltså inte om relation i samma bemärkelse som 

tidigare, även om det handlar om förlåtelse. Ska mördaren hindra Mack från att leva sitt liv i 

frihet, eller ska hans dåd hålla Mack i känslomässig fångenskap? I peripetin vinner friheten.  
 

6.4.1 Metaforerna 

Metaforerna som hör ihop med peripeti fyra är följande: ”att inte förlåta är att vara fången”, 

”förlåtelse är en vandring”, samt att Macks och Pappas handling blir metaforiskt som stöd till 

den andra metaforen. 
 

Urvalet av metaforer 

Metaforen ”att inte förlåta är att vara fången” väljs eftersom den är med och konstruerar 

undervisningen i peripeti fyra. Den väljs också efter principen repetition eftersom kopplingen 

mellan förlåtelse och frihet är återkommande även i de två föregående peripetierna. Metaforen 

”förlåtelse är en vandring” väljs eftersom den utgör handlingen kring peripeti fyra, och inte 

direkt efter metodens principer. Macks och Pappas vandring blir ett stöd till den andra 

metaforen som undervisar om peripetin. 
 

Metaforanalys 

I metaforen ”att inte förlåta är att vara fången” är bildledet att vara fången och sakledet att inte 

förlåta. Man kan diskutera huruvida denna metafor ska tas bokstavligt eller ej. Det går att 

tolka det som att den som inte förlåter faktiskt är fången i sitt inre. Den som är fången saknar 

frihet att gå vidare. Alltså saknar den som är fången i sitt inre möjlighet att leva och utvecklas 

normalt. Denna metafor kan associeras till dimmetaforen och grottmetaforen som hör ihop 

med peripeti två.102 Är att vara fången då en bild eller ett faktum? Denna osäkerhet gör det 

                                                
101 Det analyserade narrativet finns i Young ([2007] 2009), kap 16. 
102 Se s 26. 
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svårt att jämföra metaforen med andra sätt att uttrycka samma sak på. Associationer till 

fångenskap är enbart negativa. 

     I metaforen ”förlåtelse är en vandring” är bildledet vandring och sakledet förlåtelse. 

Metaforen ligger i miljön och i handlingen. Mack och Pappa vandrar förbi mördarens 

markeringar i form av röda bågar på träd och stenar. Mack börjar upprepa orden ”jag förlåter 

dig”. Samtalet bidrar till uppfattningen om förlåtelse som en process som sker steg för steg 

som i en vandring. Mack kommer i samtalet fram till att han vill börja förlåta, och är 

medveten om att då påbörjas nästa process: själva förlåtelsen. Vandring och process hör till 

resemetaforer. Att resan består just i att fotvandra säger något speciellt om förlåtelse, 

nämligen att den består i egen ansträngning. Hade resan skett i en farkost hade det betytt att 

förlåtelsen varit enklare. Narrativets kontext tillägger att vandringen sker i tuff terräng vilket 

indikerar att förlåtelsen är svår och obekväm, och att vandringen utförs tillsammans med Gud 

vilket indikerar att förlåtelsen inte genomförs på egen hand eller i egen kraft. Vandring 

associeras med naturupplevelser eftersom vandring sker utomhus. Att gå är något människan 

lär sig innan hon lär sig prata ordentligt. Att förlåta är således en naturlig sak och något som 

enbart kräver enkla repetitiva ord då själva handlingen är viktigare än orden. 

     Narrativets handling, samtal och statiska framställning med de röda bågarna, förankrar 

undervisningen om förlåtelsen. Det metaforiska konceptet det som är svårt är bra ersätter det 

oftare förekommande det som är lätt är bra i vårt vardagliga metaforiska tänkande. I 

narrativet belönas Mack för att han vandrar den svåra vägen. Friheten vinner över 

fångenskapen, och han får också Missys kropp att begrava. Vandringsmetaforen blir positiv. 

     Den metaforiska undervisningen stöds av Pappa-karaktären som är lite annorlunda som 

gudsmetafor nu. Pappa har bytt skepnad och är nu en västerländsk man med silvergrått hår, 

mustasch och pipskägg. Han liknar Mack. Det västerländska är alltså lika viktigt som de andra 

kulturerna, inte något som kommer först i ordningen och som är normbildande. Pappa kan 

visa sig manlig nu eftersom Mack försonats med sin mänskliga pappa. Pappa visar vägen, ser 

till att Mack får vila när han behöver, och ser till så att han dricker ordentligt. Allt detta bidrar 

till att Mack framställs som ett barn till Pappa. Ärren på Pappas handleder (likadana som 

Jesus har efter att ha spikats fast på korset) är tydliga. Ärren indikerar att Pappa vet vad 

lidande och förlåtelse innebär, och att han är mycket nära alla som lider: till och med så nära 

Jesus på korset att han fick samma ärr. Det skapar karaktärens ethos103 för att göra hans ord 

övertygande. Karaktären Pappa är övernaturlig men blir mänsklig i sin gestalt och operfekt 

                                                
103 Ethos är en talares eller kommunikatörs karaktär. Se till exempel Hellspong (2004a), s 50-51. 
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med sina ärr. Samtidigt dyker en religiös paradox upp här: ärren som gör kroppen defekt är 

ändå det som gör Pappa perfekt till sitt väsen. 
 

6.4.2 Sammanfattning av undervisningen 

För att bli fri inombords behöver människan förlåta dem som orsakar henne skada. Ingenting 

är omöjligt att förlåta om människan vill och anstränger sig, eftersom det sker med Guds 

hjälp. Gud kan hjälpa till eftersom han redan gjort det möjligt för människan att bli fri genom 

döden på korset. Förlåtelsen är en svår process där enkla ord upprepas gång på gång. Den inre 

processen fokuseras framför orden. Att förlåta är inte att vilja ha en relation till någon, men att 

göra sig själv och andra fria. Trots att processen är svår leder den till något mycket positivt. 

Undervisningen framställs med hjälp Guds ethos som både människa och Gud, genom ett 

naturnära narrativ, och hela situationens pathos. 
 

6.4.3 Jämförelse 

Kristens resa har ingen motsvarande peripeti. Att förlåta medmänniskor är inget tema som 

utgör en hörnsten för undervisningen. Det blir återigen tydligt hur individfokuserad 

undervisningen i Ödehuset är i kontrast till undervisningen i Kristens resa. När Kristen och 

hans följeslagare Trofast hamnar i fängelse och piskas under sitt besök på Fåfängans marknad 

för att de velat köpa sanningen beskrivs deras ödmjukhet och tålamod. När Trofast dödas 

verkar inte Kristen bli särskilt modfälld utan sjunger på vers om hur trofast Trofast är.104 Det 

verkar så enkelt alltsammans, precis som om förlåtelse inte vore en kamp. Däremot kämpar 

Kristen genom hela berättelsen mot det onda som vill hindra honom att gå på vägen mot 

himlen. Att stå emot frestelser och avvärja attacker med hjälp av bibelord, är händelser som 

upprepas gång på gång: det är en vandring från punkt till punkt, och i denna process lär sig 

Kristen mer och mer. Det som är gemensamt för de båda narrativen är att ”ordet” är viktigt, 

och att man måste återvända till bibelordet gång på gång för att bli fri. Ytterst handlar det om 

att Jesus är ordet (logos) och det är honom narrativen återkommer till gång på gång. Detta är 

en hörnsten i den religiösa retoriken: Gud är både ordet och talaren.105 Båda narrativens logos 

byggs kring Jesus och korset, vilket innebär att monomyten genomgående färgar båda 

berättelserna. 

                                                
104 Bunyan ([1678] 2006), s 112-113, 123. 
105 McFarland [1989], s 272. Resonemanget utgår från inledningen till Johannesevangeliet i Bibeln. 
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6.5 Peripeti fem: Frid 
Kärnhändelsen är Missys begravning i trädgården.106 I den femte peripetin i Ödehusets 

undervisning blir det till slut lugnt och fridfullt i Macks hjärta. Den oro som ofta har gett 

honom mardrömmar har haft övertaget över friden ända sedan Missy mördades. Nu kommer 

känslor och minnen tillrätta, och Mack förstår att inför Gud är ingen död. I den femte 

peripetin vinner friden. 
 

6.5.1 Metaforerna 

Metaforen som hör ihop med peripeti fem är ”hjärtat är en trädgård”, samt att narrativets 

handling blir metaforisk.  
 

Urvalet av metaforer 

Metaforen ”hjärtat är en trädgård” väljs efter principen repetition då den förekommit flera 

gånger tidigare i narrativet. Trädgårdsmetaforen utgör miljön för handlingen, medan 

handlingen förmedlar peripetins undervisning. 
 

Metaforanalys 

I metaforen ”hjärtat är en trädgård” är bildledet trädgård och sakledet hjärtat.107 Hjärtat 

beskrivs alltså som en växtplats. Andra växtplatser skulle kunna vara skog, park, eller rabatt. I 

och med att trädgården är bildledet blir hjärtat personligt. En trädgård ligger i anslutning till 

ett hus och sköts av en privatperson eller av någon som hon/han utsett. En trädgård är en mer 

intim plats än en park. En trädgård sköts mer finkänsligt än en skog. En trädgård är mer 

komplex än en rabatt. Trädgårdsmetaforen är en naturmetafor som associeras med liv och 

tillväxt. Tillväxt är mångtydigt, men med tanke på tidigare metaforer kan man säga att det nog 

framförallt är kärlek och inre eller andlig mognad det handlar om.  Trädgården står vidare för 

njutning och nytta, men också för arbete. För att växterna i trädgården ska växa på rätt sätt 

krävs arbete. Trädgårdsmetaforen aktualiserar Gud som trädgårdsmästare, vilket Young 

förmodligen hämtat inspiration till från Bibeln.108 Om trädgården har tidigare sagts att det ser 

ut som kaos här nere, men uppifrån sett är den en fraktal109, vilket indikerar att Gud har total 

överblick och vet vad han gör. Det mänskliga perspektivet på hjärtat är nerifrån, det 

gudomliga perspektivet är både nerifrån och uppifrån. 

                                                
106 Det analyserade narrativet finns i Young ([2007] 2009), s 224-227. 
107 Hjärtat fungerar här liksom i två tidigare metaforer som en hjälpmetafor, se s 23, 27. 
108 Svenska Folkbibeln (1998), Luk 13:6-8. 
109 Young ([2007] 2009), s 123-124. 
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     Den metaforiska begravningshandlingen skapar frid i Macks hjärta. En begravning behövs 

för att Mack ska kunna komma vidare och återvända till ”verkligheten”. Det innebär att 

peripetin också indikerar att undervisningens narrativ är slut. Nu återstår endast avslutningen. 

Genom begravningshandlingen får Mack lägga det gamla bakom sig när han blir medveten 

om att Missy har en speciell plats i hans hjärta, och att hon inte är död inför Gud. Miljön är 

som tidigare naturlig men övernaturlig: Sarayu sprider de tidigare insamlade tårarna från 

Mack över jorden, och där de landar slår det upp blommor. Av en sista speciell tår blir det ett 

litet träd: ett livets träd i hjärtats trädgård. Livets träd är en symbol från Bibeln som står för 

läkedom och evigt liv.110 Att tårarna och trädet hänger ihop betyder att Gud läker sorgen.111 

     Den metaforiska handlingen grundas på jämförelsen av begrepp med objekt och behållare. 

I handlingen placeras ett objekt (en kropp) i en behållare (en kista som sänks ner i 

trädgården). Bildligt sett handlar det inte om Missys kropp, utan om känslor för och minnen 

av henne. När känslor och minnen kommer tillrätta inom människan skapas frid. Att begrava 

är här inte samma sak som att glömma. Trädet som markerar platsen blir ett minnesmärke. 

Däremot handlar begravningen om att gå in i ett nytt liv. 
 

6.5.2 Sammanfattning av undervisningen 

För att det ska bli lugnt och fridfullt i människans hjärta behöver känslor och minnen komma 

tillrätta. Gud skapar förutsättningar för det och läker sorg. Gud har omsorg om hjärtat och ser 

till att det inre växandet och mognaden sker på rätt sätt. Även om människan upplever att det 

är kaotiskt i sitt innersta så är allt i sin ordning i Guds perspektiv. Inför Gud är ingen död. 
 

6.5.3 Jämförelse 

Att begrava det gamla för att gå in i det nya är ett tema som även avslutar Kristens resa. 

Kristens sista hinder innan han når den himmelska staden är Dödens flod.112 När han tar sig 

igenom den dör han bort från sitt jordiska liv och når sitt eviga liv. Även om båda 

berättelserna har fokus på odödlighet så är Kristens resa mer fokuserat på att nå himlen, 

medan Ödehuset är mer fokuserat på det inre helandet och här och nu.  

                                                
110 Svenska Folkbibeln (1998), 1 Mos 2:9, 3:22-24, Upp 22:2. 
111 Svenska Folkbibeln (1998), Upp 21:4. 
112 Narrativet finns i Bunyan ([1678] 2006), s 202-209. 
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7. Slutsatser och diskussion 
Nedan presenteras och diskuteras slutsatserna som dragits från analysen. Först handlar det om 

peripetiernas undervisning i Ödehuset, sedan om hur metaforerna formar undervisningen, följt 

av hur metaforerna vill övertyga. Jämförelsen med Kristens resa finns med i varje avsnitt. Det 

avslutande avsnittet presenterar tankar om generella slutsatser och förutsättningar för att 

kunna dra sådana. 
  
7.1 Peripetiernas undervisning 
I Ödehuset finns fem peripetier som fungerar som viktiga delar i undervisningen om 

föreställningsvärlden. Huvudkaraktären Mack börjar tro på Gud i den första, tar emot nåd i 

den andra, försonas med sin jordiska pappa i den tredje, förlåter mördaren i den fjärde, och får 

frid i den femte. Dessa peripetier följer en logisk ordning där varje är nödvändig för 

nästkommande. Peripetierna fungerar som hållpunkter i undervisningen om frälsningen och 

om frälsningens förtjänster. Genom att genomgå dessa steg upplever Mack till slut harmoni i 

sitt liv. Det är de två första peripetierna, tro och nåd, som tydligast sammanfaller med 

undervisningen i Kristens resa. Det innebär att Bunyan svarar på frågan om vad man ska göra 

för att bli frälst, medan Young går ett steg vidare och även svarar på frågan om vad man 

egentligen vinner på att bli frälst eller kristen. På grund av doxa finns det anledningar för 

Young att argumentera mer för poängen med att vara kristen. Därför handlar undervisningen 

också om hur livet kan bli redan här och nu, och inte bara i livet efter detta. Metoden att välja 

peripetier kopplade till kunskapsutveckling113 innebar att inte bara undervisningens innehåll 

framkom utan även den logiska strukturen. Kopplat till jämförelsen resulterade 

peripetimetoden också i att budskapens retoriska utgångspunkt och skillnaderna i sättet att 

undervisa blev tydlig.  Att narrativens två första peripetier liknar varandra vid en jämförelse 

innebär också att det går att visa att narrativens innersta betydelsekärna om Jesus och korset är 

densamma, men uttryckt med nya metaforer.114 Det framkom också att det i peripetiernas 

undervisning i båda böckerna finns ett grundbudskap om Gud som enbart god. Hos Bunyan 

finns en tydligare medvetenhet om det onda. Utan att undervisa om onda makter berättar 

Young istället mer om människans ansvar för sig själva och andra i peripetierna: Människan 

är den som skapar ondskan och Gud är som en god förälder som befriar människan. 
 

                                                
113 Se ”Peripeti” s 11. Peripeti kopplas till begreppet anagnorisis (igenkännande) så att peripetin inte enbart 
förstås som plötslig förändring, utan även som kunskapsutveckling.  
114 Se Arnetts forskning s 7 om narrativ och historicitet presenteras. Metaforer kan fungera som den 
sammanbindande länken, så att budskapet i ett narrativ överförs från tid till tid.  



Ida Björgvinsson, C-uppsats i retorik 

    39 
   
   
 

7.2 Hur metaforerna formar undervisningen 
Med utgångspunkt i det narrativa perspektivet gick det att se att metaforerna i Ödehuset 

uttrycks i miljö, handling och karaktärer,115 medan några metaforer utsägs av karaktärerna. 

Narrativet utgör så metaforernas kontext och ger dem legitimitet. Medan miljön kring 

peripetierna i Kristens resa är sparsmakad på beskrivningar skapar narrativet i Ödehuset 

metaforiskt en övernaturlig miljö och en naturlig Gud. Med hjälp av miljön vänds det på 

begreppen så att läsaren tvingas tänka över vad som egentligen är naturligt och verkligt. Det 

bidrar också till att ibland skapa en mystik kring tolkningen av metaforerna. Det blir ibland 

osäkert om de är metaforer eller verklighetsbeskrivningar i föreställningsvärlden. Metaforerna 

lyfter också genusaspekten. De är inte typiskt manliga, utan formar en ”mjukare” bild av Gud 

och människan som ligger långt bortom hierarki, makt och kamp. Detta bekräftar resultat från 

tidigare forskning, nämligen att man på senare tid även talar om Gud med mer kvinnliga 

metaforer – i det undersökta materialet framförallt som förälder och som trädgårdsmästare.116 

     Medan flera av Bunyans metaforer är direkt hämtade ur Bibeln, till exempel den trånga 

porten och Sinai berg, är metaforerna i Ödehusets narrativ kring peripetierna i huvudsak 

naturmetaforer och riktningsmetaforer. Det är så föreställningsvärlden är strukturerad.117 

Naturmetaforerna används för att beskriva tillstånd och processer i huvudkaraktärens inre. Till 

exempel beskrivs hjärtat som en trädgård och som en grotta. Våren finns i hjärtat samtidigt 

som en kvävande dimma hindrar livet, och så vidare. Många av metaforerna innehåller 

komponenten växande.118 Det handlar om ett inre och andligt växande, och om att kärleken 

växer. Det kan gynnas eller stoppas, förstår man i de olika peripetierna. Riktningsmetaforerna 

används för att förstärka vad som är positivt och negativt i sammanhanget. Växandet är uppåt 

i vårt metaforiska tänkande, alltså positivt, medan stillastående är negativt. Karaktärernas 

fysiska rörelsemönster och positioner är ofta metaforiska och visar vad som är bra och inte 

bra.119 I Kristens resa finns ett liknande metaforiskt rörelsemönster hos huvudkaraktären som 

i Ödehuset kring de två första peripetierna. Till exempel är att gå upp och gå in kopplat till 

positiva händelser som leder till att det blir en positiv utgång i några peripetier. Några 
                                                
115 Se ”Det narrativa perspektivet” s 10-11. På berättelsenivån, den logiska delen i ett narrativ, finns handling, 
miljö och karaktärer. 
116 Se Wennströms forskning s 7 om genusaspekter i religiösa metaforer. Gudsmetaforer som framförallt kvinnor 
använder är bland andra förälder och trädgårdsmästare. 
117 Se s 11-12. Att strukturera upplevelser i termer av andra upplevelser formar de metaforiska koncept som 
föreställningsvärlden bygger på. 
118 Se s 12. Metaforiska koncept kan överlappa varandra så att samma komponent förenar dem. Det innebär att 
de har en inbördes relation, vilket förstärker helhetsbilden av föreställningsvärlden. 
119 Se s 11-12. Att metaforiska koncept grundas i riktningar där den egna kroppen är utgångspunkt formar 
uppfattningar om vad som är positivt respektive negativt. I kombination med narrativet och de övriga 
metaforerna förstärker dessa grunder bilden av föreställningsvärlden. 
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omvända riktningar än de normala prioriteras dock som grundläggande för undervisningen. 

Det är de metaforiska koncepten ner är bra, liten är bra, och svårt är bra i relation till Jesus 

och frälsningen, och till människans förhållande till Gud och andra människor.120 Koncepten 

grundar sig på riktningarna och händelserna i monomyten121 kopplad till Jesus, samt på att 

människor som valt att lägga ner sitt liv inför Gud, inser att de är små, och är villiga att gå en 

svår väg för att nå det goda, är nära Gud, vilket är positivt. I och med att växandet är positivt i 

Ödehusets metaforspråk förstärker och överlappar de båda metaforkategorierna varandra, för 

det är i de prioriterade koncepten som växandet sker.122 En annan viktig riktningsmetafor i 

Ödehuset är cirkeln som visar metaforiskt på förhållanden. Cirkeln representerar både Gud, 

människans tänkta relation till Gud, och människornas tänkta relationer till varandra: En Gud 

utan inbördes hierarki, människan i centrum av Guds kärlek, i ett liv där allt kretsar runt Gud 

och inte kring människan, samt människornas jämställda relationer till varandra. 

     Att en analys av metaforer i narrativ med hjälp av Stegers trestegsmetod kan ge inblick i 

implicita värderingar, trosföreställningar och antaganden blir tydligt genom den rikare 

förståelse av föreställningsvärlden som framträder.123 Dessa analysresultat bygger på 

hermeneutisk tolkning124 och skulle kunna bli mycket omfattande. Resultaten förklarar inte 

bara en struktur – de utvidgar förståelsen för föreställningsvärlden mer på djupet. 
 

7.3 Hur metaforerna vill övertyga 
Metaforerna bidrar till att göra undervisningen övertygande genom att de centreras kring 

hjärtat och det som händer inom huvudkaraktären. I kontrast till Bunyan som undervisar 

mindre personligt och mer knutet till bibliska metaforer och exempel, tar Youngs metaforer 

sin utgångspunkt i det personliga och individualistiska. Detta även om metaforerna vill 

förklara en föreställningsvärld som bygger mer på gemenskap och relation. I den 

västerländska doxan ligger individen och reglerna närmare till hands än kollektivet och 

relationerna. Young tar sin utgångspunkt i individen för att förklara vad man personligen kan 

vinna på att bli frälst redan här och nu. Eftersom här och nu är viktigt vill naturmetaforerna 

övertyga genom att göra föreställningsvärlden jordnära. De framhäver en äkthet och något 

okonstlat. I vår doxa efterfrågas inget högtravande tal om himlen. Detta står i kontrast till 
                                                
120 Se s 12. Kulturell prioriteringsordning kan omvärdera vad som är positivt respektive negativt, vilket 
ytterligare formar förståelsen för föreställningsvärldens struktur. 
121 Se s 11. 
122 Det paradoxala som ligger i den kulturella prioriteringens riktningar i kombination med växandet som snarare 
hör ihop med ”uppåt” och ”stort” stämmer överens med de motsägelsefulla perspektiv som präglar bilden av 
Jesus i det traditionella religiösa språket. Se Hobbs och Millers forskning s 7-8. 
123 Se s 8 och s 18-19. 
124 Se ”Metodproblem”, s 20. 
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Kristens höga och glamorösa mål: den himmelska staden med gator av guld. Att nå dit 

betyder allt. I vår doxa är det mycket viktigare att bevara jorden och leva i harmoni med 

naturen. Detta återknyter metaforerna till. Genom att metaforerna också används för att vända 

på begrepp som ner och upp understryks hur viktigt här och nu är. Gud finns nära jorden och 

nära människan, säger riktningsmetaforerna.125 Det metaforiska språket innehåller också på 

ett naturligt sätt mycket pathos då det kretsar kring hjärtat, samtidigt som det bygger på 

riktningslogik. Det är en balansgång mellan pathos och logos i metaforerna. 

     Metaforerna bidrar också till att göra undervisningen övertygande genom att inte vara 

stereotypt manliga och uttrycka makt och hierarki. I vår doxa efterfrågas inget tal om en Gud 

man ska underkasta sig och lyda, vilket har med individualismen att göra. Att 

föreställningsvärlden presenteras i mer stereotypt kvinnligt metaforbruk gör den mer 

tilltalande och trovärdig. Den blir mer behaglig och inbjudande. Det mjukare metaforbruket 

kan även bidra till att omkullkasta stereotypa bilder av kristendomen, vilket kan skapa 

trovärdighet genom att ett nytänkande och en mer avslappnad attityd visas. I Kristens resa 

däremot är undervisningen mer hård då narrativet innehåller fysisk kamp. 

     Att Young utgår från vanliga metaforer och använder dem lite annorlunda kan också bidra 

till övertygandet av undervisningen. Till exempel talas det om kommunikation som färg och 

ljus, vilket bygger på uttryck som ”skina upp” om någon som blir glad. Det finns en 

anknytning och en igenkänning att bygga vidare på.126 
 

7.4 Förutsättningar för generella slutsatser 
Mina resultat pekar alltså på en förskjutning av användandet av metaforer. I metaforspråket 

finns en förskjutning i hur explicit metaforerna knyts till Bibeln, i hur genus används, och i 

hur framförallt narrativets miljö används. Genom kontrasterandet av Ödehuset i viss 

utsträckning mot Kristens resa har en modern berättelse hamnat i viss traditionell kontext. 

Några generella slutsatser om modernt metaforiskt narrativ i kontrast till ett äldre i denna typ 

av genre kan dock inte dras eftersom materialunderlaget endast omfattar två böcker. Ett 

aktuellt område att gå vidare inom är därför den religiösa traditionen utifrån ett större 

materialunderlag. 

     I anslutning till en utvidgad studie skulle det vara intressant att ta reda på hur omfattande 

denna typ av genre är – i olika länder och över olika tidsperioder. Kanske skulle det då gå att 

                                                
125 Se Wennströms forskning s 7. En tendens att det på senare tid vänds på riktningar och talas mer jordnära om 
Gud har observerats. 
126 Man kan alltså inte riktigt tala om metaforer som skapar ny mening, snarare om metaforer som utvecklar 
mening. Detta ligger någonstans mellan konventionella och nya metaforer. Se s 12-13. 
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faktiskt fastslå en genre som inte bara är en korsning av olika genrer, utan har egna 

utmärkande drag. Det skulle då eventuellt också gå att svara på om det är en genre som är på 

väg att dö ut, eller om en verklig förnyelse är på gång. Förmodligen krävs det att ett annat sätt 

att se på didaktik vävs in i forskningen. Genren kan eventuellt förändras över tid till att bli 

mer personlig och perspektivprövande – mer inbjudande till reflektion och mindre serverande 

av en lära. Det skulle innebära att övertygandet fungerar på fundamentalt olika sätt. Det är då 

inte heller enbart intressant att undersöka en författares föreställningsvärld, utan också hur 

föreställningsvärldar byggs utifrån författarens litteratur.127  

     En annan fråga är om det går att förnya traditionen på djupet. Trots att man kan anta att 

den allmänna bibelkunskapen minskat och att kristendomens ställning kraftigt försvagats 

sedan Bunyan skrev Kristens resa, kan det ändå vara så att Young kräver mer av läsarna än 

vad som märks på ytan. Det innebär att övertygandet inte bara återkopplar till västerländsk 

modern doxa, utan även till en specifik religiös doxa. Allt övertygande hänger på någon form 

av igenkänning. Att känna igen de underliggande kopplingarna till bibliska texter och 

berättelser, och se ett inre sammanhang i metaforbruket, kan vara en förutsättning för att 

kunna ta till sig berättelsen och undervisningen som trovärdig. Det kan även vara en 

förutsättning att läsaren har liknande upplevelser så att det hon läser stämmer med egna 

erfarenheter.128 

     Ytterligare en notering är att det ibland kan krävas att läsaren ser metaforerna i tre led. 

Från det konkreta förstås det abstrakta, och det abstrakta förklarar en aspekt hos 

föreställningsvärlden om Gud. Sakledet kommunikation till exempel, förstås genom bildledet 

färg. Bildledet färg förklarar samtidigt en aspekt av föreställningsvärlden som också blir ett 

sakled i metaforen. Gud som skaparen av allt är en föreställning som ligger till grund för 

denna utvidgade tolkning. Det skapade reflekterar skaparen. Men för att kunna uttala sig mer 

om detta och hur det påverkar läsarnas tolkning av budskapet krävs djupare analys. Om det 

religiösa språket ofta är uppbyggt på metaforer i tre led kan det vara svårt för icke troende att 

se hela tolkningsbilden. 

                                                
127 Se ”Didaktisk litteratur” s 2-3. Att ta del i ett samtal och lägga egen kunskap till den man möter i litteraturen 
är ett modernare sätt att se på didaktiken och litteraturen.  
128 Se Hobbs forskning, s 7-8, som handlar om betydelsen av metaforers interna och externa överensstämmelse 
för övertygandet, samt Fishers narrativa paradigm, s 10, som säger att berättelser måste ”klinga sant”, vara 
konsekventa med andra berättelser, och uppfattas som vilande på goda grunder för att tas emot. 
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8. Sammanfattning 

Uppsatsen undersöker en modern religiös föreställningsvärlds struktur och övertygande 

moment i relation till en äldre. Analysmaterialet är två böcker som har sin genrebakgrund i 

homiletik, didaktik, allegori och uppbyggelselitteratur, nämligen Ödehuset från 2007 av 

William Paul Young, och Kristens resa från 1678 av John Bunyan. Den retoriska situationen 

är en predikosituation där ett personligt vittnesbörd framförs som framförallt svarar på frågan 

”vad ska jag göra för att bli frälst?” Tidigare forskning kring religiöst och metaforiskt språk 

handlar bland annat om förändringstendenser som utgörs av ett ökat bruk av ”kvinnliga” 

metaforer och av mer jordnära metaforer. Det handlar också om hur ett narrativ kan bära en 

innersta betydelsekärna från tid till tid genom ett skiftande bruk av metaforer. Uppsatsens 

syfte är att studera hur modernt religiöst metaforiskt narrativ i didaktisk litteratur vill skapa en 

övertygande religiös föreställningsvärld, i jämförelse med klassisk litteratur i samma genre. 

Frågorna var: Om peripetier (vändpunkter) finns i narrativet i Ödehuset, vad vill de övertyga 

om? Hur formas Ödehusets undervisning av metaforerna i narrativet kring eventuella 

peripetier, och hur bidrar metaforerna till att göra undervisningen övertygande? Om 

motsvarande peripetier från Ödehuset finns i Kristens resa, hur formas då undervisningen om 

dem? Teorin om det narrativa perspektivet delar upp en berättelses struktur i berättelsenivå 

och diskursnivå. I uppsatsen används framförallt berättelsenivåns begrepp handling, 

karaktärer och miljö. Peripeti är en vändpunkt i ett narrativ och kan fungera som upplösningen 

av en konflikt. Den metaforteori som används bygger framförallt på hur begrepp är 

strukturerade utifrån riktningar, och utifrån jämförelser med andra objekt, samt hur de får 

kulturell prioritet. Ödehuset handlar om en vistelse i ett förvandlat ödehus. Huvudkaraktären 

Mack träffar där Pappa, Sarayu och Jesus. Kristens resa handlar om huvudkaraktären Kristens 

äventyrliga pilgrimsvandring från staden Fördärv till den himmelska staden. I analysen 

sorteras peripetierna i Ödehuset ut. Händelser, karaktärer och miljöer, som finns kring dessa 

analyseras utifrån den kontext de ger metaforerna. Metaforer väljs ut enligt principerna 

repetition, vidareutveckling, släktskap, och kontrast. De sorteras efter sakled och bildled, och 

analyseras generellt med verktygen jämförelser, associationer, och dimensioner. Utifrån 

metaforteorin analyseras hur de anknyter till doxa. Den äldre berättelsen står som 

jämförelsebakgrund. Det hermeneutiska förhållningssättet är en grund för analysarbetet. 

Uppsatsförfattarens frireligiösa doxa kan ses som både tillgång och hinder i tolkningsarbetet, 

men på grund av teori- och metodförankring utgör det förhoppningsvis inget stort problem. 

Analysen är avgränsad från ett mytiskt perspektiv, men tar upp kopplingen till monomyten. 
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De fem peripetierna i Ödehuset är Tro, Nåd, Försoning, Leva fri, och Frid. De följer en logisk 

ordning och fungerar som hållpunkter i undervisningen om frälsningen. De två första 

sammanfaller tydligast med dem i Kristens resa, vilket innebär att narrativen bär samma 

betydelsekärna om Jesus och korset, men att Young går vidare och argumenterar för 

frälsningens förtjänster här och nu. Metaforerna i Ödehuset är framförallt naturmetaforer om 

individens innersta och riktningsmetaforer. I kontrast till metaforerna i Kristens resa är de inte 

explicit knutna till Bibeln. Båda natur- och riktningsmetaforerna handlar om växande som 

något positivt, även om metaforiska koncept som ner är bra, liten är bra, och svårt är bra 

prioriteras. Dessa koncept gäller framförallt i relation till Jesus och frälsningen. I Ödehuset 

spelar miljön en viktigare roll för det metaforiska språket än i Kristens resa, och det präglas 

mer av ”kvinnliga” uttryckssätt. Genom det individualistiska, det jordnära, och avsaknaden av 

hierarki vill metaforerna i det moderna narrativet övertyga i dagens västerländska doxa. Ändå 

kan det vara svårt att nå en förnyelse av berättartraditionen på djupet då övertygande bygger 

på igenkänning. Att bibliska narrativ känns igen kan vara en förutsättning för att budskapet 

ska övertyga. Nya studieområden är hur traditionen av religiöst metaforiskt berättande ser ut 

och ändras, och om en enhetlig genre kan fastslås. Det religiösa metaforiska språket kan 

innehålla metaforer som ska tolkas i tre led: något konkret förklarar något abstrakt som i sin 

tur förklarar någon aspekt av föreställningsvärlden. Detta kan studeras mer ingående för 

förståelse av hur det religiösa språket kan inkludera eller exkludera olika publiker. 
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