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Förord

Det finns många sätt att beskriva relationen mellan en individ och det samman-
hang hon befinner sig i. Man kan, som Hägerstrand (1982, 1991), betrakta livet 
som en trajektoria, en livslinje, och därmed bli uppmärksam på att individen 
har en kroppslig existens som begränsar hennes möjligheter i tid och rum. Män-
niskan är fångad i sin kropp och genom den nedsänkt i verkligheten. Detta är 
en begränsning men den gör det också möjligt för oss att följa hennes livslinjes 
passage genom tid och rum. Torsten Hägerstrand (1916-2004) utvecklade en 
teori som han kallade tidsgeografi.1 Jag blev bekant med den då jag läste kul-
turgeografi på 1970-talet och den kom att bli en viktig inspiration för mig och 
har följt mig sedan dess. Hägerstrand införde begrepp som diorama, path och 
projekt och han beskrev också en människas trajektoria, livsspår, som en prisma 
i tidrummet. Här finns ursprunget och inspirationskällan till avhandlingens 
innehåll men också och kanske i ännu högre grad inspirationen till namnet på 
avhandlingen: Livet som figur.

På en bokrea köpte jag Arne Jarricks bok ”Den himmelske älskaren” med 
undertiteln: Herrnhutisk väckelse, vantro och sekularisering i 1700-talets Sve-
rige. Jarrick är professor i historia vid Stockholms universitet och boken är en 
mentalitetshistorisk undersökning om människors sätt att tänka och uppfatta 
sig själva. Väsentliga sinnesförändringar inträffar under 1700-talets lopp är den 
tes Jarrick (1985, 1987) driver. Människor blir mer medvetna om sig själva som 
särpräglade individer under detta århundrade, vilket avspeglar sig i de levnads-
lopp, ett slags självbiografier som alla medlemmar i herrnhutarnas församlingar 
uppmanades att skriva när livets slut började nalkas. Dessa handskrivna doku-
ment från 1700-talet är Jarricks empiriska material och utgör grunden för hans 
doktorsavhandling som boken bygger på. Både hans bok och avhandling har 
varit tidiga och viktiga inspirationskällor för mig.

Ingenstans råkar
man ut för så
många märkliga 
händelser 
som i livet.

Stig Johansson
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Kapitel 1

Introduktion och forskningsproblem

Nästan alla barn får höra berättelser om hur det var när de var små, kanske till 
och med berättelser om vad som hände vid deras egen födelse. Händelser som se-
dan berättas för dem under många år framöver. Barn tycker om att höra samma 
saga gång på gång. Likadant är det med sådana här tidiga berättelser. ”Berätta 
om när jag var liten, mamma!” upprepar de fast de har hört berättelsen ett otal 
gånger redan. Detta är minnen som de sedan bär med sig genom livet och som 
kan ha en fortsatt betydelse för dem, även om det inte längre finns någon förälder 
som kan berätta. Minnet lever sitt eget liv. 

Inom minnesforskningen har en traditionell uppdelning av det deklarativa (expli-
cita) långtidsminnet varit den mellan semantiska och episodiska minnen (Tulving 
1972, 1983). Semantiska minnen har då definierats som kunskaper om saker och 
ting i världen, kunskaper som man inte nödvändigtvis har upplevt utan kunska-
per som man oftast fått på annat sätt. Skolkunskaper har varit paradexemplet på 
detta, något man vet genom att man läser i en bok eller att läraren berättar om 
hur det förhåller sig. Episodiska minnen däremot är något man kan knyta i tid 
och rum, som har med den egna personen att göra, något man själv har upplevt 
och som man minns. 

Självbiografiskt minne är en omtvistad term och ursprungligen mer använd 
inom andra discipliner än den vetenskapliga psykologins. Definitionen av själv-
biografiskt minne sammanfaller dock till stora delar med definitionen av episo-
diskt minne, men med det för avhandlingen viktiga undantaget att episodiskt 
minne per definition är skilt ifrån det semantiska. 

Frågan är alltså vad detta tidiga minne, som jag inleder avhandlingen med, är 
för slags minne? Är det semantiskt, episodiskt eller självbiografiskt? Avhandling-
ens syfte är bland annat att försöka besvara den frågan.

Avhandlingens teser

Forskningsproblemen är dock tre: För det första handlar avhandlingen alltså om 
innebörd och organisation av självbiografiskt minne och hur detta system förhål-
ler sig till andra minnessystem. För det andra handlar den om relationen mellan 
narration och självmedvetande. För det tredje handlar avhandlingen om de möns-
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ter som strukturerar det självbiografiska minnet. Tankar och språk antas vara 
strukturerade av föreställningsscheman och metaforer. Centrala i självbiografiskt 
minne och medvetande har KRAFT-metaforer visat sig vara. 

Tes 1.  Om självbiografiskt minne 
Tulving (1972, 1983) har postulerat att deklarativt (explicit) långtidsminne be-
står av två varandra uteslutande system, semantiskt och episodiskt minne. Min 
första tes i avhandlingen är att deklarativt långtidsminne bättre förstås utifrån 
en tredelning, där semantiskt, självbiografiskt och återupplevelseminne utgör 
delarna.

Denna tes handlar alltså i hög grad om begreppet episodiskt minne. Distink-
tionen mellan semantiskt och episodiskt minne är Tulvings (1972, 1983, 2002) 
dikotomisering av det deklarativa (explicita) långtidsminnet. Tulving själv avsåg 
med episodiskt minne detsamma som självbiografiskt minnet men valde den 
mer neutrala termen episodisk. Den form Tulving gett begreppet är dock inte, 
menar jag, tillräcklig för att beskriva självbiografiska minnen. Istället lägger jag 
i avhandlingen fram en ny modell där semantiskt minne och självbiografiskt 
minne delvis överlappar varandra och där återupplevelseminne är en särskild 
kategori, ett genuint minne som är ”a natural kind”. Allt vi vet och minns har 
sitt ursprung i sinneserfarenheter. Avgörande för om en sinneserfarenhet blir ett 
semantiskt minne eller ett självbiografiskt minne, eller helt enkelt glöms bort 
(inte att förglömma och kanske den vanligaste möjligheten), är hur upplevelsen 
används av den som upplever (Martin 2001). Om en upplevelse har betydelse för 
självet, det vill säga är emotionellt laddat, kommer upplevelsen sannolikt att leda 
till någon form av självbiografiskt minne. 

Min modell får stöd av Conway (2005) som framfört nya tankar angående 
episodiskt minne. Han tömmer begreppet på reflektion och självmedvetande 
(autonoetic consciousness) och anser att episodiskt minne är ett ursprungligt 
minnessystem och att vi delar det med andra högre djur. Med denna ståndpunkt 
ansluter han sig till Donald (1991, 1997, 2001), som talar på liknande sätt om 
den episodiska kulturen. 

Tes 2. Om narration och självmedvetande
Den andra tesen jag driver är att narration och självmedvetande är två inbördes 
beroende meningsskapande funktioner i det självorganiserande system som själ-
vet utgör. 
   Självet är det centrum i det självmedvetna systemet som kategoriserar och 
sätter händelser och objekt i relation till varandra. Uppkomsten av självet före-
går antagligen narrationsförmågan. Utan detta själv, ingen narration; om självet 
finns, finns också med nödvändighet den narrativa förmågan. De följs alltid åt 
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och ingen av dem kan förekomma utan att den andra också förekommer. Båda 
karaktäriseras av den dubbla kronologin, båda kräver intentionalitet och båda 
skapar mening.

Tes 3. Om föreställningsscheman och metaforer
Den tredje tesen är att föreställningsschemat BALANS kan betraktas som attrak-
tor i det självorganiserande självbiografiska minnessystemet (Gibbs 2005). Detta 
medför att föreställningsschemat KRAFT också blir särskilt betydelsefullt; upple-
velsegestalten KRAFT strävar mot BALANS, upprätthåller BALANS, men kan också 
upphäva BALANS.

Denna tes vilar ytterst på tanken att det i språket finns vissa fundamentala 
kategorier som strukturerar och organiserar semantiskt innehåll, betydelse – en 
tanke som är central i den kognitiva semantiken. Enligt Lakoff och Johnson 
(1980, 1999) är dessa semantiska kategorier ett slags image schema, eller före-
ställningsschema, som jag med en svensk term kommer att kalla dem. Det finns, 
menar jag, ett antal centrala föreställningsscheman i det självbiografiska minnet. 
Dessa scheman är VÄG, UPP/NER, LJUS/MÖRKER, BEHÅLLARE, PROCESS, KRAFT och 
BALANS, och jag hävdar alltså att upplevelsegestalterna KRAFT och BALANS intar en 
särställning och är av särskild betydelse för det självbiografiska minnet. 

Mål och strävanden är alltid närvarande i människors liv och de ger upphov 
till både positiva och negativa emotioner.  Eftersom mål är livsavgörande kom-
mer minnen med sådant innehåll att prioriteras och emotionerna blir den signal 
till självet som gör att självbiografiska minnen skapas (Conway 2005). Kövecses 
(2000) menar att KRAFT är ”the master metaphor” för emotioner vilket gör att 
emotioner ofta uttrycks i form av krafters verkan. Föreställningsschemat KRAFT 
blir därmed särskilt framträdande i självmedvetandet, vilket också medför att 
BALANS ofta förekommer. Båda dessa upplevelsegestalter visar sig rikligt i livsbe-
rättelserna. 

En testimplikation av den tredje tesen är denna: Om KRAFT-metaforer är av 
särskild betydelse för människor, så bör reaktionstiderna vid lexical decison task 
för dessa ord bli kortare än för andra, icke KRAFT-metaforiska ord.

I avhandlingen visar jag också experimentellt att människor verkar ha en stän-
dig aktivering av KRAFT-schemat, vilket resulterar i kortare reaktionstider för ord 
med underliggande kraftstruktur jämfört med ord utan denna struktur. 

Avhandlingen handlar alltså om tre olika fenomen: på ett makroplan om själv-
biografiskt minne, på ett mikroplan om de föreställningsscheman som uppträder 
där och om narration, som är en förbindelselänk mellan de två planen.

Skärningspunkten mellan själv, emotioner och minne utgör en central del av 
kognitionsvetenskapens studieobjekt och utgör också kärnpunkten i denna av-
handling. Personligt betydelsefulla och intensivt emotionellt upplevda händelser 
skapar självbiografiska minnen som är detaljrika, lätt åtkomliga och jämförel-
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sevis motståndskraftiga mot glömska. De tjänar flera kognitiva funktioner som 
exempelvis att bibehålla ett dynamiskt självbegrepp, upprätthålla en social inter-
aktion och skapa representationer av begreppsligt semantiskt innehåll.   

Kognitionsvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som inom sina ramar rym-
mer allt från filosofi, psykologi, neurofysiologi till lingvistik och antropologi. De 
metoder som kommer till användning inom dessa olika discipliner är otaliga och 
hänför sig såväl till det empiristiska, det rationalistiska som till det hermeneu-
tiska paradigmet. Dock har kognitionsforskare inte så sällan blivit kritiserade 
för sin alltför snäva ansats (Holm & Karlgren 1996). Från psykologiskt håll (läs 
psykodynamiskt) har inte minst Smith (1997) varit kritisk och kallat kognitiv 
psykologi för ”aseptisk”. Han menar att flertalet kognitionsforskare bortser från 
så fundamentala mänskliga företeelser som emotioner, omedvetna processer och 
kreativa processer. 

I mitt avhandlingsprojekt sammanför jag olika perspektiv och teorier kring 
mentala representationer och deras organisation i det självbiografiska minnes-
systemet och framförallt gör jag det med en bredare och mer humanvetenskaplig 
inriktning än vad som är tradition inom kognitionsvetenskap. Syftet är att på 
olika sätt försöka konfrontera kognitionsvetenskap med ideografisk hermeneu-
tisk psykologi och fenomenologi, i syfte att åstadkomma både en breddning och 
en psykologisk fördjupning av de kognitiva studierna. Jag vill försöka att till-
sammans med mina informanter beskriva och förstå människans inre värld av 
representationer – hur de nu än visar sig – som bilder, metaforer eller berättelser. 
Centralt i människans inre värld av representationer är själv, emotioner och minne 
och det är också det som teserna i avhandlingen handlar om.

Avhandlingens disposition

Avhandlingen består av två delar, en teoretisk och en empirisk. Den första teore-
tiska delen innehåller tre kapitel där jag inleder med att behandla grundläggande 
begrepp såsom minnessystem, självet, narration, emotion och strävanden och mål. 
De två därpå följande kapitlen handlar om avhandlingens huvudteman: först det 
självbiografiska minnet och därefter metaforer och föreställningsscheman. 

I avhandlingens empiriska del använder jag både kvalitativa och kvantitativa 
metoder. I ett första steg använder jag intervjuer där informanter dels får rita en 
bild över sitt liv och dels berätta sin livshistoria. Livsberättelserna och bilderna 
analyseras först med fenomenologisk, hermeneutisk metod där innehåll och or-
ganisation står i fokus. Därefter undersöker jag med lingvistisk semantisk metod 
vilka metaforer och föreställningsscheman som kommer till uttryck i informan-
ternas bilder och berättelser. 
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I ett andra steg, de experimentella undersökningarna, använder jag lexical de-
cision tasks och reaktionstider inom ett primingparadigm. I de två första expe-
rimenten utgör stimulimaterialet ord uppdelade i två grupper, dels kraftmeta-
foriska och dels neutrala ord. I det tredje experimentet är de kraftmetaforiska 
och emotionella orden översatta till engelska, för att ett arkivmaterial från en 
omfattande amerikansk databas ska kunna utnyttjas. I ett fjärde experiment an-
vänds bokstavliga respektive metaforiska meningar, samtliga med kraftutövning 
som semantiskt innehåll, som stimulimaterial. Till varje mening hör två associa-
tionsord, ett bokstavligt och ett metaforiskt. Detta fjärde experiment visar hur 
reaktionstidsmönstret för associationsord förändras i takt med att metaforiska 
uttryck konventionaliseras.
   I det sista kapitlet i avhandlingen sammanfattar jag de viktigaste resultaten 
från de teoretiska och empiriska undersökningarna.





Del I  - Teoretisk Bakgrund





17

Kapitel 2

Grundläggande begrepp

I detta kapitel skall jag först undersöka hur man kan identifiera olika minnes-
system och hur filosofer och tidiga psykologer definierat både minne och olika 
minnessystem. Redan i detta första avsnitt kommer jag att argumentera för en 
annan indelning av minnessystemen än den etablerade (Tulving 1983). Däref-
ter skall en rad viktiga komponenter som är fundamentala för självbiografiskt 
minne, såsom självet, narration, emotioner samt människans strävanden och mål 
beskrivas. 

Episodiskt och semantiskt minne

Mitt ärende i detta avsnitt är att diskutera den väletablerade, dikotoma upp-
delningen av det deklarativa långtidsminnet i semantiskt och episodiskt minne 
(Tulving 1972, 1983). Det utmärkande för episodiska minnen är att de har en 
personlig referens; de hänför sig till episoder som vi varit med om och som är 
förknippade med särskild tid och plats, medan det semantiska minnet är vår 
begreppskunskap och ordkunskap samt våra kunskaper om hur världen är be-
skaffad på olika sätt. 

I anslutning härtill kommer jag att argumentera för värdet av en något an-
norlunda indelning av deklarativt långtidsminne, som grundar sig på, att det 
finns semantiska minnen som är självrefererande (Klein et al. 2002; Barclay & 
Subramaniam 1987) samt huruvida minnet har en komponent av fenomenolo-
gisk återupplevelsekaraktär. Termen självbiografiskt minne skulle kunna ersätta 
episodiskt minne eftersom alla olika typer av minneserfarenheter bättre låter sig 
kategoriseras på detta sätt. 

Inledningsvis kommer jag att göra vissa historiska återblickar inom minnes-
forskningen samt redogöra för några huvuddrag i de teorier som rör långtids-
minnets uppdelning. Eftersom begreppen inom minnesforskningen inte alltid 
används entydigt (Brewer 1996; Gardiner & Java 1993; Tulving 2000) och ef-
tersom de svenska termerna inte alltid fångar det som åsyftas, kommer jag också 
att diskutera detta och föreslå några nya svenska termer som bättre speglar några 
aspekter av minnet som ett komplext fenomen.
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Filosofer och psykologer om olika minnessystem
Filosofer kom tidigt att föreslå en uppdelning av minnet i olika system. Redan 
1804 hade den franske filosofen Maine de Biran hävdat att minnet inte var ett 
enhetligt fungerande system. Han lade fram en teori om tre olika typer av min-
nessystem som arbetar oberoende av varandra: 

1. Representativt minne – viljemässigt återkallande av fakta och händelser.
2. Mekaniskt minne – motoriskt minne eller procedurminne samt utantill-

inlärning (memorerande).
3. Sensitivt minne – modifikation av känslor och affekter.

Två intressanta aspekter av Maine de Birans teori är att han särskiljer känslomin-
net från övriga minnen, och att han inte gör en distinktion mellan minnen för 
fakta och händelser. Emotionernas betydelse för minnet har lyfts fram av många 
psykologiska forskare under senare år. Conway och Pleydell-Pearce (2000) anser 
att emotionerna har stor betydelse i det de kallar självminnessystemet, som jag 
skall redogöra för längre fram. De menar att emotionerna är intimt förknippade 
med självets målstruktur och emotionerna blir därmed del av det som utgör den 
styrande mekanismen hos det arbetande självet. Singer och Salovey (1993) har 
en liknande uppfattning: ”the mechanism that prioritizes memory is emotion.” 
Även Christianson och Safer (1996), liksom Williams (1996), har visat på emo-
tioners betydelse för minnesfunktionerna.

Bergson (1896) ansåg att det finns två typer av minnen ”habit memory” – 
vanan och ”memory par exellence” – genuint minne. Detta senare, det genuina 
minnet, har en komponent av fenomenologisk återupplevelse som visar sig i men-
tala föreställningar (imagination). Russell (1921) följer Bergsons tankegång men 
använder termen ”true memory” och pekar förutom på den fenomenologiska 
upplevelsen också på betydelsen av att individen är övertygad om att innehål-
let i minnet verkligen har hänt. Denna övertygelse är, skulle man kunna säga, 
kännetecknet för ”a true memory” enligt Russell och det som gör skillnaden 
mellan ett minne och en fantasi, vilka båda kännetecknas av att de följs av rika 
föreställningar.

Olika filosofer gjorde således tidigt en uppdelning av minnet där det gemen-
samma var att procedurminne skiljdes ut från något som uppfattades som ett 
mer genuint minne. Det genuina minnet definierades som ett personligt åter-
upplevelseminne där förekomst av subjektiva (fenomenologiska) upplevelser är 
det centrala och detta tar sig uttryck i olika former av föreställningar (imagina-
tion).

Inom disciplinen psykologi har två forskningslinjer med avseende på min-
net som studieobjekt kunnat urskiljas. Ebbinghaus lade på 1880-talet grunden 
till den experimentella minnesforskningen där laboratoriet, inte den ekologiska 
verkligheten, var den plats där minnet studerades (Neisser & Winograd 1988). 
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Den traditionen är fortfarande förhärskande. Men under samma tid gjordes flera 
viktiga pionjärinsatser där det självbiografiska minnet stod i centrum för un-
dersökningarna och där fokus låg på minnet i sitt levande sammanhang. Jag 
skall återkomma till det självbiografiska minnet både vad historik och definition 
beträffar, men först säga något om vad som menas med olika minnessystem och 
hur sådana kan identifieras.

Den första uppdelningen av långtidsminnet var distinktionen mellan dekla-
rativt minne och procedurminne. Tulving (1972, 1983) var den förste inom psy-
kologin som därefter formulerade teorier om det deklarativa minnets uppdelning 
och namngav dem: episodiskt minne - till den egna personen relaterade minnen av 
händelser som vi varit med om – och semantiska minnen – de allmänkunskaper 
vi har om världen i stort. Under de två följande decennierna har en debatt kring 
denna distinktion pågått och gör så fortfarande. Striden har också kommit att 
gälla vilka undersökningsmetoder som bäst lämpar sig för att studera minnet; 
informationsprocessansatsen, vars undersökningar sker i laboratoriet, eller mer 
naturalistiska/ekologiska metoder (American Psychologist 1991; Banaji & Crow-
der 1989; McKoon et al. 1986;). Enligt Brewer (1996) är det tack vare Tulving 
som fenomenologiska beskrivningar av subjektiva upplevelser åter fått en plats i 
psykologisk forskning, efter att ha ignorerats under ett halvt sekel på grund av 
det behavioristiska paradigmets hegemoni. Distinktionen mellan semantiskt och 
episodiskt hänför sig just till att uppmärksamma de fenomenologiska, subjektiva 
upplevelser som följer av att något har hänt just mig som person och som jag kan 
ange tidsligt och rumsligt.

Två aspekter av denna uppdelning är alltså av intresse i sammanhanget: dels 
att det episodiska minnet är självrefererande, vilket inte det semantiska minnet 
är, dels att det har en emotionellt färgad återupplevelsekomponent som också sak-
nas hos det semantiska minnet. Problem har dock uppstått menar Brewer (1986) 
i och med att Tulving applicerat sin term ”episodiskt minne” också på den typ 
av minne som Ebbinghauś  experiment fokuserade, nämligen utantillinlärning 
av listor med betydelselösa stavelser (rote lingvistic skill). Tulving har visserligen 
senare (1983, 2002) tagit avstånd från att inkludera denna typ av minnen i det 
episodiska, med hänvisning till distinktionen implicit/explicit minne (Schacter 
1987), men fortfarande används termen så som han först definierade den. Episo-
diskt minne inkorporerar helt enkelt för mycket för att ha gott förklaringsvärde 
för något entydigt minnesfenomen. 

Tulving (1983) säger senare att även om det finns många skillnader mellan 
episodiskt och semantiskt minne så finns det ”one attribute that best discrimi-
nates between them: the conscious awareness that occurs during retrieval. Only 
episodic retrieval involves autonoetic awareness and the mental reexperience of a 
previous moment in the past.” (s 28) 
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Precisering av termen ”minnessystem”
Schacter och Tulving (1994) har angett tre kriterier som ska vara uppfyllda för 
att man ska kunna tala om olika minnessystem. Ett minnessystem identifieras 
genom att det, för det första, innefattar särskilda domäner, det vill säga olika 
sorters information. Episodiskt minne innehåller specifika personliga upplevelser. 
Semantiskt minne innehåller generella kunskaper som inte är kopplade till spe-
cifika personliga upplevelser. För det andra identifieras minnessystemen genom 
sin funktion; ett system kan beskrivas genom sina egenskaper och genom de 
principer som styr dess funktion. För det tredje skall de olika systemen ta olika 
neurala strukturer i anspråk. Olika minnessystem kan således särskiljas experi-
mentellt genom att lesioner på vissa neurala områden leder till sämre resultat på 
minnestest för episodiskt minne men inte på minnestest för semantiskt minne, 
och vice versa. Denna typ av undersökningar där personer som drabbats av am-
nesi på grund av hjärnskador och uppvisar olika mönster av minnesstörningar 
(dissociationer) har använts som argument för distinktionen mellan episodiskt 
och semantiskt minne (Nyberg & Tulving 1996). Minnesstörningar i det epi-
sodiska minnet kan finnas samtidigt som det semantiska minnet kan vara helt 
intakt. Det har emellertid också visats att flera områden i hjärnan är samtidigt 
involverade i processande av information från olika minnessystem. Det förelig-
ger alltså inte något entydigt förhållande mellan minnessystem och områden i 
hjärnan. Under senare år har neurofysiologisk forskning dock funnit flera bevis 
på att frontalloberna samt hippocampus är involverade vid processandet av epi-
sodiska minnen. (Cabeza & Nyberg 2000; Squire & Knowlton 2000; Wheeler 
et al. 1997). 

Det som gör termen episodiskt minne så problematisk är att den både refererar 
till ett specifikt minnessystem skilt från andra minnessystem och till den unikt 
mänskliga medvetandeform som Tulving kallar autonoetiskt medvetande, själv-
medvetande, vilket kännetecknas av reflektion och förmåga till återupplevelse. 
Detta utgör också källan till min kritik och orsaken till att jag vill föreslå en an-
nan terminologi vad beträffar minnessystem. 

För det första: Om episodiskt minne och semantiskt minne avser olika min-
nessystem, innebär det att en minneserfarenhet antingen tillhör den ena eller den 
andra kategorin. Detta leder till problem då den typ av minnen som är schemati-
seringar eller fakta knutna till självet ska klassificeras (Klein et al. 2002; Barclay 
& Subramaniam 1987).

För det andra: Att frontalloberna är aktiverade vid processandet av episodiskt 
minne tar Tulving som argument för att det existerar olika minnessystem. Troli-
gare är, menar jag, att självmedvetandet och reflektionen, det Tulving kallar au-
tonoetiskt medvetande, har sin neurala lokalisation där (Magno & Allan 2007; 
Northoff et al. 2006). De minneserfarenheter som kommer till användning vid 
självmedvetande och reflektion – det vill säga emotionellt betydelsefulla och själv-
refererande minnen – kommer också att få sin neurala hemvist i frontalloberna. 
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Alternativt kan det vara så att dessa minnen endast är åtkomliga via reflektion 
och självmedvetande – alltså genom att frontalloberna aktiveras.

Istället för den dikotomisering av det deklarativa långtidsminnet som dis-
tinktionen semantisk/episodisk utgör, och som Tulving med flera förespråkar, 
vill jag föreslå en modell där semantiskt och självbiografiskt minne delvis ingår 
i varandra och där återupplevelseminne, som är en viktig del av det självbio-
grafiska minnet, kommer att avskiljas från övriga minnen. I min modell nedan 
kopplar jag också självmedvetande och reflektion till det självbiografiska minnet 
och låter semantiskt och självbiografiskt överlappa varandra. Återupplevelsemin-
net däremot utgör ett eget system. De små trianglarna i modellen illustrerar den 
typ av minnen som är generiska personliga minnen, det vill säga schematiserade 
minnen, men som också har en förankring i ett specifikt återupplevelseminne. 
Som exempel på denna typ av minnen från mitt empiriska material är den infor-
mant, som särskilt minns barndomens vårar, då de fick ha knästrumpor på sig för 
första gången efter vintern. Mormodern sydde nya, likadana klänningar till dem, 
systern och henne för att bära vid detta tillfälle. En av dessa gånger minns hon 
särskilt tydligt. Det var den gången klänningen var röd och hade vita prickar. 
En annan informant minns alla somrar då familjen hyrde stuga på Öland och då 
det alltid var vackert väder. ”Det var soligt och varmt och vi spelade fotboll på 
stranden där och jag kommer ihåg att jag kunde kicka bollen och att jag kunde 
kicka till åtta och att jag sprang in och berättade det för min far. Det har jag ett 
specifikt minne av”.

Semantiskt minne

Självbiografiskt 
minne

Självmedvetande 
och reflektion

Återupplevelseminne
(recollective memory)

Figur 2.1 Självbiografiskt minne är kopplat till självmedvetande och reflektion och överlappar delvis 
med semantiskt minne. Den del av självbiografiskt minne som är återupplevelseminne utgör en särskild 
kategori. Att generiska personliga minnen kan ha en återupplevelsekomponent illustreras av de små 
trianglarna.
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Min tes är att episodiskt och semantiskt minne inte utgör olika system. Avgö-
rande är istället självmedvetandet och reflektionsförmåga, vilka båda förutsätter 
varandra och har sitt neurala säte i frontalloberna (Magno & Allan 2007; Nort-
hoff et al. 2006). Att det ser ut som två minnessystem beror på att de minnen 
som har känslomässig anknytning för individen kommer att användas på ett 
annat sätt än de minnen som inte har det (Martin 2001). De minnen som har 
känsloanknytning kommer att utgöra reflektionsmaterial för det arbetande själ-
vet. Självmedvetande, den medvetandeform som anses vara specifikt mänsklig, 
har sitt säte i frontalloberna.

Självet

Det verkar råda konsensus om att självet och självbiografiskt minne är mycket 
nära sammanbundna med varandra. Vissa forskare anser till och med att de är så 
nära relaterade att självbiografiskt minne är en del av självet (Conway & Pleydell-
Pearce 2000).

Självet, eller mer allmänt, människans medvetande (mind), är en process, ett 
ständigt flöde av medvetandetillstånd (James 1890). Denna process av medve-
tandetillstånd har benämnts på olika sätt inom psykologin. Med början inom 
filosofin kom ”själ” att bli den första termen för dessa flöden (Aristoteles 350 
B. C.; Descartes 1600). Under 1800-talets slut gör James (1890) distinktionen 
mellan självets två delar; å ena sidan ”den som vet” (jag), processaspekten, och å 
andra sidan ”det som vets” (mig), innehållsaspekten. Mead (1934) tar upp dessa 
tankegångar i sin teori om den symboliska interaktionismen där ”I” och ”Me” 
är två interagerande aspekter av självet. Vidare har Freud (1901) använt termen 
”ego” och Rogers (1961) ”det fenomenologiska självet”. Begreppet ”självet” kom 
i vanrykte och betraktades som ovetenskapligt under den tid då behaviorismens 
ställning var stark inom traditionell psykologisk forskning. Inom fenomenologin 
har ”självet” hela tiden varit, och är fortfarande, ett centralt begrepp. Begrep-
pet har dock åter blivit uppmärksammat i traditionell psykologi och föremål för 
experimentell forskning, vilket i hög grad beror på det kognitionsvetenskapliga 
perspektivets framväxt. Den psykologiska termen ”självet” har alltså på många 
sätt haft en besvärlig tillvaro fram tills det för ungefär trettio år sedan kom under 
beskydd av den kognitiva psykologin och neurovetenskaperna (Markus 1977; 
Popper & Eccles 1977).

Självet har beskrivits som en minnesstruktur, bestående av en samling sche-
mata kopplade till självmedvetandet (Marcus 1977). Ett problem med struktur-
modeller av detta slag är att de inte kan förklara de variationer som kan iakttas 
hos självet både över tid och beroende på sammanhang. Medvetandets mest fun-
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damentala egenskap, att vara en process, har gått förlorad. Termen ”det arbetan-
de självet” har därför introducerats (Conway & Pleydell-Pearce 2000;  Marcus 
& Wurf 1987) i analogi med den av Baddeley (1986) myntade termen ”arbets-
minne” ( tidigare kallat ”korttidsminne”). Med det avses en uppsättning kon-
trollprocesser som koordinerar och modulerar olika andra system. I likhet med 
Barclay (1993, 1996), som talar om olika ”protosjälv”, vill man genom att införa 
termen ”det arbetande självet” poängtera vikten av att betrakta självet, inte som 
en entitet utan som en aktivitet. ”Det arbetande självet” har en unik målstruktur 
som är framsprungen ur och begränsad av sin egen upplevelsehistoria. Samtidigt 
är ”det arbetande självet” den instans som i hög grad bestämmer vilka minnen 
som kommer att konstrueras, lagras och återkallas. Den avsikt ”det arbetande 
självet” har, kommer att vara avgörande för vilka självbiografiska minnen som 
konstrueras. Självet, medvetandet, är ett självorganiserande system och sådana 
system har som kännetecken att de strävar efter dynamisk jämvikt.

I Higgins (1987) teori är självet separerat i tre huvuddomäner: det faktiska 
självet, det ideala självet och bordesjälvet (the ought self). Diskrepanser mellan de 
olika domänerna leder till en karaktäristisk form av negativa emotionella upp-
levelser och dessa självdiskrepanser har en utvecklingshistoria med ursprung i 
individens barndomsupplevelser. 

Neisser (1988a) har också föreslagit en fragmenterad modell av självproces-
serna och talar om fem olika ”själv” (selfknowledge). Han gör en empirisk och 
begreppslig skillnad mellan olika domäner av självkunskap, nämligen: det ekolo-
giska självet; det interpersonella självet, båda givna till oss genom perceptionen; det 
konceptuella självet, som är en uppsättning övertygelser om hurdana vi själva är, 
eller om man så vill en uppsättning självscheman; det privata självet, som utgörs 
av våra inre fenomenologiska upplevelser, och slutligen det utvidgade självet. Det 
utvidgade självet har han i senare texter kommit att kalla ”the remembered self” 
som består av minnen i ett narrativt schema. 

En narrativ modell av självet har även lingvisten Pang (2006) lagt fram. En 
persons själv är det samma som det konglomerat av berättelser som hänför sig 
till personens upplevelser och personen innehar dessutom rollen som protagonist 
i dem alla. Berättelserna kan vara verkliga eller påhittade, specifika och episo-
diska, eller generaliserade och schematiserade. Dessa berättelser konstituerar en 
makroberättelse som är personens själv.

Boyer et al. (2005) menar att det gemensamma för modern forskning kring 
självet är att se det som en federation av specialiserade processer snarare än som 
en integrerande kognitiv funktion. Vidare anses de fenomenologiska upplevel-
serna av att vara ett sammanhängande själv vara sprungna ur dessa processer 
och det mesta sker utan att vi är medvetna därom. Boyer et al. (2005) menar 
att dessa självprocesser kan inordnas under följande huvudkategorier: agent och 
ägarskap, minne och identitet samt sociala system där särskilt mind-reading och 
empati nämns. 
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De flesta forskare inom fältet accepterar åtminstone en grundläggande distink-
tion mellan å den ena sidan självet som agent i och på miljön vid en viss tid-
punkt och å den andra sidan, upplevelsen av att vara ett själv, det vill säga en 
unik varelse som fortbestår över tid (Boyer et al. 2005). Vi känner igen denna 
distinktion från James (1890) och Mead (1934) som talar om ”I” och ”Me”, och 
från en kognitionsvetenskaplig ståndpunkt finner vi en liknande distinktion hos 
Gallagher (2000), som skiljer mellan det ”minimala självet” och det ”narrativa 
självet”. Det minimala självet ger upplevelser av att vara en kropp i ett ekologiskt 
sammanhang och är associerat med aktivitet och beteende, medan det narrativa 
självet står för den del av oss som kan förknippas med olika episoder som vi varit 
med om.  

I mina undersökningar av självbiografiskt minne har jag utgått från Conways 
självbegrepp, ”det arbetande självet”. Fördelarna med detta begrepp är som jag 
ser det följande: (1) självet uppfattas som en process, (2) den ömsesidiga relatio-
nen mellan själv och minne betonas och (3) intentionaliteten beaktas. I kapitel 
tre ska jag återkomma till och fördjupa beskrivningen av detta begrepp.

Narration

Det har talats om en ”narrativ vändning” inom flera vetenskapliga discipliner 
under de senaste decennierna. En av de första att uppmärksamma detta inom 
psykologin var Bruner (1986). Han menar att det finns två olika förståelseformer 
eller sätt att kognitivt organisera kunskap: det paradigmatiska och det narrativa. 
Det paradigmatiska tänkandet vill skapa logiska och sanna lagar medan det nar-
rativa tänkandet snarare vill skapa sammanhang, mening och innebörd.

Narration kommer av latinets ná rro, berätta, omtala, meddela. Det svenska 
ordet ”berättelse” kan alltså uppfattas som synonymt med ”narration” och så 
använder jag också termerna. I vissa sammanhang är det rent språkligt bättre att 
använda termen ”narrativ”, men i övrigt föredrar jag svenskt språkbruk.

Våra tankar och minnen är i hög grad av narrativ karaktär (Bruner 1987, 1990 
1994; Hydén 1995; McAdams 1985, 1993; Polkinghorne 1991; Rubin 1986; Sar-
bin 1986).

Berättelsens form strukturerar hur vi minns händelser och hur vi tänker. Vår 
identitet, självet, konstitueras av de berättelser vi skapar om det vi upplever under 
livets gång. Med utgångspunkt från minnets konstruktiva karaktär har teorier 
utvecklats om hur vår identitet uppstår genom att dessa berättelser struktureras 
på särskilt sätt. Dessa teorier går under begreppet det självbiografiska minnet 
(Barsalou 1998; Neisser 1989). 

I avhandlingen studerar jag de föreställningar, mentala representationer, som 
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människor har om sig själva och sina liv samt undersöker hur dessa representa-
tioner organiseras till strukturerade berättelser i det självbiografiska minnet. Jag 
betraktar livsberättelsen som medium för det självbiografiska minnet.

En iakttagelse är att begreppet narration inte sällan används i så vid bemär-
kelse att alla undersökningar där samtal i någon form förekommer, inbegrips i 
något man kallar ”narrativ metod”. Det skulle i så fall innebära att begreppet 
”narration” är synonymt med ”språklig kommunikation”.

  Ett annat förhållningssätt är det som återfinns inom narratologin, det vill 
säga den tankeströmning som betraktar narrativ teori och metod som en egen 
disciplin. En exponent för narratologin är Bal (1988) som skriver så här: 

”En narrativ text är en text i vilken en agent relaterar (berättar) en historia i ett sär-
skilt medium, såsom språk, bilder (imagery), ljud, byggnader, eller i en kombination 
av dessa. ” (Bal 1988 s 5; översättningen är min.)

Här ser vi hur termen text används i en synnerligen vittomfattande bemärkelse 
och detta sätt att definiera narrationsbegreppet kommer därmed att träda i skarp 
motsättning till den nyss nämnda tolkningen av narration som synonymt med 
”språklig kommunikation”. Dessa iakttagelser är orsaken till att jag nu försöker 
göra reda i begreppen samtidigt som jag vill klargöra min egen ståndpunkt och 
visa hur jag själv använder begreppet narration.

En annan och näraliggande fråga, som också kräver ett ställningstagande, är 
synen på relationen mellan livsberättelsen och det levda livet. Två radikala och 
diametralt olika uppfattningar kan vi finna. Enligt den ena extremen, ”den rea-
listiska uppfattningen”, representerar och återspeglar livsberättelsen de faktiska 
händelserna så som de en gång utspelade sig i det verkliga livet. Enligt den andra 
extremen, den postmodernistiska, ”den radikalt konstruktivistiska uppfattning-
en”, skapas livet i berättelsens form och någon verklighet utanför och skild ifrån 
berättelsen finns inte. Mellan dessa extremuppfattningar finns ett antal möjliga 
teoretiska ståndpunkter, mer eller mindre konstruktivistiska.

Roos (1992) har i en artikel försvarat en, som han säger, någorlunda ”realis-
tisk” position mot sådana analyser där levnadsbeskrivningar behandlas som tex-
ter, det vill säga semiotiska kulturprodukter. Han vill poängtera vikten av ”livet”, 
som riskerar att undertryckas av ”berättelsen” då man analyserar biografier.

”… som jag ovan har påpekat är de flesta biografierna inte alls fullödiga, logiska 
konsekventa berättelser, utan samlingar av ologiska, förvirrade mindre berättelser; 
och därigenom inte analyserbara ur narrativ synvinkel. …. deras svaghet som berät-
telser är deras styrka som självbiografier och gör det möjligt att behandla dem inte 
som texter utan som liv.” (Roos 1992 s 194-195)

En annan kritisk röst är Pimple (1993) som i sin forskning studerat självbiografier 
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skrivna av amerikanska bedragare (con men). Han kallar dessa levnadsbeskriv-
ningar för ”lives without character, stories without a plot”. Dessa livsberättelser 
består av en ändlös rad av episoder som beskriver hur bondfångaren på olika sätt 
lurar godtrogna människor. Någon början och något slut finns inte och tillsam-
mans utgör inte dessa episoder någon sammanhängande berättelse och dessa 
bondfångares livsberättelser saknar till och med kronologisk struktur.

Mitt ärende i detta avsnitt är att undersöka och klargöra både narrationsbe-
greppet och livsberättelsebegreppet. Skriftlig och muntlig produktion av texter 
mynnar inte alltid ut i berättelser (narrationer). Om narrationsbegreppet skall 
kunna användas som instrument för att analysera mänskliga förehavanden i 
olika sammanhang, måste begreppet vara tydligt och väl preciserat. Ett av mina 
syften i detta avsnitt är därför att, utifrån olika teoretiska perspektiv försöka 
fånga berättelsens, narrationens, väsentliga egenskaper.

Livsberättelser
Eftersom jag tar människors livsberättelser som utgångspunkt för mina under-
sökningar av självbiografiskt minne, har jag kommit att intressera mig för hur 
livsberättelser använts inom olika forskningstraditioner. Åtminstone tre forsk-
ningsperspektiv där livsberättelser förekommer kan urskiljas: det etnologiska, 
det sociologiska och det psykologiska.

De etnologiska och socialantropologiska disciplinerna har tillsammans med 
litteraturvetenskapen och historievetenskapen lång tradition i tolkning av berät-
telser i olika former. Se exempelvis Arvidsson (1998), Holmberg och Ohlsson 
(1999), Jarrick (1985, 1987). Ett sociologiskt perspektiv med berättelser i fokus 
utgör bland annat Öberg (1997). Det psykologiska perspektivet spretar kanske i 
ännu högre grad än de två andra perspektiven åt olika håll. Inom psykoanalytisk 
psykologi finns en lång tradition av tolkning av berättelser (McAdams 1985, 
1993; Murray 1938). Inom den vetenskapliga psykologin kan två huvudspår  
tydligt iakttas. Redan Wundt (Cole 1996; Nilsson 1978), en av pionjärerna i den 
tidiga psykologins historia, talade om två psykologier – den första psykologin 
som skulle undersöka partikulära förhållanden och den andra psykologin som 
skulle undersöka sammansatta fenomen, som exempelvis högre mentala proces-
ser, minne, språk och så vidare. Dessa två linjer i psykologisk forskning kan vi 
också se inom minnesforskningen, där Ebbinghaus (1885) står för det partikulära 
som studeras experimentellt medan Bartlett (1932) lyfter fram det sammansatta, 
det holistiska. Minnet är enligt Bartlett en konstruktion och han var den förste 
att benämna denna konstruktion schema. Individen minns inte en berättelse i 
lösryckta delar utan i meningsfulla helheter. Vi skapar en struktur som gör att vi 
minns. Fundamentalt för våra minnesprocesser är just att de är konstruktiva till 
sin karaktär. Bruner (1986) har som jag redan nämnt, talat om två olika förstå-
elseformer, den paradigmatiska (den logiskt lagbundna) och den narrativa (den 
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sammanhängande meningsskapande) och denna tudelning ligger i linje med de 
två stråken inom psykologisk forskning.

Gergen och Gergen (1988) menar att människor inte uppfattar de händel-
ser i livet som är relevanta för självet som slumpartat uppkommande, utan som 
systematiskt relaterade till varandra. Detta tog han som utgångspunkt då han 
formulerade sina kriterier för hur livsberättelser skapas och han tycker sig se tre 
rudimentära former (se kapitel sju).

En motsatt uppfattning kan vi finna hos Bourdieu (1986), som talar om ”den 
biografiska illusionen”, det vill säga, den artificiellt konstruerade koherensen i 
biografier. Livet i sig självt är, menar Bourdieu, diskontinuerligt och saknar ko-
herens. Händelser i en människas liv har inte nödvändigtvis något annat sam-
band med varandra än att de råkar inträffa i samma persons liv. Koherensen i 
livsberättelsen är en egenskap som präglar och styr biografin som genre – inte 
livet.

Kanske är det inte fråga om olika uppfattningar utan olika sätt att förhålla sig 
till och formulera tankar och teorier kring det faktum, att människor ser sam-
manhang och mening i sina liv, som kanske egentligen inte finns där.

  En människas liv följer vissa mönster oavsett tid eller kultur. De olika sek-
venserna i livet följer på varandra, exempelvis följer arbete på skolgång, oftast 
inte tvärtom; skilsmässa följer på äktenskap, inte det motsatta. Öberg (1997) 
analyserar sitt material av gamla människors livsberättelser, utifrån tio dimen-
sioner där också detta mönster återfinns; livet börjar, relationer till föräldrar, 
äktenskap, barn, mänskliga relationer, värderingar av livet, egen hälsa, locus of 
control, självbild, ålderdom och framtidssyn. Genom att analysera materialet på 
detta sätt tyckte han sig finna sex olika livsloppsformer, det vill säga sex ka-
raktäristiska sätt att förhålla sig till sin livssituation. Dessa livsloppsformer el-
ler styrlinjer är ”Det bittra livet”, ”Det ljuva livet”, ”Livet som karriär”, ”Livet 
som hinderlopp”, ”Livet som fallgropar” och ”Det uppoffrande, tysta livet”. (Se  
i Appendix hur jag applicerar dessa livsloppsformer på mitt material.)

När jag använder begreppet livsberättelse utgår jag i likhet med Öberg (1997), 
ifrån Roos (1988) som definierar begreppet så här: ”Livsberättelse är en berättelse 
(eller en samling berättelser) som bygger på personens eget liv, där den personen 
som berättar är representerad som berättelsens subjekt och där han själv definie-
rar vad som skall, och inte skall, inkluderas i berättelsen.” Även Denzins (1989) 
definition av begreppet självbiografi är här av intresse: ”Självbiografin är en fik-
tion, som är en litterär och sociologisk form som skapar speciella föreställningar 
om subjektet under speciella historiska tider.” 

  För mig är livsberättelsen det medium som ger mig möjlighet att studera det 
självbiografiska minnets innehåll och struktur. En livsberättelse ska inte i nå-
got avseende uppfattas som något statiskt och enhetligt. På samma sätt som det 
självbiografiska minnet är konstruktivt till sin karaktär, är livsberättelsen också 
en konstruktion. En konstruktion som följs av rekonstruktion och därefter ytter-
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ligare rekonstruktioner. Man kan betrakta människan som en, i vid bemärkelse, 
skissande varelse (Birgerstam 2000). En människas livsberättelse är ur ett sådant 
perspektiv en slags skisser av hennes självbiografiska minnen.

Begreppet narration
Det går att urskilja tre olika typer av texter: argumenterande, beskrivande och 
berättande texter (Chatman 1989). Kännetecknande för den berättande texten är 
dess ”dubbla kronologi”. Den inre tiden är den tid som förflyter mellan den första 
och den sista händelsen i berättelsen, det vill säga så som de uppträder i krono-
logisk ordning. Berättelsen har alltid en början och ett slut. Den yttre tiden är 
den tid det tar att berätta historien på det sätt som berättaren väljer att göra det.

Denna berättelsens dubbla kronologi ger upphov till den tudelning som åter-
finns i all berättarteori och som enkelt uttryckt gör skillnad mellan VAD som 
berättas och HUR det berättas. Aristoteles använde termerna fabula och sjuzet. 
Andra termer som använts är story och intrig.

En av pionjärerna inom narratologin, Vladimir Propp (1928), analyserade 
folksagor och upptäckte då att vissa motiv ständigt återkommer. Han identifie-
rar ett antal funktioner knutna till vissa karaktärer i sagorna, som exempelvis 
hjälparen, skurken och hjälten. Även om dessa personer kan ha olika namn och 
status i olika sagor, är deras funktion i berättelsen alltid densamma. Utifrån 
dessa funktioner skapade Propp en typologi över olika folksagor.

Todorov (1969) har understrukit att en berättelse innehåller två typer av epi-
soder, dels beskrivningar av situationer, dels förändringar av situationer. En situ-
ation beskrivs och därefter inträffar något som förändrar situationen för huvud-
personen, varvid denne försöker återställa situationen och berättelsen avslutas 
med en ny lösning. 

Todorov har, i likhet med andra, framhävt överraskningsmomentet i en berät-
telse. Stilmässigt enkla och enformiga berättelser som undviker större motsätt-
ningar och där överraskningsmoment saknas kallar han ”primitiva berättelser”. 

En kognitionspsykologisk teori om narration med utgångspunkt från att be-
rättelsens huvudsakliga funktion är att underhålla och överraska, har Brewer 
och Lichtenstein utvecklat (Brewer 1985; Brewer & Lichtenstein 1981, 1982; 
Lichtenstein & Brewer 1980). De anser att narrativ förmåga kan förstås genom 
att den tolkas som ett specialfall av hur individen använder händelsescheman.

Brewer och Lichtenstein skiljer mellan händelser, som är händelser i en serie så 
som de uppträder i tiden (fabula), och diskurs som det sätt händelserna arrangeras 
på, då de berättas för någon (sjuzet). Berättelser har alltså som primär funktion 
att underhålla och därigenom ge upphov till känsloreaktion hos lyssnaren eller 
läsaren. Beroende på diskursen skapas olika berättelsestrukturer som ger upphov 
till olika affektiva tillstånd. Följande tre identifierade de. Förvåning – viktig in-
formation undanhålls från början utan att lyssnaren är medveten därom. I slutet 
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av berättelsen avslöjas det hela och händelserna omtolkas i ljuset av den förvå-
ning läsaren upplever. Ovisshet – utfallet av de inledande händelserna är okänd 
och kan antingen vara goda eller onda, vilket gör att lyssnaren engageras i att 
spekulera i möjliga utfall. Ovissheten upplöses då allt uppdagas i slutet av berät-
telsen. Nyfikenhet – viktig information undanhålls redan från början också här, 
men denna gång är lyssnaren medveten därom och är nyfiken på upplösningen.

Även Neisser (1988a, 1998) hänvisar till schemateori, då han talar om fem 
olika själv (selfknowledge), där en av dem är det utvidgade självet (the extended 
self), det vill säga inte bara bestående av självet här och nu, utan också självet i 
det förflutna och i en framtid. The remembered self är den term han använder om 
detta själv och avser därmed ett komplext system av självrefererande övertygelser 
och minnen som representerar vilka vi är, hur vi tror oss har levat och vad vi an-
ser oss ha åstadkommit i livet – minnen sammanlänkade i ett särskilt narrativt 
schema.

Barndomsglömska (infantil amnesi) kallas det faktum att människor oftast 
inte har några självbiografiska minnen från tidiga barnaår. Enstaka personer kan 
ha så tidiga minnen som från 2 års ålder och i dessa fall rör det sig om mycket 
starka upplevelser, exempelvis av någon närståendes död eller andra känslomäs-
sigt starka händelser. Egentligen är barndomsglömska en inadekvat term, efter-
som det implicerar att något glömts bort, när det snarare är så att några själv-
biografiska minnen ännu inte konstruerats; minnesförmågan är helt enkelt ännu 
inte fullt utvecklad.  

En förklaring till barndomsglömska är schemateoretisk på så sätt att små barn 
ännu inte antas ha utvecklat de självscheman som individen enligt denna teori 
antas tolka sina upplevelser genom. Och när de väl utvecklar dessa självscheman, 
det vill säga under de första småbarnsåren, är de under lång tid så föränderliga att 
de inte tjänar som det ramverk för minnet som krävs för att minnen ska befästas 
och senare kunna återerinras. Därav inga minnen från tidig barndom. 

En konkurrerande förklaring till barndomsglömska, eller som jag föredrar att 
se det, en mer utvecklad form av schemateori, utgör den sociala interaktions-
modell som Thompson et al. (1996) diskuterar. Han refererar till Nelson och 
Tessler, som anser att glömskan beror på att barnet ännu inte lärt sig att tala om 
sina minnen med andra. Genom social interaktion med en vuxen lär sig barnet 
så småningom att behålla sina minnen genom att forma dem till berättelser, vil-
ket också gör det lättare för barnet att återkalla dem. De lär sig att berätta sina 
livserfarenheter som en historia – en berättelse. Tessler (1986, 1991) har studerat 
interaktionen mellan mor och barn med avseende på om konversationen dem 
emellan var narrativ eller paradigmatisk, begrepp som hon lånat från Bruner 
(1986). Paradigmatiska mödrar tenderar att ställa kategoriska frågor typ: ”Vad 
har ekorren i sin mun?” i högre grad än berättelserelaterade frågor typ: ”Ser du 
hur ekorren gömmer nöten så att han kan hitta den och äta den nästa vinter?”  
Tesslers forskning visar att de barn vars mödrar använde ett berättande, narra-
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tivt, sätt att tala med dem, kom ihåg betydligt mer från ett besök på ett museum, 
än barn vars mor förde en paradigmatisk konversation. 

Enligt Neisser (1998) etableras den narrativa förmågan vid olika åldrar bero-
ende på vilken kultur barnet växer upp i. Det beror bland annat på att föräldrar 
i individualistiska kulturer i högre grad än i kollektivistiska talar med sina barn 
om barnet självt som en egen individ med ett personligt förflutet och en person-
lig framtid. De barn som tidigt tränas att reflektera över sig själva som egna in-
dividuella ”själv” kommer att etablera det narrativa schemat tidigare och därmed 
konstruera självbiografiska minnen från tidigare ålder. Detta ger också upphov 
till att barndomsglömskan varar olika länge i de olika kulturtyperna.

Conway (2005) har fört fram ytterligare en hypotes om orsaken till infantil 
amnesi, som förefaller i hög grad plausibel, inte minst om man som Conway, 
liksom Singer och Salovey (1993), anser att strävanden och mål är centrala i 
konstruktionen av självbiografiska minnen. Conway menar att småbarnsårens 
strävanden och mål är så väsensskilda från den vuxna människans att de minnen 
som då konstruerades inte längre är tillgängliga för den vuxne. Jag kommer att 
återkomma till betydelsen av strävanden och mål för självbiografiska minnen, 
dels i slutet av detta kapitel, dels i nästa kapitel då jag beskriver The Self-Memory 
System som Conway utvecklat.

Makro-struktur-modellen för förståelse av talad eller skriven text, som Kintsch 
och van Dijk (1983) utvecklat, vilar också den på schemateoretisk grund. För att 
skapa olika typer av begripliga texter (diskurser), krävs enligt denna teori för-
utom en mikrostruktur och en makrostruktur också olika typer av övergripande, 
globala strukturer. För var och en av de tre olika typerna av texter som Chatman 
(1989) räknar med – argumenterande, beskrivande och berättande – finns det 
alltså en övergripande struktur. De texter som är berättelser har således en över-
gripande berättelsestruktur (narrativ superstruktur).  

  Hur ser då den övergripande berättelsestrukturen – det narrativa schemat – 
ut? Ett sätt att besvara den frågan är att försöka beskriva de regler som gör att 
berättelser kan skapas och förstås, det vill säga beskriva berättelsens grammatik 
(story grammar) (Mandler 1984; Rumelhart 1975; Thorndyke 1977).

Den första regeln är enligt Thorndyke (1977) att en berättelse måste ha ett 
sammanhang (setting), ett tema, en intrig (plot) och en upplösning. Samman-
hanget består av de personer som ingår i berättelsen, samt tid och plats där hän-
delserna utspelar sig och detta måste först av allt klargöras. Berättelsen fortsätter 
sedan i en rad episoder som alla innebär att någonting händer som gör att perso-
nerna måste reagera och uppställa vissa mål och berättelsen avlutas i någon form 
av upplösning.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att gemensamt för de olika teorierna 
kring narration är först och främst identifieringen av berättelsens dubbla krono-
logi, som visar sig i skillnad mellan fabula och sjuzet, det vill säga, av berättelsens 
händelser och det sätt de berättas på, diskursen. Berättelsen har därmed också 
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alltid en början och ett slut och består vidare av olika narrativa element där tid, 
rum, aktörer och händelser är de mest centrala. Dessutom poängterar flera teorier 
att berättelsen skall vara intresseväckande. 

För att sammanfatta min ståndpunkt i synen på narration vill jag lyfta fram 
följande tre tydliga kännetecken: (1) för det första den dubbla kronologin (2) för 
det andra att den drivs av intentionalitet och (3) för det tredje att den är menings-
skapande. 

Emotioner

Vad är en emotion? Den frågan var titeln på en numera klassisk artikel av Wil-
liam James i tidskriften Mind, nummer 9, år 1884. Den teori som presente-
ras där, lyfter fram kroppens betydelse, de fysiologiska förändringarnas roll 
för emotionerna. Den kroppsliga upprördheten bildar basen för upplevelsen av  
emotioner.1 

Två av de teser jag driver i avhandlingen är båda starkt kopplade till emotioner; 
emotioner är det som enligt flera forskare (Conway 2005; Damasio 1999; Singer 
& Salovey 1993), bestämmer vilka självbiografiska minnen som skall konstrueras 
och föreställningsschemat KRAFT är ”master metafor” för emotioner (Kövecses 
2000). Således är det nödvändigt att åtminstone ge en viss orientering om hur 
Jameś  fråga kan besvaras.

En fullt utvecklad, typisk emotion är enligt Oatley (1992), en sorts bered-
skap, uppväckt av en händelse som rör personens angelägenheter. Den har en ton 
och är medvetet upplevd. Den inkluderar också medvetandets upptagenhet, en 
kroppslig upprördhet och ett kroppsligt uttryck. Dessutom leder den till någon 
form av aktivitet.

Frijda (1986) gör en distinktion mellan ”emotion i egentlig mening” (emo-
tion proper) och ”begär” (desires). Skillnaden ligger i vems mål som ska uppnås. 
Egentliga emotioner syftar till att underlätta eller reglera aktivitet som har att 
göra med mål eller program som inte är dess egna. Begäret å sin sida uppfyller 
endast sitt eget mål. Vare sig smärta eller hunger hör alltså enligt detta sätt att se 
till emotionernas domän utan snarare motivationens. Emotioner uttrycker in-
dividens angelägenheter och graden av tillfredställelse av dessa angelägenheter. 
Frijdas definition av emotion lyder: Emotion är en beredskap att förändra en 
aktivitet. I funktionella termer kan vi uttrycka det så att emotionen syftar till att 
tillfredsställa ett intresse (concern). Emotioner har på detta sätt en direkt kopp-
ling till mål och strävanden.

Det sätt vi talar om emotionerna får konsekvenser för hur vi uppfattar dem. 
Olika kategoriseringar av basala emotioner har föreslagits och Frijda et al. (1995) 
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kom, genom studier av elva olika språk, fram till att följande fem generella emo-
tioner förmodligen är universella kategorier: glädje, sorg, vrede, skräck och kärlek. 
Darwin (1872), som antagligen var den förste att undersöka olika uttryck för 
emotioner, räknade dessutom också med avsky och förvåning.

I en reaktionstidsstudie visar Fehr et al. (1982, 1984), att begreppet emotion 
inte är definierbart utifrån den klassiska teorin om begreppens nödvändiga och 
tillräckliga egenskaper utan är ett prototypiskt organiserat begrepp (Rosch 1975, 
1978). Dessutom visar de att vissa emotioner är mer prototypiska än andra; det 
vill säga, vrede är en mycket mer typisk emotion än vad vördnad är, vilket också 
visar sig sammanfalla med Frijdas universella emotioner.

Kövecses (2000) intresserar sig i första hand för hur vi i språket behandlar 
emotioner. Vissa ord kan uttrycka emotioner, medan andra ord beskriver dem. 
Kövecses undersökningar gäller de sistnämnda, beskrivningarna. Han undersö-
ker hur dessa beskrivningar ser ut och kommer fram till att vi tänker och talar 
om emotioner som om de vore händelser, tillstånd, aktiviteter och passioner. Att 
tala om emotioner som händelser är vanligast, men alla fyra underkategorierna 
används hela tiden växelvis. 

Ord som beskriver en emotion kan vara mer eller mindre prototypiska  
(Rosch & Mervis 1975;  Rosch 1978) och Kövecses menar att sättet att beskriva 
emotioner som prototypiska har det största förklaringsvärdet jämfört med andra 
försök att fånga innebörden, som ”kärnbetydelse”, ”etikett”, ”dimension”, ”im-
plikation”. I prototypteorin förenas de två vetenskapliga ansatserna, nämligen 
konstruktivism och experientialism/fenomenologi, menar Kövecses. En känslo-
kategori, exempelvis vrede, är både motiverad av den mänskliga, fysiska krop-
pens reaktioner och en produkt av speciella socio-kulturella förhållanden. 

Emotioner och minne
Alla teorier som, i likhet med både Singer och Salovey (1993) och Conway och 
Pleydell-Pearce (2000), anser att självet är en samling minnen, måste också ange 
och beskriva den mekanism som styr vad systemet skall prioritera. Hur skall det 
kognitiva systemet bestämma vad som ska fokuseras, samlas in och lagras?  Sing-
er och Salovey menar att mekanismen, det som avgör vad som skall prioriteras 
vid minneskonstruktion, är emotion. De utgår från en tanke hos Leeper (1948) 
som säger att emotioner har en adaptiv funktion, vilket innebär att de prioriterar 
inkommande information och fokuserar uppmärksamheten på det som är vik-
tigt för självet och motiverar självet att göra det som verkar vara det nödvändiga 
att göra i just den situationen. 
Allt sedan i slutet av 1800-talet, då man började studera minnesfunktioner i 
laboratoriet, har man undersökt emotionernas betydelse för inkodning och åter-
kallande av minnen. Sammantaget kan man säga att resultaten från den samlade 
forskningen är att människor har lättare att komma ihåg något om det förknip-
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pas med positiva känslor jämfört med negativa. Thorndikes (1927) effektlag är 
ett uttryck för detta; belönande upplevelser kommer att bli ihågkomna mer ef-
fektivt än de som väcker motvilja. Då den kognitiva revolutionen på 1960-talet 
svepte fram och, datorn blev rotmetafor för medvetandet och dess processer, kom 
intresset för emotioner att avta bland minnesforskare eftersom datorer inte har 
några känslor. I slutet av 1970-talet väcktes åter intresset och ett exempel är Bo-
wers (1981) nätverksteori om affekt och minne, där han förklarar emotionernas 
påverkan på minnesfunktionerna i termer av semantiska nätverk och automatisk 
aktivering (Andersson & Bower 1973). Följande teser om psykologiska effekter 
har fått starkt stöd och de är sprungna ur forskning med utgångspunkt i Bowers 
nätverksteori:

1. Material med en känslomässig ton som matchar personens sinnesstäm-
ning kommer att läras in bättre. 

2. Material som är emotionellt laddat minns man bättre än neutralt material.
3. Människors tankar, tolkningar och föreställningar är känslomässigt i 

kongruens med sinnesstämningen de befinner sig i; det vill säga, de som 
är glada har mer positiva förväntningar och tankar om framtiden än de 
som är ledsna. 

Som en samlande bild över vilka förhållanden som råder mellan minne och emo-
tioner konstruerar Parrott och Spackman (2000) denna triangel: 

Stämnings-kongruent och 
stämnings-inkongurent 

inlärning

Stämnings-kongruent och 
stämnings-inkongruent 

återkallande

Emotionellt 
minnesinnehåll

Emotionellt tillstånd
vid kodning

Stämnings-beroende
återkallande

Emotionellt tillstånd
vid återkallandet

Figur 2.2 Emotion-och-minnes-triangeln. Spetsarna i triangeln representerar de tre principiella sätt som 
emotion kan påverka minnet. Sidorna representerar de tre interaktioner som kan förekomma mellan 
minnesaspekterna och utgör också huvudområden för emotion och minnesforskningen.
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Parrott och Spackman (2000) lyfter fram en rad studier som visar att associativa 
nätverk inte räcker som förklaring till en stor del av det som nu är vederta-
gen kunskap om relationen mellan minne och emotioner. Ett exempel på detta 
är den flerfaldiga evidensen för robusta och tillförlitliga effekter av stämnings-
inkongruent återkallande. Dessa effekter kan inte på något sätt prediceras från 
nätverksteorin, men däremot kan de prediceras från situationer och av personliga 
dispositioner som har att göra med individens emotionella självreglering. 

Minnet är inte enbart uppbyggt av associationer utan i hög grad influerat av 
motivationsaspekter. Dessutom är minnet konstruktivt till sin karaktär och kon-
textberoende snarare än associativt. Parrott och Spackman (2000) är så drastiska 
i sina konklusioner att de till och med menar att tillståndet för minnesforskning-
en idag liknar den då Bartlett (1932) kritiserade Ebbinghaus och hans forskning 
för att undvika betydelsekomponenten. Bartlett karaktäriserade minnet som ”ef-
fort after meaning” och forskningen bör, menar Parrott och Spackman, utforska 
emotionernas betydelse för denna ”strävan efter mening”.

I en översiktsartikel om emotion och minne säger Levine och Pizarro (2004) 
om kunskapsläget följande: Vi vet nu att emotionella minnen inte är outplånliga 
utan omstruktureras på liknande sätt som andra, icke-emotionella minnen. Vi-
dare vet vi att emotionella händelser blir bättre ihågkomna än icke-emotionella 
händelser och att amygdala spelar en avgörande roll i denna process. För att 
med större precision specificera den mekanism som reglerar relationen mellan 
emotion och minne, menar de att motivationsaspekter hos emotionerna måste 
beaktas; emotioner är i hög grad responser på förändringar i måluppfyllelser.

Emotioner och språk i olika representationssystem
En modell för dubbelrepresentation i långtidsminnet har föreslagits av Reyna 
och Braynerd (1995) där de skiljer mellan två representationsformer som anses 
fungera parallellt: språklig representation (verbatim) och ”kärnpunkts”-represen-
tation (gist). På liknande sätt tänker sig Brewin et al. (1996) att traumatiska 
minnen representeras, vilket innebär att kunskaper från två olika minnessystem 
sammanförs när ett minne konstrueras. Ett av minnessystemen levererar verbal 
tillgänglighet till delar av minnet och det andra bidrar med affektiva aspekter 
av den ursprungliga situationen. De senare är alltså inte språkligt kodade utan 
endast tillgängliga genom affektiv återupplevelse och visar sig i livfulla bilder och 
föreställningar (imagery). De är alltså representerade i separata system och kan 
därmed också återkallas selektivt. 

Empiriskt stöd för denna dubbelrepresentationsteori har framkommit i en 
studie där epileptiska patienter fick återkalla självbiografiska minnen under det 
att de genomgick Wada-test (WT) (Ross et al. 1994). WT innebär att patien-
ten genom en injektion av amobarbital i en av artärerna söver högra respektive 
vänstra kortikala hemisfären. Före testet får patienten återkalla och beskriva ett 
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intensivt emotionellt laddat självbiografiskt minne. Under högersidig WT fick 
patienten berätta om detta emotionellt starka minne. En tid efter WT fick pa-
tienten återigen berätta om samma minne. Ingen skillnad kunde upptäckas mel-
lan första och tredje beskrivningen, men 8 av 10 patienter uppvisade annorlunda 
beskrivningar av sitt minne under WT. Vissa patienter gav beskrivningar utan 
referenser till känslor, trots uppmaningar därtill. De patienter som återkallade 
emotionella upplevelser angav nu, antingen betydligt lägre intensitet eller till 
och med en positiv emotion, trots att det vid den första beskrivningen hade varit 
fråga om en starkt negativ emotion.  

Dessa fynd talar för att de emotioner som är förknippade med ett minne kan 
vara lateraliserade till nätverk i den högra kortikala hemisfären. En möjlighet är, 
enligt Ross et al. (1994), att regioner i den vänstra hemisfären har förmåga att in-
hibera och undanpressa högerhemisfärens affektiva detaljer av ett minne och till 
och med hindra att de representeras som emotionella upplevelser när ett minne 
konstrueras. Genom att använda språket och sätta språklig etikett på emotionella 
detaljer av ett minne kodas de i vänsterhemisfäriska nätverk och ingen eller liten 
affekt uppträder vid återkallandet.

Emotioner och uppmärksamhet
Det som är enformigt och enahanda fångar inte vår uppmärksamhet. Om käns-
lor däremot väcks upp, blir det en signal till medvetandet om att vara uppmärk-
samt. Efter att emotionerna har väckts, identifierats och kodats, vänds därefter 
uppmärksamheten inåt, till självreflektion, menar Salovey (1992), och kallar 
denna process mood-induced self-focused attention. Självfokuserad uppmärksam-
het definierar han som ”selektiv uppmärksamhet riktad mot inifrån kommande 
information som berör självet”. Alla yttre händelser som påverkar känslan leder 
till självfokusering oavsett om emotionen är positiv eller negativ. Denna effekt 
är dock särskilt stark om det är en negativ emotion. I ett experiment lät Salovey 
(1992) försöksdeltagare föreställa sig en livlig situation från sitt förflutna som 
väckte stark glädje eller sorg. En kontrollgrupp fick föreställa sig emotionellt neu-
trala minnen. Båda grupperna fick därefter uppgiften att fylla i meningar där ett 
ord saknades och de med starka emotionella minnen kom att fylla i meningarna 
med första-person-singularis i högre grad än kontrollgruppen, vilket Salovey tol-
kar som ett tecken på självfokusering. 
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Strävanden och mål

”Helt allvarsamma och med viktiga miner, 
alldeles som barnen under sina lekar,
strävar människorna sin väg framåt.”

Arthur Schopenhauer
Världen som vilja och föreställning
1819.

Emmons (1990) har undersökt hur forskare inom fältet har definierat och stu-
derat strävanden och mål. Han menar att det råder konsensus om följande fyra 
antaganden: (1) Mänskligt beteende är målorienterat och mål definieras som 
tillstånd som individen antingen strävar efter att uppnå eller att undvika. (2) 
Mål finns hela tiden närvarande i den pågående strömmen av tankar och i de af-
fektiva responser som väcks både av inre och yttre stimuli. (3) Mål är hierarkiskt 
ordnade på så sätt att lägre mål är instrument för att nå högre abstrakta mål. (4) 
Strävanden och mål är tillgängliga för medvetandet, även om vi inte alltid är 
varse dem medan vi strävar mot dem.

Emmons (1986, 1989, 1990) har också utvecklat metoder att mäta motivation 
och han använder då termen personliga strävanden (personal strivings) som är 
”idiographically coherent patterns of goal strivings and represent what an in-
dividual is typically trying to do” (Emmons 1989 s 92). Han har vidare före-
slagit en hierarki med fyra nivåer där de personliga strävandena utgör den näst  
högsta.

Nivå 1    Motivationstendenser
  

Nivå 2    Personliga strävanden

Nivå 3   Angelägenheter, Projekt, Livsuppgifter

  
Nivå 4    Specifika handlingar

Figur 2.3 En hierarkisk motivationsmodell (Från Emmons 1989 s 9)

De personliga strävandena är, å ena sidan, mer abstrakta och kontextfria än de 
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pågående angelägenheterna (current concerns), de personliga projekten och livs-
uppgifterna; å andra sidan är de mer medvetna och specifika än de övergripande 
motiven. Personliga strävanden är generella påståenden om vad man vill uppnå i 
livet. De emanerar från ett överordnat begär eller behov (exempelvis närhet eller 
prestation) och leder till specifika projekt och livsuppgifter som i sin tur ger upp-
hov till eller påverkar de dagliga handlingarna. Det är dock inte så att personliga 
strävanden är bundna till specifika handlingar; tvärtom, deras mål kan uppnås 
via många olika vägar. 

I en rad undersökningar har Emmons (1986, 1989) visat att individens iden-
tifiering och skattning av de egna personliga strävandena står i relation till både 
fysiskt och psykiskt välbefinnande. Att ha värdefulla och viktiga strävanden har 
samband med positiva affekter och fysiskt välmående, medan ambivalens och 
konflikt inom och mellan olika strävanden är förenat med negativa affekter och 
högre grad av olycksfall och sjukdom. 

Självbiografiska minnen handlar, enligt flera forskare, i första hand om indi-
videns lyckade och misslyckade måluppfyllelser (Barsalou 1988; Conway 1992; 
Schank 1982). Kunskaper rörande personliga mål genomsyrar självbiografiskt 
minne men kodas in automatiskt och omedvetet (Thorne 1995). Specifika min-
nen står inte i direkt relation till ett särskilt mål utan de representerar snarare 
utfallet av de planer som skapats för att nå vissa mål. Robinson (1992) studerade 
de minihistorier människor skapar om de tillfällen i livet då de upplever någon-
ting för första gången. Exempel på sådana minnen lagrade i minihistorier och 
som Robinson låtit sina informanter berätta om är ”första kyssen” och ”första 
gången jag körde bil själv”. Dessa specifika minnen är ofta starka och livliga och 
de handlar om grundläggande mänskliga behov: mål som rör intimitet respek-
tive kontroll och oberoende. 

Gärdenfors (2004) menar att strävanden och mål är så framträdande i män-
niskans natur att de till och med utgör den kraft som evolutionärt drivit fram 
vår språkförmåga. För att skapa gemensamma visioner måste vi kunna kommu-
nicera dem med varandra. Språksymbolerna hjälper oss att dela visioner om hur 
framtiden skall se ut och övertyga varandra om, att ett visst okänt mål är värt 
att sträva efter. Att ha tillgång till de självbiografiska minnena förefaller i ljuset 
av detta funktionellt eftersom de innehåller viktig kunskap om hur lyckade och 
misslyckade mål och strävanden i det förflutna har hanterats.

Strävanden, emotioner och minne
Singer och Salovey (1993) menar, som vi tidigare sett, att det som prioriteras i 
minneskonstruktionen är emotioner. De visar i sina experiment hur glädje och 
stolthet var förknippade med planer som gick som de skulle och resulterade i 
uppnåendet av mål, medan sorg och vrede var kopplade till det motsatta, det 
vill säga planer som gick i stöpet. Singer och Salovey menar vidare, att varje in-
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divid har en uppsättning ”självdefinierande” minnen som innehåller avgörande, 
livsviktig kunskap om hur individen lyckats närma sig de långsiktiga livsmålen. 
Dessa minnen har fem essentiella drag. De är affektivt intensiva, livfulla och de-
taljrika, upprepas ofta, är länkade till andra minnen och deras fokus är varaktiga 
projekt (enduring concerns) eller olösta konflikter.

En rad viktiga studier om mål, emotioner och minne har genomförts av Stein 
och hennes kollegor (Stein et al. 1995; Stein & Levine 1987, 1989, 1990). I deras 
modell är emotionella upplevelser alltid en signal om förändring i det arbetande 
självets målstruktur. Oavsett om individen har nått ett mål eller om ett mål ho-
tas eller blockeras, så måste det bedömas, utvärderas och leda till målförändring. 
Redan vid 4-6 månaders ålder har spädbarnet utvecklat mål och visar preferenser 
mellan olika mål (Stein & Levine 1999).

Carver och Scheier ś (1982, 1990) modell handlar om relationen mellan å 
ena sidan uppnåendet/övergivandet av ett mål och å andra sidan emotioner. Det 
arbetande självets målstruktur är övervakat och kontrollerat av ytterligare ett 
system, det emotionella systemet. Syftet med detta andra system är att kontrol-
lera och modulera målsystemets förmåga att minska avvikelser. Positiva emotio-
ner uppstår då diskrepanser reduceras i en acceptabel utsträckning och negativa 
emotioner uppstår om dessa försök misslyckas.

 Oatley (1992) har utvecklat en teori om emotionernas betydelse för hur män-
niskans planer vidmakthålls, repareras och förändras. När en förändring av möj-
ligheten att nå ett mål upptäcks, skickas en alarmsignal till det kognitiva syste-
met så att detta skall vara berett att agera. Dessa signaler, som är mekanismen i 
övervakningssystemet, upplevs som emotioner. Om det arbetande självet (åter)
upplever intensiva emotioner kan det leda till att pågående operationer i det kog-
nitiva systemet avbryts. Emotionella minnen sätter alltså det kognitiva systemet 
i ett tillstånd av beredskap för att hantera en förestående omstrukturering av 
målen. 

Sammanfattningsvis kan man säga att minnen som på ett framträdande sätt 
innehåller kunskaper om måluppfyllelser också innehåller minnen för emotio-
nella upplevelser.

Avslutning

I detta kapitel har jag först av allt kritiskt granskat den tudelning av det deklara-
tiva långtidsminnet i semantiskt och episodiskt minne som Tulving (1972, 1983) 
föreslagit. En av de tre teser jag driver i avhandlingen handlar om detta och jag 
presenterar en alternativ modell av det deklarativa långtidsminnet som består av 
tre delar: självbiografiskt minne, semantiskt minne och återupplevelseminne. I 
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slutet av nästa kapitel kommer jag att återvända till modellen och då ytterligare 
fördjupa beskrivningen av den. 

Vidare har jag i detta kapitel undersökt en rad grundläggande begrepp som är 
väsentliga för förståelsen av det självbiografiska minnet. Självet är per definition 
direkt inbegripet i det som avses med termen självbiografiskt minne. Narration 
är av intresse av tre skäl: För det första därför att minnets organisation antas vara 
narrativ. För det andra därför att informanters livsberättelser används i den em-
piriska delen av avhandlingen. För det tredje därför att jag i avhandlingen driver 
tesen att narration och självmedvetande är två inbördes beroende meningsska-
pande funktioner i det självorganiserande system som självet är. Båda fenomenen 
utmärks av (1) den dubbla kronologin, (2) att de är drivna av intentionalitet och 
(3) att de har förmågan att skapa mening.

Den teori som Conway utvecklat och som han kallat The Self-Memory Sys-
tem är den teori som jag i första hand förankrar mina undersökningar i. Conway 
visar där att strävanden och mål i hög grad är det som driver fram konstruktionen 
av de självbiografiska minnena. 

”Cognition is driven by goal; memory is motivated.”  
(Conway 2005 s 546)

Dessutom är, menar Conway, människors mål och strävanden alltid förknippade 
med emotioner, oavsett om utgången är positiv eller negativ. Emotioner är således 
betydelsefulla för två av avhandlingens teser. Den första tesen om självbiogra-
fiskt minne och återupplevelseminnets särställning som ett genuint och unikt 
mänskligt minnessystem handlar om mål och strävanden och signalerna som gör 
att självet konstruerar dessa minnen är emotioner. Den tredje tesen handlar om 
kraftmetaforiska ords särskilda betydelse för människor. I den sista tesen består 
sambandet i att kraftmetaforer är förmedlare av olika emotionella tillstånd. För 
att uttrycka emotioner använder människor i stor utsträckning upplevelser från 
den kraftmetaforiska sfären. 

I nästa kapitel fokuseras framförallt de två teorier, Conways och McAdams, 
som har legat till grund för avhandlingens kvalitativa empiriska undersökning. 
Störst utrymme av dessa två har Conways teori, The Self-Memory System, fått av 
tre skäl: för det första därför att den är den mest helgjutna teorin, för det andra 
därför att den huvudsakligen intar ett kognitivt perspektiv och för det tredje där-
för att den också integrerar olika andra perspektiv på självbiografiskt minne. Den 
andra teorin, McAdams’ teori A Life-Story Model of Identity, har också utgjort 
en viktig inspirationskälla för den kvalitativa undersökningens design, men då 
utifrån ett personlighetspsykologiskt perspektiv. 
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Kapitel 3

Självbiografiskt minne

”Mäktig är minnets makt, o rysliga ting,
O min Gud, en djup och gränslös mångfald;
och detta ting är minnet
och detta är jag själv.”
Augustinus, Bekännelser.

Fokus i detta kapitel är The Self-Memory System, den modell som Conway 
(2001, 2002, 2005) lagt fram. I mina empiriska undersökningar har jag utgått 
ifrån denna teori vid sidan av A Life-Story Modell of Identity, som McAdams 
utvecklat (1985, 1990, 1993) och som också är central i detta kapitel.

I en sammanfattande avslutning på detta kapitel kommer jag återigen att ar-
gumentera för en modell där självbiografiskt minne och semantiskt minne till-
sammans med återupplevelseminne utgör de olika systemen i det deklarativa 
långtidsminnet. 

En tidig definition av självbiografiskt minne ger Schactel (1947) ”… the ability 
for voluntary recall of one ś past life …” och kontrasterar det mot ett mer nyt-
toinriktat minne som innehåller varaktiga kunskaper om saker och ting, om 
begrepp, regler och betydelser. Nästan trettio år senare säger Robinson (1976): 
“There is remarkably little empirical information available regarding autobio-
graphical memory” Det har nu gått ytterligare trettio år och det kan konstateras 
att forskning kring självbiografiskt minne har ökat i betydande omfattning sär-
skilt sedan mitten av 1980-talet.1 Som vändpunkt åberopas ofta Neissers artikel 
”John Dean ś memory: a case study” från 1981; en analys av bandinspelningar 
och vittnesförhör i Watergateaffären. 

Självbiografiskt minne kan beskrivas som ett system2 av olika minnen och 
kunskaper, som har det gemensamt att de är relaterade till den egna personen, 
till självet (Baddeley 1992; Barsalou 1988; Brewer 1986, 1996; Bruner 1994; 
Conway 1990a; Conway & Pleydell-Pearce 2000; Neisser 1981, 1986; Nelson 
1993, 1994; Rubin 1986).

Det självbiografiska minnets organisation

I detta inledande avsnitt ska jag göra en historisk återblick och beskriva hur be-
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greppet självbiografiskt minne definieras. Jag ska också kort tala om ursprunget 
till det självbiografiska minnessystemet, och behandla det självbiografiska min-
nets innehåll och organisation. Därefter ska jag mer ingående undersöka McA-
dams (1993) A Life-Story Modell of Identity och Rubins (2006) The Basic-Sys-
tems Modell. 

Tidiga teorier om självbiografiskt minne
Så tidigt som 1882 formulerade Ribot en teori om minnet där han också tog upp 
det som vi kallar självbiografiskt minne. Genom att göra en analogi med visuell 
perception lät han sin teori utgå från frågan ”Hur placerar vi oss i rummet?” och 
gav svaret att det sker genom att vi refererar till en punkt som vi känner avstånd 
och orientering till. På liknande sätt fungerar det självbiografiska minnet.

1.  Det självbiografiska minnet är organiserat utifrån ett antal referenspunk-
ter.

2.  Dessa referenspunktsminnen repeteras och omorganiseras ofta, är i hög 
grad levande och har många kopplingar till andra minnen. 

3.  Händelser som blir referenspunktsminnen kan specificeras genom att de 
har särskild personlig betydelse och/eller svarar mot en grupps eller ett 
helt samhälles värderingar.

4.  Andra självbiografiska minnen som inte är referenspunkter är placerade 
i tid med hjälp av referenspunkterna men blir inte lika välorganiserade i 
minnet 

(Ribot 1882, från Conway 1990 s 17).

Neisser (1981) är en av de minnesforskare som under 1980-talet återupptagit den 
självbiografiska forskningstraditionen efter att den legat i träda i nästan 100 år. 
Hans teori om det självbiografiska minnessystemets organisation (Neisser 1987, 
1988b) liknar Ribots i viktiga avseenden. Neisser utgår från Gibsons percep-
tionsteori. I korthet säger Gibson (1950, 1979) att vi inte varseblir tingen som 
enstaka och oberoende av varandra utan som ting som ”bor” eller är inbäddade 
i andra ting, som i sin tur är inbäddade i ytterligare andra ting och detta fort-
plantar sig till allt högre, abstraktare plan. Enligt Neisser har den självbiografiska 
minnesstrukturen denna komplexa struktur av succesiva inbäddningar. I nästa 
kapitel kommer jag att återkomma till Neissers teori.

Redan 1899 genomförde Colegrove en storskalig undersökning av självbiogra-
fiskt minne och dess funktion. En av hans observationer var att minnena som 
återkallades var i harmoni med “det psykiska livet“ i den period som individen 
befann sig i. Detta är i överensstämmelse med Bartletts (1932) uppfattning om 
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minnets rekonstruktiva karaktär. Conway och Pleydell-Pearce (2000) intar en 
starkt konstruktivistisk ståndpunkt, då de anser att minnen inte är lagrade och 
framplockningsbara utan nyskapas i den situation där de framträder, om än med 
grund i tidigare lagrad information. Även Glenberg (1997) intar en uttalatkon-
struktivistisk position.

 Sammanfattningsvis kan man konstatera att två viktiga aspekter av själv-
biografiskt minne som i hög grad har stöd av många av dagens minnesforskare, 
redan tidigt formulerades: 
(1) För det första de teorier om det självbiografiska minnets inbäddade organi-
sation som förklarar hur det är möjligt att behålla minnet av sig själv som en 
koherent helhet över en så lång tidsperiod som ett liv utgör.
(2) För det andra att minnet troligtvis är konstruktivt till sin karaktär. Det vill 
säga, ett minne är inte en enhetlig entitet, likartad från tillfälle till tillfälle, likt 
en film som spelas upp, utan uppträder mer i form av kortvariga, flyktiga men-
tala konstruktioner som nyskapas vid varje nytt erinringstillfälle.

Hur definieras termen självbiografiskt minne?
Som nämndes inledningsvis var Neisser en av dem som återupptog studiet av 
självbiografiskt minne under 1980-talet. En analys av John Dean ś vittnesmål 
i Watergaterättegången var startpunkten (Neisser 1981). Sedan dess har alltså 
minnesforskning med inriktning mot självbiografiskt minne blivit allt oftare fö-
rekommande.

Brewer (1996) avser med termen självbiografiskt minne det minne som inne-
håller information som är relaterad till självet. Nelson (1993) föredrar att be-
gränsa termen självbiografiskt minne till att gälla återkallandet av speciellt signi-
fikanta minnen. Andra har också poängterat vissa minnens särskilda betydelse 
för individen; Bruner (1994) talar om ”vändpunkter” medan McAdams (1985) 
använder beteckningen ”kärnepisoder”, och menar med dem de mest signifi-
kanta enskilda scenerna i en persons livshistoria. Singer och Salovey (1993) me-
nar att vissa minnen är så betydelsefulla för individen att de kan betraktas som 
”självdefinierande”. Baddeley (1992) definierade självbiografiskt minne genom 
att säga att det är det som är ”concerned with the capacity of people to recollect 
their lives”.  Enligt Brewer (1986) finns det fyra grundläggande typer av själv-
biografiska minnen:

1.  personliga minnen – återupplevelseminnen
2.  självbiografiska fakta
3.  generiska personliga minnen
4.  självscheman

I en senare text diskuterar Brewer (1996) den begreppsförvirring som råder inom 



44

området. En lång rad termer, däribland självbiografiskt minne, används som be-
teckning på det som han ovan kallat personligt minne och som han i denna 
senare text kallar återupplevelseminne. Hans tes är att återupplevelseminnet är en 
”natural kind ” och bör särskiljas från andra typer av minnen.

Med termen självbiografiska fakta avses olika sorters kunskaper om den egna 
personen som exempelvis födelseort, utbildning, födelsetid, föräldrarnas yrken, 
deras namn och liknande.

Generiska personliga minnen skapas då likartade händelser ofta inträffar - ex-
empelvis att man under tonårstiden ofta går på fotbollsmatcher. Dessa händelser 
blir svåra att särskilja och smälter därför samman. Självscheman, slutligen, syftar 
på beständiga kunskapsstrukturer om hurdana vi själva är som personer. 

Dessa tre typer av självbiografiska minnen – självbiografiska fakta, generiska 
personliga minnen och självscheman – utgör alltså den del av det självbiografiska 
minnet som överlappar med semantiskt minne i min modell. Återupplevelse-
minne utgör däremot en egen kategori skild ifrån det semantiska.

”The essence of episodic memory lies in the conjunction of three concepts – self, autonoetic 
awareness, and subjectively sensed time.” 
(Tulving 2002 s 5)  

Om man betraktar ovanstående citat kan man komma till den slutsatsen att 
Tulving med episodiskt minne åsyftar det jag kallar återupplevelseminne i min 
modell (kapitel två) och som jag i likhet med Brewer (1996) anser vara ”a natural 
kind”. Definitionen Tulving ger är också i överensstämmelse med definitionen 
av självbiografiskt minne så som flertalet forskare definierar det. Tulving (1983) 
ansåg också själv att episodiskt minne är synonymt med självbiografiskt minne, 
men av konnotativa skäl föredrog han den merneutrala termen episodiskt minne 
(Larsen 1992).

Ett viktigt skäl till att jag vill ersätta termen episodiskt med självbiografiskt är 
önskan om teoretisk enkelhet. Den kliniska nytta som information om olika dis-
sociationer ger, då patienter med hjärnskador testas med semantiska respektive 
episodiska minnesuppgifter kommer inte, som jag ser det, att påverkas. Tvärtom 
skulle särskiljandet av det jag kallar återupplevelseminne kunna leda till att tolk-
ningar av olika dissociationer blir mer precisa.

Uppkomst
Det finns en strid om det självbiografiska minnets ursprung. På ena sidan finner 
vi Howe och Courage (1997) som menar att självbiografiskt minne uppstår sam-
tidigt som det kognitiva självet. Den andra sidan består av Nelson (1993, 1994) 
och Fivush (1991), (Nelson & Fivush 2004), som förespråkar en ”socio-kulturell 
utvecklingsteori”, som förklarar hur självbiografiskt minne gradvis uppstår un-
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der småbarnsåren. En förklaring som Conway fört fram angående infantil am-
nesi, det vill säga att man inte kommer ihåg händelser från tidiga barnaår gäller 
den förändring av strävanden och mål som individen genomgår i sin utveckling. 
I småbarnsåren är det helt andra mål och strävanden som är viktiga och därför 
kommer den vuxna individen inte att ha tillgång till de minnen som då kon-
struerades. Detta kan vara en förklaring till varför självbiografiskt minne grad-
vis utvecklas. Andra har pekat på att utvecklingen också är beroende av olika 
kulturers socialisationssätt; kollektivistiska respektive individualistiska sätt att 
förhålla sig till självet (Neisser 1998), liksom olika sorters mor/barn interaktion; 
paradigmatiska respektive narrativa mödrars olika sätt att prata med sina barn 
(Tessler 1986, 1991). Hur som helst råder det enighet om att självmedvetande är 
sine qua non för självbiografiskt minne.

Neisser (1988b) menar att “memory talk” har en betydande social funktion 
och bör uppfattas som

”..the most fundamental one in an evolutionary sense. Crudely put, I am suggesting that 
hominids with autobiographical memory would have a greater sense of family and group so-
lidarity than hominids without autobiographical memory, and would therefore have a better 
chance of group survival.” (s 555)

När vi säger till varandra: “Kommer du ihåg..…” väcker vi upplevelser som är 
gemensamma och som en gång varit delade upplevelser och detta ”minnes-prat” 
är en kraftfull anknytningsmekanism som förblir stark livet ut. Även om syskon 
oftast växer upp i en och samma familj kan de komma ihåg så olika och inte 
minst glömma så olika. Rekonstruktionen av barndomen kan aldrig skapa en 
fullständig bild utan är snarare att likna vid en berättelse. Något vi skapar till-
sammans för att göra världen begriplig, binda oss tätare till eller lösgöra oss ifrån 
varandra. Det är också väl bekräftat att det har goda effekter på den mentala 
hälsan om man delar sina emotionella minnen med andra (Pennebaker 1997; 
Pillemar 1992; Spiegel et al. 1989), vilket ger ytterligare stöd för det evolutionära 
värdet av ”memory talk”. 

Teorier om innehåll och organisation
Att minnesinnehållet för de självbiografiska händelserna i livet är organiserat 
på olika nivåer och med olika abstraktionsgrad är, så långt jag kan se, alla inom 
området överens om (Brewer 1996; Conway 2002, 2005; Lancaster & Barsalou 
1997; Linton 1986). Vilken den centrala organisationsenheten är, eller vilken 
övergripande princip som självbiografiska minnen organiseras efter, råder det 
dock delade meningar om. Två diametralt olika uppfattningar kan urskiljas; å 
ena sidan att aktivitet är den samlande principen (Reiser 1983; Schank & Abel-
son 1977, 1995), å andra sidan att tidsperiod är den organiserande enheten (Lan-



46

caster & Barsalou 1997; Linton 1975, 1986; Neisser 1988b). Barsalou menar att 
den mest centrala sammanfattande kontexten för specifika minnen är ”utvidgade 
händelser” som bildar tidslinjer (extended-event time lines). Dessa utvidgade 
händelseenheter komprimeras till ”eror” i livet, som exempelvis ”mina år i Stock-
holm” och ”gymnasietiden”. Som vi kommer att se är flera forskare överens om 
tidsaspektens betydelse för det självbiografiska minnets organisation.

Brewer (1986) särskiljer, som jag redan noterat, fyra grundläggande typer av 
självbiografiska minnen: återupplevelseminnnen (recollective memories), själv-
biografiska fakta, generiska personliga minnen och självscheman. Dessa kategorier 
har han kommit fram till genom att studera självbiografiska minnen utifrån två 
aspekter. För det första, huruvida de ger upphov till fenomenologiska föreställ-
ningar (imaginations) eller ej. För det andra, om det är fråga om en enda unik 
upplevelse som utgör grund för minnet eller om det handlar om flera, likartade 
och upprepade händelser. Vi kan åskådliggöra detta i en fyrfältstabell:

  med imagination  utan imagination

unika  återupplevelse-   självbiografiska 
  minnen    fakta
  
repeterade generiskt    självschemata
  personliga
  minnen

Figur 3.1 Fyrfältstabell över Brewers kategorier av självbiografiskt minne

Brewer (1996) anser, och jag med honom, att återupplevelseminnet är en mental 
”natural kind” och han undersöker vilka fenomenologiska skillnader som kan 
finnas mellan minnesupplevelser och perceptionsupplevelser. En rad filosofer 
(Ayer 1956; Bergson 1896; Broad 1925; Brockelman 1975; Furlong 1948, 1951; 
Locke 1971; Price 1936; Smith 1966) har genomfört något Brewer benämner 
”armchair phenomenological descriptions” av återupplevelseminnets föreställ-
ningar (imagery). Det råder konsensus, menar Brewer, om följande upplevelse-
skillnader mellan återupplevelseminnen och perceptioner:

1.  Minnesförställningarna är vaga och otydliga.
2.  Minnesföreställningarna är oklara; det är som att se något genom frostat 

glas.
3.  Minnesföreställningarna är skissartade, förenklade och schematiska.
4.  De flesta minnesföreställningarna upplevs i svart/vitt eller i urvattnade 

färger.
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5.  Det är ingen skillnad i storlek på det visuella fältet mellan minnen och 
perceptioner.

6.  Minnesförställningen upplevs ofta med en tom, ren yta runt omkring det 
som fokuseras i föreställningen.

7.  Minnesföreställningen kan upplevas från samma perspektiv som original-
upplevelsen, det vill säga inifrån, men också från ett perspektiv där den 
som minns är med i bilden, så som en observatör skulle ha sett det hela, 
det vill säga utifrån.

8.  Uppmärksamhetens inriktning då man minns är mot händelsen inte mot 
det ”jag” som en gång upplevde händelsen.

9.  Minnesupplevelsen är ostadig och flimrande (flickering).

Ett återupplevelseminne är alltså ett minne av en specifik händelse från det för-
flutna. Det innebär att man på nytt erfar de fenomenologiska förnimmelser och 
föreställningar som man en gång hade. Således innehåller också dessa minnen 
information om platser, handlingar, personer, objekt, tankar och känslor. Men 
de innehåller inte, menar Brewer, någon direkt representation av tid. Han drar 
slutsatsen utifrån ett antal studier som visar att tidsinformation är en mycket 
dålig ledtråd för att locka fram återupplevelseminnen. 

Linton (1975, 1986) studerade systematiskt sitt eget minne under 14 års tid. 
Hennes hypotes är att minnets generella struktur över händelser i livet formar sig 
i särskilda kategorier och att dessa är hierarkiskt ordnade. 
På den mest generella nivån finner vi stämningsläge eller känsloton och alla hän-
delser är klassificerade efter den ton de har. Stämningsläge skär igenom alla 
andra kategorier i hierarkin, men är alltför generell för att tjäna som ledtråd till 

Händelser och Episoder

Element
 

Detaljer

Figur 3.2Lintons hierarki av minneskategorier. (Från Linton 1986 s 59) 

Stämningsläge

Teman

Utvidgningar

Isolat Amalgamer
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ett särskilt minne. På nästa nivå finner vi teman och underteman. De är sam-
manhållande aspekter av livet som löper som stråk igenom olika minnen. Vissa 
temata är komplexa och svåra att fånga i ord, samtidigt som gränserna dem emel-
lan inte alltid är så skarp. Två ständigt återkommande temata är dock, menar 
Linton, arbete och social interaktion.

 Den bästa ingången för att nå ett minne, enligt Linton, är vissa landmärken 
som faller inom kategorin utvidgningar. Dessa utvidgningar kan exempelvis vara 
”mitt äktenskap med H” eller ”åren i Stockholm”; det vill säga, oftast mindre och 
tidsmässigt mer sammanhängande enheter. 

På nästa nivå kommer så händelser och episoder som liksom utvidgningarna går 
att etikettera som exempelvis ”vår picknick i Humlegården” eller ”bilolyckan”. 
Även om dessa både föregås av något och får konsekvenser, så uppfattas de som 
diskreta enheter. Alla händelser måste inte vara inbäddade i någon av utvidg-
ningarna; några händelser står helt ensamma, så kallade isolat. Andra händelser 
hänger samman med andra händelser och utgör således amalgamer. Dessa har 
ingen logisk koppling med varandra eller annan association sinsemellan, utan 
har troligtvis hamnat tillsammans därför att de uppträdde nära varandra i tid. 

Element är en slags komponenter eller egenskaper hos de olika händelserna, 
exempelvis vem, vad och var. Slutligen kommer detaljer, som kan vara nyansen 
av en viss färg, ett speciellt ljud eller en ytas struktur och hur den kändes mot 
handen. 

Lintons studie är annorlunda och kreativ och i viss mån banbrytande. Hon är 
en av dem som tidigt undersöker självbiografiskt minne och dessutom en pionjär 
att använda kontextualiserade/ekologiskt inriktade metoder, långt innan detta 
blev legitimt i vetenskapliga kretsar. Hon liknar sig själv vid en etolog eller biolog 
och hon vill, i likhet med Darwin som undersökte vilka djur som fanns på Ga-
lapagosöarna, undersöka vilka minnen som befolkar medvetandet. En klass av 
minnen som hon upplevt genom hela sitt liv och som hon undersöker är ”objud-
na minnen”.3 Därmed avser hon de sköra minnesfragment som, som hon säger, 
ständigt återkommer, år efter år, och som kommer till henne antingen vid de 
tillfällen hennes, som hon uttrycker det, ”mind is silent” eller som biprodukt då 
hon söker efter ett annat minne. Hennes metod för att generera dessa fragment 
av minnen är denna: Först bestämma ett allmänt ämnesområde – antingen ett 
individuellt ämne eller ett tema – och sedan ”flyta omkring” i de minnen som då 
kommer; röra sig fritt i dem snarare än att avsiktligt söka i dem. Salaman (1970) 
har talat om ett näraliggande fenomen, nämligen ”ofrivilliga minnen”, som hon 
menar ”kapslar in” något med särskild betydelse för individen, något som kan-
ske står i samband med en ”sammanpressad” emotion. Också Berntsen (1998, 
2001) har studerat ofrivilliga minnen både negativa och positiva. Hon visar att 
traumatiska minnen är särskilt motståndskraftiga mot blekning, men hon visar 
också att så kallade flashbulb minnen (se nästa avsnitt för definition) inte enbart 
handlar om traumatiska händelser. Att emotionerna har stor betydelse för själv-
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biografiska minnen genom sin koppling till mål och strävanden har jag tidigare 
försökt visa. Eftersom emotion också är kärnpunkten i min tredje tes, nämligen 
den att kraftmetaforiska ord har särskild betydelse därför att de bär emotionellt 
upplevelseinnehåll, måste dessa iakttagelser om ”ofrivilliga minnen” betraktas 
som betydelsefulla för avhandlingens syfte.

Även Neisser (1987) har lagt fram en teori angående organisationen av själv-
biografiska minnen, en spekulativ sådan enligt honom själv. Denna teori har 
jag också berört på annat ställe i avhandlingen. Eftersom teorin har intressanta 
beröringspunkter både med lingvistiska aspekter och med teorier om de mentala 
representationernas spatiala struktur (Gärdenfors 1996; se nästa kapitel), ska jag 
redogöra för den litet mer i detalj. 

Utgångspunkten för Neisser är Gibsons (1950) teori om hur perceptionspro-
cessen fungerar. 

“Environmental sequences commonly have cycles embedded in larger cycles, that is, 
nested events. Consider the events in speech or music or pantomime or ballet (or in 
the sexual courting behaviour of animals, for that matter). There are some different 
events and some similar events in that sequence. There will be shorter events that 
make up longer events and these making up still longer events. All are units of a sort, 
in the way that syllables, words, phrases, sentences and discourses are units. Units 
are nested within other units. And the remarkable fact is that both the superordinate 
and the subordinate events can be perceived.” 
(Gibson i Reed & Jones 1982 s 208)

Från atomer till galaxer är tingen boende i varandra och vi kan gå in på olika 
nivåer i vår perception. Likaså är händelser lokaliserade genom att de inkluderas 
i större händelser just såsom platser lokaliseras genom att man refererar dem till 
större platser. Mindre enheter är alltså inbäddade i större enheter genom något 
Gibson kallade ”nesting”. Ytterligare ett exempel är språkets uppbyggnad; stavel-
ser, ord, fraser, satser, meningar och hela diskurser är relaterade till varandra på 
detta ”nästlade”, inbäddade sätt.

På liknande sätt menar Neisser att de självbiografiska händelserna är nästlade 
och inbäddade i varandra. En händelse som definieras på en analysnivå är be-
ståndsdel i en annan större händelse. Denna nästlade, inbäddade struktur är inte 
endast det sätt som händelserna i sig själva är organiserade, utan också det sätt 
som vi upplever dem och som vi kommer ihåg dem.

Det spekulativa i Neissers teori är att han för fram tanken att en specifik 
hjärnstruktur förmedlar och kodar den nästlade minnesorganisationen. Hippo-
campussystemet i mellanhjärnan hos däggdjur är väl undersökt och indikerar att 
det är där spatial information processas. Neisser menar att under evolutionens 
gång har hippocampussystemet tagits i anspråk för att stödja utvecklingen av 
den nästlade, hierarkiska organisationen av självbiografiska minnen.
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“A place is a location in the environment as contrasted with a point in space … 
Whereas a point must be located with reference to a coordinate system, a place can 
be located by its inclusion in a larger place.” ( Gibson 1979 s 34) 

Det spatiala kognitiva systemet kännetecknas av tre egenskaper: det har en näst-
lad struktur, det är hierarkiskt ordnat och det gör det möjligt för oss att mentalt 
besöka platsen på nytt. På liknande sätt är det också så man erinrar sig något 
man tidigare upplevt. Det handlar inte om att man då plockar fram en särskild 
händelse från minnet, utan snarare att man i minnet vandrar tillbaka och ge-
nomsöker det som förevarit; att man rör sig genom de olika minnesnivåerna, det 
vill säga, att man tidsmässigt gör ett mentalt återbesök.

Den självbiografiska puckeln och flashbulb minnen
Fitzgerald (1999) har troligtvis rätt då han påpekar att minnesforskare ännu inte 
är redo att enas om hur en korpus av minnen skall klassificeras och kategorise-
ras. Men, som jag försökt visa i detta avsnitt, finns det trots allt en begynnande 
konsensus om att minnen upplevs i form av händelser, att dessa kan utvidgas, 
att utvidgningarna ofta bildar teman och att de i sin tur kan bindas samman 
till tidslinjer. Vidare är man överens om att schematiserande processer är verk-
samma. Brewer (1986) delade in de självbiografiska minnena i fyra kategorier 
(återupplevelseminne, generiskt personligt minne, självbiografiskt faktum och 
självschema) där en indelningsgrund är just schematisering; den andra är före-
komst av föreställningar (imagination). 

Självbiografiskt minne är alltså strukturerat på ett mikroplan, det vill säga, 
minnen på olika abstraktionsnivå; Conway (2005) använder följande fyra nivåer: 
livsberättelsescheman, livslånga perioder, generiska händelser och specifika händel-
ser. Men minnessystemet är också organiserat på ett makroplan, vilket visar sig i 
att distributionen av självbiografiska minnen över en livstid hos människor som 
är äldre än 40 år ger en anmärkningsvärt konsistent form med tre identifierbara 
komponenter. (1) Från det att man föds och tills man är cirka 5 år har man inga 
självbiografiska minnen och detta kallas som tidigare sagts infantil amnesi (2) 
Från cirka 10 år och fram till cirka 30 år har vi en ökad tillgång till våra själv-
biografiska minnen och detta kallas den självbiografiska puckeln (the reminiscens 
bump) (3) Från den punkt där puckeln slutar och fram till personens inneva-
rande ålder, karaktäriseras av en markant minskning av äldre minnen (Conway 
& Rubin 1993). 
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Figur 3.3 Idealiserad representation av åldersdistributionen 
(Life Span Retrieval Curve)  (Från Conway et al. 2005) 

En rad studier från olika kulturer har konfirmerat denna fördelning, det vill 
säga, med en puckel kring åren mellan 10 och 30. Framför allt är denna fördel-
ning mycket tydlig i gruppen yngre vuxna; gruppen äldre vuxna har uppvisat 
ytterligare en, om än svagare puckel, kring åren mellan 35 och 55 (Conway & 
Haque 1999). I en studie fick äldre vuxna i Skandinavien ange vid vilken ålder 
de för första gången hade läst böcker som de ansåg oförglömliga. Även här upp-
visar fördelningen samma tydliga puckel (Larsen 1999). På samma unika sätt 
fördelar sig också filmminnen (Sehulster 1996) och musikminnen (Holbrook & 
Schindler 1989). 

Som förklaring till puckeln har Conway framhållit att tiden för adolescensen 
och de första vuxenåren också är den tid då självet formas, varför också minnen 
från denna tid blir viktiga och ”självdefinierande”. En prediktion för en korskul-
turell undersökning (Conway et al. 2005) var därför att kollektivistiska kulturers 
puckel skulle infalla senare i ålder, eftersom individen senare träder in i vuxen-
världen i dessa kulturer. I figuren nedan kan vi se hur de sex olika länderna vis-
serligen skiljer sig åt men trots allt uppvisar ett tydligt likartat mönster, en puckel 
kring 10-30 år. Detta står alltså i strid med Conways hypotes. Förklaringen kan 
istället, menar Conway, vara neurologisk; interaktionen mellan frontalloberna 
och hippocampussystemet är som mest aktiv i denna ålder, därav detta univer-
sella fenomen. 
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Figur 3.4 Åldersdistributionen (Life Span Retrieval Curves) från sex länder.
 (Från Conway et al. 2005)

Anmärkningsvärt är att befolkningen i USA skiljer ut sig genom att ha de allra 
tidigaste barndomsminnena, det vill säga, den minst uttalade graden av infantil 
amnesi. Detta beror troligtvis på det faktum, att mödrar i USA ”minnespratar” 
mycket mer och tidigare med sina barn än mödrar i andra länder.

Den typ av minnen som undersökts, och som skapar puckeln, är framförallt 
återupplevelseminnen (Brewer 1996) eller med Neissers (1988b) term, levande 
minnen (vivid memory). Brown och Kulik (1977) har använt termen ”flashbulb 
memory” om en särskild sorts återupplevelseminnen. De menar att dessa ska-
pas när något exceptionellt inträffar, exempelvis då John F. Kennedy eller Olof 
Palme hade mördats – händelser som är starkt emotionellt laddade. Så gott som 
alla kan tala om var de befann sig, vilka andra som var närvarande, vad de gjorde 
och med många detaljer beskriva scenen i det ögonblick då de fick reda på att 
mordet skett. Brown och Kulik menar att det är som om ”your brain takes a pic-
ture of the event”. Att dessa minnen skulle vara mer korrekta än andra minnen 
har tillbakavisats i många studier, och som jag tidigare sagt, emotionella minnen 
är inte heller outplånliga, utan omstruktureras över tid, på liknande sätt som 
icke-emotionella minnen. 

Termen flashbulb är missvisande menar Neisser (1982) eftersom dessa minnen 
inte är ögonblicksbilder utan snarare varaktiga referenspunkter (benchmarks) i 
våra liv. Den kurs det historiska skeendet tar, korsar vid en viss tidpunkt vårt eget 
livs bana och med hjälp av dessa referenspunkter drar vi sedan upp vår livslinje. 
Vi kommer ihåg dessa detaljer eftersom de är en länk mellan vår egen historia 
och världshistorien och vi är medvetna om, att andra också upplever sin bana 
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korsad av historiens. Vi upprepar ofta i våra tankar ”hur vi fick höra nyheten” 
och vi berättar för våra vänner och vi lyssnar intresserat när vännerna berättar 
om hur de fick höra nyheten. Det borde finnas en mening med en sådan plötslig 
inbrytning av det offentliga i det privata. Det borde betyda eller förebåda något. 
I en god roman gör det alltid det, menar Neisser, men i det verkliga livet finns 
det kanske inte någon sådan mening. Ändå kan vi kan inte låta bli att söka efter 
den. 

Personlighetspsykologer om självbiografiskt minne
Henry Murray, en av de tidiga personlighetspsykologerna, skrev 1938 följande: 
”The history of the organism is the organism”(s 39), vilket kan tolkas som ett 
uttryck för en narrativisering av psykologin, långt före den egentliga ”narrativa 
vändningen”. Murray hävdade att människans konkreta erfarenheter smälter 
samman till en livsberättelse vilken utgör psykologins kärnpunkt. Han utveck-
lade också projektiva metoder för att studera personligheten, Thematic Apper-
ception Test, TAT, som utgår ifrån människors berättelser kring ett antal bilder. 
Inom personlighetspsykologin har alltså föregångarna till det narrativa paradig-
met verkat tidigt. Uppmärksammandet av emotionernas betydelse för minne 
och själv, återfinner vi också tidigt hos personlighetspsykologerna (Leeper 1948; 
Tomkins 1962). 

McAdams (1980) tillhör dem som tidigt använt narrativ teori för att förklara 
identitet och personlighet och då följdriktigt, utifrån ett personlighetspsykolo-
giskt perspektiv. Hans teori, A Life-Story Model of Identity (McAdams 1985), 
består av fyra huvudkomponenter: ideologisk ram, karaktärer, kärnepisoder och 
generativa scripts. Dessutom innehåller modellen två grundläggande dimensio-
ner som går som stråk genom varje komponent: tematiska linjer och narrativ 
komplexitet. 

 Figur 3.5 Life-Story Model of Identity
(Från McAdams 1985 s 61) 
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De tematiska linjerna handlar om innehållet i en livsberättelse och den narrativa 
komplexiteten handlar om dess struktur. McAdams skriver:

”Thematic lines are recurrent content clusters in stories, analogous to recurrent melodies in a 
complex piece of music.” (McAdams 1985 s 62)

Jämförelsen med musik är slående. Musik består av ljud som upprepas och varie
ras. Upprepningar blir till teman; teman som återkommer med olika grad av 
variation. Utan upprepning ingen melodi, enbart upprepning ingen melodi.

Även om det finns många tänkbara och möjliga teman, har McAdams (1990) 
valt att fokusera på två särskilda teman: verksamhetslust (agency) och gemenskap 
(communion). Verksamhetslust refererar till strävanden mot skicklighet, kraft-
fullhet och kompetens och innefattar också uppnåendet av oberoende, självstän-
dighet och en önskan om att definiera sig själv genom avskiljande från andra. 
Utifrån ett motivationsperspektiv, omfattar verksamhetslust både en makt- och 
en prestationsaspekt. Gemenskap, å andra sidan, omfattar det mänskliga beho-
vet av att vara involverad med andra, för ömsesidigt beroende, närhet, delaktig-
het och tröst. Detta behov uppväcker också önskan om ett uppgående i en annan 
människa, i en större gemenskap eller i en idé. Gemenskap karaktäriseras utifrån 
motivationsperspektivet bäst som strävan mot intimitet. Dessa båda temata är 
närvarande i alla individers liv, menar McAdams, men i olika hög grad och de 
växlar också i intensitet under livets gång. 

Den andra dimensionen i McAdams modell handlar om komplexiteten i 
livsberättelsens narrativa struktur. Komplexa berättelser innehåller många ka-
raktärer, intriger och underintriger, huvudteman och underordnade teman. De 
är också mångtydiga, motsägelsefulla och innehåller olösta moment. Livsberät-
telser som utmärks av narrativ enkelhet är däremot mera rakt på sak. Dessa kan 
dock vara kraftfulla och uttrycksfulla genom sin sparsamhet och särart. För att 
operationalisera begreppet narrativ komplexitet har McAdams kopplat det till 
individens personlighetsutveckling (Loevinger 1976), där olika grad av differen-
tiering och individuation antas påverka komplexiteten i livsberättelsen. Män-
niskor med välutvecklad personlighet (hög grad av differentiering, individuation 
och integrering av upplevelser) avgav, i enlighet med vad teorin predicerar, mer 
narrativt komplexa livsberättelser.

Dessa två dimensioner, tematiska linjer och narrativ komplexitet, vävs in i och 
flätas samman med de fyra komponenter som McAdams menar att en livsberät-
telse består av. Den första komponenten är ideologisk ram. Under adolescensen 
börjar individen reflektera över sin plats i tillvaron och existentiella, etiska, po-
litiska frågor kräver ett ställningstagande och detta bildar sedan ett ideologiskt 
ramverk för livsberättelsen.

Den andra komponenten är (idealiserade) karaktärer (imagos). En annan be-
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teckning är arketyper, det vill säga, prototypiska karaktärer som ständigt åter-
kommer i kärnepisoderna. Vi känner igen dessa tankegångar från narratologin 
där Vladimir Propp (1928) menar att sagorna innehåller vissa bestämda karaktä-
rer (se kapitel två, s 13) visserligen med olika namn, men med samma funktion 
i sagan. Här finner vi till exempel hjälten, den goda modern, den frånvarande 
fadern, den fallna kvinnan, skurken och hjälparen. 

Den tredje komponenten i livsberättelsen är kärnepisoder (nuclear episodes). 
Dessa är kritiska scener som formar individens liv, ögonblick som personen upp-
lever vara genuina händelser, som också är en verklig del av deras eget liv. McA-
dams menar att dessa kärnepisoder kan uppträda i två former: händelser som 
upprätthåller kontinuitet och händelser som markerar förändring. Kärnepisoder 
som markerar förändring kallar han vändpunkter, det vill säga kritiska ögonblick 
då ens liv tar en ny vändning.

Den fjärde och sista komponenten är generativa scripts som kan beskrivas som 
den vision individen har av vad som skall hinnas med i livet innan den skapande 
(generativa) tiden är till ända. Dessa scripts börjar utvecklas under adolescensen 
och blir än mer utmejslade under de tidiga vuxenåren. McAdams (1985) anser 
att medelålderskrisen handlar mer om de generativa scripten och svårigheter att 
uppnå vad man haft för avsikt att uppnå, än om en identitetskris. Strävanden i 
livet kan liknas vid en sorts snabbskisser av de generativa scripten. Strävanden 
och mål är som intrigen i en berättelse, det vill säga, den kraft som driver våra 
livsberättelser framåt. Eller som McAdams (1990) uttrycker det: 

“There is no story without intention. Further, there may be no intention without story.” (McA-
dams 1990 s 156)

Strävanden och mål intar alltså en framträdande position i McAdams modell. 
Också Gärdenfors (2004) har, som tidigare sagts, pekat på betydelsen av strä-
vanden och mål. Han talar om gemensamma visioner, och menar att de utgör 
den kraft som evolutionärt har drivit fram vår språkförmåga. I Conways teori 
om The Self-Memory System, är också mål och strävanden viktiga komponenter. 
Conway (2005) formulerar sig bland annat så här: ”Cognition is driven by goal: 
memory is motivated.” Innan jag i nästa avsnitt mer ingående talar om Conways 
teori skall jag behandla en teori, Rubins (2006) The Basic-System Model of Epi-
sodic Memory, som i flera avseenden polemiserar mot Conway. Genom att ställa 
dem delvis bredvid varandra hoppas jag kunna tydliggöra de förtjänster som jag 
anser att Conways teori har. 
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The Basic-System Model of Episodic Memory
Rubin (2006) har lagt fram en modell för episodiskt minne, men eftersom han 
anser att självbiografiskt minne och episodiskt minne är synonyma, är detta 
också en teori om självbiografiskt minne. Modellen består av ett antal bassystem 
som är interagerande komponenter och vilka sammantagna utgör det självbio-
grafiska minnessystemet. De ingående bassystemen är följande: explicit minne, 
sök- och framplockningsprocesser, syn, hörsel, lukt, smak, det kinestetiska systemet, 
känsel, smärta, vestibularfunktionen, spatial föreställningsförmåga, språk, emotion, 
narration och motorik. Han menar att det finns en skillnad mellan de som talar 
om självbiografiskt minne och de som använder termen episodiskt minne beträf-
fande den emfas de låter självbegreppet få. En del vill, menar han, och syftar 
troligtvis på Conway, till och med se självet som ett eget system.

”The self as an enduring essence that maintains a fixed set of goals and values and is stable 
through minor and major life changes….” (Rubin 2006 s 292)

Självet förväntas nu fylla den plats som själen en gång hade i tidiga försök att 
förstå den mänskliga naturen, och det är mer än vad ett vetenskapligt begrepp 
kan förväntas bära, menar Rubin. I hans teori är självet blott och bart en sam-
ling högt utvecklade schemata i några av bassystemen, och dessa gör det möjligt 
att bibehålla en relativ stabil karaktär hos individen. Han säger sig ha övertagit 
uppfattningen från Neisser (1988a) och dennes teori om de fem olika själven 
(se kap två). I detta avseende intar Rubin och Conway således två helt olika 
ståndpunkter och min position sammanfaller med Conways.I Conways modell 
utgör självet en central funktion med säte för motivation och viljeliv och med 
en uppsättning strävanden och mål. I Rubins modell är självet endast ett antal 
högt utvecklade scheman. I Rubins modell finns därmed inget utrymme för 
intentionalitet, vilket enligt fenomenologisk teori (Brentano 1874) är det som gör 
skillnaden mellan psykiskt och fysiskt. Psykiska processer är alltid riktade mot 
något. Medvetandet, de kognitiva processerna, måste alltid ha något som sitt 
objekt. Detta behöver inte nödvändigtvis vara något utanför medvetandet, något 
materiellt, utan det kan vara en föreställning, eller en ren fantasiprodukt. Kog-
nitiva processer har dock alltid ett innehåll – de är om någonting. Detta något 
som medvetandet riktas mot kallar Brentano för intentionellt objekt. McAdams 
(1990) sammanlänkar, som vi tidigare sett, narrativitet med intentionalitet. Ut-
märkande för psykiska processer är alltså att de har intentionalitet och är riktade 
mot något. Självmedvetandet skulle då kunna definieras som en viljestyrd rik-
tadhet, eller i kognitiva termer: viljestyrd uppmärksamhet. I Rubins modell sägs 
ingenting om vare sig viljestyrd uppmärksamhet eller självmedvetande, vilket jag 
anser vara en brist. 

Rubin menar vidare att narrativ förmåga är ett eget separat system, ett av 
de femton (sic!) bassystem som enligt honom är det som tillsammans utgör det 
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självbiografiska minnessystemet. Han argumenterar för detta genom att utgå 
ifrån att narrativitet vanligen brukar anses vara en del av språket (vilket jag 
för övrigt inte känner igen), men att neuropsykologiska fynd visat att så inte är  
fallet. Störningar i narrationsförmågan uppträder vid skador i frontalloberna el-
ler i höger hemisfär, inte i vänster hemisfär som brukar resultera i afasi. Vidare 
är afatikernas problem mycket mindre i omfång då de testas med historier än 
med meningar och ord (Rubin & Greenberg 2003). Rubin drar följande slutsats: 
eftersom narrativitet inte är en del av språksystemet är det ett eget system. 

Så här skriver Rubin (2006) om kunskapsläget beträffande den neurala basen 
för självbiografiska minnen:

“This area of research is growing too rapidly, and there is not enough agreement among dif-
ferent neuroimaging laboratories on what constitutes an autobiographical memory (and on 
what, if any, subtraction tasks should be uses to isolate it) for this ambitious goal to be met./…/ 
In particular, neuroimaging studies of autobiographical memory reveal activation not in one 
autobiographical memory area, but rather in several basic systems.” (s 292)

Rubin menar alltså att det är meningslöst att fortsätta leta efter den ”plats” i 
hjärnan där det självbiografiska minnet är lokaliserat; fruktbarare är att se min-
net som en funktion i en rad olika bassystem. I detta avseende har Rubin för-
modligen rätt. Ett växande antal artiklar talar dock för att ”självet” (the self) 
är lokaliserat till frontala regioner och till höger hemisfär. (Feinberg & Keenan 
2005; Gusnard 2005; Lou et al. 2004; Magno & Allan 2007). Så här uttrycker 
Gusnard (2005) sig om metoden funktionell hjärnavbildning (functional brain 
imaging):

”Data obtained with this method are beginning to converge on a set of brain areas that appear 
to play a significant role in permitting conscious access to representational content having 
reference to self as an embodied and independent experiencer and agent.” (s 679)

Självbiografiskt minne är ett överordnat minnessystem enligt Conway och distri-
buerat över en stor del av hjärnans alla områden. Conway föreslår att hippocam-
pus är en bro mellan två olika minnessystem (mer om detta i nästa avsnitt) och 
följande experiment ger stöd för den tanken. 

I ett experiment lät Rubin sjutton unga vuxna erinra sig självbiografiska min-
nen med utgångspunkt i åttio ord samtidigt som deras hjärnaktivitet mättes med 
fMRI. När deltagarna återkallat ett minne, fick de trycka ner en tangent och 
behålla minnet till dess att de blev ombedda att skatta upplevelsens emotionella 
intensitet och i vilken utsträckning de ansåg att det var fråga om en verklig åter-
upplevelse.
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Figur 3.6 Tidskurvor av hjärnaktivitet under självbiografisk erinring. Grafen visar procentuell signal-
förändring för tre områden som representerar tre olika processer: Återerinring av ett minne indikeras av 
aktivitet i hippocampus. Beslutet att ett minne har återkallats indikeras av aktivitet i vänster prefrontala 
cortex och återupplevelse eller kvarhållandet indikeras av aktivitet i visuella cortex. Mätningen av tid 
börjar då aktiviteten i motorcortex är maximal, vilket svarar mot knapptryckningen och som indikerar 
att ett minne återkallats. Denna tidpunkt har åsatts värdet noll. (Från Rubin 2006)

Den modell Rubin presenterar är, som jag ser det, en alltför fragmenterad och 
reduktionistisk modell, som kringgår några av de svåraste, men också mest in-
tressanta frågorna: om viljeliv, om intentionalitet och om självmedvetande. Vis-
serligen säger Rubin så här: ”There are dangers with this approach. We do not 
want to replace episodic memory with a handful of systems and do no more than 
this.” Jag kan dock inte se att han gör mer än så. 

Narration är inte, menar jag, ett system som Rubin (2006) hävdar, utan sna-
rare en egenskap i ett system, en meningsskapande funktion, som innebär att 
systemet, ”självet”, kan se något i relation till något annat. Det vill säga, först av 
allt sker en kategorisering – något ses som något – därefter sätts detta ”något” 
i relation till ”något före” och ”något efter”. Självmedvetande är en liknande 
meningsskapande egenskap hos ett system och föregår antagligen narrationsför-
mågan. Hur ”självet” uppstår är höljt i dunkel men det är en förutsättning för 
både tids- och rumsuppfattning. Självet utgör det epicentrum varifrån ett före 
och ett efter blir meningsfullt, liksom ett bakom och ett framför.

Dessa båda fenomen, självmedvetande och narration, följs åt och ingen av dem 
kan förekomma utan den andra. De är båda direkt sammanbundna med förmå-
gan att uppfatta tid. Båda gör också skillnad mellan den yttre tiden och den inre 
tiden. Den dubbla kronologin talar man om som signum för narrationen, vilket 
innebär att händelserna så som de naturligt uppträder har en tidsföljd (den inre 
tiden), medan det i berättelsen skapas en ny tidsföljd (den yttre tiden). Den yttre 
tiden är det sätt som berättaren väljer att berätta om de olika händelserna, den 
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tidsföljd de får i berättelsen. I ett självmedvetande finns också alltid två slags 
tid: en inre, subjektivt upplevd tid som står i kontrast till den yttre uppmätbara 
objektiva tiden. I den subjektiva tiden kan vi vandra mentalt fram och åter, göra 
en mental resa i tiden.

Rubins teori är, vid sidan av Conways modell The Self-Memory System (se 
nästa avsnitt), den enda mer utvecklade och sammanhängande teorin som jag 
kunnat finna om självbiografiskt minne. Singers och Saloveys teori, som jag tidi-
gare berört, och kanske i ännu högre grad McAdams teori, A Life-Story Model 
of Identity, utgör också de sådana försök, men då utifrån ett personlighetspsy-
kologiskt perspektiv mer än ett kognitivt. Gemensamt för de tre sist nämnda 
teorierna är att de, i motsats till Rubin, räknar med intentionalitet samt mål och 
strävanden som viktiga komponenter i självmedvetandet. Detta är i överensstäm-
melse med min uppfattning.

The self-memory system - en strukturell modell

I det följande skall jag beskriva den teoretiska modell av självbiografiskt 
minne som Conway utvecklat och som, tillsammans med McAdamś  (1985)  
A Life-Story Modell of Identity, är den teori jag framför allt lutar mig mot i mina 
empiriska undersökningar. Skälen till att jag valt dessa två teorier som utgångs-
punkt är den breda humanistiska infallsvinkel de båda har och det psykologiska 
djup de intar i förhållande till studiet av minnet. Det psykologiska djupet i teo-
rierna är av avgörande betydelse för mitt val eftersom jag i den kvalitativa under-
sökningen använder djupintervjuer för att nå de självbiografiska minnena.

Conways strukturella modell, i den form den tagit under senare år, har jag 
också funnit ge stöd åt den tes jag framfört angående det deklarativa minnets 
indelning. Conway har omdefinierat det episodiska minnessystemet, så att det 
nu utgör ett ursprungligt minnessystem, där det som är ”här och nu” är det pri-
mära. Den reflekterande och självrefererande aspekten, det förmodade specifikt 
mänskliga, har han med detta uteslutit från det episodiska minnet. I min mo-
dell har jag poängterat självmedvetandet och reflektionsförmågans betydelse för 
självbiografiskt minne. Det som avgör om en upplevelse blir till ett semantiskt 
minne eller ett självbiografiskt är just om upplevelsen kan relateras till självet 
eller ej.

Ett uttalat syfte Conway har då han formulerat sin teori om självbiografiskt 
minne, är att skapa en modell som sammanför och omfattar forskning från olika 
deldiscipliner inom psykologin. Inte bara kognitiva psykologer utan också per-
sonlighetspsykologer, emotionspsykologer och utvecklingspsykolger har studerat 
självbiografiskt minne och dessa perspektiv integrerar Conway i sin modell. Det-
ta är också ett av mina syften i avhandlingen: att sammanföra olika perspektiv på 
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självbiografiskt minne, med en bredare och mer humanvetenskaplig inriktning 
än vad brukligt är inom kognitionsvetenskap. Tidigare i detta kapitel, och i förra 
kapitlet om de grundläggande begreppen, har referenser till Conway varit flitigt 
förekommande. Tanken är att läsaren ska se hur trådarna om själv, minne, mål 
och emotioner löper samman och sammantagna utgör väven i Conways teori om 
självbiografiskt minne. Den sammanfattande redogörelse för Conways modell 
som jag nu ger i detta avsnitt grundar sig i huvudsak på Conway och Pleydell-
Pearce (2000), Conway et al. (2004) samt Conway (2002, 2005). Om inget an-
nat anges är det alltså denna modell som avses och dessa referenser som gäller.

En viktig utgångspunkt för teorin är, som jag tidigare påpekat, den stora be-
tydelse som människans strävanden och mål anses ha för minnesprocesserna. 
”Cognition is driven by goal: memory is motivated” (Conway 2005 s 546). Den 
modell som Conway, delvis själv och delvis tillsammans med olika andra fors-
kare, har utvecklat har han kallat The Self-Memory System (SMS). SMS, själv-
minnessystemet, är en teoretisk modell som med emfas betonar det inbördes 
starka beroendet mellan själv och minne. SMS består av tre huvudkomponenter, 
arbetssjälvet, långtidssjälvet och det episodiska minnessystemet. 4

1. Arbetssjälvet
I arbetssjälvet finns en specifik och komplex uppsättning mål och strävanden, 
som självet syftar mot att nå. Mål och strävanden skall uppfattas som proces-
ser och i de flesta fall omedvetna processer. Associerad med denna målstruktur 
finns också en uppsättning självföreställningar (self-images). Denna komponent 
är processbaserad; den består alltså av olika exekutiva, kontrollerande och mo-
dulerande processer. Förutom att vara komparator för de processer som strävar 
mot måluppfyllelse genererar också arbetssjälvet en dynamisk modell av det psy-
kologiska nuet.

2. Långtidssjälvet
Denna komponent i modellen är en aspekt av SMS som Conway menar består 
av interaktionen mellan den självbiografiska kunskapsbasen och det konceptuella 
självet. Det som är utmärkande för denna komponent är att den, till skillnad från 
det episodiska systemet, är abstrakt och konceptuellt organiserad. 

3. Det episodiska minnessystemet
Ursprungligen använde Conway (2001) inte termen episodiskt minne utan i 
stället fenomenologiskt upplevelseregister. Detta register var en del av komponen-
ten som tidigare benämndes den självbiografiska kunskapsbasen (som nu ingår 
i långtidssjälvet). I senare artiklar har Conway (2002, 2005) återtagit termen 
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episodiskt minne, som beteckning på det fenomenologiska upplevelseregistret, 
men utan att däri inbegripa reflektion och självmedvetande, eller med Tulvings 
(1983) term autonoetic consciousness, något som Tulving anser vara utmärkande 
för episodiskt minne. Conway omdefinierar alltså episodiskt minne; till detta ska 
jag återkomma senare. Det episodiska minnessystemet är inte abstrakt, koncep-
tuellt organiserat, utan består av fenomenologiska och sensoriska upplevelser; det 
är med andra ord baserat på föreställningar (imaginations).

De tre komponenterna i systemet är ömsesidigt växelverkande i så motto att 
arbetssjälvet har en unik målstruktur som är framsprungen ur och begränsad 
av sin egen upplevelsehistoria. Det är dessutom grundat i den självbiografiska 
kunskapsbasen, det konceptuella självet och episodiskt minne. Samtidigt är det 
arbetssjälvet som är den instans som i hög grad bestämmer vilka minnen som 
kommer att konstrueras, lagras och återkallas. Självet konstruerar minnen och 
minnen skapar upplevelsen av att vara ett själv. De tre komponenterna kan dess-
utom operera oberoende av varandra och troligtvis också ingå i andra processer 
än de som medieras genom minne.

En grundläggande förutsättning för modellen är att se självbiografiska min-
nen som övergående, kortvariga, flyktiga, dynamiska mentala konstruktioner 
som genereras från en underliggande kunskapsbas. Denna kunskapsbas är ytterst 
känslig för igångsättningssignaler och aktiveringsmönster uppstår och skingras 
kontinuerligt över det självbiografiska minnesregistrets strukturer. Sådana inre 
aktiveringsmönster smälter inte alltid samman till ”minnen”, inte heller nödvän-
digtvis eller ens vanligtvis når de medvetandet.

Arbetssjälvet
Conway och Pleydell-Pearce (2000) har, som tidigare sagts, introducerat termen 
arbetssjälvet i analogi med Baddeleys (1986) term arbetsminnet. Detta för att 
lyfta fram självets egenskap av att vara en dynamisk process, alltså inte en entitet 
utan en aktivitet. 

En viktig uppgift för arbetssjälvet är att organisera pågående upplevelser vil-
ket innebär att skapa ett psykologiskt nu (psychological present); att generera en 
modell av den händelse som utspelar sig ”här och nu”, en episod med början kort 
bakåt i tiden, med avslutning kort framåt i tiden och med det psykologiska nuet 
i centrum.

I denna del av systemet finns också individens mål och strävanden, vilka också 
ska uppfattas som processer. Tillsammans utgör mål och delmål en komplex 
struktur med normer och ideal mot vilka arbetssjälvet bedömer om målen har 
blivit uppfyllda eller ej. Mål och strävanden är det som driver kognitionen menar 
Conway (2002, 2005). Eftersom utfallet av denna bedömning, det vill säga om 
målen har uppnåtts eller ej, upplevs som emotioner kommer kognition och emo-
tion att länkas samman genom strävanden och mål. 
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I denna komponent finns också ett antal självföreställningar (self-images) som är 
associerade med målstrukturen. Med utgångspunkt i moderna självreglerings-
teorier har Conway också beskrivit arbetssjälvet som en agent, regulator och ko-
ordinator för processandet av olika mål som har med dessa självföreställningar 
att göra. Exempelvis har Marcus och Ruvolo (1989) menat att självet består av 
ett antal självschemata som tillsammans utgör individens självuppfattning. Vid 
varje givet ögonblick är en uppsättning av dessa självschemata aktiva och modu-
lerar emotion, kognition och beteende och de genererar olika möjliga själv som 
av individen antingen upplevs som önskvärda eller avskräckande. Självdiskre-
pans innebär att ett psykologiskt spänningsfält uppstår och detta blir i sin tur 
den mekanism som driver själv-minnes-systemet. 

Framför allt är det en teori som Higgins (1987, 1996) och Strauman (1996) 
samt Strauman och Higgins (1988) utvecklat, som Conway använder sig av. 
Denna teori postulerar två kognitiva dimensioner som tillsammans skapar de 
olika självrepresentationerna: självets domäner och perspektiv på självet (stand-
point on the self). De tre grundläggande domänerna av självet är (a) det faktiska 
självet (the actual self) som är personens representationer av de egenskaper som 
någon (själv eller andra) tror att personen verkligen äger; (b) det ideala självet (the 
ideal self) som är personens representationer av de egenskaper som någon (själv 
eller andra) skulle önska att personen äger; och (c) ”borde” självet (the ought self) 
som är personens representationer av de egenskaper som någon (själv eller andra) 
tror att personen är förpliktigad och skyldig att ha. Där finns också två olika per-
spektiv på självet, definierade utifrån vems perspektiv (point of view) eller från 
vilken position som individen blir bedömd och som reflekterar en uppsättning 
attityder och värderingar: (a) en persons egna personliga perspektiv och (b) det 
perspektiv som någon signifikant annan intar (t ex förälder, partner, syskon, nära 
vän). En person kan alltså ha en självrepresentation från var och en av ett antal 
signifikanta andra. Om varje domän av själv kombineras med varje perspektiv, 
ger det upphov till sex grundläggande typer av självrepresentationer. Representa-
tionerna faktiska/egna och i viss mån faktiska/andra är liktydiga med en persons 
självuppfattning (self-concept). De övriga fyra representationerna är vägledande 
för självet och benämns i Higgins och Straumans terminologi själv-guider. 

Enligt självdiskrepansteorin motiveras människor att sträva mot tillstånd då 
deras självuppfattning stämmer överens med, matchar, själv-guiderna. Diskre-
pans mellan ett faktiskt självtillstånd och en specifik själv-guide kommer att 
bli förknippad med en lika specifik benägenhet att agera på visst sätt. Vidare 
postulerar modellen att varje typ av diskrepans reflekteras i en specifik negativ 
psykologisk situation som också är förknippad med specifika emotionella/mo-
tivationella problem. En diskrepans mellan ett faktiskt jag och ett idealjag är 
en negativ psykologisk situation som innebär frånvaro av något positivt, och de 
emotioner individen då erfar är nedslagenhet (dejection), exempelvis ledsnad och 
besvikelse. En diskrepans mellan ett faktiskt jag och ett bordejag associeras med 
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sanktioner och bestraffning och en negativ psykologisk situation som innebär 
närvaro av något negativt. De emotioner individen är benägen att känna är upp-
rördhet (agitation),exempelvis ängslan och anspänning. 

Långtidssjälvet
Långtidssjälvet utgör, som Conway uttrycker det, en databas för självet och be-
står alltså av den självbiografiska kunskapsbasen och det konceptuella självet.

 Det konceptuella självet skall förstås som ett mer eller mindre stabilt och per-
manent mönster av hur individen uppfattar sig själv. De självföreställningar som 
är associerade med målstrukturen i arbetssjälvet, som jag nyss beskrev, emanerar 
från dessa konceptuellt organiserade självschemana. För att ytterligare klargöra 
skillnaden, såsom jag uppfattar Conway, kan man säga att självföreställningar är 
processer, medan självschemana är strukturer. 

Ett speciellt drag hos självbiografiska minnen är att de alltid består av kun-
skaper på olika specifikationsnivå. Vi har tidigare sett hur olika klassificeringar 
föreslagits och Conway ansluter sig alltså till dem som ser tidsperiod som övergri-
pande organisationsprincip (Lancaster & Barsalou 1997; Linton 1986;McAdams 
2001). Fyra nivåer talar Conway om: livsberättelsescheman, livslånga perioder, 
händelser på generisk nivå och händelser på specifik nivå. 

På den mest abstrakta nivån finns en struktur som Conway (2005) benäm-
ner livsberättelseschema en term han övertagit från Bluck och Habermas (2001). 
Också McAdams (2001) har, som vi tidigare sett, använt termen livsberättelse, 
men då i en mer individuell, konkret betydelse. Livsberättelsescheman består 
såväl av generella faktiska kunskaper om självet på ett globalt plan, som av kun-
skaper rörande värderings- och bedömningsaspekter. Det kan också innehålla 
föreställningar om självet, som delar upp och separerar olika själv ifrån varandra. 
Ett livsberättelseschema speglar individens uppfattning om hur den normativa 
livsberättelsen konstrueras i den kultur och den tid hon lever i. Exempelvis kan vi 
vara tämligen överens om att följande två livsberättelsescheman i hög grad skiljer 
sig åt: ”Livet som ung kvinna i Sverige på 2000-talet” och ”Livet som ung kvinna 
i Sverige på 1800-talet”. Det sätt individen, i en bestämd kultur och i en bestämd 
tid, uppfattar att livet bör levas blir också i betydande grad det liv som levs. I fi-
guren nedan finner vi dessa övergripande scheman som teman i livsberättelsen.

Livslånga perioder är perioder i livet som, då man betraktar dem retrospektivt, 
har klara och tydliga början och slut, och framstår som sammanhängande. De 
kallas livslånga även om det i och för sig kan vara ganska korta perioder i en 
människas liv som det rör sig om, exempelvis ”tiden på lärarhögskolan”, ”åren i 
Skåne”, ”när barnen var små”. De behöver heller inte vara kronologiskt avgrän-
sade från varandra utan kan överlappa och glida in i varandra och faktiskt också 
helt sammanfalla i tid med varandra. Dessa perioder innehåller kunskaper om 
aktiviteter, platser, personer, känslor, strävanden och övertygelser som var ka-
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raktäristiska för den tiden och som åtminstone hade en viss varaktighet under 
perioden. På denna abstraktionsnivå gör sig idiosynkratiska skillnader gällande 
och detta visar sig genom att vissa teman och speciella livsmål framträder.

Generella händelser är mer specifika än de livslånga perioderna, men samtidigt 
mer olika till sin karaktär och fler till antal förstås. De kan utgöra händelser som 
upprepats och blivit schematiserade, exempelvis ”kvällspromenaderna med Kas-
per”, men kan också vara enstaka händelser som ”skolresan till Göteborg”. De 
minihistorier som Robinson (1992) talar om, som är organiserade kring viktiga 
mål i livet, exempelvis ”första kyssen” och ”första gången jag körde bil ensam”, 
som jag talat om tidigare, är andra exempel på denna nivå. De innehåller kun-
skaper om andra människor, aktiviteter, platser, strävanden, tidsordning och så 
vidare, vilka också kan tjäna som ingångar för att forma specifika minnen, och 
ibland återupplevelseminnen. I figuren representeras dessa minnen av cirklar 
som är förbundna med någon av de livslånga perioderna. 

På de specifika händelsernas nivå, kommer minnet nära den fenomenologiska 
upplevelsen och ger ofta individen bildlika, upplevelserika minneserfarenheter. 
Denna nivå har Conway (2002) överfört till en egen komponent, det episodiska 
minnessystemet. I figuren på nästa sida representeras minnena på de specifika 
händelsernas nivå av små svarta kvadrater.
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Figur 3.7 Kunskapsstrukturen i självbiografiskt minne
(Från Conway 2005)
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Det episodiska minnessystemet
De specifika händelsernas nivå flyttar alltså Conway (2002), i sin senare ver-
sion av modellen, ut ur den självbiografiska kunskapsbasen och gör till en egen, 
tredje komponent 5). Han återtar alltså termen det episodiska minnessystemet, 
men reviderar det begrepp som Tulving (1972) föreslagit och utvecklat (Tulving 
1983, 1985; Wheeler et al. 1997). Tulving har hävdat att detta system är unikt 
mänskligt med självmedvetande och reflektionsförmåga som viktiga egenskaper. 
Tulving (1985) införde begreppet ”recollective experience” för att karaktärisera 
episodiskt minne och hävdar att denna egenskap är det som skiljer det från andra 
typer av minnessystem. Som jag påpekat tidigare kan man få uppfattningen att 
det är ”återupplevelseminnet” Tulving åsyftar då han talar om episodiskt minne. 
Conway hävdar i sin nya syn på episodiskt minne att det är ett primärt minnes-
system, som även vissa andra däggdjur besitter, det vill säga, utan de specifikt 
mänskliga egenskaper som Tulving tillskriver det.5 Episodiskt minne, som kom-
ponent i The Self-memory System, är en förmåga att återkalla i detalj vad som 
hände för någon minut sedan och kanske till för några timmar sedan. Omfånget 
i tid rör sig enligt Conway (2002) kring individens dygnscykel och sträcker sig 
oftast inte över en sömnperiod. Upplevelserna glöms bort om de inte konsolideras 
genom att integreras i det självbiografiska minnets kunskapsstruktur. Baddeley 
(2000) har postulerat något han kallat ”episodic buffer”; ett kortvarigt minnesla-
ger bestående av delar av långtidsminnen i kombination med nya upplevelser och 
tillgängligt i arbetsminnet högst någon minut. Conway menar att denna buffert 
påminner om det redefinierade episodiska minnessystem han nu införlivar med 
sin modell.

En gemensam nödvändig förutsättning för formandet av specifika självbio-
grafiska minnen är, menar Conway, att både episodisk och självbiografisk kun-
skap förs samman. Alla närminnen (recent memories) befinner sig i glömskans 
utförsbacke; de kommer ofelbart att bli bortglömda om de inte integreras i en 
representation av någon form av långtidsminne. Om jag uppfattar Conway rätt, 
anser han att alla minnen på de specifika händelsernas nivå också är återupple-
velseminnen; i detta är jag oenig med honom. Flera informanter i den kvalitativa 
undersökningen berättar om specifika händelseminnen, som inte längre har den 
genuina återupplevelsekomponenten. Specifika händelser måste inte nödvän-
digtvis vara återupplevelseminnen. Däremot är alla återupplevelseminnen spe-
cifika händelser.

Korrespondens och koherens
Inom filosofin är diskussionen kring sanningskriterier ständigt aktuell och en 
central distinktion är den mellan korrespondens och koherens. Sanning har uti-
från dessa begrepp definierats på två sätt: sanning som överensstämmelse med fak-
ta (korrespondens) och sanningen som frihet från motsägelser (koherens). Russell 
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(1912) avfärdar koherens som definition på sanning, men ser den som ett viktigt 
kriterium för sanning. Russell gör också skillnad mellan sanning, villfarelse och 
sannolik åsikt. Han säger vidare: ”Större delen av vad som vanligen gäller som 
kunskap är följaktligen mer eller mindre sannolika åsikter” och ”Ett komplex av 
var för sig sannolika åsikter blir, om dessa åsikter är inbördes förenliga, sannoli-
kare än någon av dem skulle vara tagen för sig.” (s 10) 

Dessa tankar överför Conway et al. (2004) till minnesfunktionernas olika sätt 
att ”förhålla sig till sanningen”; närminnet (recent memory) har en tendens att 
använda korrespondens framför koherens medan långtidsminnet har en tendens 
att använda koherens före korrespondens. Vårt långtidsminne skulle mycket väl 
kunna beskrivas med de ord Russell använder, det vill säga, som ”ett komplex av 
sannolika åsikter”. Dessa har alltså en tendens att sammansmälta till en koherent 
helhet. 

Det arbetande självets huvudfunktion är att hålla strävandesystemet i kontakt 
med verkligheten genom att ha sin bas i relativt korrekta närminnen om hur 
olika strävanden processas (korrespondens), samtidigt som minnen och kunska-
per från långtidsminnet, som stöder fullföljandet av de pågående strävandena, 
hålls tillgängliga och att de innehåller tecken på att åtminstone en viss grad av 
framsteg görs (koherens).

Den symboliska interaktionismen
Conway (2002) refererar till Jameś /Meads distinktion mellan I och Me, på föl-
jande sätt: 

“One aim of retrieval mode might be to facilitate the occurrence of recollective experience 
when the ”me” self (the autobiographical self) is experienced as the ”I” (the working self).” 
(Conway 2002 s 60) 

Mead (1934) har vidareutvecklat Jameś  (1890) distinktion mellan medvetandets 
två delar (I och me) i en teori han kallat ”symbolisk interaktionism”. Att applice-
ra den symboliska interaktionismen på självbiografiskt minne är, som jag ser det, 
i hög grad fruktbart.6 Conway gör dock enligt min uppfattning ett misstag då 
han likställer arbetssjälvet med ”I”. Fruktbarare är att se de två minnessystemen 
som självets två aspekter och arbetssjälvet som den överordnande processande 
aktiviteten. I figuren nedan har jag därför använt den symboliska interaktio-
nismens begrepp,”The Self”, ”I” och ”Me” och sammanfört dem med Conways 
begrepp, arbetssjälvet, det episodiska minnet och långtidssjälvet. Under var och 
en av dessa har jag också samlat de mest karaktäristiska egenskaperna som enligt 
Conway kännetecknar de tre komponenterna. 
Arbetssjälvet är den instans som pendlar mellan att i ena stunden operera på det 
upplevelsenära, fenomenologiska ”här och nu” (episodiskt minne/närminne) och 
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i andra stunden operera på det abstrakta, konceptuella, det vill säga den själv-
biografiska kunskapsbasen och det konceptuella självet (långstidssjälvet). Denna 
pendling, menar jag, skall uppfattas som en dialektisk process där båda aspek-
terna ”I” och ”Me” samtidigt är närvarande.

  

 
Figur 3.8 The Self-Memory System i termer av Meads (1934) symboliska interaktionism.

Arbetssjälvets uppgift är att både hålla kontakt med den verklighet som utspelar 
sig här och nu, adaptiv korrespondens, och samtidigt bevara upplevelsen av att 
vara en sammanhållen helhet som person betraktat, själv-koherens. Båda upp-
gifterna är lika viktiga och är förenade med de mål och strävanden som driver 
systemet. Om vi inte kommer ihåg att vi låste dörren när vi gick hemifrån, så 
måste vi oupphörligen gå tillbaka för att låsa och kommer inte att kunna fullfölja 
de dagliga göromålen. För att upprätthålla själv-koherensen kan arbetssjälvet för-
vränga och/eller inhibera minnen som underminerar det nuvarande självet. 

Arbetssjälvet kontrollerar tillträdet till den självbiografiska kunskapsbasen 
och bestämmer vad som skall kodas in, men arbetssjälvets målstruktur är också 
portvakten som avgör vilken kunskap som ska uppmärksammas i ett givet ögon-
blick. Conway (2001) för fram följande hypotes angående återupplevelseminnet: 
”the point at which a memory is formed is a point where there is no conscious 
awareness of the external world”. (Conway 2001 s 247). Det är inte förvånande 
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att Marcel Proust arbetade ensam om natten, och sov dagen igenom då han skrev 
”På spaning efter den tid som flytt”. Att hänge sig så fullständigt åt att minnas 
den tid som varit, att återuppleva det förflutna (recollective experience) innebär 
att uppmärksamheten oundvikligen tas i anspråk och riktas inåt. Självbiografisk 
återerinring kan helt enkelt, menar Conway, destabilisera den aktiva målstruk-
turen och leda till oförmåga att slutföra handlingar, ge upphov till plötsliga för-
ändringar i de kognitiva processerna och störa uppmärksamheten för det som 
sker här och nu.

En evolutionär hypotes om två minnessystem
Conway (2005) har alltså återtagit termen episodiskt minne men har samtidigt 
lagt fram en hypotes om den evolutionära utvecklingen av minnesfunktionerna, 
som vänder upp och ner på Tulvings (1972) teori. Conways hypotes är följande: 

Det finns två minnessystem, ett fylogenetiskt äldre än det andra. Det äldre 
minnessystemet är episodiskt minne. Detta är ett föreställningsbaserat (image 
based) korrespondenssystem som har mycket liten konceptuell organisation och 
som huvudsakligen är specialiserat för närminnen (recent memories). Det är ett 
system som utvecklats för att stödja korttidsminnets anpassning då det gäller att 
processa strävanden och mål och det är signaldrivet. I neuroanatomiska termer 
är det ett posterior temporo-occipitalt system. Det är ett system som de flesta 
djurarter har och som möjliggör en dag-för-dag-tillvaro i den miljö djuret befin-
ner sig i. 

Det senare systemet, det självbiografiska minnessystemet, är kunskapsbaserat 
och konceptuellt organiserat. Det tillhandahåller en organiserad kontext för det 
episodiska minnet. Man skulle kunna säga att det ”sitter ovanpå” det episodiska 
minnet och möjliggör en väg för självet att lokalisera minnen och kluster av 
minnen för att på ett meningsfullt sätt ha tillgång till dem. Detta är ett system 
som domineras av koherens och det är specialiserat för att stödja långtidsminnets 
syften. Systemet är neuroanatomiskt lokaliserat till prefrontal anterior-temporala 
system och där temporal pole-nätverk är särskilt viktiga. I denna hypotes ut-
gör hippocampus en bro mellan det fronto-temporala minnessystemet och det 
temporo-occipitala minnessystemet.

Organismer som inte har detta senare utvecklade minnessystem har inte för-
mågan att planera för framtiden. Konceptuell kunskap om det individuella li-
vet är, evolutionärt sett, en sen företeelse och utan den kan ingen långsiktig 
planering för framtida mål förekomma. Inte heller kan det konceptuella självet 
uppstå utan detta senare minnessystem. Det självbiografiska systemet är en unik 
mänsklig egenskap.
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Donald och de fyra kulturerna
Den omdefiniering av termen episodiskt minne som Conway föreslår har stöd 
hos andra kognitionsforskare, som exempelvis Donald (1991, 1997, 2001) som 
talar om en episodisk kultur i liknande termer. Människans utveckling har skett 
i tre evolutionära steg, menar Donald och benämner de fyra stadierna i utveck-
lingen: episodisk kultur, mimetisk kultur, mytisk kultur och teoretisk kultur. 
Han vill bygga en bro mellan människan och resten av djurvärlden och då krävs, 
menar han, en ny klassificering av kulturer. Hittills har apors kulturer klassifice-
rats efter hur de skaffar föda eller efter den terräng de lever i. Människokulturer 
har klassificerats efter teknologi eller i termer av myter och religion. Kognition 
är den dimension som klassificeringen istället bör grundas på, anser han och 
preciserar genom att peka på betydelsen av representationsstrategier. 

Om man tar apor som utgångspunkt, saknar de inte bara verbalt språk utan 
också mycket av de icke-verbala kunskaper som människan har. Även om deras 
beteende är komplext på många sätt, verkar de vara icke-reflekterande, konkreta 
och situationsbundna. Även deras användning av tecken och deras sociala be-
teende består av omedelbara och kortvariga responser på den miljö de befin-
ner sig i. Det ord som bäst sammanfattar apornas (och troligtvis många andra 
däggdjurs) kognitiva kultur, menar Donald, är termen episodisk. De lever sitt liv 
i presens och det högsta elementet i deras minnesrepresentation verkar vara på 
nivån händelserepresentation. Det har dock nyligen framkommit fynd som pe-
kar i annan riktning (Osvath & Osvath 2008) varför en viss försiktighet i frågan 
bör iakttas.

“In fact, event perception is the most evolved form of cognition and the basic com-
ponent of episodic memory. The episode is the átom´ of ape experience, and event 
perception is the building-block of episodic culture.”  
(Donald 1997 s 153)

Perception av händelser är alltså det mest utmärkande för den episodiska kultu-
ren. Den evolutionära utvecklingen har därefter gått via tre övergångar, där den 
första innebär en utveckling av en mimetisk kultur. Med mimesis avser Donald 
sådana kognitiva element som gester, pantomimer och imitationer; dessa kom-
mer att tjäna som avsiktligt fungerande kommunikationsmedel. Nästa övergång 
är den då förmågan att representera språkliga symboler utvecklats och som Do-
nald menar leder till den mytiska kulturen; de språkliga symbolerna formas till 
myter och berättelser. Slutligen har Donald (2001) lagt till en tredje övergång 
till ytterligare en kultur, den teoretiska kulturen, som är ett resultat av den tek-
niska utvecklingen av artefakter och som i sin tur skapar de externa symbolernas 
värld.

Symboliskt tänkande och språk är, hävdar Donald, en produkt av tidiga för-
ändringar i primaternas exekutiva hjärna, snarare än en egen modul som ex-
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empelvis Language Acquisition Device (LAD) som Chomsky (1975) föreslagit. 
Dessa tidiga förändringar gav först upphov till ökad förmåga till uppmärksamhet, 
reflektion och återerinring och finns således i begynnande grad hos primaterna, 
men är högt utvecklade hos hominiderna. Dessa förmågor är särskilt viktiga då 
antalet individer i grupperna växer och den sociala komplexiteten ökar. 

Hos människan har en helt ny kognitiv strategi utvecklats, förmågan att upp-
finna nya symboler. Detta har i sin tur gett upphov till en symbios mellan hjärna 
och kultur. Människans hjärna är anpassad för ett liv i en komplex symbolisk 
kultur, men det är också så att människans hjärnkapacitet inte kan nå sin fulla 
utveckling, om den inte under sin utveckling konfronteras med en sådan sym-
boliskt komplex kultur; ett symbiotiskt förhållande mellan människa och kultur 
har uppstått. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Conways omdefinition av det epi-
sodiska minnessystemet sammanfaller med den av Donald framlagda hypotesen 
om människans evolutionära utveckling från en ursprunglig episodisk kultur. 
Conway har i anslutning till återtagandet av termen episodiskt minne också 
reviderat det självminnessystem som han och Pleydell-Pearce presenterade år 
2000. Conway är inte alltid konsekvent i sin framställning av självminnessyste-
met (SMS); ibland är han till och med något motsägelsefull. I min redogörelse 
har jag inte närmare gått in på dessa oklarheter eftersom de inte haft avgörande 
betydelse. Conway skrev redan 1990 en bok som introduktion till självbiogra-
fiskt minne och är den bland minnesforskarna som mest ingående studerat detta 
minnessystem. Han har gjort det med bred ansats och hans syfte har varit att 
integrera olika perspektiv på det självbiografiska minnessystemet.

Conways frågor har sammanfallit med de frågor jag har fokuserat i avhand-
lingen: om självmedvetande, om viljeliv och intentionalitet och om emotioner. 
Den första tesen jag driver i avhandlingen är en ny syn på det deklarativa lång-
tidsminnet, där självet får en långt mer framskjuten och betydelsefull position än 
vad minnesforskare i allmänhet ger det (Rubin 2006; Tulving 1989). Den andra 
tesen handlar om narration och självmedvetande. Den tredje tesen handlar om 
kraftmetaforiska ords framträdande plats i människors medvetande. Emotioner 
är genom sin koppling till mål det som prioriterar vilka självbiografiska minnen 
som kommer att konstrueras och de språkliga uttryck som används för emo-
tioner har ofta sin grund i kraftutövning av olika slag. Kraftmetaforiska ord är 
därför i hög grad förmedlare av emotioner.

Avslutningsvis ska jag återigen och nu mer i detalj beskriva min alternativa 
modell över de olika systemen i det deklarativa långtidsminnet. Dessförinnan 
ska jag dock med hjälp av följande tabell sammanfatta hur de viktigaste teoreti-
kerna förhåller sig till varandra vad beträffar det självbiografiska minnet och hur 
de olika termerna används. 
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Synonymt med episodiskt. Tulving valde av kon-
notativa skäl den mer neutrala termen episodiskt 
minne framför självbiografiskt minne (Larsen 
1992).

Har till skillnad från se-
mantiskt minne följande 
egenskaper:

subjektiv tid•	
mental resa i tiden•	
återupplevelse•	
självmedvetande•	
(autonoetic cons-•	
ciosness)
reflekterande•	

Tabell 3.1 En karta över de självbiografiska minnesteorierna

Tulving 
(1972, 
1983) 

SJÄLVBIOGRAFISKT EPISODISKT 

Rubin
(2006)

Synonymt med episodiskt.
Rubin menar att den avgörande skillnaden mellan 
de som använder termen självbiografiskt minne 
och de som använder episodiskt är hur de uppfattar 
begreppet självet. Rubin använder inte termer som 
mål och strävanden, inte heller intentionalitet. Han 
anser att självet endast är ett antal högt utvecklade 
självscheman i några av bassystemen.

Består av 15 olika system:
explicit minne, sök- och 
framplockningsprocesser, 
syn, hörsel, lukt, smak, 
det kinestetiska systemet, 
känsel,smärta,  spatial fö-
reställningsförmåga, vesti-
bularfunktionen, språk, 
emotion, narration och 
motorik

Conway
(2002, 
2005)

Långtidssjälvet
abstrakt, konceptuellt, 
livsberättelseschema 
livslånga perioder
generella händelser
specifika händelser

Arbetssjälvet
processbaserat 
unik målstruktur 
självföreställningar 
(self-images)

Episodiskt minne
fenomenologiska upplevelser 
ett primärt minne, 
här och nu,
närminne (recent memory)
imagination, liknar 
episodic buffer (Baddeley)
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Brewer
(1986)

Klassificerar självbiografiska minnen utifrån två aspekter: 
imagination och repetition

SJÄLVBIOGRAFISKT

med imagination
personligt minne •	
(återupplevelse)
generiskt personligt minne•	

utan imagination
självbiografiska fakta

självschema

unika

repeterade

Brewer (1996) menar att personligt minne, återupplevelseminne, är att betrakta 
som ”a natural kind”

En jämförelse mellan Brewers och Conways klassificeringar: 
Brewer   Conway
-   livsberättelseschema
-   livslånga perioder
generiskt pers. minne  generella händelser
personligt minne   specifika händelser
självbiografiska fakta  det konceptuella självet  
självschema   det konceptuella självet
-   självföreställningar

Kommentar:
Det bör observeras att Conway med sitt begrepp självföreställningar (self-images)  
avser tillfälliga, imaginativa processer. I likhet med de flesta andra uppfattar 
Brewer självscheman som permanenta minnesstrukturer. För dessa mer perma-
nenta strukturer har alltså Conway istället valt termen det konceptuella självet. 
Conways begrepp self-images verkar ligga mycket nära Gibbs (2005) sätt att 
uppfatta begreppet image schema, det vill säga, som emergenta ”upplevelsege-
stalter”. I nästa kapitel kommer jag ingående att behandla innebörden i begrep-
pet image schema.

McAdams
(1993)

Personlighetsteoretiker som inte talar om olika minnessystem, utan har utveck-
lat en teori om personligheten där en persons identitet antas vara detsamma som 
personens livsberättelse. 
Det viktigaste begreppet i teorin är kärnepisoder och dessa finns i olika variationer: 
tidigaste minnet, peak-experience, nadir-experience och vändpunkter.

Singer & 
Salovey 
(1993)

Personlighetsteoretiker vars viktigaste begrepp är självdefinierande minnen. Des-
sa minnen är särskilt viktiga därför att de är länkade till individens mål och till 
självet. De utmärks av att vara emotionellt intensiva, livliga och detaljrika, ofta 
återkommande, kopplade till andra minnen och med fokus på långsiktiga mål 
eller olösta konflikter.
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En alternativ modell för det deklarativa långtidsminnet

I detta kapitel har jag diskuterat hur självbiografiskt minne är organiserat och 
hur det innehållsligt kan kategoriseras. Någon fullständig konsensus råder inte, 
men ett flertal forskare verkar acceptera att självbiografiska minnen har hierar-
kisk struktur och finns på olika abstraktionsnivåer och att tidsperiod verkar vara 
den samlande organisationsprincipen.

Den modell av det deklarativa långtidsminnets olika system som jag presen-
terade i förra kapitlet och som jag nu återkommer till, var ett resultat av mina 
ursprungliga kvalitativa undersökningar (se kapitel fem).7

Min tes är att episodiskt och semantiskt minne inte utgör olika system. Avgö-
rande är istället reflektionsförmågan och självmedvetandet, vilka båda förutsät-
ter varandra och har sitt neurala säte i frontalloberna (Feinberg & Keenan 2005; 
Magno & Allan 2007; Northoff et al. 2006). Att det ser ut som två minnessystem 
beror på att de minnen som har känslomässig anknytning för individen kommer 
att utgöra reflektionsmaterial för det arbetande självet. Denna medvetandeform 
är förmodligen specifikt mänsklig och har alltså sitt säte i frontalloberna.

Den bärande tanken i modellen 
All kunskap som finns i minnet har sitt ursprung i sinnesförnimmelser. Det 
är självet som upplever dessa sinnesförnimmelser eller, med Gärdenfors (2000) 
term, sensationer. Sensationer kan, om de uppmärksammas, bli perceptioner 
som i sin tur kan ge upphov till mentala föreställningar som är frikopplade från 
sitt empiriska ursprung. Allt människan vet, vet hon genom upplevelser. Om 
inte självet är involverat känslomässigt i betydelsen och ger mening åt dessa men-
tala föreställningar kan vi kalla den lagrade kunskapen semantisk. Om däremot 
självet är känslomässigt engagerat i upplevelsen, kan kunskapen betraktas som 
självbiografisk. En särskild sorts självbiografiska minnen är återupplevelsemin-
nen, vilka kan betraktas som genuina minnen då de sammanlänkar upplevelser 
och minnen. De ger upphov till en verklig upplevelse av ”att minnas” som inte är 
detsamma som ”att veta”. Detta genuina minne som jag vill kalla återupplevelse-
minne är troligtvis unikt mänskligt. 
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Figur 3.9 En alternativ modell av det deklarativa långtidsminnet där återupplevelseminnet intar en 
specifik position genom sin direkta koppling till självet.

I min modell ovan intar självet en central position. Självet är den instans som 
sammanlänkar Minnen (Kognition) och Upplevelser (Emotion) och detta sker 
genom självmedvetande och reflektion. I detta kapitel har jag framförallt disku-
terat Conways teori, The Self-Memory System. Han har i sin teori explicit po-
ängterat sin övertygelse att kognition är driven av mål och strävanden. Dessa mål 
skall uppfattas som processer och de utgör sammantagna en unik målstruktur 
hos det arbetande självet. Dessutom är mål och strävanden, enligt Conway, alltid 
förknippade med emotioner. Om strävandena faller väl ut, så blir emotionerna 
positiva; om strävandena däremot misslyckas, leder det till negativa emotioner. 
Mål och strävanden har till syfte, menar Conway, att reducera olika former av 
självdiskrepanser. Självdiskrepans innebär att individen har upplevelser av mot-
stridiga, inkongruenta självföreställningar. 

För att åskådliggöra denna del av Conways teori använder jag följande figur, 
som också låter sig väl integreras i min modell. 
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Figur 3.10 Det arbetande självet som förbindelselänk mellan emotion och kognition

I mina empiriska kvalitativa undersökningar av människors livsberättelser, som 
redovisas i kapitel fem, sex, sju och åtta, har jag funnit att ett viktigt mål för 
individen verkar vara att upprätthålla en balans mellan frihet och bundenhet 
(socialt engagemang). Ytterligare en upptäckt i det kvalitativa materialet är, att 
kraftmetaforer återfinns i stor omfattning hos alla informanter. Oavsett hur man 
uppfattar begreppet balans, har det en direkt koppling till kraft i någon form. 
De två upptäckterna har alltså ett logiskt samband. Emotioner beskrivs ofta i 
termer av kraft och Kövecses (2000) anser till och med att emotionernas ”mas-
termetafor” är fysisk kraft. Vi skulle kunna säga att emotionerna har adopterat 
kraftens upplevelserum. Emotioner är det som prioriterar vilka självbiografiska 
minnen som skall konstrueras, lagras och återerinras (Conway 2005; Singer & 
Salovey 1993). Därav följer att människor i hög grad använder kraftmetaforer då 
de beskriver sina självbiografiska minnen. Den hypotes som prövas i de experi-
mentella undersökningarna och som redovisas i kapitel nio, har här sin grund. 
Om kraftmetaforer är betydelsefulla i människors självbiografiska medvetande 
så borde det visa sig i kortare reaktionstider för kraftmetaforiska ord än för icke 
kraftmetaforiska ord.

I min något reviderade modell använder jag inte termen episodiskt minne. 
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Med beaktande av den omdefiniering av termen som Conway och Donald, obe-
roende av varandra och från två vitt skilda perspektiv drivit fram, har jag tving-
ats överväga frågan noggrant. Orsaken till att jag fortfarande avvisar termen är 
att jag inte kan se hur den nya definitionen, och med bibehållen term, episodiskt 
minne, skulle bidra till att bringa reda i de begrepp som används inom minnes-
forskningen. 

Ett av mina syften är att visa på betydelsen av det som Bergson (1896) kallar 
”memory par exellence”, Russell (1921) ”true memory”, Brewer (1996) ”recol-
lective memory”, och som Brewer, och jag med honom, anser vara ”a natural 
kind”. Detta är, skulle man kunna säga, ett genuint minne och för detta min-
nesfenomen har jag valt den svenska termen återupplevelseminne.Upplevelser och 
minnen är två skilda processer. Att minnas är i de flesta fall förenat med termen 
”att veta”, det vill säga en kognitiv akt. Upplevelser är i högre grad förenat med 
känslor, emotioner. I återupplevelseminnen sammanförs kognition och emotion, 
på ett sätt som skiljer sig från andra minnesprocesser. ”Jag inte bara vet att det var 
så, jag minns det!” För att framhäva betydelsen av dessa minnen, som en genuin 
form av minne, något som sammanlänkar upplevelser och minnen, måste en ny 
term användas och jag föreslår således återupplevelseminne. 

Enligt min uppfattning är det dock inte fruktbart att fortsätta använda ter-
men episodiskt minne. Tulving avsåg det självbiografiska minnessystemet, då 
han utvecklade sin teori om det episodiska minnessystemet, men valde av kon-
notativa skäl den mer neutrala termen episodiskt (Larsen 1992). Rubin (2006) 
säger uttryckligen att han uppfattar episodiskt minne och självbiografiskt minne 
som synonyma begrepp. Men, och här är den springande punkten, eftersom 
Tulving dikotomiserar det deklarativa långtidsminnet i de två, varandra uteslu-
tande, systemen, episodiskt och semantiskt, blir inte heller likställigheten mellan 
episodiskt och självbiografiskt minne meningsfull, eftersom en betydande del, 
lejonparten får man förmoda (Gilboa 2004; Klein et al. 2002; Malcolm 1963), av 
självbiografiskt minne är schematiserat (konceptuellt). Att betrakta enbart åter-
upplevelseminnet (recollective memory) som självbiografiskt minne, faller också 
på sin egen orimlighet. Intuitionen säger oss att självbiografiskt minne är det som 
handlar om ”självet”; en betydande del av det är konceptuella, schematiserade 
kunskaper om mig själv, det vill säga inte bara återupplevelser. 

Termen närminne är en mer adekvat beteckning för det av Conway nu om-
definierade episodiska minnet. Händelser som nyss är upplevda, lever kvar en 
kort tid i vårt medvetande och är tillgängliga för oss under kanske några tim-
mar. Conway använder också växelvis närminne (recent memory) och episodiskt 
minne, då han beskriver det episodiska systemet.Att tala om en episodisk kultur 
som Donald gör är, som jag ser det, mer fruktbart därför att vår samhörighet 
med övriga djur då blir tydlig. I en episodisk kultur finns inget konceptuellt 
minnessystem, det vill säga inget deklarativt minne. I en episodisk kultur finns 
endast upplevelser och närminne. 
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Den lösning jag förordar är helt enkelt att kalla det upplevelsenära minnessyste-
met, som Conway beskriver, för närminne (recent memory) och begränsa termen 
episodisk för användning i Donalds bemärkelse och då endast i kombination 
med kultur, aldrig med minnessystem. 

Perceptioner och sensationer är upplevelser här och nu. Föreställningarna, de 
mentala representationer som härrör från perceptioner men som lösgjorts från 
sitt empiriska ursprung och nu lever sitt eget liv i vårt medvetande, kan, om de 
är känslomässigt laddade, fortsätta att ha kvar sin länk till perceptioner och sen-
sationer. Denna förmåga att återuppväcka tidigare upplevelser vill jag lyfta fram. 
Förmodligen är denna minnesförmåga unikt mänsklig. Dessa minnen vill jag 
kalla återupplevelseminnen. 

Upplevelse är ett centralt begrepp i avhandlingen. I den första delen av av-
handlingen har jag intagit ett makroperspektiv och argumenterat emot Tul-
vings uppdelning av det deklarativa långtidsminnet i semantiskt och episodiskt 
minne. En alternativ modell har föreslagits och i den har jag betonat betydel-
sen av att upplevelser på ett genuint sätt kan upplevas på nytt, det vill säga, det 
specifikt mänskliga återupplevelseminnet. I andra delen av avhandlingen vänds 
fokus mot den kognitiva semantikens metaforteori och begreppet föreställnings-
schema (image schema). Ett mikroperspektiv på det specifikt mänskliga intas 
nu och upplevelsegestalter i form av framförallt de två föreställningsschemana 
KRAFT och BALANS betonas. Självet, eller arbetssjälvet som Conway kallar det, är 
den instans som oscillerar mellan de två minnessystemen, å ena sidan det (om-
definierade) episodiska minnet eller, med mina ord, närminnet, å andra sidan 
det konceptuella långtidssjälvet. I denna process av konstruktion, framplockning 
och upplevande av självbiografiska minnen, är emotioner särskilt betydelsefulla. 
Emotionernas upplevelserum sammanförs metaforiskt med de fysiska krafternas 
upplevelserum. Därför blir kraftmetaforer särskilt viktiga i människors medve-
tande. Detta ska nästa kapitel handla om. 
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Kapitel 4

Metaforer och föreställningsscheman

De föregående kapitlen har framförallt handlat om det självbiografiska minnet 
där också avhandlingens första tes presenterades – att dikotomiseringen av det 
deklarativa långtidsminnet bör ersättas med en tredelning där de tre minnes-
systemen är självbiografiskt minne, semantiskt minne och återupplevelseminne. 
I dessa två kapitel har jag också lagt fram avhandlingens andra tes: att narration 
och självmedvetande är två inbördes beroende funktioner i det självorganise-
rande systemet som självet utgör. Båda utmärks av sin dubbla kronologi, av sitt 
beroende av intentionalitet och båda skapar mening.

I detta kapitel skall jag nu övergå till avhandlingens tredje tes, nämligen att 
kraftmetaforer är av särskild betydelse för självmedvetandet och för det själv-
biografiska minnet. Emotioner antas, genom sin koppling till mål, vara det som 
prioriterar i det självbiografiska minnessystemet och emotioner uttrycks ofta 
i kraftmetaforiska termer. Av detta följer att kraftmetaforer är vanliga i män-
niskors livsberättelser och i det självbiografiska minnet. Från att ha intagit ett 
makroperspektiv i den första tesen, innebär den tredje ett mikroperspektiv. Från 
att ha handlat om minnessystem går avhandlingen nu över till att handla om 
föreställningsscheman. 

Det centrala i detta kapitel är den kognitiva semantikens metaforteori och inne-
börden av begreppet föreställningsschema (image schema). Som en bakgrund ska 
jag dock först ge en kort tillbakablick på grundläggande semantiska frågeställ-
ningar, där kategorisering och mentala representationer är viktiga begrepp. Där-
efter berör jag den traditionella metaforteorin och Paul Ricoeur, som var en tidig 
kritiker av denna. Slutligen kommer jag så att diskutera hur den kognitiva se-
mantiken särskiljer språkliga metaforer och konceptuella metaforer och begreppet 
image schema, en term som vanligen benämns föreställningsschema på svenska (jfr 
Ekberg 1999). Innebörden av begreppet föreställningsschema kommer att disku-
teras och jag kommer att framhålla dess egenskap att vara upplevelsegestalt. 

Semantiska frågeställningar

På samma sätt som Nicolaus Kopernikus vände på uppfattningen om vad som är 
centrum i universum gjorde Immanuel Kant en vändning av vad som är filoso-
fins centrum och som har kallats ”Kants kopernikanska vändning”. Han vände 
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filosofins intresse bort från ”tinget i sig” till ”tinget för oss”. Det mänskliga med-
vetandet som kan uppfatta tinget är av större betydelse för vad som uppfattas än 
verkligheten i sig själv.

Studiet av kunskapstillägnandet är en av huvudgrenarna i den vetenskapli-
ga psykologin, en huvudgren som numera kallas kognitiv psykologi, och som 
dessförinnan studerades inom filosofin sedan Aristoteles tid. En viktig del av 
vår kognition är förekomsten av inre mentala representationer. Medvetande och 
självmedvetande förutsätter någon form av frikopplade mentala representatio-
ner (Gärdenfors 2000). Att kunna göra sig föreställningar om något som för 
ögonblicket inte är närvarande, och att kunna plocka fram dessa inre föreställ-
ningar vid behov är fundamentala förutsättningar för att minnesfunktioner ska 
utvecklas. Olika teorier rörande de inre representationernas kvalitet har under 
historiens gång växt fram.

Tidiga psykologer ansåg att sinnesintrycken gav upphov till ett slags inre bil-
der, kopior av intrycket ifråga. Wurzburg-skolan (Boring 1929) ansåg däremot 
att de konkreta sinnesintrycken omvandlades till bildlösa tankar. De två huvud-
spåren vad beträffar de inre mentala representationernas beskaffenhet har dock 
varit, och är, att de antingen är ordlika (Pylyshyn 1981) eller bildlika (Kosslyn 
1978, 1980). Anderson (1990) utvecklar dessa tankar och gör distinktion mellan 
meningsbaserade (ordlika) och perceptionsbaserade (bildlika) representationer. 
Paivio (1986) företräder en dubbelkodningsteori som förenar de två; percep-
tionsbaserad och innebördsbaserad representation utgör enligt honom två paral-
lella system som kan aktiveras var för sig och tillsammans. 

Kategorisera – att se något som något
Det naturvetenskapliga paradigmet, positivismen, söker svaret på frågan: ”Vad 
är det här?” Det humanvetenskapliga paradigmet och den hermeneutiska ansat-
sen har formulerat om frågan till ”Vad ser vi det här som?” Betydelsefrågor har 
alltid sin grund i att ingenting kan ses utan att ses som något.

Den hermeneutiska ansatsen har här en grundläggande överensstämmelse med 
flera senare kognitiva strömningar. Kognitionsvetenskap i alla dess skepnader är, 
visserligen med olika teorier som utgångspunkt och med hjälp av olika metoder, 
men dock, i stor utsträckning upptagen av frågan om kategorisering. Och vad är 
kategorisering om inte att ”se något som något”. Broström (1994) använder just 
“see as” istället för “conceive as” då hon talar om kategorisering: ”The process of 
categorization, of seeing-as, may be instantaneous and effortless – in particular 
if occurring as the immediate reaction to perceptual input” (ibid s 17). I en not 
påpekar hon att uttrycket “see as” inte används enbart vad beträffar visuell mo-
dalitet. Ett sådant påpekande hade inte en hermeneutiker behövt göra och detta 
faktum är kanske en fingervisning om att kognitionsforskare sällan är hermeneu-
tiker. Ett undantag är Dreyfus (1972, 1986) som från hermeneutiskt håll kriti-
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serat forskningen om AI (artificiell intelligens). Meichenbaum (1990) anser dock 
att experimentell, kognitivt inriktad klinisk psykologi har assimilerat mycket av 
kritiken från hermeneutiskt håll och modifierat sina metoder därefter. 

Socialantropologen Malinowski (1944) hävdade att ett rolltagande, ett inifrån-
perspektiv, var nödvändigt när människor från andra kulturer studerades. Detta 
kan jämföras med den på 1950-talet av lingvister introducerade distinktionen 
mellan phoetics och phonemics. Antropologerna har övertagit denna distinktion 
och talar om ”etiskt” och ”emiskt”, det vill säga inifrån- respektive utifrånper-
spektiv, då man studerar en företeelse. På liknande sätt intar Lakoff (1987) i sin 
Women, Fire and Dangerous Things ett inifrånperspektiv då han studerar hur 
olika kulturer kategoriserar verkligheten. Därifrån utvecklar han en teori om 
språkliga metaforers betydelse för vårt medvetande och tänkande. Kognitiv se-
mantik av idag är i hög grad influerad av Lakoffs (1987) arbeten, liksom av John-
sons (1987). Dessa teorier kommer jag att utveckla mer i detalj så småningom, 
men först något om kategoriseringsprocessen.

Att kategorisera objekt och händelser är något vi omöjligen kan låta bli att 
göra. Dessutom sker denna mycket snabba kognitiva process utan att vi är med-
vetna därom. Denna begreppsbildningsprocess har varit föremål för mycken teo-
ribildning och är så fortfarande. Den klassiska teorin, som har sina rötter hos 
Aristoteles, menar att objekt i världen visserligen kan ha många olika egenskaper 
men att vissa av egenskaperna är definierande, det vill säga, de är nödvändiga 
men också tillräckliga för att kategorisera objektet ifråga. Alla medlemmar av en 
kategori delar alltså dessa egenskaper. De är också alla lika goda företrädare för 
kategorin och kategorin har dessutom skarpa och fixerade gränser.

En av dem som tidigt kritiserade den klassiska teorins postulat om nödvän-
diga och tillräckliga egenskaper var Wittgenstein (1953). Han använde kategorin 
”spel” för att visa på orimligheterna i den klassiska teorin. Man behöver bara 
tänka på ett par olika typer av spel, till exempel schack, fotboll, hästkapplöp-
ning, för att förstå hans poäng. Det är inte de nödvändiga och tillräckliga egen-
skaperna som håller samman medlemmarna i en kategori utan en slags familje-
likhet dem emellan.

I mitten av 1970-talet hade Eleanor Rosch (1978) och hennes kollegor genom 
olika experiment kommit att visa att de principer som används vid kategorisering 
mer liknar Wittgensteins ”familjelikhet” än den klassiska teorins nödvändiga 
och tillräckliga egenskaper. Rosch talar om ”prototypikalitet” och menar med 
det en egenskap hos den instans av kategorin som bäst speglar essensen i kate-
gorin; ett äpple visar sig exempelvis vara ett bättre exempel på en frukt än andra 
frukter, mer prototypisk. I de experiment som ligger till grund för prototypteo-
rin användes bland annat reaktionstider, och på ett liknande sätt använder jag 
reaktionstider då jag undersöker kraftmetaforer i denna avhandling. Deltagarna 
i Roschs experiment fick avgöra om en medlem tillhörde kategorin eller inte 
genom att trycka ner en av två tangenter. Det visade sig då att av följande två 
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meningar ”En kyckling är en fågel” och ”En rödhake är en fågel” gav den senare 
kortare reaktionstider än den förra, vilket indikerar att en rödhake är ett bättre 
exempel på en fågel än vad en kyckling är. Rosch menar också att det finns en 
basnivå som är central för all begreppsbildning. Det betyder att det är på denna 
nivå som barnet först lär sig begreppen och att man snabbast identifierar betydel-
ser och finner konkreta referenser av begrepp på denna nivå.

Tabell 4.1 Begreppsnivåer.

Överordnad nivå möbel djur förflytta sig utsatt för kraft
Basnivå stol fågel springa vidrörd (berörd)
Underordnad nivå pall hök  jogga smekt

Ofta är det substantiv, som refererar till konkreta föremål, som får exemplifiera 
de olika nivåerna, men det kan vara värt att notera att både verb och adjektiv 
finns representerade på de tre begreppsnivåerna. Visserligen är det mer osäkert 
vilka egenskaper som konstituerar en relationskategori än vilka egenskaper som 
konstituerar en kategori för konkreta föremål. Gentner (1982) menar att sub-
stantiv i det avseendet intar en särställning i förhållande till verb; substantiv är 
”conceptually more basic than” verb. Detta är orsaken till att det tar längre tid 
för barn att lära in verb i förhållande till substantiv och att verb lexikaliseras på 
skilda sätt i olika språk.

Den ursprungliga ”traditionella” prototypteorin har dock kritiserats för att 
den uppfattar kategorierna som stabila, abstrakta mentala representationer. Bland 
annat har Barsalou (1983) framfört denna kritik. Genom olika experiment har 
han påvisat förekomst av en slags ”ad hoc kategorier”. Undersökningsdeltagarna 
fick i uppgift att ange olika instanser av kategorin ”mat att ta med på en pick-
nick” vilket resulterade i tydliga prototypikalitetseffekter för vissa instanser men 
inte för andra, alltså borde våra kategorier snarare vara tillfälliga och flexibla än 
varaktiga och stabila. 

Mentala representationer
En av förutsättningarna för medvetandet och självmedvetandet är förekomst av 
en inre miljö av mentala representationer av det som upplevs av den yttre verk-
ligheten. Vi måste kunna göra oss föreställningar om något som inte för ögon-
blicket är närvarande och vi måste kunna plocka fram dessa inre föreställningar 
vid behov. På samma sätt kan fundamentet för vårt minne sägas vara intimt 
sammankopplat med vår förmåga att dels skapa, dels använda en rik miljö av 
inre representationer.
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Frågeställningar rörande de inre representationernas kvalitet har en lång historia 
inom filosofisk och psykologisk forskning. Olika teoribildningar har växt fram, 
inte minst under de senaste decennierna då kognitionsvetenskapen gradvis befäst 
sin ställning inom olika vetenskapliga discipliner. Ett grundläggande antagande 
inom kognitionsvetenskap och kognitiv psykologi är förekomsten av någon form 
av mentala strukturer, inre representationer. Först ut med att använda begrep-
pet ”scheman” för dessa strukturer var Bartlett (1932) men också Piaget (1967), 
Beck (1976), Neisser (1976) och Rumelhart (1984) har använt det. En mängd 
andra begrepp vid sidan av ”schema” har under 1900-talet föreslagits, exempelvis 
”personal constructs” (Kelly, 1955), ”mentala modeller” (Johnson-Laird 1983), 
”mentala koder” (Paivio 1971), ”semantiska nätverk” (Anderson & Bower 1973), 
”frames” (Minsky 1975), ”scripts” (Schank & Abelson 1977), ”perceptual sym-
bols” (Barsalou 1999). Någon konsensus kring hur dessa strukturer uppstår eller 
vilka deras egenskaper är finns fortfarande inte. Ett gemensamt drag kan dock 
urskiljas, nämligen att dessa strukturer, oavsett vilket begrepp som används, an-
tas vara meningsskapande för individen. De ger och bär på något sätt en mening 
eller innebörd. Mentala strukturer kan antingen vara permanenta eller av mer 
tillfällig natur (Lundh 1983, 1995). Gärdenfors (1996, 2000) framhåller betydel-
sen av en allt rikare inre värld för att tänkandet skall utvecklas. Den inre världen 
– våra mentala strukturer – benämner han ”föreställningar”. Gärdenfors skiljer 
mellan sensationer, perceptioner och föreställningar. Sensationer är de omedel-
bara sinnesintrycken medan perceptioner är tolkade sinnesintryck. Perceptuella 
upplevelser är beroende av ett externt korrelat. Ett adekvat sinnesorgan måste ha 
aktiverats genom någon form av retning. Det är troligt att en mental representa-
tion i något avseende liknar den perception som är dess upphov (Barsalou 1999), 
men en avgörande skillnad mellan perceptioner och mentala representationer är 
att de senare är frikopplade i tid och rum från den direkta varseblivningsakten. 
De mentala representationerna är aktiva processer i vårt medvetande. Vi kan 
plocka fram dem som minnesbilder eller göra oss föreställningar om skeenden 
som ännu inte inträffat. De är inte beroende av tid och rum. Människan har 
utvecklat denna förmåga att skapa inre föreställningar i avsevärt högre grad än 
andra varelser. I vilka former dessa mentala representationer förekommer i vårt 
medvetande är dock omstritt.

Språkliga tecken tillhör den mest abstrakta nivån av mentala representationer, 
den symboliska. En teoretisk ståndpunkt, som även jag ansluter mig till, är att 
representationsformerna, bild och ord, utgör två parallella system av menings-
strukturer – perceptionsbaserade (bildlika) och innebördsbaserade (ordlika) – 
och att dessa kan aktiveras simultant men också fungera oberoende av varandra.  
Ögonrörelser antas indikera pågående föreställningar (imagination). I en svensk 
studie (Johansson et al. 2006) fick deltagarna återberätta, dels berättelser, dels 
bilder, samtidigt som deras ögonrörelser studerades. Båda betingelserna gav upp-
hov till liknande ögonrörelser, oavsett om återberättandet skedde i ljus eller i 
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totalt mörker Resultatet visar, dels att bildlika föreställningar existerar, dels att 
ögonrörelser spelar en avgörande roll för denna process. 

Gärdenfors (1996) menar att en topologisk eller metrisk struktur snarare än 
en logisk eller lingvistisk är det som utmärker de mentala representationerna. 
Eftersom jag ser goda möjligheter att ytterligare precisera begreppet föreställ-
ningsschema med hjälp av Gärdenfors idé om de mentala representationernas 
topologiska organisation, kommer jag senare i detta kapitel att återvända till 
hans teori.

Vid sidan av de två huvudhypoteserna angående vilka representationsformer 
som de mentala strukturerna kan anta, ord eller bild, kan man också tala om en 
tredje möjlighet, nämligen representation som upplevelse. Först i och med Lakoff 
och Johnsons gemensamma projekt, som leder fram till den kognitiva seman-
tikens genombrott, blir det möjligt, eller snarare tillåtet, att inom kognitions-
vetenskapen studera fenomenologiska, subjektiva upplevelser. När jag senare i 
detta kapitel skall tala om föreställningsscheman, och återkomma till Gärdenfors 
teori, skall jag också tala mer om denna tredje möjliga representationsform –upp-
levelsegestaltens.

Metaforer

Traditionell metaforteori
En metafor är en förtätad överföring av upplevelser till tankeinnehåll. Ett en-
staka ord kan alltså inte i sig vara en metafor. En metafor är alltid en utsaga 
bestående av två led: å ena sidan sakled eller tenor, det som betecknas, det vill säga 
det utsagan handlar om; å andra sidan bildled eller vehicle, det som betecknar, 
det vill säga en beskrivning av det utsagan handlar om. Ett klassiskt exempel är: 
”människan är en varg”. Egenskaper som vargen anses ha överförs genom detta 
uttryck till människan. Människan är det som betecknas eller liknas vid en varg. 
Varg är bildledet, den del av det metaforiska uttrycket som ”färgar av sig”, ger 
av sina egenskaper till sakledet. Ofta talar man just om målande uttryck som ju 
speglar detta förhållande. Den språkliga skillnaden mellan en liknelse och en 
metafor är att sakled och bildled i en liknelse binds samman av ett “som” eller 
“ likt”, ”Människan är som en varg”. I metaforen har de båda leden istället smält 
samman till en enhet. Som en av mina informanter uttryckte det: ”Därinne är 
det ett vilddjur som bor”. 
Metaforer har ansetts som bildspråkliga uttryck som har till syfte att försköna 
en litterär text eller som retoriska finesser för att övertyga. Även om Aristoteles 
framhävde metaforen som ett medel att ge språket lyskraft betonade han också 
en annan aspekt: ”Metaforen är det enda som inte kan läras av någon annan; den 
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är tecknet på sann begåvning, ty att skapa goda metaforer är att urskilja likhe-
ter.” Efter Aristoteles har dock den traditionella synen, att metaforiska uttryck är 
en sorts språkliga dekorationer eller retoriska knep, varit förhärskande.

Paul Ricoeur
Vid sidan av denna traditionella syn, och i polemik emot den, har Ricoeur (1975, 
1977) genom sin språkteori uppmärksammat metaforens betydelse för både 
språk och verklighetsuppfattning. Redan tidigt påtalar Ricoeur att språket inte 
är en färdig produkt utan en ständig produktion. Genom metaforerna är det 
möjligt att säga något nytt. ”Metaforerna är ett slags dikter i miniatyr, som får 
språket att vidga sig.” (Kristensson 1987 s 52). Hela Ricoeurs filosofiska projekt 
har kommunikationsmotivet i blickpunkten och han ser metaforen och narra-
tionen som strukturerande förbindelselänkar mellan språk och fantasi (imagina-
tion). Kristensson Uggla (1994) har i sin avhandling om Paul Ricoeurs filosofiska 
författarskap en utförlig not om svårigheten att översätta ordet imagination. Han 
avvisar ordet föreställning och föreställningsförmåga, vilket är den väg Ekberg 
(1999) valt för att översätta image schema. Hans not är mycket intressant, inte 
minst därför att den speglar de semantiska svårigheter som kringgärdat de veten-
skapliga studierna av ”imagination”.1 

Fantasin och imaginationen är ett för filosofin ganska obearbetat område 
(Kristensson 1987) och Ricoeur menade därför, att på samma sätt som 1700-ta-
let behövde en ”kritik” (i Kants mening, det vill säga, avgränsning och bestäm-
ning) av förnuftet, så är det en viktig uppgift för filosofin att under senare delen 
av 1900-talet försöka formulera en ”kritik” av fantasin (imaginationen). Det är, 
menar Kristensson vidare, också en av de stora uppgifterna som Ricoeur varit 
sysselsatt med under 70- och 80-talen. Han har försökt visa på hur fantasi (ima-
gination) och verklighet intimt hänger samman, att fiktivt och faktiskt är mer 
inflätade i varandra än vi kanske tidigare trott. 

Vi har ingen omedelbar tillgång vare sig till världen eller till oss själva säger 
Ricoeur. Endast genom språket kan vi förstå oss själva och världen omkring oss. 
Människan både skapar och upptäcker, med hjälp av metaforen och narrationen, 
mening och identitet i verkligheten och i sitt eget liv. 

Ricoeur är, tillsammans med Mearleau-Ponty (1945), en av de två kontinen-
tala filosofer som i många avseenden förebådat ”den retoriska vändningen”, som 
den kognitiva semantiken också har kallats, dels genom sitt intresse för metafo-
rens, och imaginationens betydelse för tänkandet, dels för insikten om kroppens 
betydelse; båda dessa, ”imagination” och ”embodiment”, är centrala begrepp 
både hos Lakoff och Johnson. 

Det kan vara omöjligt att dra en entydig och skarp gräns mellan metaforiskt 
och bokstavligt språkbruk, men distinktionen är trots allt fruktbar menar Bro-
ström (1994). Inom kognitiv semantik är två radikala ytterligheter urskiljbara, 
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å ena sidan uppfattningen att allt språk och tänkande är metaforiskt, å andra 
sidan en radikal objektivistisk hållning som utesluter alla metaforer från seman-
tik och kognition (Davidson 1981). Johnson (1987) och Lakoff (1987) tillhör 
dem som, i likhet med Paul Ricoeur, ser metaforiska processer som avgörande 
för att meningsskapande och resonerande skall vara möjligt. De vill lyfta fram 
metaforens upplevelsedimension och anser att en metafor är den process genom 
vilken människor förstår och strukturerar en domän av upplevelser genom en 
annan domän, som är av en annan sort. Deras teorier kommer jag att återvända 
till längre fram i detta kapitel.

Symboler
Besläktad med metaforen är symbolen. Metaforiskt språk är symboliskt. Mång-
tydigheten hos begreppet symbol är stor men sammanfattningsvis kan sägas att 
symbolen är en specialform av tecken som står för något annat till skillnad från 
det rena tecknet som endast indikerar, pekar på något annat (Peirce 1990). Ex-
empelvis är rök tecken på eld, inte symbol för eld.

Mänsklig kognition är resultatet av en för individen specifik erfarenhetshis-
toria vilket innebär att personlig mening endast kan representeras i personliga 
symboler och dessa symboler existerar i ett system utan exakt definierbara reg-
ler och referenser. Färger som symboler speglar både kulturella och universella 
konventioner, men färger har också personligt symbolvärde i den meningen, att 
de inte fullt ut kan begripas av andra (Kohler & Smyth 1984).De konnotatio-
ner som är knutna till dem är så rikhaltiga och så förknippade med individens  
upplevelsehistoria att de inte i egentlig mening går att förstå utifrån. I mitt empi-
riska material finns flera exempel på idiosynkratisk användning av olika färger. I 
kontrast till det idiosynkratiska återfinner jag också i mitt material viss samstäm-
mighet, bland annat i synen på hur ljus och mörker bör uppfattas. Att ljus och 
mörker får stå för gott och ont i olika former verkar tillhöra det gemensamma 
symbolspråket (Meier et al. 2004), liksom att rött symboliserar kärlek eller fara 
av något slag. 

Metonymier
Ett annat språkligt fenomen, också närbesläktad med metaforen, är metonymin. 
Ordet metonymi kommer från grekiskan och betyder ’namnbyte’. Om metafo-
ren arbetar med att i jämförelse mellan två skilda områden skapa ny förståelse 
genom förtätad överföring, arbetar metonymin med att sammanlänka redan 
närstående företeelser. Ett uttryck ersätts med ett annat som står i viss relation 
till det förstnämnda. Exempelvis kan helheten betecknas av en däri ingående del, 
som i de två första av följande meningar. I den tredje meningen får en persons 
beställning stå för personen ifråga. 
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Vita huset har sagt sitt.
Hitler anföll Polen.
Ostmackan vill betala.

Genom att använda metonymi på detta sätt framhävs en viss del eller en särskild 
egenskap av en företeelse, och därmed ställs också andra delar eller egenskaper i 
skymundan. På så sätt kan man hävda att även metonymin är betydelseskapande 
(Lakoff 1987; Warren 1998, 1999). Om metaforen handlar om likhet, handlar 
metonymin om närhet. Om metaforen gör överföringar mellan olika ”frames” 
gör metonymin överföringar inom ett och samma ”frame”. Man kan säga att 
metaforen karaktäriserar en företeelse medan metonymin fokuserar en viss del av 
en företeelse. I mitt empiriska material använder informanterna endast undan-
tagsvis metonymier. Ett exempel är dock ”att ha ögonen på sig” och ”att ta hand 
om någon”. Båda uttrycken innebär att en kroppsdel fokuseras.

En ny syn på metaforer och semantik
Även om Paul Ricoeur tidigt pekade på metaforens och föreställningsförmågans 
(imaginationens) betydelse för tänkandet, är det först med Mark Johnsons och 
Georg Lakoffs bok, Metaphors We Live By från 1980 som en ny era tar sin början 
inom semantik och lingvistik – en kognitiv och retorisk, men kanske mest av allt 
en imaginativ vändning. 

Kognitiv semantik utmanar den traditionella semantiska uppfattningen som 
hävdar att ords betydelse är det samma som det objekt i världen som det refe-
rerar till, dess extension. Istället utgår man ifrån att ordens betydelse är knuten 
till hur vi uppfattar objekten. Genom att vi med våra sinnen interagerar med 
verkligheten kommer betydelsen att uppstå i de tankestrukturer som då skapas. 
Betydelsen finns alltså som en relation mellan tankestruktur och språk och inte 
oberoende av oss någonstans ute i världen. Dessa tankar har rötter tillbaka till 
Kant och olika teorier har utvecklats för att förklara hur processen går till. Den 
basala semantiska enheten är således ett mentalt begrepp och detta har beskrivits 
som ett föreställningsschema (image schema). Senare i detta kapitel kommer jag 
litet mer i detalj undersöka detta begrepp.
Ett huvudantagande inom kognitiv semantik är att metaforiska lingvistiska ut-
tryck är systematiskt motiverade av underliggande konceptuella metaforer. Vid 
sidan av de språkliga metaforerna räknar man alltså med en annan sorts meta-
forer, det vill säga tänkandets metaforer. Ny betydelse skapas med hjälp av dessa 
konceptuella metaforer. De anses bestå av två olika domäner: måldomän och 
källdomän. Den begreppsliga domän som vi försöker förstå kallas måldomän och 
den begreppsliga domän som vi använder för att nå den nya förståelsen kallas 
källdomän. Det finns en systematisk korrespondens mellan käll- och måldomän 
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och denna korrespondens kallas, även på svenska, mappning. De processer som 
är verksamma är både automatiska och omedvetna och i hög grad beroende av 
vår föreställningsförmåga (imaginativa förmåga). Kärnan i begreppsbildnings-
processen, enligt den kognitiva semantiken, är de kroppsliga upplevelserna, sin-
nesförnimmelserna som blir till perceptioner och slutligen till föreställningar. Ny 
betydelse och förståelse skapas genom att kroppsliga upplevelser överförs metafo-
riskt till nya upplevelseområden. 

Tre typer av konceptuella metaforer
Det finns tre grundläggande typer av konceptuella metaforer, menar Johnson 
och Lakoff (1980), de strukturella, de orienterande och de ontologiska. 

Den strukturella metafortypen kan beskrivas på så sätt att ett områdes struk-
tur används och överförs metaforiskt för att beskriva ett annat område. Det sätt 
vi talar om olika företeelser får betydelse för hur vi tänker om företeelsen ifråga. 
Ett belysande exempel är ”diskussionen” eller ”argumentationen”; den beskrivs 
ofta i termer av en strid eller ett krig. 

Han attackerade varje svag punkt i mitt argument.
Hans kritik var mitt i prick.
Jag har aldrig vunnit i en diskussion med honom.

Först när vi blir uppmärksammade på detta metaforiska sätt att tala, ser vi hur 
utbrett det är. Den viktigaste aspekten i denna process är dock att vi också omed-
vetet tänker på en diskussion som en strid språket får betydelse för våra tanke-
processer. 

De orienterande metaforerna rör sig framför allt om olika riktningar: upp-ner, 
framåt-bakåt och ut-in. En av de mest genomträngande är UPP-NER metaforen, 
där upp är förknippat med något positivt och ner med något negativt.

Jag känner mig uppåt idag.
Han har ett toppenjobb.
Hon är på botten i sitt humör just nu. 

Denna metaforiska mappning mellan det som är upp och det som är bra, det vill 
säga den konceptuella metaforen UPP ÄR BRA, har fått empiriskt, experimentellt 
stöd av Meier och Robinson (2004). Också i mitt empiriska kvalitativa material 
finner jag en mängd belägg för denna mappning. Ofta förekommer den tillsam-
mans med riktningen framåt-bakåt. Livet uppfattar huvuddelen av mina infor-
manter som en väg framåt. Den tid som varit, det förflutna, ligger då bakom 
dem.

De ontologiska metaforerna handlar om hur vi endast genom att identifiera 
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något som något också har definierat det på ett särskilt sätt. Genom att tala om 
händelser, aktiviteter, känslor och idéer som om de var entiteter och substanser, 
kan vi också referera till dem, kategorisera, gruppera och räkna dem och även 
resonera om dem. En av de mest undersökta metaforerna, kanske också den 
mest fundamentala, som faller under denna kategori är BEHÅLLARE. Var och en 
av oss är en kropp, vars hud skiljer ute övriga världen och som också gör att vi 
upplever världen som varande utanför oss. Kroppen är en behållare med en yttre 
gräns, som ger oss en naturlig upplevelse av orienteringsmetaforen IN och UT i 
förhållande till kroppen. Vi kommer sedan att projicera denna upplevelse av IN 
och UT till andra fysiska objekt som är bundna av en yttre gräns och vi uppfattar 
dem som om de hade en insida och en utsida. Rum och hus är utan tvekan att 
betrakta som sådana behållare och vi går ut ur rum och in i hus, men även en 
skog och en glänta uppfattar vi som behållare. Vi säger att vi går in i en skog och 
ut ur en glänta, fast det egentligen inte finns en klar och tydlig gräns där skog 
och glänta börjar och slutar.

Storskaliga konceptuella metaforer
Gentner et al. (2001) menar att Lakoff och hans kollegor antar att människor 
mentalt innehar storskaliga konceptuella metaforer, till exempel RÄTTVISA ÄR EN 

BALANSAKT. Kövecses (2005) tar följande fem meningar (i min översättning) som 
uttryck för en annan storskalig konceptuell metafor, LIVET ÄR EN RESA:

Han låter ingenting komma i sin väg.
Jag har kommit till en vändpunkt i livet.
Han har inte någon riktning i sitt liv. 
Hon har gått igen en hel del i livet.
Nu har jag kommit dit jag vill i livet.

Hur identifieras en metafor? Finns det ett bestämt antal konceptuella metaforer? 
Är vissa metaforer viktigare för tänkandet än andra? Lakoff och Johnson har för 
att besvara denna typ av frågor, enligt Gentner et al. (2001), upprättat listor på 
de mest förekommande mappningarna i engelskan.
Kövecses (2005) har till exempel undersökt i vilken utsträckning som dessa stor-
skaliga konceptuella metaforer är universella eller kulturella. Han fann då att i 
engelska, ungerska och kinesiska språken återfinns samma tre konceptuella me-
taforer för lycka, nämligen LYCKA ÄR UPP, LYCKA ÄR LJUS och LYCKA ÄR RÖRELSE I 

BEHÅLLARE. Eftersom de tre språken tillhör olika språkfamiljer drar Kövecses 
slutsatsen att dessa tre konceptuella metaforer för lycka är universella.

Sammanfattningsvis kan man säga att den kognitiva semantiken gör skillnad 
mellan å ena sidan metaforiska lingvistiska uttryck (språkliga metaforer) och 
å andra sidan konceptuella metaforer (tänkandets metaforer). De konceptuella 
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metaforerna består av källdomän och måldomän samt ett antal mappningar dem 
emellan. Trots att metaforlitteraturen är omfattande finns det dock ingen veder-
tagen definition av begreppet metafor (Svanlund 2001). En definition som Svan-
lund, och jag i likhet med honom, anser spegla den nya kognitiva inriktningen i 
metaforforskningen är denna från Ekberg (1993):

”Metaforisk överföring innebär att vi använder oss av en semantisk struktur som hör 
till en viss, specifik erfarenhetsdomän för att uttrycka en betydelse som hör hemma 
i en annan erfarenhetsdomän. Inom den kognitiva semantiken benämner man de 
båda domäner som är involverade i en metaforisk överföring för käll- respektive 
måldomänen. Den ”bokstavliga” betydelsen hos ett metaforiskt uttryck är alltså den 
betydelse som uttrycket har i källdomänen, medan den ”överförda” betydelsen är 
den betydelse uttrycket har i måldomänen.” (Ekberg 1993 s 107)

Hur vi förstår metaforer
Det har hävdats att individen alltid först tolkar den bokstavliga innebörden av en 
språklig utsaga och först därefter, om den bokstavliga tolkningen inte kan accep-
teras, prövar en metaforisk eller annan figurativ tolkning (Grice 1975). Detta är 
den traditionella synen på metaforprocessandet som varit förhärskande åtmins-
tone fram till 1980 då Lakoff och Johnson lyfter fram den kognitiva aspekten av 
metaforer.

Två ytterligheter i synen på processandet är urskiljbara: å ena sidan ”den prag-
matiska standarduppfattningen” enligt ovan, det vill säga bokstavlig tolkning är 
primär och metaforisk sekundär, och å andra sidan hypotesen att metaforer upp-
fattas lika direkt och omedelbart som den bokstavliga innebörden uppfattas (the 
direct access view). Mellan dessa ståndpunkter förekommer en rad andra teorier 
som Gibbs (2001) menar är olika hybridformer sprungna ur de två ytterligheter-
na. Jag kommer att behandla två av dessa: ”The career of metaphor”-hypotesen 
och ”The class-inclusion”-teorin. Att jag valt att beskriva dessa två teorier beror 
på att båda är väl etablerade och att de dessutom, som jag uppfattar det, tämligen 
väl speglar forskningsläget vad metaforprocessandet beträffar. 

För att skapa en sammanhållande teoretisk ram för metaforforskningen har 
Bowdle och Gentner (2005) alltså föreslagit en teori som de kallat ”the career 
of metaphor-hypothesis”. Denna teori länkar på sätt och vis samman de två yt-
terligheterna genom att fokusera på hur metaforen utvecklas från födelse till 
”död”, från att vara nyskapad till att vara helt konventionaliserad; det vill säga 
metaforens konventionaliseringsprocess. Det centrala antagandet i denna teori är 
att en övergång i sätt att processa en metafor sker under metaforens konventiona-
lisering. För nyskapade metaforer använder individen jämförande processer, men 
efterhand och i takt med att metaforen etableras, det vill säga konventionaliseras, 
sker en övergång till kategoriseringsprocessande. Att en metafor är konventiona-
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liserad betyder att den inte längre uppfattas som metafor utan utgör en naturlig 
del av språket. 

Det är känt att undertryckande och förstärkande mekanismer är verksamma 
då vi förstår innebörden av ord (Gernsbacher 1990). När vi ställs inför mångty-
diga ord, aktiveras både kontextuellt relevanta och kontextuellt irrelevanta be-
tydelser. Efter en kort latens kommer enbart den relevanta betydelsen att vara 
aktiverad. De irrelevanta betydelserna har eliminerats genom en undertryckande 
mekanism. 

Metaforen kan betraktas som ett mångtydigt uttryck. Under konventionali-
serings-processen släpper metaforen mer och mer kontakten med sin ursprung-
liga bildliga betydelse, sin källdomän, och blir därmed också mindre bildlig och 
mindre mångtydig. Det innebär, enligt denna teori, att en nyskapad metafor 
processas på ett sätt som mer liknar den ”pragmatiska standarduppfattningen” 
och de starkt konventionaliserade metaforerna uppfattar vi däremot omedelbart 
i enlighet med ”the direct access view”. 

Den andra teorin är Glucksbergs (2003) ”the class inclusion” teorin och den 
är, kan man säga, en exponent för den ena ytterligheten, ”the direct access view”. 
I sin teori utgår Glucksberg från två ståndpunkter. Den första är att bokstavlig 
tolkning inte har prioritet före metaforisk tolkning; härom råder det konsensus 
menar han. Den pragmatiska standardteorin avvisas alltså. Den andra stånd-
punkten är att han också avvisar idén om jämförelse som grund för tolkning. 
Han argumenterar därmed emot Bowdle och Gentners ”the career of metaphor-
hypothesis” som antar att en ”strukturell anpassning” (structural alignment) följs 
av en jämförelse mellan topic och vehicle (sakled och bildled) då nyskapade me-
taforer processas. Möjligtvis skulle denna jämförelse kunna ske vid processandet 
av dunkla metaforer menar Glucksberg. Men, säger han vidare, om endast meta-
foren är välvald förstår vi den omedelbart trots att den är helt nyskapad. 

Utifrån dessa två ståndpunkter 1) bokstavlig tolkning har ej prioritet före me-
taforisk, 2) jämförelse är ej grund för metaforisk tolkning, föreslår Glucksberg 
en teori som innebär att metaforen bör uppfattas som en ”ad hoc kategori”, som 
ger upphov till en dubbelreferenseffekt. Den prototypiska medlemmen av en 
kategori blir till en överordnad ad hoc kategori och får också ge namn åt den nya 
kategorin. 
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Som exempel tar Glucksberg bland annat följande mening:
 

“Min advokat är en haj.”

Här har en ny kategori skapats, en ad hoc kategori med betydelsen ”hänsynslösa 
varelser” och för denna kategori uppfattar vi hajen som en typisk företrädare, 
det vill säga en prototyp för hänsynslösa varelser. Haj blir nu en ny kategori, en 
ad hoc-kategori på överordnad abstrakt nivå, som dessutom lånar sitt namn av 
basnivåkategorin.

Metaforens vehicle refererar alltså till en abstrakt överordnad kategori, med vissa 
egenskaper (hänsynslös, obeveklig, aggressiv), men refererar inte till kategorin 
på basnivå med bokstavlig betydelse, som förutom de abstrakta egenskaperna 
också innehar konkreta egenskaper som att simma, ha fenor och skarpa tänder. 
Ordet haj har härmed fått en dubbelreferens som också fyller en kommunikativ 
funktion menar Glucksberg. Stöd för denna teori kommer bland annat också 
från Gernsbacher et al. (2001). 

En av de frågor Gentner et al. (2001) ställer, handlar om metaforens betydel-
seskapande förmåga. Skapar metaforen verkligen ny mening eller reflekterar den 
helt enkelt en parallellitet mellan två olika företeelser. Det svar de själva ger är 
att metaforen är som en analogi; det vill säga, den grundläggande processen i all 
metafortolkning är analogi. Metaforen skapar inte ny mening utan genom me-
taforen upptäcker vi analogiska samband. Glucksberg (2003) men också Gerns-
bacher et al. (2001) hävdar å sin sida att analogi inte är involverad i metaforpro-
cessandet: metaforen skapar ny mening. Min ståndpunkt i analogifrågan blir 
som Ricoeurs: människan både skapar och upptäcker, med hjälp av metaforen 
och narrationen, mening och identitet i verkligheten och i sitt eget liv. Förut-
sättningen för att metaforer ska kunna uppstå är de enskilda ordens polysemi, 
eller mångtydighet. Ord är kontextuellt bundna. Deras betydelse bestäms av den 
kontext där de uppträder. Om ett ord placeras i en ny kontext där det förrut inte 
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förekommit skapas ny betydelse. Det är som jag ser det inte någon motsättning 
mellan att skapa och upptäcka ny betydelse. Eller som Aristotelse uttrycker det: 
Att kunna skapa och använda metaforer är tecknet på en medfödd begåvning 
som inte kan läras ut, nämligen att upptäcka likheter.

De flesta experiment som görs med avseende på metaforer är i form av den 
ovan beskrivna från Glucksberg, det vill säga ”X är Y”. Gibbs (2006) menar till 
och med att metaforforskare systematiskt ignorerar konventionaliserade metafo-
rer. Och han fortsätter vidare:

“However, cognitive linguistics has demonstrated the pervasiveness of conventional 
metaphors of varying types in speech and writing. This linguistic evidence must be 
explained by psycholinguists who propose general models of metaphor understan-
ding.” (Gibbs  2006 s 119) 

Sammanfattningsvis kan man säga att den klassiska uppfattningen om hur me-
taforprocessandet går till, det vill säga att den metaforiska tolkningen träder in 
först efter att den bokstavliga brutit samman, definitivt har övergivits. Därom 
råder konsensus, menar både Gentner et al. (2001) och Glucksberg (2003), men 
någon ny konsensus om hur processen går till har ännu inte sprungit fram. 

I de experiment jag genomfört där olika grad av konventionaliserade kraft-
metaforer undersökts, förekommer stöd för Bowdles och Gentners (2005) teori, 
“The career of metaphor-hypothesis”. (Dessa experiment redovisas i kapitel nio.) 
Inom sig rymmer denna teori också den pragmatiska standarduppfattningen. 
Det förefaller mig därför alltför tidigt att helt överge den trestegsteori som Grice 
(1975) förespråkat. 

Föreställningsscheman  

Ett nytt begrepp
Föreställningsschema (image schema) är ett begrepp som visat sig vara mycket 
fruktbart, men som inte är formulerat, vad jag har kunnat finna, i Johnson och 
Lakoffs första projekt tillsammans, Metaphors We Live By från 1980. I denna bok 
har däremot begreppet upplevelsegestalt (experiential gestalt) en framträdande roll 
och mejslas sakta men säkert fram och ägnas också ett eget kapitel. Image schema 
är ett begrepp som Talmy (1983) först av alla använder men det dyker upp först 
1987 hos både Johnson och Lakoff, kanske som en ersättare för begreppet upp-
levelsegestalt och/eller som en kompromiss mellan den fenomenologiskt inspire-
rade filosofen Johnson och lingvisten Lakoff. 

Hampe (2005) gör en kondenserad karaktäristik av begreppet image schema, 
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utifrån en korsläsning av, som hon säger, Johnsons och Lakoffs ”pathbreaking 
1987 publications” där de båda författarna gemensamt lanserar begreppet. Hon 
samlar det hela i fyra punkter:

1.  Föreställningsscheman är omedelbart meningsfulla förbegreppsliga 
strukturer, som härrör från eller är grundade i människans oupphörliga 
kroppsliga rörelse genom rummet och hennes perceptuella interaktion 
med omgivningen och det sätt hon handskas med föremål i världen.

2.  Föreställningsscheman är starkt schematiserade gestalter som fångar de 
strukturella konturerna av sensomotoriska upplevelser, och som integrerar 
information från olika modaliteter.

3.  Föreställningsscheman är kontinuerliga och analoga mönster utanför 
medvetandets räckvidd. De föregår det begreppsliga och är oberoende av 
andra begrepp.

4.  Som gestalter har föreställningsscheman en inre struktur, bestående av 
endast några få sinsemellan relaterade delar och denna struktur är i hög 
grad flexibel. Flexibiliteten visar sig i de otaliga transformationer som före-
ställningsschemat genomgår i olika upplevelsekontexter, vilka alla är nära 
relaterade till perceptuella gestaltprinciper. 

Denna karaktäristik utgör inledningen till en volym redigerad av Hampe (2005) 
med syfte att, utifrån olika utgångspunkter, precisera begreppet image schema. 
Det är värt att notera att inte någonstans i de fyra punkterna ovan förekommer 
termen experiential gestalt.

Föreställningsschema  – bild eller upplevelse? 
Mandler (2005) påpekar att image schema inte är ett särskilt bra val av term 
eftersom det, namnet till trots, inte nödvändigtvis handlar om bilder (images), 
det vill säga ikoniska bilder. Johnson (1987) ägnar definitionen av termen image 
schema stort utrymme och skiljer ”image schema” från något han kallar ”rich 
image” och ”mental picture”. Han säger också som en sammanfattning av sin 
definition följande:

“In sum, image schemata operate at a level of mental organization that falls between 
abstract propositional structures, on the one side, and particular concrete images, on 
the other.” (Johnson 1987 s 29)

Han använder, som vi här ser, även termen ”konkreta bilder” för att bestämma 
och avgränsa innebörden i föreställningsschema (image schema). Seendebilden 
betraktar troligtvis de flesta av oss som en prototyp för begreppet bild. Kanske 
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avser Johnson just seendebilden då han talar om den konkreta bilden. Nationa-
lencyklopedins artikel om begreppet bild inleds på följande sätt:

”Den ursprungliga bilden är seendebilden, vår ständigt aktuella sinnesrapport från 
den direkta omgivningen.” 

Eftersom min personliga, introspektiva erfarenhet av imagination, och de upple-
velser som då följer, inte innefattar visuella bilder, har jag intresserat mig för detta 
fenomen. Om jag återkallar ett för mig välbekant ansikte, ”ser” jag naturligtvis 
ansiktet framför mig, men jag ser det inte som en bild. Ser bilder gör jag ytterst 
sällan, det har hänt vid några exceptionella tillfällen; det förekommer så sällan 
att det nästan alltid går år emellan. Oftast sker det vid insomnande och det 
handlar då inte om att jag försöker framställa eller föreställa mig bilder; bilderna 
dyker helt opåkallat upp för min inre syn. Oliver Sacks (1987) beskriver i avsnit-
tet ”En ström av minnen” i boken ”Mannen som förväxlade sin hustru med en 
hatt” hur en äldre kvinna hör musik på ett mycket konkret sätt, utan att någon 
musik finns att uppfatta rent auditivt. På liknande sätt uppfattar jag mina ”bil-
der”. Det är en overklighetskänsla i samband med upplevelsen.

Engelskans term ”image” kommer från latinets ”imago” som betyder bild. På 
svenska använder vi också bild som term, men dessutom en bleknad, konven-
tionaliserad metafor, det vill säga ”föreställning”. Metaforens källdomän med 
innebörden ”att ställa något före (framför) oss, så att vi kan se det” refererar 
tillbaka till den konkreta prototypiska seendebilden. Inte sällan då imagination 
(imagery) diskuteras påpekar man att det inte endast är fråga om visuella bilder; 
bild används metaforiskt även för andra modaliteter (exempelvis ljudbild).

Gärdenfors (1996) har, som jag tidigare sagt, uppfattningen att de mentala 
representationerna är organiserade på ett topologiskt vis snarare än på ett lingvis-
tiskt. Han använder begreppet konceptuellt rum och menar med det ett mentalt 
rum bestående av en klass av kvalitetsdimensioner vars inbördes relation alltså 
är topologisk. Han skiljer mellan två typer av konceptuella rum; å ena sidan de 
psykologiska och å den andra sidan de teoretiska, vetenskapliga rummen. Som 
exempel på ett psykologiskt rum, tar han upplevelser av färg, vars upplevelserum 
kan illustreras i en cirkel, färgcirkeln. De tre dimensioner som behövs för att be-
skriva den psykologiska upplevelsen av färg är kulör, mättnad och ljushet. Dessa 
tre utgör axlarna i det tredimensionella färgrummet. Vissa kvalitetsdimensioner 
är förmodligen medfödda, som exempelvis just färg, men också tonhöjd och de 
vanliga rumsdimensionerna höjd, bredd och längd. Andra är troligtvis inlärda, 
som massa och volym; åter andra är förutom att vara inlärda, också kulturbero-
ende. I likhet med Gärdenfors anser också Mandler (2005) och Talmy (1988, 
2000) att de mentala representationerna har en spatial organisation. Gibbs och 
Colston (1995) definierar föreställningsschema (image schema) som en dyna-
misk, analog representation av spatiala relationer och rörelser i rummet Detta 
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sätt att beskriva de mentala representationernas organisation, det vill säga som 
upplevelsedimensioner i ett psykologiskt rum, harmonierar väl med min uppfatt-
ning att vissa föreställningsscheman huvudsakligen bör uppfattas som en slags 
upplevelsegestalter.

Två viktiga aspekter av föreställningsschema 
En viktig parameter som har avgörande betydelse för hur vi uppfattar begreppet 
föreställningsschema är vad som fokuseras, påpekar Grady (2005), det vill säga 
antingen fokuseras de fenomenologiska, subjektiva upplevelserna eller de mentala 
representationer (strukturer) som individen skapar av den fysiska omgivningen. 
Det finns en fara med att alltför mycket betona föreställningsschemats struktur-
egenskaper menar Johnson (2005) och faran ligger i att det sker på bekostnad av 
de kvalitativa aspekterna.

Ytterligare en företrädare för dem som vill betona de fenomenologiska, sub-
jektiva upplevelserna är Gibbs (2005). Han lyfter fram proprioceptionen, det vill 
säga information som rör balans, kroppshållning och kroppsrörelse (kinestesi). 
Här ingår till exempel förmågan att kunna avgöra de egna kroppsdelarnas po-
sition. Han anser att det är ett åsidosatt men viktigt kroppsligt system. Att det 
fått en undanskymd plats beror antagligen på, säger han, att det traditionellt 
inte ansetts som ett perceptionssystem med uppgift att presentera världen för 
medvetandet (the mind). 

En delaspekt av det fenomenologiska, subjektiva upplevandet är den dyna-
miska aspekten. Enligt Dewell (2005) har denna aspekt av föreställningsschema 
alltför mycket kommit i skymundan. Han citerar Johnson (1987) som definierar 
föreställningsschema som ”dynamic pattern rather than fixed and static images”. 
Föreställningsschemana är “structures of an activity by which we organize our 
experience in way that we can comprehend” och vidare är de enligt Johnson 
“flexible in that they can take on any number of specific instantiations in varying 
contexts” (Johnson 1987 s 29-30).

Det finns ett paradoxalt förhållande mellan upplevelse och verklighet, menar 
Clausner (2005). När vi betraktar exempelvis ett äpple tycker vi oss uppleva nå-
got av verkligheten. Det vi upplever av verkligheten i form av äpplet finns emel-
lertid endast på något sätt i våra huvuden (och det är inte det verkliga äpplet). 
Det är med andra ord ett avstånd, ett gap, mellan vår upplevelse och verklig-
heten, och detta gap har ännu inte blivit förklarat. Vi känner igen dessa tanke-
gångar från Ricoeur som hävdar att vi inte har någon omedelbar tillgång vare sig 
till världen eller till oss själva; endast genom språket kan vi förstå oss själva och 
världen omkring oss. Även om det troligtvis är som Ricoeur säger, att språket är 
vår förbindelselänk med verkligheten, så har ingen semantisk teori ännu kunnat 
förklara vad kvalia egentligen är (Clausner 2005).

Detta är en av de två aspekter som jag ser som centrala för förståelsen av be-
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greppet föreställningsschema, det vill säga betydelsen av kvalia. Valet av term 
påverkar hur vi uppfattar en företeelse och termen ”experiential gestalt” betonar 
starkare den fenomenologiska, subjektiva upplevelsesidan, kvalia hos fenomenet, 
än vad termen ”image schema” kan göra. Inte minst därför att begreppet gestalt 
också har en för sammanhanget särskild och betydelsefull, fenomenologisk inne-
börd. Även om det skulle vara så som jag tidigare framkastat, att föreställnings-
schema (image schema) är en ersättningsterm för upplevelsegestalt (experiential 
gestalt) och som uppkommit som en kompromiss mellan den fenomenologiske 
Johnson och den lingvistiske Lakoff, kan jag inte se att det längre finns någon 
väg tillbaka; föreställningsschema (image schema) som term är idag alltför eta-
blerad. Och i enlighet med Ekberg (1999) väljer också jag att använda termen 
”föreställningsschema” som svenskt översättningsord för image schema, framför 
den andra möjliga termen, ”bildschema”. 

Den andra aspekten som jag anser betydelsefull är föreställningsschemanas 
emergenta och tillfälliga natur. Ytterligare en parameter är nämligen om vi  
uppfattar ett föreställningsschema som en varaktig mental representation eller 
som en tillfällig, kortvarig länkning mellan sensoriska upplevelser och koncep-
tualiseringar av idéer (Gibbs 2005).

“It is even possible that image schemas are not specific properties of the mind but re-
flect experiential gestalts that never get encoded as explicit mental representations.” 
(Gibbs 2005 s 114; kursiveringen är min)

Min uppfattning är i linje med den Gibbs (2005) här framför, det vill säga, att 
föreställningsscheman troligtvis är att betrakta som emergenta konstruktioner 
on-line. Det innebär inte att inte vissa rudimentära mönster för hur tidigare upp-
levelser har gestaltat sig påverkar hur en ny, likartad upplevelse upplevs. Minnet 
har traditionellt betraktats som en separat del av medvetandet där informationen 
är representerad i abstrakta, symboliska termer. Om man bortser från procedur-
minnet, så har den traditionella uppfattningen varit att informationen inte bara 
är abstrakt utan också icke-kroppsligt förankrad (disembodied). Gibbs (2006) 
visar dock att mycket av senare års forskning stöder tanken att föreställningsför-
måga (imagery), minne och resonerande är intimt förknippade med kroppslig 
aktivitet, vilket innebär att högre kognitiva processer kan betraktas som ”situa-
ted, embedded and embodied”. Att det är så hindrar dock inte, poängterar Gibbs 
(2006), att kognition också kan vara beroende av abstrakta, icke-kroppsliga in-
formationsprocesser.

Föreställningsscheman skulle kunna förstås, menar jag, som en variant av 
mentala representationer, kanske som en tredje typ vid sidan av ord och bild. 
Det är framförallt olika upplevelsekvalitéer som förmedlas, eller med andra ord 
kvalia. Eftersom föreställningsscheman, som jag ser det, består av särskilda upp-
levelsedimensioner kan man också tala om dem som upplevelsegestalter. Upp-



98

levelseaspekten är särskilt framträdande för de två scheman som är fokus i av-
handlingen, nämligen KRAFT och BALANS. Dessa båda är oupplösligen bundna till 
varandra. Att balansera innebär att fördela krafter av olika slag. Det som då sker 
låter sig bättre beskrivas genom orden ”upplevelsegestalt sprungen ur ett åter-
kommande mönster av kroppsliga erfarenheter” som Gibbs uttrycker det nedan, 
än av ordet ”föreställningsschema”, som implicerar ”att något ställs före (framför) 
oss, så att vi kan se det”.

Gibbs (2005) är, både i citatet ovan då han poängterar att ”föreställnings-
schema reflekterar upplevelsegestalter” och i följande citat, mycket explicit i sin 
uppfattning, föreställningsschema och upplevelsegestalt är synonyma begrepp: 

“Image schemas are generally understood as “experiential gestalts” that arise from recurring 
patterns of embodied experience.”  (Gibbs 2005 s 113)

En alternativ ståndpunkt vore att uppfatta vissa föreställningsscheman som upp-
levelsegestalter. Det innebär att vi skulle kunna räkna med fyra olika representa-
tionsformer, (1) språkliga symboler (propositional), (2) bilder (rich image) (per-
ceptuell), (3) föreställningscheman (image schema) och (4) upplevelsegestalter 
(spatial/proprioception). Om Gibbs anser att föreställningsscheman huvudsakli-
gen bör uppfattas som upplevelsegestalter, menar jag att upplevelsegestalter kan-
ske kan användas specifikt för den kroppsligt, upplevelsenära proprioceptionen. 
Detta gäller alltså i hög grad de två gestalterna KRAFT och BALANS.

Force Dynamics och ett notationssystem
Talmy (1988, 2000), har i detalj undersökt de kraftstrukturer som finns i språket 
och har introducerat den övergripande termen force dynamics för dessa struk-
turer. Force dynamics har en strukturerande funktion och är verksam på alla 
språkets nivåer, både de grammatiska och de lexikala. I kapitel åtta kommer jag 
att använda Talmys notationssystem för att beskriva informanternas metaforan-
vändning. För att illustrera denna semantiska kategori, använder Talmy följande 
två begrepp som motsvarar två semantiska roller: Agonist kallar han den som 
står i fokus, den som utsätts för kraftutövningen. Antagonist kallar han den som 
utövar kraften. Han har lånat dessa termer från fysiologin, där de används för 
motstående muskelpar. Agonisten betecknas med en cirkel och Antagonisten 
med en konkav figur (4.2a).
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Såsom språket använder force dynamics, antas en entitet ha en inre tendens att 
manifestera kraft. Kraften kan vara konstant eller tillfällig, men den är aldrig 
utifrån kommande. I språket görs också en distinktion mellan kraftens tendens 
mot rörelse eller kraftens tendens mot vila. I diagrammet åskådliggörs tendens 
mot rörelse med en pil och tendens mot vila med en stor prick (4.2b) placerad i 
Agonisten. (se figur 4.3b) Ingen tendens markeras i Antagonisten eftersom den-
nes tendens förutsätts vara den motsatta till Agonistens.

Ytterligare ett begrepp som hänger samman med motsatta krafter är deras 
relativa styrka. Den entitet som är kapabel att manifestera sin krafttendens gen-
temot sin motståndare är starkare. I diagrammet åskådliggörs det med ett plus-
tecken placerat i den starkare entiteten (4.2c) och om så behövs, ett minustecken 
placerat i den svagare. I enlighet med sina inbördes styrkeförhållanden ger de 
motsatta kraftentiteterna slutligen upphov till ett resultat. Detta resultat repre-
senteras av en linje under Agonisten och på linjen finns antingen en pil för aktion 
eller en stor prick för motsatsen (4.2d). 

Utifrån dessa distinktioner kan de fyra mest grundläggande kraftstrukturella 
mönstren urskiljas – alla stabila tillstånd med avseende på kraft. I den första av 
dessa representationer (4.3a) har Agonisten en inre tendens till vila, men genom 
den starkare Antagonistens kraft, tvingas Agonisten ge upp sitt motstånd och 
låta sig flyttas. Även i (4.3b) är Agonistens tendens att vara vilande, men nu är 
den starkare än den kraft den utsätts för och förmår därför att manifestera sin 
tendens att behålla sin plats. I (4.3c) är Agonistens tendens nu att vara i rörelse 
och även om det finns en motkraft är Agonisten den starkare och kan därför ge-
nomföra sin rörelse. Slutligen i (4.3d) har Agonisten en tendens mot rörelse, men 
denna gång är Antagonisten starkare och blockerar effektivt Agonistens tendens 
att röra sig. Om det i (4.3b) handlar om att bli hindrad så är det i (4.3d) mer en 
fråga om att bli blockerad. 

a.Kraftentiteter   b. Inre krafttendens
Agonist     mot rörelse 

Anatagonist    mot vila 

c. Styrkebalans   d. Resultatet av kraftinteraktionen

den starkare   rörelse

den svagare   vila

Figur 4.2 . Talmys (2000) notationsapparat för att illustrera hur force dynamics arbetar.
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Av dessa fyra grundläggande force dynamics-mönster har varje par en faktor 
gemensam. Som Talmy har arrangerat diagrammet i matrisen ovan (figur 4.3), 
fångar varje linje en gemensam egenskap. I den översta raden, (a,b) är det den 
inneboende tendensen hos Agonisten att förbli i vila, medan det i nedre raden 
(c,d) är tendensen mot rörelse som är gemensam. I den vänstra kolumnen (a,c) är 
det gemensamma att resultatet av kraftutövningen är att Agonisten är i rörelse, 
medan resultatet i den högra kolumnen, (b,d) är att Agonisten är i vila. Den linje 
som går diagonalt med början i det översta, vänstra hörnet, (a,d), utgör de fall 
då Antagonisten är starkare och detta fångar ett utvidgat orsakssammanhang. 
Dessa fall utgörs av de tillfällen då resultattillståndet är i strid mot Agonistens 
inre tendens, och är ett resultat av Antagonistens närvaro och som inte annars 
skulle ha inträffat. Den diagonala linje som börjar i det översta, högra hörnet, 
(b,c), innefattar de fall där Agonisten är starkare och fångar därför en faktor som 
kan beskrivas som ”trots allt”.

KRAFT-gestaltens olika variationer
Johnson (1987) talar om föreställningsscheman som upplevelsescheman och han 
beskriver deras inre struktur som gestalter – upplevelsegestalter. Gestalt ska här 
uppfattas som en koherent, meningsfull, sammanhållen helhet i vårt upplevande 
och vår kognition. Ett av de exempel han ger för att tydliggöra begreppet upp-
levelsegestalt är den om kraft. Kraft har några särskilda kännetecken, menar 
Johnson, och dessa är följande: Vi upplever alltid kraft genom interaktion, antin-
gen genom att kraften utövas mot oss själva eller mot något objekt i vår percep-

Agonistens tendens
 (a,b): till vila
 (c,d): till rörelse

Agonistens resultat   
 (a,c):  rörelse
 (b,d): vila

Agonistens kraft i förhållande 
till Antagonisten
 (a,d): mindre
 (b,c): större

(a) Bollen fortsatte att rulla eftersom 
vinden förde den framåt.

(b) Skjulet stod kvar trots att 
vinden blåste hårt.

(c) Bollen fortsatte att rulla 
trots det sträva gräset.

(d) Stocken låg kvar i sluttningen 
eftersom där låg en grushög

Figur 4.3  Kraftstrukturernas grundläggande stabila tillstånd (efter Talmy 2000; översättningen är min)
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tuella närhet. Oftast är ett objekts rörelse i rummet involverad. Johnson talar om 
denna rörelse i rummet som en vektor, en kurs. Den kurs en kraft har upplevs 
som en väg. En kraft har alltid ett ursprung, en källa och har också alltid ett mål. 
Krafters olika styrka kan man mäta och vi talar då om intensitet. Och slutligen, 
eftersom kraft upplevs genom interaktion, kommer alltid kausalitet att vara in-
blandad. Dessa komponenter utgör, enligt Johnson, de olika grundelementen i 
gestaltstrukturen KRAFT. 

Följande sju kraftstrukturer anser Johnson vara de vanligaste och samtidigt 
de gestaltstrukturer med avseende på kraft som ständigt är verksamma i vår 
upplevelsevärld. 

1. Tvång (Compulsion)
2. Blockering (Blockage)
3. Motkraft (Counterforce) 
4. Avledande (Diversion)
5. Avlägsnande av hinder (Removal of restraint)
6. Möjliggörande (Enablement)
7. Tilldragande (Attraction)

Det är anmärkningsvärt att inte någon form av uppehållande kraft är represen-
terad i Johnsons kategorisystem. Eller är det kanske inte märkligt alls, utan helt 
enkelt ett uttryck för en genuint mänsklig upplevelse. Den metaforiska använd-
ningen av kraft handlar ofta om emotioner och då är de krafter som rubbar det 
stabila tillståndet viktigare än de som bibehåller det stabila tillståndet. Att vara 
och fortsätta förbli i ett stabilt tillstånd upplevs inte kräva kraft, åtminstone 
inte en explicit upplevelse av kraft. Från ett psykologiskt perspektiv har Heider 
(1958), i en klassiker, The Psychology of Interpersonal Relations, analyserat balans 
och obalans i människors mellanmänskliga relationer. (Inom parentes sagt är 
det också i denna bok han lägger fram sin så fruktbärande ”Attributionsteori”). 
Också Talmy (1988) refererar till Heider och hans syn på kraftspelet människor 
emellan. Talmys notationssystem för analys av fenomenet kraft som jag presen-
terat ovan har inspirerats av Heiders sätt att beskriva balanstillstånd. Människor 
verkar enligt Heider ha som mål att uppnå balanserade tillstånd och då balans 
råder föreligger inget behov av förändring.

Ett resultat av enkäterna i anslutning till mina experiment, som redovisas i 
kapitel nio, är att informanter inte uppfattar ”stödja” och ”värna” som ord med 
underliggande kraft. Däremot uppfattas ord som ”upprörd” och ”pressad” ha en 
underliggande kraft. En försiktig slutsats man kan dra av detta resultat är att en 
individ endast upplever krafters närvaro då stabila, balanserade, tillstånd äventy-
ras, inte då sådana tillstånd bibehålls. Detta är i överensstämmelse med Johnsons 
kategorisystem och med Heiders balansteori.
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Emotioner och upplevelsegestalten KRAFT

Redan i inledningskapitlet beskrev jag de tre teser jag driver i avhandlingen. Den 
tredje tesen handlar om kraftdynamiska upplevelsegestalter i självmedvetandet 
och härrör från den kvalitativa och utforskande studien som beskrivs i kapi-
tel fem. Där framkommer att vissa föreställningsscheman är återkommande då 
människor berättar om sina självbiografiska minnen. De scheman som identifie-
ras är VÄG, UPP/NER, LJUS/MÖRKER, BEHÅLLARE, PROCESS, KRAFT och BALANS.

KRAFT-schemat är av särskilt intresse av tre skäl: För det första därför att det 
återfinns i samtliga livsberättelser. För det andra därför att det uppvisar stor vari-
ationsrikedom. För det tredje därför att det i sig rymmer och flätar samman flera 
av de övriga schemana. En förklaring till varför KRAFT-schemat är så framträ-
dande i självbiografiskt minne, kan sökas i det faktum att emotioner ofta använ-
der KRAFT som metafor och att emotioner är centrala för självbiografiskt minne. 
Enligt Conway (2005) är självbiografiska minnen i första hand centrerade kring 
lyckade eller misslyckade måluppfyllelser och oavsett utgången av dessa ger de 
alltid upphov till emotioner, positiva eller negativa.

De metaforer som används för att uttrycka emotioner uppvisar stor variation 
på en specifik nivå och speglar olika aspekter av emotionella upplevelser, men 
samtidigt verkar de flesta av våra välkända emotionsmetaforer vara instanser av 
en enda underliggande metafor nämligen EMOTION ÄR KRAFT. Kövecses (1990, 
2000) uttrycker det så att KRAFT är en ”master metafor”, en överordnad metafor 
för emotioner.

”…most of the well-known metaphors of emotion seem to be instantiations of a 
single underlying ´master metaphor :́ EMOTION IS FORCE.” (Kövecses2000 s 61)

Detta ger upphov till en betydande koherens i den konceptuella organisationen 
av den emotionella domänen, ett stort och intrikat system som är organiserat 
kring det generiska begreppet kraft. Om man använder Fauconniers (1997) och 
Turners (1996) begrepp ”generic space” kan man säga att emotion och alla dess 
källdomäner delar samma generiska space, nämligen ”the space of force”. Med 
Gärdenfors (1996) terminologi kan vi tala om ”emotionernas konceptuella rum” 
och detta rum sammanförs alltså med ”krafternas konceptuella rum”. De upp-
levelsedimensioner som olika fysiska krafter ger upphov till överförs metaforiskt 
till emotionernas psykologiska värld och dessa upplevelsedimensioner är det som 
kommer att definiera de olika emotionerna.

Emotionerna har alltså adopterat ”kraftens upplevelserum” och KRAFTENS rum 
har i sin tur som sitt epicentrum BALANS-schemat. Oavsett hur man ser på balans 
så har det en fundamental koppling till krafter av olika slag. Från olika perspektiv 
har forskare studerat fenomenet balans och Johnson (1987) ägnar stort utrymme 
åt BALANS-schemat och refererar bland annat till Arnheim, vars analys utgår ifrån 
ett visual-perceptions- perspektiv. I de empiriska undersökningarna i kapitel åtta 
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kommer jag att återkomma till Arnheims analys liksom till Heiders balansteori. 
Balans är något vi lär med våra kroppar, inte något vi förstår genom en uppsätt-

ning regler och begrepp (Johnson 1987 s 74). Ett litet barn ställer sig upp, vacklar 
till och ramlar i golvet. Det försöker igen och åter igen. För att bli en liten Homo 
erectus måste barnet klara balansakten och att balansera är en förbegreppslig, 
kroppslig aktivitet som inte kan beskrivas propositionellt och heller inte läras in 
genom regler. När förmågan väl en gång är inlärd kan den transformeras, genom 
metaforiska processer, till andra områden av upplevelser. Om någon exempelvis 
säger: “Jag är inte i balans idag” tolkar vi inte det yttrandet som om personen 
oupphörligen och på ett konkret sätt verkligen faller till marken, utan vi tolkar 
det psykologiskt och förstår det som ett metaforiskt uttalande. Personen menar 
att hon mentalt sett är i upplösning, det vill säga, hon känner det som om hennes 
”själv”, inte längre går att hålla ihop.

 I de två tidigare kapitlen, två och tre, har jag lagt fram min första tes i  
avhandlingen som handlar om självbiografiskt minne. I detta sammanhang 
presenterade jag en modell av Conways självminnessystem i termer av Meads 
symboliska interaktionism (se kapitel tre). I den modellen antas ”det arbetande 
självet” oscillera i en balansakt mellan de två minnessystemen, närminnet och 
det självbiografiska minnet. Min tredje tes är att denna process speglas i KRAFT-
schemats olika variationer och att det är fruktbart att, som Gibbs (2005), se fö-
reställningsscheman/upplevelsegestalter som attraktorer i det självorganiserande 
självmedvetandet. 

Föreställningsscheman som attraktorer
Gibbs (2005) tar hjälp av icke-linjära dynamiska system från kognitionsveten-
skapen (Freeman 2001; Kelso 1995; Port & van Gelder 1995; Thompson & 
Varela 2001) då han undersöker om föreställningsscheman är varaktiga mentala 
representationer eller enbart kortvariga konceptualiseringar av idéer, länkade till 
sensoriska upplevelser. En gemensam central tanke i dessa dynamiska ansatser 
är den att inlärning är en självorganiserande process som endast uppstår i system 
som är ”environmentally embedded, corporeally embodied, and neurally entrai-
ned by feedback”. Enligt självorganisationsteorin uppstår ordning i ett system 
runt omkring något man kallat ”attraktorer”. Dessa hjälper till att skapa och 
upprätthålla ett stabilt mönster i systemet. Gibbs (2005) föreslår att föreställ-
ningsscheman skall betraktas som attraktorer i det mänskliga självorganiserande 
medvetandesystemet. 

“For the present purpose, image schema may be described as emergent properties 
that arise from different “cycles of operation” constituting a personś  life and repre-
sent a kind of “structural coupling” between brain, body, and world. Image schemas 
reflect a form of stability within cognitive systems.” (Gibbs 2005 s 131)
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De slutsatser Gibbs (2005) drar är att, föreställningsscheman eller upplevelsege-
stalter, är skapade i flykten som en del av de simulerande aktiviteter som män-
niskor gör när de är engagerade i kognitiva uppgifter, som till exempelvis att 
förstå språkliga utsagor. Dessa upplevelsegestalter har emanerat utifrån ett åter-
kommande mönster av kroppsliga upplevelser, men de är inte avskiljda från sitt 
kroppsliga ursprung; inte heller är de strukturerade enheter som finns lagrade 
i långtidsminnet. I denna bemärkelse är upplevelsegestalter egenskaper fram-
sprungna ur det mänskliga självorganiserande systemet som återskapas och åter-
upplevs kontinuerligt under kognitiva och perceptuella aktiviteter. 

Det specifikt mänskliga visar sig i språket
Clausner och Croft (1999) betonar sin övertygelse om att det begreppsliga inne-
håll som ligger lagrat i det mänskliga språkets olika ord speglar kognitivt bety-
delsefulla aspekter av vad det innebär att vara människa.

“We believe that the class of concepts that are encoded in words in human languages 
is not an accidental collection of concepts, but represents a cognitively significant 
subset thereof whose structure is significant to human beings.” (Clausner & Croft 
1999 s 26)

Detta är en ståndpunkt som i hög grad sammanfaller med mitt sätt att betrakta 
semantiken. Detta kan också, menar jag, vara den bakomliggande orsaken till 
resultatet av mina experiment, det vill säga, att kraftmetaforiska ord verkar vara 
ständigt aktiverade hos människor i allmänhet. Förklaringen till denna stän-
diga aktivering skulle kunna vara att KRAFT är huvudmetafor för emotioner och 
emotioner i sin tur är den prioriterande faktorn som avgör vilka självbiografiska 
minnen som ska konstrueras, lagras och återkallas. Att vara människa innebär i 
hög grad att ha strävanden och personliga mål och dessa är alltid sammankopp-
lade med emotioner, oavsett om de personliga strävandena leder till framgång 
eller inte. Lyckas vi med det vi föresatt oss att uppnå, ger det upphov till positiva 
emotioner, misslyckas vi kommer vi att uppleva negativa emotioner. 

Filosofins och psykologins traditionella uppdelning av medvetandet i de tre 
fakulteterna, känsloliv, tankeliv och viljeliv, är en tredelning som också åter-
finns i folkteorin om självet. Dessa tre abstrakta aspekter av självet står i relation 
till varandra genom den metaforiska källdomänen FYSISK KRAFT, menar Kövecses 
(2000), och de förenas också i ett större metaforiskt system: KRAFTSYSTEMET. Om 
man använder Gärdenfors (1996) terminologi skulle vi kunna säga att dessa tre 
fakulteter, tanke, känsla och vilja, förenas i och delar samma konceptuella rum 
och att de kan beskrivas i likartade upplevelsedimensioner, dimensioner som 
konstituerar detta rum. Det som semantiseras på detta sätt är motiverat genom 
att vara det som är mänskligt nödvändigt. 
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Avslutning

Den kognitiva semantiken har varit fokus i detta kapitel och då särskilt begrep-
pet föreställningsschema. En tillbakablick på hur man historiskt och från olika 
perspektiv betraktat de båda begreppen kategorisering och mentala represen-
tationer inledde kapitlet. Traditionell metaforteori har därefter berörts, liksom 
Paul Ricoeurs metaforkritik. Centralt har dock den kognitiva semantikens me-
taforteori och begreppet föreställningsschema varit. I detta sammanhang har 
jag behandlat olika teorier som har som mål att förklara hur det går till då vi 
förstår metaforiska uttryck. En viktig aspekt är om metaforprocessandet också i 
sig involverar analogiprocesser, det vill säga, om ny betydelse skapas eller endast 
upptäcks. Min uppfattning är i linje med Ricoeurs; metaforen både upptäcker 
och skapar ny mening. 

En iakttagelse är att ”image” och ”imagination” är problematiska begrepp. 
En av de ståndpunkter jag framfört är att termen upplevelsegestalt är en i vissa 
sammanhang bättre benämning än föreställningsschema på den mentala entitet 
som åsyftas, särskilt vad beträffar kraftmetaforiska ord som är det jag fokuserar 
i avhandlingen. En annan ståndpunkt som jag framfört är att dessa föreställ-
ningsscheman eller upplevelsegestalter dessutom är skapade i ögonblicket, ”crea-
ted on-the-fly”, som Gibbs säger. Det innebär att de är emergenta och tillfälliga, 
inte permanenta och förlagrade entiteter i långtidsminnet. Upplevelsegestalten 
BALANS kan på detta sätt betraktas som attraktor i det självorganiserande självbio-
grafiska minnessystemet och KRAFT är det som strävar efter, upprätthåller men 
också upphäver balans.

I de fyra kommande kapitlen ska jag redovisa resultaten av den kvalitativa 
undersökningen där jag konstaterat att det finns vissa centrala föreställnings-
scheman i de minnen som är kopplade till den egna personen, det vill säga  
självbiografiska minnen, och till självmedvetna processer. De föreställningssche-
man som antas är VÄG, UPP/NER, LJUS/MÖRKER, BEHÅLLARE, PROCESS, KRAFT och 
BALANS. Mål och strävanden är det som anses driva det självbiografiska minnes-
systemet och dessa ger alltid upphov till emotioner, oavsett hur man lyckas i sina 
strävanden. Eftersom emotioner i stor utsträckning uttrycks i form av KRAFT-
metaforer är, inte förvånande, just de KRAFT-metaforiska schemana de som mest 
rikligt förekommer i människors livsberättelser. Kraftmetaforer verkar således 
vara särskilt betydelsefulla i självmedvetandet. För att pröva denna testimplika-
tion har tre psykologiska experiment genomförts och resultatet av dessa kommer 
jag att redovisa i kapitel nio.
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Del II -  
Empiriska Undersökningar 
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Kapitel  5

Metod för den kvalitativa studien

Hur är det möjligt för en människa att bära med sig minnet och upplevelsen 
av sig själv som något enhetligt genom ett helt liv? Detta är den övergripande 
frågan för min undersökning av det så kallade självbiografiska minnets innehåll 
och struktur. Linton (1986) vill att minnesforskare ska ta lärdom av hur biologer 
arbetar. Hon gör jämförelser med hur Charles Darwin, när han kom till Gala-
pagosöarna, började med att undersöka vilka arter som befolkade öarna. Kogni-
tionsforskare har, menar hon, i alltför liten utsträckning arbetat utifrån frågan: 
”Vad befolkar medvetandet/minnet?”

I avhandlingens empiriska kvalitativa del skall jag undersöka vilka minnen 
människor hyser rörande sig själva och sina liv, det vill säga, de minnen som är 
knutna till självet. Som jag visade i kapitel 3 har Conway (2005) i sin teori om 
det självbiografiska minnet, poängterat livsmålens betydelse: ”Cognition is dri-
ven by goal: memory is motivated” (Conway 2005 s 546). Mål och strävanden 
ger alltid upphov till emotioner, oavsett om vi lyckas uppnå våra mål eller ej. 
Emotioner är således det som till sist prioriterar vilka minnen som skall konstru-
eras. Den instans som gör prioriteringen är självet eller med Conways term, det 
arbetande självet. Conway beskriver denna instans som att den består av en unik 
målstruktur och en uppsättning självföreställningar (self-images). Att sträva mot 
tillstånd där olika självföreställningar stämmer överens är ytterligare ett av in-
dividens mål, som också är en del av prioriteringsprocessen. Självet konstruerar 
minnen och minnena skapar upplevelsen av att vara ett själv. Arbetssjälvet är 
agent, regulator och koordinator för denna prioritering och det som driver pro-
cessen är till syvende och sidst emotioner.  

I avhandlingen driver jag tre teser. Den första handlar om vilka delsystem 
som finns i det deklarativa långtidsminnet. En etablerad uppdelning är den efter 
Tulving (1972, 1983, 2002) som är dikotom och består av semantiskt minne och 
episodiskt minne. Mitt intresse i avhandlingen rör självbiografiskt minne och 
betydelsen av ett specifikt återupplevelseminne. Jag lägger fram en till Tulving 
alternativ modell, där återupplevelseminnets betydelse betonas genom sin di-
rekta koppling till självet. Resultatet av den kvalitativa undersökningen, som har 
med återupplevelser och reflektion att göra, redovisar jag i kapitel sex.  

I de insamlade minnesberättelserna har jag också försökt spåra underliggande 
mentala representationer och undersökt hur dessa representationer organiseras 
till narrativa strukturer i det självbiografiska minnet. Både våra minnen och tan-
kar anses vara narrativa till sin karaktär (Bruner 1987, 1994; Hydén 1995; McA-
dams 1980, 1985; Polkinghorne 1991; Rubin 1986; Sarbin 1986). Livsberättelser 
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är också det medium som jag använder för att studera det självbiografiska min-
net. Avhandlingens andra tes handlar om narrationens och självmedvetandets 
gemensamma samröre med självet och med tid, och att båda är intentionella och 
skapar mening. En fråga är också i vilken utsträckning som informanternas livs-
berättelser verkligen är narrationer. Resultatet av den undersökningen redovisar 
jag i kapitel sju

Att undersöka vilka underliggande föreställningsscheman som finns i självbi-
ografiskt minne utgör en viktig del av den kvalitativa undersökningen och denna 
undersökning tar sin utgångspunkt i informanternas bilder och livsberättelser. 
Avhandlingens tredje tes är att föreställningsschemana VÄG, UPP/NER, MÖRK/LJUS, 

BEHÅLLARE, PROCESS, KRAFT, BALANS, är centrala i människors livsberättelser. Det 
som driver det självbiografiska minnessystemet är strävanden och mål (Conway 
2005) och dessa ger alltid upphov till emotioner. Det som prioriterar vilka min-
nen vi skapar om oss själva blir därför emotioner (Conway 2002; Singer & Sa-
lovey 1993). Av föreställningsschemana är upplevelsegestalten KRAFT av särskild 
betydelse, vilket sammanhänger med den emotionella laddning som livsberättel-
ser har. Emotioner har som sin huvudmetafor KRAFT-schemat (Kövecses 2000), 
vilket förklarar varför kraftmetaforer är så rikligt förekommande i berättelserna. 
Om detta handlar kapitel åtta. 

Den experimentella delen, som redovisas i kapitel nio, har till syfte att med 
hjälp av lexical decision task och reaktionstider inom ett primingparadigm un-
dersöka om de kraftmetaforiska orden är särskilt viktiga för självmedvetandet. 

Deltagare och tillvägagångssätt
Datamaterialet som ligger till grund för den kvalitativa undersökningen i av-
handlingen har jag i ett första steg inhämtat genom att individuellt instruera 
informanter att rita en figur (bild) över sitt liv så som de retrospektivt betraktar 
det. Informanterna var mellan 20 och 52 år, 12 män och 19 kvinnor, samtliga 
högskolestuderande. Instruktionen som gavs löd: 

”Om du tänker på ditt liv och tänker på hur det har format dig – om jag nu ber dig 
att försöka åskådliggöra det i någon slags skiss eller figur – hur skulle den då se ut?”

Till sitt förfogande hade informanterna vitt papper, blyertspenna, radergummi 
och färgkritor. I de fall frågor uppkom angående utförandet av uppgiften (om det 
skulle vara en eller flera figurer, om man var tvungen att använda färgkritorna 
och så vidare) blev svaret att de själva fick välja hur uppgiften skulle genomföras. 
Omedelbart efter att de ritat sin bild, uppmanades de att fritt kommentera och 
berätta om den. Intervjuerna spelades in på band och transkriberades.

I en fördjupad intervjustudie och som ett andra steg valdes tio informanter 
bland de totalt trettien, alla studerande vid en högskola. Urvalet skedde enligt tre 
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kriterier: Att de utvalda hade sin hemmahörighet i olika institutioner, att de hade 
minst sex månaders avklarade högskolestudier bakom sig samt att de var minst 
fyrtio år fyllda. Syftet med urvalsförfarandet var att de skulle ha kommit så långt 
i livet att de hunnit forma en livsberättelse samt att också människor med olika 
intressen och erfarenheter skulle komma att ingå i studien. Någon representa-
tivitet i egentlig bemärkelse har jag inte eftersträvat. Kriteriet om akademisk 
bakgrund förklaras av vikten av att få informanter med förmåga att uttrycka sig. 
Vissa intervjupersoner tycks vara bättre än andra, som Kvale (1997) uttrycker 
det. Fem män och fem kvinnor födda mellan åren 1947 och 1959 kom att ingå 
som deltagare i denna del av undersökningen.

Datamaterialet består alltså av trettien informanters bilder och livsberättelser. 
Tio av dessa berättelser är mer djupgående intervjuer om det självbiografiska 
minnets innehåll och struktur. Det bör dock betonas att flera av de övriga infor-
manterna också avgav djupgående och rikliga livsberättelser.  

Barclay och Hodge (1990) använde sig av ett som de kallade ”villig lyssnare” 
paradigm, där informanterna helt enkelt ombads att berätta sin personliga his-
toria på vilket sätt de själva ville men med så många detaljer som möjligt. Deras 
undersökning har till sin uppläggning stora likheter med min studie. Jag bad 
också mina informanter att berätta sin livshistoria på det sätt de själva valde. 

Den struktur jag upprättat som stöd för intervjuerna bygger på McAdams 
(1985, 1990, 1993) teori, A Life-Story Model of Identity, där ett viktigt begrepp 
är kärnepisoder (nuclear episodes). Som jag uppfattar det är detta begrepp det mest 
centrala i hans teori. I samtal med informanterna använder McAdam dock ter-
men ”key event”. Så här beskriver han innebörden av begreppet i sin intervju-
manual:

”I am going to ask you about eight key events. A key event should be a specific hap-
pening, a critical incident, a significant episode in your past set in a particular time 
and place. It is helpful to think of such an event as constituting a specific moment 
in your life that stands out for some reason. Thus, a particular conversation you had 
with your mother when you were twelve years old or a particular decision you made 
one afternoon last summer might qualify as a key event in your life story. These are 
particular moments in a particular time and place, complete with particular charac-
ters, actions, thoughts, and feelings. An entire summer vacation – be it very happy 
or very sad or very important in some way – or a very difficult year in high school, 
on the other hand, would not qualify as key events, because these take place over an 
extended period of time. (They a more like life chapters.) For each event, describe in 
detail what happened, where you were, who was involved, what you did, and what 
you were thinking and feeling in the event. Also, try to convey the impact this key 
event has had in your life story and what this event says about who your are or were 
as a person. Did this event change you in any way? If so, in what way? Please be very 
specific here.”  (McAdams 1993, s 257)
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Av de åtta kärnepisoder som McAdams beskriver har jag i mina intervjuer frågat 
informanterna om följande fyra typer av kärnepisodiska minnen: höjdpunkts-
upplevelser (peak experiences), bottenlägesupplevelser (nadir experiences), vänd-
punkter och slutligen det allra tidigaste minnet. Ytterligare en fråga som jag 
hämtat från McAdams teori är den om ”livet som en bok”. Informanterna om-
bads avslutningsvis i intervjun att tänka tillbaka på sitt liv, som om det vore en 
bok, och därefter berätta vilka bokens kapitel i så fall skulle vara. 

En annan typ av minnen, som jag också bad informanterna försöka erinra sig, 
gällde självdefinierande minnen. Med detta begrepp, som är Singers och Saloveys 
(1993), avses emotionellt intensiva, livliga, ofta återkommande minnen, som har 
fokus inställt på långsiktiga livsmål. I samtalen med informanterna använde jag 
inte denna teoretiska term, självdefinierande minnen, utan jag klargjorde inne-
börden i lite varierande ordalag beroende på situationen. Något av följande var 
dock representerat: ”Ett minne som du skulle välja att berätta för någon som 
du ville skulle lära känna dig på djupet, ett minne som är betydelsefullt och 
fortfarande är levande för dig.” Conway (2005) betonar också i sin teori, The 
Self-Memory System, betydelsen av strävanden och mål i livet. Dessa livsmål 
är drivande då minnen produceras och strävandena ger upphov till emotioner, 
oavsett hur det går. På detta sätt är emotioner direkt kopplade till livsmålen och 
det som avgör om ett självbiografiskt minne skall konstrueras eller ej.  

Syftet med denna intervjustruktur var att få informanten att avge så mycket 
som möjligt av sina minnen, särskilt genuina minnen, återupplevelseminnen. I 
mina samtal med informanterna har jag försökt förhålla mig inte bara ”villigt 
lyssnande” (Barclay & Hodge 1988, 1990), utan också ”nyfiket borrande” såsom 
Linton (1986) förespråkar.

Intervjuerna genomförde jag i olika lokaler inom högskolan där en ostörd neu-
tral intervjumiljö gick att skapa. Endast en av intervjuerna skedde i informantens 
hem.  Eftersom jag eftersträvade stor följsamhet till informanterna varierade in-
tervjuerna tidsmässigt mellan 1,5 till 2,5 timmar. För att redan i transkriberings-
fasen kunna påbörja analysen, och för att få överblick och känsla för materialet, 
utförde jag ensam all överföring från ljud till skriven text av samtliga intervjuer. 
Betydande svårigheter är förbundna med transkriberingens reliabilitet och va-
liditet. Då man överför tal till text kan aldrig det personliga avtrycket av den 
som utför transkriberingen utplånas. Olikheter uppstår även om man använder 
samma transkriberingsregler (Kvale 1997). 

Analysmetod
De bilder som informanterna ritade var visserligen mycket olikartade, men ge-
mensamt för de flesta var att de bestod av ett fåtal element med enkla inbördes 
relationer. Några enstaka bilder bestod av konkreta illustrationer av viktiga hän-
delser i livet; flertalet av bilderna hade dock en abstrakt och mer övergripande 
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innebörd. Bilderna kategoriserades först efter sitt explicita innehåll. Exempel på 
en kategori som för ögat omedelbart, klart och tydligt avgränsar sig från övriga 
är kategorin ”träd/växter”. En annan kategori är ”väg” som ofta, men inte alltid, 
är explicit. I nästa steg analyserade jag bilderna med direkt utgångspunkt från 
den kognitiva semantikens begrepp om föreställningsschema. Det schema som 
då tydligast visar sig är just VÄG, men också UPP/NER och BEHÅLLARE är lätta att 
urskilja. Det är svårare att urskilja de mer abstrakta föreställningsschemana PRO-

CESS, KRAFT och BALANS, men även de finns närvarande i flera av bilderna. De 
flesta av informanternas figurer/bilder rymmer flera olika scheman.

Då livsberättelserna analyserades skedde detta också i två steg. I det första 
steget fokuserade jag det självbiografiska minnets innehåll och organisation och 
i det andra steget använde jag lingvistisk semantisk analys för att undersöka de 
metaforiska uttryck som informanterna använde.

Den analysmetod av berättelserna som jag använde i det första steget är en 
modifierad variant av den fenomenologiska metod Birgerstam (1999, 2000) ut-
vecklat. Hon beskriver hur man i det fenomenologiska analysarbetet urskiljer, 
särskiljer och klargör den studerade företeelsen och att detta sker i åtta olikartade 
men i varandra sammanflätade faser. I analysen förhåller man sig växelvis intui-
tiv och rationell till materialet.  

Analysen börjar redan vid intervjutillfället, eftersom jag själv genomfört alla 
intervjuer. Vid utskriftsarbetet blir ytterligare ett tillfälle att inte bara höra vad 
som berättas utan också lyssna till hur det berättas. Efter att överföringen från tal 
till text är klar har jag läste igenom hela ursprungsmaterialet.  

Vid genomförandet av intervjuerna har det varit viktigt att låta mötet med 
informanterna bli ett autentiskt möte mellan två människor där jag har försökt 
att förhålla mig intuitivt närvarande i det som den andre berättar om sitt liv. 
Samtidigt har jag försökt sätta mitt eget liv, mina egna erfarenheter och upp-
levelser, inom parentes. I denna fas skapas det fenomenologiska datamaterialet. 
Varje sådant möte sker i ett komplicerat samspel, som involverar flera nivåer 
av konstruktion. Informanten ger mig en berättelse, ”det berättade livet”, som 
grundar sig på de erinringar, ”det erinrade livet”, hon har av det liv hon levt, ”det 
levda livet”. De två första refererar till det sista, ”det levda livet”, som alltså utgör 
förutsättning för de två andra, men inte på ett oproblematiskt sätt, i betydel-
sen att de två senare speglar det första, ”det levda livet”. Minnesprocessen är en 
konstruktionsprocess och att erinra sig något är att rekonstruera något tidigare 
konstruerat. Berättelsen är även den en konstruktion. Vi har dock inget annat 
sätt, som Bruner (1987) säger, än att beskriva ”levd tid” i form av berättelser. El-
ler som Garcia Marquez (2002) uttrycker det:

”Livet är inte det som man levde, utan det som man minns och såsom man minns 
det för att berätta om det.”  
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Bilder och berättelser från en och samma person ser naturligtvis olika ut från tid 
till annan. Birgerstam (2000) menar att varje människa är en skissande varelse 
i ordets vida, metaforiska mening. Utifrån denna vida mening kan man se mitt 
material som just skisser. Hela livet gör människor medvetna och omedvetna 
skisser av sina liv; skapar och omskapar de inre föreställningarna utifrån de per-
sonliga minnen som tillsammans utgör deras livshistoria. Om en och samma 
person berättar om sitt liv vid flera tillfällen och för olika mottagare, kommer 
de olika berättelserna inte bara att vara påverkade av individens känslotillstånd 
och livssituation vid berättandet utan också av det komplicerade samspel som 
uppstår och skapas tillsammans med lyssnaren. De bilder och metaforer som 
jag här utgår ifrån skall alltså inte i något avseende uppfattas som statiska eller 
enhetliga. Tvärtom är deras kännetecken just att de är konstruktioner stadda i 
ständig förvandling. Konstruktion följs av rekonstruktion och så vidare i en livs-
lång process. Att betrakta de inre föreställningarna på detta sätt utesluter inte att 
man kan upptäcka mer varaktiga mönster i det sätt varpå de uppträder. Det finns 
underliggande principer som strukturerar den process som det självbiografiska 
minnet är, och även de inre föreställningar som minnet består av. Jag vill frilägga 
det självbiografiska minnet genom att analysera de berättelser och metaforer som 
människor skapar om sina liv. Det jag sökt efter är de mer varaktiga och generella 
drag som finns och som i så fall kan spåras i materialet.

Inledningsvis, det vill säga innan de uppmanas att berätta om sig själva och 
sina minnen, får informanterna alltså göra en skiss eller bild över sitt liv. Syftet är 
att komma närmare de imaginativa mentala representationer som inte är språk-
ligt kodade. När de gjort sin bild får de kommentera bilden och därefter ber jag 
dem berätta om sitt liv. I analysen av materialet, som alltså består av bilder och 
berättelser, har jag inte gjort någon åtskillnad mellan det som informanterna be-
rättat om bilden och den efterföljande livsberättelsen. Då jag presenterar bilderna 
i avhandlingen återger jag också delar av informantens kommentar till sin bild.

Min metod har ett hermeneutiskt inslag i så måtto att jag först bryter ner 
materialet i mindre enheter, betydelseenheter, och därefter betraktar dessa i lju-
set av hela berättelsen. Analysen fortskrider sedan i ett växelvis skärskådande av 
helheten och delarna, både hos varje informant var för sig, men också hos alla 
informanter sammantaget.

I det andra steget i berättelseanalysen fokuserar jag de metaforiska uttryck 
som förekommer i livsberättelserna och då använder jag lingvistisk semantisk 
analys. Analysen innebär att jag mycket noggrant läser texten och markerar de 
metaforiska uttryck som jag upptäcker. Upprepade genomläsningar krävs för att 
identifiera metaforerna, inte minst av det skälet att flertalet av dem är starkt 
konventionaliserade, det vill säga så införlivade med vanligt språkbruk, att de är 
svåra att upptäcka. De metaforer och metaforiska uttryck som jag på detta sätt 
identifierar analyserar jag sedan vidare genom att kategorisera och klassificera 
dem.
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Man kan säga att berättelseanalysen i det första steget, då jag använder den feno-
menologiska, hermeneutiska metoden, fokuserar VAD berättelserna handlar om; 
i det andra steget är fokus inställt på HUR berättelsen berättas och då tillämpar 
jag lingvistisk semantisk metod.
Det metaforiska uttrycket och bilden/figuren är tillsammans med livsberättelsen de 
spår som utgör datamaterial i den kvalitativa undersökningen och dessa, menar 
jag, förmedlar de inre föreställningar som bygger upp det självbiografiska minnet.

I de tre följande kapitlen ska jag redovisa resultatet av denna kvalitativa un-
dersökning. Kapitel sex handlar om hur återupplevelser, självmedvetande och 
reflektion visar sig i det självbiografiska minnet. Där argumenterar jag återigen 
för avhandlingens första tes, den tredelade modellen av det deklarativa långtids-
minnet där betydelsen av ett särskilt återupplevelseminne betonas. I kapitel sju 
diskuterar jag hur minnen organiseras till strukturerade berättelser i det själv-
biografiska minnet. Frågeställningen är i vilken utsträckning det finns verkliga 
berättelsestrukturer i livsberättelserna. Avhandlingens andra tes är att narration 
och självmedvetande är två inbördes beroende entiteter, som kännetecknas av 
dubbel kronologi, intentionalitet och sin förmåga att skapa mening. I kapitel 
åtta står metaforer och föreställningsscheman i fokus. Jag undersöker både bilder 
och språkliga uttryck och i detta kapitel fortsätter argumenteringen för avhand-
lingens tredje tes: De föreställningsscheman som finns i självbiografiskt minne 
är VÄG, UPP/NER, LJUS/MÖRK, BEHÅLLARE, PROCESS, KRAFT och BALANS. Och kraftme-
taforer har särskild betydelse i självbiografiskt minne vilket sammanhänger med 
det faktum att sådana minnen ytterst rör våra livsmål som alltid ger upphov till 
emotioner. Livsberättelser är därför starkt emotionellt laddade och kraft är hu-
vudmetafor för emotioner.

En testimplikation av den tredje tesen är att kraftmetaforer har en särskild 
betydelse för människor i allmänhet. I de experiment som redovisas i kapitel 
nio prövar jag den tanken och resultaten visar att kraftmetaforiska ord har kor-
tare reaktionstider än andra icke krafmetaforiska ord vid lexikalt beslutsfattande 
(lexical descision task) vilket talar för att KRAFT-schemat ständigt är aktiverat hos 
alla människor.
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Kapitel 6

Återupplevelseminnet

I den teoretiska bakgrunden, kapitel tre, där jag behandlade det självbiografiska 
minnet lade jag fram en alternativ modell till Tulvings dikotomisering av det  
deklarativa långtidsminnet. Min modell består i stället av tre delar: självbiogra-
fiskt minne, semantiskt minne och återupplevelseminne. I detta kapitel skall jag 
med exempel från mitt intervjumaterial argumentera för denna tredelade modell 
och för betydelsen av återupplevelseminnet. 

Det mesta i livsberättelserna kan man hänföra till allmänna kunskaper om det 
egna självet och fakta med anknytning till händelser i det levda livet. Ett exempel 
på detta är följande från informant 28:

”Jag är född i södra norrland. Mina föräldrar var skåningar, mamma jobbade i restaurang-
branschen och pappa arbetade på K2 i Helsingborg och så blev han förflyttad till LV 5 i 
Sundsvall och mamma följde ju med och så föddes jag däruppe. Och sedan så las LV 5 ner 
och de flyttade tillbaka till Skåne.   … Jag var ju tio år och jag började här i fjärde klass …  
Ja, jag hade ju vanan, jag kunde ju byta dialekt … Jag fick väl slåss lite i början …  man var 
ju avvikare som pratade uppländska eller Stockholmska som dom sa …men det var ju en 
tjänstemannastad, så här kom ju mycket barn utifrån … Ja och så började jag med idrott 
…. spelade fotboll och handboll  sånt som var stort här nere….det fanns inte ishockey här på 
den tiden… Skolan, ja den gick väl bra, jag har lätt att läsa så jag har väl haft bra betyg.  Då 
upplevde man väl inte skolan som nåt problem … mer än att man var lite busig.”

Detta gäller för samtliga berättelser även om det förekommer i olika omfattning. 
Vissa livsberättelser framstår mer som ett återberättande av en välstrukturerad 
berättelse än som en berättelse grundad på eller åtminstone i viss mån bestående 
av återupplevelseminnen. En av livsberättelserna i mitt material är utpräglat av 
denna karaktär. Detta talar för att en stor del av kategorin självbiografiskt minne 
är inkluderad i kategorin semantiskt minne, så som jag föreslog i min modell.

En av informanterna berättar om ett barndomsminne och gör i anslutning 
därtill reflektioner som på ett mycket tydligt sätt visar på kärnan i den problema-
tik som jag diskuterar i en av avhandlingens teser, nämligen att minnen med en 
återupplevelsekomponent – genuina minnen – utgör en speciell form av minnen 
och att detta förhållande inte uppmärksammas tillräckligt då det deklarativa 
minnet dikotomiseras i episodiskt och semantiskt minnessystem. 

”Jag hade ett minne som jag inte har längre. (skratt) Som jag hade under många många år. Jag 
kommer ihåg att jag hade det minnet från långt tillbaks. Det är svårt det där. 
/....../ Vad menar du med att du hade ett minne?
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 (skratt) Jag vet att jag har berättat för min mor. Det var när vi bodde… Jag kan väl ha varit en 
tre år. Vi bodde i ett höghus här i stan. Jag hade ett minne av att…Vi bodde på 7:e våningen 
och det började regna och åska och så ropade jag på min mamma att hon skulle komma ner 
och hämta mig. Jag var rädd för åskan. Jag hade ett klart minne av detta i många många år. 
Men nu kan jag inte komma ihåg att det hände. Men jag kommer ihåg det för jag har berättat 
det för min mor. Jag hade det nog till jag var 20 år gammal i alla fall. Och jag kunde känna 
det hur jag kände då. Jag var rädd för åskan. Men jag har inte det minnet längre.”

Är detta ett episodiskt eller ett semantiskt minne? Det spontana svaret måste 
vara att det är ett episodiskt minne, det vill säga en händelse som är kopplad 
till personen och som kan knytas till tid och rum. Men kontentan av informan-
tens berättelse är ”Jag vet att det var så men jag minns det inte.” Tulving (1989) 
anser att utmärkande för det semantiska minnet är att det ger upphov till ”veta-
responser”, medan episodiskt minne hör samman med ”minnas-responser”. Det 
återgivna minnet från min undersökning borde alltså vara ett semantiskt minne. 
Och samtidigt finns alla drag som definierar ett episodiskt minne där. Det är 
ett minne kopplat till informanten som person och som denne kan lokalisera i 
tid och rum. Därav följer att det är ett episodiskt minne. Distinktionen mellan 
episodiskt och semantiskt minne innebär en dikotomisering av det deklarativa 
minnet som skapar fler problem än det löser. Att det är ett självbiografiskt minne 
är uppenbart. Av något skäl har dock den fenomenologiska upplevelsekvaliteten 
gått förlorad i detta minne. Från att ha varit ett återupplevelseminne har det 
blivit ett självbiografiskt faktaminne.

Följande citat, som är hämtade från mina informanters livsberättelser, pekar 
på andra definitionsproblem. Av Brewers (1996) fyra grundtyper utgör dessa tre 
exempel på självscheman. 

”Jag är inte en sådan som kan bo på korridor.”
”En stor bit av mig är att ställa upp och ta hand om.”
”Jag är en typisk stadsmänniska.”

Hur ska dessa utsagor klassificeras – det vill säga i vilket minnessystem behandlas 
denna typ av information? Samtliga har det gemensamt att de är självrefererande 
men saknar fenomenologisk återupplevelsekomponent. De uttrycker allmänna 
kunskaper om det egna självet. De är en form av semantiskt minne som skiljer 
sig från övriga semantiska minnen genom att vara kopplade till den egna perso-
nen. Återigen, i den dikotomisering som distinktionen semantisk eller episodisk 
innebär hamnar denna typ av ”minne” utanför. Om däremot semantiskt minne 
och självbiografiskt minne tillsammans med återupplevelseminne är de tre kate-
gorierna som det deklarativa minnet består av och om deras inbördes relationer 
är sådana som framgår av figur 3.9, är klassificeringen entydig. 

I analysen av mitt material har jag bland annat fått användning för Brewers 
(1996) fyra grundläggande typer av självbiografiska minnen: återupplevelsemin-
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ne, självbiografiska fakta, självscheman och generiska personliga minnen. Här är 
några illustrationer från mitt material – denna gång av den grundtyp av minnen 
som Brewer benämner generiskt personligt minne.

”Jag kommer ihåg… Jag vet inte om jag hade börjat skolan, men det var till 1:a maj. Då hade 
min mormor alltid sytt nya klänningar till min syster och mig. Och så fick man gå i knästrum-
por. Det var första gången på året man fick ha knästrumpor. Men jag vet i alla fall att … 
Jag kommer ihåg just den klänningen för den var röd med vita prickar och min syster hade en 
likadan.Mormor sydde alltid likadant även när vi blev äldre. Men då sydde hon olika färger.
Jag vet att jag har haft en röd klänning med vita prickar, men om det är den gången när man 
fick ha vita knästrumpor på sig, det har jag inte riktigt klart.”

I en rad av minnen, som i detta fall då vår läggs till vår och hon till slut inte kan 
särskilja dem från varandra, skapas det som Brewer benämner generiska person-
liga minnen. I en av dessa vårar lyser den röda klänningen men i vilken går inte 
att säga. Denna typ av minne, som förekommer i flera varianter hos alla mina 
informanter, illustreras med de små trianglarna i figur 3.9.

Nedan följer ett annat exempel på generiskt personligt minne med förankring 
i återupplevelseminne med flera sinnesmodaliteter representerade – syn- och hör-
selintryck, upplevelse av värme, av dofter – dessutom stark emotionell laddning. 
Men det finns också en osäkerhet huruvida det längre är fråga om genuina min-
nen. Det kanske är minnen som hon blandar ihop eller minnen som håller på att 
förlora sin autenticitet. 

”Jag kommer ihåg alla dessa kakor och alla julbord. Jag menar det är jättestarka minnen ifrån 
det. Faktiskt.Mycket mat (skratt) och mycket dofter.
 Och det kan jag känna vemod över, att den tiden är över. 
/…/ Då var man kanske 15 20 25 stycken och det var stimmigt och det var varmt och det var 
liksom…Ja det var härligt. Och när man ser…. Pappa filmade väldigt mycket sen när jag 
var riktigt liten med den här svart-vita, superåtta, vad det hette? Han har ju fört över det på 
videoband och det är ju så roligt att titta på. Det är ju fantastiskt att ha detta kvar. Även om 
det bara är åtta vita prickar som kommer och sen så ser man nåra händeroch kakor och så är 
det en unge som tittar ut och skrattar 
och så är filmen slut och så kommer det ett nytt kalas.
 (skratt)Det är roligt. Mycket av dom minnena jag har, vet jag ju inte om jag minns eller om jag 
har sett på kort. Man blandar ihop det?”

Upplevelser och föreställningar
Bergson (1896/1988) skiljer som jag tidigare nämnt mellan vanan och det genu-
ina minnet. Han menar att vanan (proceduralminnet) ”act our past experience 
but does not call up its image” (s 51). Det genuina minnet kännetecknas däremot 
av att det ger upphov till mentala bilder.
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Följande är ett exempel på ett genuint minne från min undersökning – ett åter-
upplevelseminne – som blir aktiverat genom att informanten ser fotografier från 
en för honom betydelsefull tid i livet.

”Ja, jag kan ju titta i vårt fotoalbum från den tiden och när jag ser dom här fotona så känner jag 
starkt av hur fruktansvärt dåligt jag mådde då. Det var framförallt en sommar – det måste ha 
varit sommarn 86 – mina föräldrarkom över till USA då och hälsade på och det var så…
 Och att titta på dom här bilderna är än idag…. Det är väldigt svårt. Jag kan se.. Jag tittar 
på mig själv på dom här fotona och riktigt känner hur fruktansvärt dåligt jag mådde.Jag kan se 
tillbaka på det, men det väcker starka känslor när jag ser dom där bilderna från den tiden.”

Det som här framförallt är uppenbart är att berättaren ger uttryck för en upple-
velse som innehåller emotioner. Han är åter berörd vid stunden för berättandet. 
Hans föreställningar innefattar inte bara mentala visuella bilder utan måste ses 
i en vidare betydelse.

 De föreställningar som följer vid återupplevelse av ett minne har inte oväntat 
stora likheter med perception (Barsalou 1999). Gärdenfors (2000) framhåller be-
tydelsen av en allt rikare inre värld för att tänkandet och minnet skall utvecklas. 
Den inre världen, våra mentala strukturer, benämner han ”föreställningar”. Gär-
denfors gör en distinktion mellan sensationer, perceptioner och föreställningar.

Termen föreställning syftar på den inre mentala representation som har skapats 
och som står för det som inte längre är närvarande i den yttre miljön. När vi 
använder begreppet mental bild avses med det inte nödvändigtvis en visuell bild 
utan det innefattar också andra bilder, doft-, ljud-, musikbild och så vidare.

”Nånstans vid 10 på kvällen så hör vi hur dom sjunger utanför, en bit bort, det är ju en buf-
fertzon. Vi går ut och det är ljus och grejer däruppe. Där står över halva byn - ungar och allt. 
Då står dom och sjunger för oss. För det vi gjort. Det var så tårarna rann på oss allihop. Och så 
fick vi frukt och blommor och kramar. Ja, den här rysningen nästan som i klass med att få barn. 
(skratt) Ja en höjdare. Nej, det är svårt att säga något annat.”

I detta minne finns flera sinnesupplevelser representerade. Ljudet av barn och 
vuxna som sjunger. Ljuset, kanske i form av facklor och fyrverkerier. De får frukt 
som ger både smak och doft. De får blommor som doftar och ger färgupplevelser. 
De får kramar som ger beröring. Hans reaktion är också mycket emotionell och 
ger tydliga kroppsliga uttryck. Tårarna rinner – det är en rysning.

Russell (1921) ansåg, som jag tidigare påtalat, att övertygelsen om att något 
verkligen ”har hänt” gör skillnaden mellan ett minne och en fantasi – båda kän-
netecknas av rika föreställningar (imagination). James (1890) poängterar också 
att: ”Minnet kräver mer än bara en datering av en händelse i det förflutna. Den 
måste dateras i mitt förflutna. Med andra ord måste jag känna att jag har direkt 
erfarenhet av det inträffade.” (s. 650, översättningen är min.) Här två exempel 
från mitt material som illustrerar detta: 
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”Och jag bara kände att jag försvann. Det var liksom ljust och varmt och skönt och tyst. Det 
var rent och tyst. Och det var så ljuvligt, så ljuvligt. Jag ville bara vara kvar där. Jag tyckte det 
var så skönt. Sen var det Fredrik som skrek. Jag blev nyfiken. Jag visste att jag hade fått en 
pojke och jag ville se hur han såg ut. Det kändes som om jag kastade av mig det ena duntäcket 
efter det andra. Och sen när jag då kom upp när jag såg rummet. Så skrek dom – ”vi klarar 
henne” och det var först då som mannen och jag överhuvudtaget förstod vad som hade hänt.”

”När dom sen skilde sig, så har jag klart minne av att min mor gärna ville hålla honom kvar. 
Kvinnor gör ju så tydligen. (skratt) Jag vet inte. Jag kommer så väl ihåg att hon stod i hallen 
och drog – att han inte skulle åka sin väg.”

Självmedvetande och reflektion
Självet och reflektion hör oupplösligen samman. Att människan har ett själv-
medvetande innebär att hon kan reflektera över sig själv. Reflektionen i sin tur 
kräver ett subjekt, ett själv, som kan ha fenomenologiska upplevelser att reflektera 
över. När reflektionen har det pågående upplevandet som föremål är reflektionen 
liktydig med introspektion. Reflektion över ett framtida scenario är antingen av-
siktligt planerande eller föreställda farhågor för oönskade händelseförlopp. När 
vi reflekterar över händelser i det förflutna är det liktydigt med att minnas.

Reflektion betyder ´åter böjá  och syftar på en ljusstråles återspegling då den 
träffar något blankt. I överförd bemärkelse används det om ”tankens krökning 
tillbaka mot sig själv” (Filosofilexikonet 1993). Man skulle kunna uttrycka det så 
att reflektera innebär att ta ett steg åt sidan och betrakta något på avstånd.

Endast ett medvetande som tillåter självmedvetande är förmöget att inta ett 
annat perspektiv än det som är inifrån den egna organismen med sitt ”här och 
nu”. Reflektion är en nödvändig förutsättning för det medvetna återkallandet 
av upplevelser och, det är som jag ser det, också det kitt som förenar självet 
med upplevelserna och emotionerna. Men det är något annat än minnet. Russell 
(1921) pekar på vikten av att särskilja reflektionen från minnesprocessandet. 

“The judgment that what is familiar has been experienced before is a product of reflection, 
and is no part of the feeling of familiarity, such as a horse may be supposed to have when he 
returns to his stable. Thus no knowledge as to the past is to be derived from the feeling of 
familiarity alone.” (s 169)

Att minnas är en mental resa i tiden, ett slags återupplevande av någonting som 
hänt i det förgångna eller en projektion av självet till en framtida händelse samt 
en förmåga att reflektera över dessa personliga, fenomenologiska upplevelser. 
Nedanstående citat inleder en artikel av Wheeler et al. (1997) vars syfte är att 
lägga fram en teori om det episodiska minnet. Det centrala är hur reflektionsför-
mågan och självmedvetandet möjliggör en mental resa i tiden. 
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“One of the most fascinating achievements of the human mind is the ability to mentally travel 
through time. It is somehow possible for a person to relive experiences by thinking back to 
previous situations and happenings in the past and to mentally project oneself into the antici-
pated future through imagination, daydreams and fantasies. In the everyday world, the most 
common manifestations of this ability can be referred to as ŕemembering past happeningś . 
Everyone knows what this phrase means and what it is like to reflect on personal experiencies, 
past or future, that are not part of the present. “
(s 331; kursiveringarna är mina.)

Följande fragment från en kvinnas berättelse i mitt material kan just karaktärise-
ras som en mental resa i tiden. Först går hon tillbaka några år i tiden, hon minns 
omständigheterna i samband med moderns död. Därifrån minns hon hur hon då 
projicerade sig själv in i ett framtida skeende, där hon oroades av att bli tvungen 
att ta hand om pappan.

”Ja, precis när hon dog så var det bara lättnad. Hon var sjuk i många år. Det var jättejobbigt 
på slutet. Man skulle köra in på sjukhuset. Åhhh Hon blev mindre och mindre och smalare 
och smalare och hade ondare och ondare.
Och allt det här…Det var ju det…Jag kunde ju riktigt se framför mig hur pappa skulle komma 
hem till oss och sen skulle jag ta hand om honom. Det var jag inte så jätte… Han får faktiskt ta 
hand om sig själv tänkte jag.Och det sa jag till honom. Det skulle jag väl inte ha sagt för då 
blev han lite så där…. Ja Jag ville inte att han skulle…Jag sa att jag förväntar mig att du ska 
fixa det här själv hemma då.”

I återupplevelser är det centrala draget att upplevelsen är kopplad till en form 
av självmedvetande (autonoetiskt medvetande). Självet här och nu, som skeen-
deform, blir medvetet om sig själv i det förflutna, som strukturform. Detta följs 
ofta av ett rikt flöde av mentala bilder. Minnet är som en kontinuerligt pågående 
omorganisation av det som varit. I återupplevelsen är individen nära fenomenen 
som om objekten var där; vi kan spåra dess ursprung i perceptionen. Reflek-
tionen omformar minnesupplevelserna genom att göra dem till språk och låser 
därmed fast dem i mentala strukturer. Minnets konstruktiva karaktär gör att 
omformning följer på omformning i en aldrig sinande ström.

Avslutning
Den empiriska, kvalitativa undersökningen om självbiografiskt minne som lig-
ger till grund för avhandlingen har visat på de svårigheter som uppstår då de-
klarativt (explicit) minne dikotomiseras i semantiskt och episodiskt minne. Det 
förefaller inte finnas någon fundamental skillnad mellan episodiskt och seman-
tiskt minne. Det handlar mer om att samma sorts minnen används på olika sätt 
av individen och att de delvis ingår i varandra. Däremot finns det, menar jag, 
en fundamental skillnad mellan de minnen som har en aktiverad emotionell 
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upplevelsekomponent och de som inte har det. Vissa minnen kan under lång tid 
bevara denna upplevelsekomponent medan andra minnen har tappat den ”värme 
och intimitet” som William James (1890) menade var typiskt för människan då 
hon tänkte tillbaka på sitt liv. 

En av teserna i avhandlingen är att det episodiska minnet, så som Tulving 
beskriver det, inte är ett fruktbart begrepp. Jag har istället tagit fram en modell 
som föreslår att det deklarativa långtidsminnet delas in i självbiografiskt minne, 
semantiskt minne och återupplevelseminne. Återupplevelseminnet är, hävdar 
jag, ett specifikt mänskligt minnessystem och detta betonas också i modellen 
genom att vara direkt kopplad till självet. 

All kunskap som finns i minnet har sitt ursprung i sinneserfarenheter. Det 
är självet som upplever dessa sinnesförnimmelser. Sinnesförnimmelser kan om 
de uppmärksammas, bli perceptioner som i sin tur kan ge upphov till mentala 
föreställningar som är frikopplade från sitt empiriska ursprung. Allt männis-
kan vet, vet hon genom upplevelser. Om inte självet är involverat känslomässigt 
i betydelsen och ger mening åt dessa mentala föreställningar kan vi kalla den 
lagrade kunskapen semantisk. Om däremot självet är känslomässigt engagerat i 
upplevelserna, kan man betrakta kunskapen som självbiografisk. 

Människan har en unik förmåga att kunna reflektera över pågående upplevel-
ser, förmodade upplevelser i en kommande framtid, likväl som återupplevelser 
av händelser ur det förflutna. Genom att binda samman dessa upplevelser till 
berättelser skapas minnen. Att narration och självmedvetande hör samman och 
att båda har nära samband med intentionalitet, mening och tid är en av de teser 
jag driver i avhandlingen. I nästa avsnitt ska jag därför också undersöka hur de 
narrativa strukturerna visar sig i informanters livsberättelser.
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Kapitel 7

Är livsberättelser verkligen narrationer?

I detta kapitel diskuterar jag narrationsbegreppet och dess tillämpning på livsbe-
rättelser med utgångspunkt i det kvalitativa empiriska material som jag beskrivit 
i kapitel fem, och som består av tio informanters livsberättelser.

Kännetecknande för den berättande, narrativa, texten är dess dubbla krono-
logi. Den inre tiden är den tid som förflyter mellan den första och den sista hän-
delsen i berättelsen, den yttre tiden är den tid det tar att berätta historien. Denna 
tudelning återfinns i all berättarteori och gör skillnad mellan VAD som berättas 
och HUR det berättas. Aristoteles använde termerna fabula och sjuzet. Andra 
termer är story och intrig samt händelser och diskurs.

Det finns inte nödvändigtvis någon mening i de händelser som utspelar sig i 
en människas liv, däremot skapar människor mening genom att i sina berättelser 
binda samman händelser i livet till meningsfulla helheter, till livsberättelser. En 
av de teser jag driver i avhandlingen är att narration och självmedvetande är två 
inbördes beroende meningsskapande funktioner i det självorganiserande system 
som självet utgör. Båda karaktäriseras av den dubbla kronologin, båda kräver 
intentionalitet och båda skapar mening.

Informanternas livsberättelser har förstås många likartade händelseelement, 
men eftersom varje person har en helt unik uppsättning upplevelser finns det 
därmed också ett oändligt antal möjliga berättelser. Ett sätt att skapa datama-
terialet vore att be människor skriva ner sin livshistoria. Jag har dock valt att i 
intervjuform skapa mitt material bland annat därför att man inte lika ofta skriver 
om vardagliga ting som man pratar om dem (Ong 1996). Dessutom har jag varit 
särskilt intresserad av att studera återupplevelseminnen, vilka jag anser vara en 
särskild sorts självbiografiska minnen. I dessa öppna intervjuer där jag har efter-
strävat stor följsamhet, har samtalet med informanterna erbjudit mig möjlighet 
att genom frågor förmå dem att generera minnen förbundna med återupplevelser 
i högre grad än om jag låtit dem skriva ner sina livsberättelser. 

Sättet att bygga upp intrigen är en av de viktigaste skillnaderna mellan det 
skriftliga och det muntliga berättandet (Ong 1996). Den skrivna berättelsen har 
en intrig som löper genom hela texten och denna kallar Ong för ”den kulmine-
rande lineära intrigen”. Den skrivna livsberättelsen har alltså en sammanfattande 
lineär intrig som binder samman de olika erfarenheterna och händelserna i livet. 
Den muntliga livsberättelsen har däremot sin tyngdpunkt i framställningen av 
olika episoder som inte nödvändigtvis binds ihop av någon sammanfattande in-
trig. 
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Narrativa gestalter
I den teoretiska genomgången, kapitel två, diskuterade jag hur identiteten kon-
strueras i berättelsens form. Intressanta beröringspunkter mellan berättelse, 
bild och metafor, som ytterligare visar på dessa metaforiska överföringar, har 
då framkommit. Människor verkar uppfatta de händelser som är relevanta för 
självet som systematiskt relaterade till varandra snarare än som slumpartat upp-
trädande. Detta tar sig uttryck i att de skapar berättelser om sig själva menar 
Gergen och Gergen (1988). Han poängterar berättelsens sociala förankring och 
diskuterar sex kriterier som är centrala för att en berättelse skall vara förståelig. 
Dessa är styrlinjer för människor då de skapar sina livsberättelser. 

1. Etablera en slutpunkt. En acceptabel berättelse måste ha ett mål, en hän-
delse som ska förklaras, ett tillstånd som man vill uppnå eller undvika. 
Slutpunkten är värdeladdad.

2. Välj händelser som är relevanta för slutpunkten (målet). När väl slutpunkten 
är vald är man är inte fri att välja vilka händelser som helst. Relevanta 
händelser är sådana som gör att man närmar sig eller avlägsnar sig från 
målet. Ovidkommande händelser bör undvikas.

3.  Ordna händelserna i följd. Den vanligaste ordningen är den tidsmässiga.
4.  Skapa en koherent identitet över tiden.
5.  Etablera kausala kopplingar.
6.  Skapa tecken som signalerar början och slut.

De narrativa konventionerna bestämmer inte helt vilka beskrivningar av livet 
som människor ger, men de inbjuder till vissa typer av tolkningar och motver-
kar andra. I figurerna nedan ser vi hur en överföring av betydelse från två olika 
områden sammanförs och åskådliggörs i en och samma bild. Gergen talar om 
dem som tre rudimentära narrativa former; stabil, progressiv och regressiv. Tids-
dimensionen blir åskådliggjord i horisontell riktning i ett plan från vänster till 
höger. Värderingsdimensionen kommer till uttryck genom vertikal riktning där 
den stabila formen antingen är under eller över ett förmodat neutralt nolltill-
stånd (figur 7.1). I de två andra är den positiva/progressiva formen uppåtgående 
medan den negativa/regressiva är nedåtgående (figur 7.2). 
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Figur.7.1 Rudimentära narrativa former: Stabila berättelser (Gergen och Gergen 1994).

Figur.7.2 Rudimentära narrativa former: Progressiv och regressiv berättelse (Gergen och Gergen 1994).

Gergen identifierar utifrån dessa tre rudimentära narrativa former, fyra urberät-
telsetyper: tragedi, romantisk komedi, ”så levde de lyckliga i alla sina dar” och 
romantisk saga – vilka kan grafiskt beskriver på detta sätt:
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Figur 7.3 Tragisk (N1) och romantisk komedi (N2). (Gergen och Gergen 1994).

Figur 7.4 ”Så levde de lyckliga i alla sina dar” (N1) och romantisk saga (N2).  (Gergen och Gergen 

1994).

Vi känner igen föreställningsschemana VÄG och UPP/NER och jag kommer att tala 
mer om dessa scheman i kapitel åtta kallat Balansörer.

Balans i berättelsen
Johnson (1987) räknar, som tidigare nämnts, med olika typer av gestaltstruk-
turer vid sidan av föreställningsscheman som är hans fokus. En av dessa andra 
gestaltstrukturer är det jag kallar ”narrativ gestalt”. Som vi sett har Gergen och 
Gergen (1988) identifierat narrativa konventioner som måste följas för att en 
berättelse ska vara förståelig. Tillsammans utgör dessa kriterier ett exempel på en 
”narrativ gestalt”. En informant har i sin livsberättelse sexton olika små berättel-
ser där KRAFT-schemat i olika variationer utgör centrum. I en av dessa berättelser, 
som jag också ska återkomma till, har jag brutit ut några passager för att visa hur 
BALANS-schemat ligger inbäddat i den narrativa figuren:
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”När mina värstingfasoner gick ur mig
…
 Då sitter vi där, han och jag - nionde klass - jättedåliga betyg. Inte en 
chans … att tänka på gymnasieskolan.
….
Då tar han en sån där enmeterslinjal och så krossar han den över bägge 
våra armar med en djävulens smäll. 
Vi fick stanna kvar. Han gjorde det inför klassen. 
….
Ni har ett år på er till det här med gymnasieskolan. Se till att prestera 
resultat annars djävlar får ni med mig att göra.
….
Vi började bruka allvar. …. Han upptäckte det och han stöttade oss. 
….
Så vi kom in på gymnasieskolan.”

Berättelsens centrum är det ögonblick då läraren smäller av linjalen mot de-
ras armar med ”en djävulens smäll”. Om en berättare i sitt framförande viker 
av för långt ifrån detta centrum kommer lyssnaren inte att kunna hålla den 
tänkta (imaginära) punkten, det vill säga berättelsens kraftcentrum kring vil-
ket allt kretsar, i sikte tillräckligt länge för att förstå berättelsen. Nummer två 
av de berättelsekriterier som Gergen (1994) identifierade, handlade om att välja 
händelser relevanta för slutpunkten (målet). Om ovidkommande händelser tas 
med i berättelsen, kommer berättelsen att bli svår eller omöjlig att förstå. Även 
här, inbäddad i den narrativa gestalten, kan vi se konturerna av de två centrala 
föreställningsschemana som jag identifierat i mitt material, nämligen KRAFT och 
BALANS. Berättelsens mål är en tänkt, imaginär punkt som de olika händelserna 
kretsar kring. Avlägsnar berättaren sig alltför långt ifrån denna punkt kommer 
berättelsen att kantra och bli oförståelig. Man skulle kunna säga att ovidkom-
mande händelseelement drar uppmärksamheten bort från centrum i berättelsen. 
Detta, att dra uppmärksamheten bort från det centrala, kan ses som ett uttryck 
för KRAFT-schemat, vilket i sig inrymmer föreställningsschemat BALANS. Implicit 
i den narrativa gestalten finns alltså olika föreställningsscheman närvarande där 
dessa två, KRAFT och BALANS, förefaller vara de mest betydelsefulla. 
Då jag granskat informanternas berättelser med avseende på den frågeställning 
jag vill belysa i detta kapitel – i vilken utsträckning livsberättelser är narrativa – 
har jag funnit att de tre olika typer av texter som Chatman (1989) identifierade 
– argumenterande, beskrivande och berättande – är användbara strukturer för 
att analysera livsberättelser. De argumenterande partierna är olika starkt fram-
trädande och i något fall mycket nedtonade, men de finns där. De beskrivande 
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partierna däremot är, inte förvånande, mycket omfattande. Beskrivningarna 
kan vara av kronologisk art eller röra en rad andra sakförhållanden. Ett flöde av 
omväxlande tidsmässiga beskrivningar, olika andra beskrivningar bredvid argu-
menterande partier samt narrativa sekvenser, har visat sig vara det sätt på vilket 
människor berättar om sina liv, åtminstone i mitt material. 
 Här ska jag nu presentera tre berättelser som på olika sätt skiljer ut sig från öv-
riga informanters berättelser med avseende på narration. 

Livsberättaren
Det är inte alla som i sin livsberättelse skapar narrationer. Några skulle jag kan-
ske hellre vilja kalla krönikörer, det vill säga, de återger i kronologisk ordning vad 
som hänt dem under livet (Roos 1992). Denne informant däremot är den ende i 
mitt material som försöker skapa en berättelse av sitt liv. Det framstår också som 
om det sker i stundens ingivelse. 

”Rätt så ordinärt liv, skulle jag vilja säga, fram till ….. Uppväxten och 
ungdomsperioden, det var det vanliga skola, gymnasieskola, det mili-
tära och sen var jag i Lund. 
När jag var 25 år då flyttade jag till USA och det var en stor grej i mitt 
liv. Fram till dess hade det liksom inte hänt något förutom det vanliga. 
Så det var ju det stora. 
Sen hände det lite andra grejer under den tiden. Jag fick reda på att jag 
hade MS och då i den vevan, i samband med flytten, drabbades jag av 
en mycket djup depression. Det är de tre stora sakerna som egentligen 
har hänt i mitt liv. … Vi bodde där i tio år och sen flyttade vi tillbaks. 
…. Det hände liksom ingenting innan dess. Det låter kanske lite kon-
stigt, men egentligen hände det ingenting som liksom utmärker en. 
…..
Först är det ingenting och så är det ingenting och så händer allt på en 
gång – det är väl så ungefär.”

Här kan vi ana informantens plötsliga, och som det verkar, kanske också intui-
tiva avsikt att skapa en berättelse. Han avslöjar inte alldeles från början den stora 
händelse som är centrum i hans liv. Han avbryter sig och låter den oavslutade 
meningen hänga i luften: ”Rätt så ordinärt liv, fram till ……” Han försöker 
upprätthålla ett visst mått av ovisshet hos lyssnaren och dröjer därför lite med att 
avslöja den viktiga händelsen. Att skapa spänning och väcka intresse är en viktig 
egenskap hos berättelsen enligt flera teorier som vi tidigare sett (Brewer & Lich-
tenstein 1981, 1982; Todorov 1969). Att lyfta fram särskilda händelser och låta 
andra, mindre viktiga, träda i bakgrunden, som informanten här gör, utgör en 
annan viktig egenskap som är utmärkande för berättelsen. Detta är berättelsens 
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dubbla kronologi och det som särskiljer berättelsen från krönikan – en uppräk-
ning av händelser i kronologisk ordning, i stort som i smått. Här låter han istället 
alla vardagligheter under skoltid och uppväxt bilda grund till den figur som är 
viktigast i hans liv, det vill säga åren i USA. 

… Så det är en annorlunda levnadshistoria från de flesta andras kan jag 
förstå. Jag passar inte in i profilen riktigt.”

Han säger avslutningsvis lite självmedvetet och med ett skratt: ”Jag passar inte 
in i profilen riktigt.” och det har han ju rätt i, men kanske inte bara på det sätt 
han själv tror.

Historieberättaren
Informanterna använder sig i olika hög grad av strategin ”berättelsen om …” som 
ett sätt att berätta om sitt liv. Att använda berättelsen som strategi innebär att 
individen berättar sin livsberättelse som en rad historier (narrationer) om olika 
händelser. Varje historia har en början och ett slut, en intrig och ett viktigt bud-
skap att förmedla som är knutet till och säger något betydelsefullt om deras liv 
– och som också bildar ett genomgående tema i livsberättelsen. 
 En av mina informanter har i sin livsberättelse sexton tydliga historier, samtliga 
centrerade kring någon variation av aspekten kraft. Varvat med dessa berättelser 
(narrationer) återfinns både kronologiska sekvenser och deskriptiva sekvenser. 
Vissa partier är också tydligt och starkt argumenterande. Han inleder sin livsbe-
rättelse med följande deskriptiva sekvens:

”Ungersk far och tysk mor – en blandning av ordning och fullständig 
oordning som ställt till det ibland. Jag brukar skoja om det. Halva jag 
är kaos och andra är en väldig ordning.”

Efter denna programförklaring, som det visar sig vara, följer så de sexton histo-
rierna, som alla är olika variationer på hur dessa krafter, ordning och kaos, drar 
honom åt olika håll. Historierna varvas med olika kronologiska och deskriptiva 
sekvenser samt argumenterande partier, som hos den här informanten är starkt 
framträdande. Vissa av hans berättelser är också i sig själva argumenterande. 
Följande berättelse har stråk av argumentation men är framförallt ett exempel på 
en fullödig berättelse. 

”När mina värstingfasoner gick ur mig
...Och jag kommer ihåg än idag när mina värstingfasoner gick ur mig. 
Det var en dag och det var en människa, en lärare, som ordnade det. Jag 
kommer ihåg det knivskarpt. Det var jag och min bästa kamrat – han 
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som också var värsting. Han var en ännu värre värsting. (skratt) Han 
hade till och med gått lite längre i dom här polisiära grejerna. Han 
hade gjort inbrott och sånt skit. Där hade jag nån konstig gräns, tror 
jag. Ja, han gjorde det och vi höll ihop ändå. Då sitter vi där, han och 
jag - nionde klass - jättedåliga betyg. Inte en chans med det vi hade i ba-
gaget att tänka på gymnasieskolan. En klassföreståndare som hette Per 
Karlsson. Han är verksam fortfarande. Vi pratar ofta om att söka upp 
honom. Vi har tyvärr inte gjort det än. Vi gör det nog en dag. Så satt 
vi med armarna framsträckta, så här lite nonchalant. Då tar han en sån 
där enmeterslinjal och så krossar han den över bägge våra armar med 
en djävulens smäll. Vi fick stanna kvar. Han gjorde det inför klassen. Vi 
blev så chockade (skratt). Vi förstod ju att vi hade gjort någonting, men 
det hade vi ju alltid gjort. Då sa han till oss: Jag vet, sa han, att ni är inte 
så dumma i huvudet som ni utger er för att vara. Och nu sätter ni i gång 
och pluggar, sa han. Ni har ett år på er till det här med gymnasieskolan. 
Se till att prestera resultat annars djävlar får ni med mig att göra. Just 
då, när vi gick ut, tänkte vi en djävla typ. Vi tyckte han var riktigt rälig. 
Men på nåt sätt sjönk det här in. Utan att direkt säga ”att nu börjar vi 
plugga” så började vi göra det. Vi började bruka allvar. Vi började tävla 
med varandra, vem som skulle vara bäst på proven. Han upptäckte 
detta och han stöttade oss. Jag tror att man fick tillbaka ”självkänslan”. 
Det blev roligt att förstå. Sen pluggade vi och det blev värre och värre. 
Vi gick väl från 1,5 hade man väl då i snitt till 3,8- 3,9. Väldigt högt 
steg (skratt) på ett år. Så vi kom in på gymnasieskolan.”

I denna berättelse är kraftcentrum, både i psykisk och fysisk bemärkelse, också 
berättelsens centrum, det vill säga det ögonblick då läraren smäller av linjalen 
mot deras armar med ”en djävulens smäll”. Det som händer har en orsak, de 
sitter där nonchalanta, och det får en verkan, de börjar bruka allvar. Berättelsen 
har en början, det är en särskild dag, och den har ett slut, de kommer in på gym-
nasieskolan. I inledningen väcker berättaren vår nyfikenhet. Någon kommer att 
göra något så att han, berättaren, förändras som människa. Vad kan det vara? 
Vi har den dubbla kronologin; händelserna inträffar i en bestämd tidsordning 
(fabula) och någon berättar om dem i en annan tidsordning (sjuzet). Vi har över-
raskningsmomentet, den djävulska smällen. De olika narrativa elementen, tid, 
rum, aktörer och händelser, finns där. Detta är alltså i alla avseenden en berät-
telse. 

Det balanserande tretalet som narrativ gestalt
Ytterligare ett exempel på en narrativ gestalt är ”det magiska tretalet”. En in-
formant, en 52 årig man, använder upprepade gånger tretalet som grepp i sitt 
berättande. Inte mindre än tolv gånger är detta klart avläsbart i hans berättelse. 
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Exempelvis då han berättar om de maträtter han lärt sonen laga innan han ska 
flytta hemifrån eller de hushållerskor som, efter moderns död, på prov fick arbeta 
hos fadern. Tretalet kommer också igen i den bild/figur (visualisering) han gör 
och som jag skall återkomma till i nästa kapitel. Den består av tre stiliserade träd 
i olika färger. Här kommer den mörka svarta färgen att symbolisera det negativa, 
moderns död, medan den positiva barndomen och den harmoniska tillvaron som 
vuxen, får symboliseras av ljusa färger. 

Figur 7.5 Bild från informant 31.

”En väldigt ljus barndom. Sedan blev det mörkt. När jag hade gått 
två år i skolan avled min mamma. Så det var en mycket mörk tid, hela 
skoltiden. Jag fick ett ansvar mot övriga familjen. Ta hand om familjen 
– jag fick bli modersgestalten i familjen. Vi var många barn och jag var 
väl den som tog ansvaret för familjen. Så det var en mörk tid. Samtidigt 
som det var en positiv tid, för där kom mina egenskaper in, att vilja 
hjälpa. Det är något som har legat i mig från barndomen, att hjälpa 
andra människor. Det har funnits med hela tiden. … Jag har alltid levt 
med den längtan att hjälpa andra och den har ju gått i uppfyllelse – jag 
har ju hamnat bland de eleverna som verkligen behöver mig.”

Både den narrativa gestalten, med ”tretalet” som återkommande figur, som infor-
manten så ofta använder, liksom visualiseringen med de tre träden kan beskrivas 
som balansakter med ”gungbrädan” som metafor. Gungbrädan är ett exempel på 
och en illustration av balansbegreppet. Johnson (1987) talar om gestaltstrukturer 
och en viktig sådan är BALANS. Han urskiljer tre centrala prototypiska varianter 
av detta schema: kroppsbalans, ekvilibrium och vågbalans. Gungbrädan är en 
alltså en variant av vågbalans. 

Figur 7.6 Gungbrädan som prototypiskt föreställningsschema för BALANS.
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Denne informant, som använder tretalet som berättarstrategi, uttrycker också 
genomgående i sin berättelse stor livstillfredsställelse, trots många förluster och 
andra motgångar. Tittar man noggrant på citatet ovan kan man ana ett sökande 
efter mening i det som sker, särskilt i följande passage: 

”Så det var en mörk tid. Samtidigt som det var en positiv tid, för där 
kom mina egenskaper in, att vilja hjälpa.” 

Något mörkt och svårt vänds till något positivt. Genom att omskapa innebörden 
i händelsen blir den tillsammans med andra händelser i hans liv, till en koherent, 
sammanhängande och meningsfull helhet. Människor skapar mening i sina liv 
genom att i berättelsens form binda samman händelser till meningsfulla helhe-
ter, till livsberättelser.

Avslutning
Gemensamt för olika teorier om narration är först och främst identifieringen av 
berättelsens dubbla kronologi. Denna visar sig i skillnaden mellan berättelsens 
händelser (fabula) och det sätt de berättas på, diskursen (sjuzet). I förra kapitlet 
undersökte jag självmedvetandet och pekade på reflektionens betydelse för att in-
dividen ska kunna återuppleva något tidigare upplevt. Självmedvetandet känne-
tecknas också av en dubbel kronologi, som visar sig i skillnaden mellan en inre, 
subjektivt upplevd tid och en yttre, objektiv och uppmätbar tid och denna dub-
belhet utgör förutsättning för återupplevelseminnet. Självmedvetandets dubbla 
kronologi möjliggör ”en mental resa i tiden”. Narration och självmedvetande har 
således sinsemellan starka band, genom sitt dubbla förhållande till tid. Detta är 
också en av de teser jag driver i avhandlingen; narrationens och självmedvetan-
dets inbördes beroende. Ingen av dem kan förekomma utan att den andra följer. 
Båda utmärks inte bara av den dubbla tidsuppfattningen, utan också av sitt bero-
ende av intentionalitet och av den meningsskapande funktionen. 
 Det finns inte nödvändigtvis någon mening i de händelser som utspelar sig i 
en människas liv; däremot skapar människor medvetet och omedvetet mening 
genom att i sina berättelser forma, omforma och binda samman händelser i li-
vet till meningsfulla helheter, till livsberättelser. Den instans som skapar dessa 
berättelser är självet, eller arbetssjälvet som Conway (2002) kallar det. Han har 
valt termen för att accentuera att självet är en aktivitet, inte en entitet – en pro-
cess, inte ett tillstånd. I arbetssjälvet finns, menar Conway, en unik målstruktur 
och en uppsättning självföreställningar (self-images). I Conways teori, The Self-
Memory System, är mål och strävanden viktiga komponenter. Conway (2005) 
formulerar sig bland annat så här: 
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”Cognition is driven by goal: memory is motivated.” 
(Conway 2005 s 546)

Även i McAdams (1990) teori, A Life-Story Model of Identity, intar mål en fram-
trädande position. Han menar att strävanden och mål är som intrigen i en berät-
telse, det vill säga, livsmålen är den kraft som driver våra livsberättelser framåt. 

“There is no story without intention. Further, there may be no intention without story. “ (McA-
dams 1990 s 156)

Nästa kapitel, Balansörer, handlar om föreställningsscheman i självbiografiskt 
minne. Analysen tar sin utgångspunkt i de mål och strävanden som går att spåra 
i berättelserna och dessa mål är särskilt tydliga i de självdefinierande minnen 
(Singer & Salovey 1993) som jag ber informanterna berättar om. Dessa minnen 
utmärks bland annat av att de är starkt emotionella och kopplade till livsmål. 
Det föreställningsschema som jag finner vara mest centralt i livsberättelserna är 
upplevelsegestalten KRAFT. Detta hänger samman med berättelsernas emotionella 
laddning och att emotioner ofta uttrycks i termer av KRAFT (Kövecses 2000).
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Kapitel 8

Bilder, metaforer och  
föreställningsscheman i 
självbiografiskt minne 

Balansörer

I den kvalitativa empiriska undersökningen 
har jag låtit människor rita en figur eller bild 
över sitt liv och i anslutning därtill har jag 
låtit dem berätta sin livshistoria. De minnen 
som människor hyser om sig själva och sitt 
liv har jag försökt spåra genom att undersöka de bilder och de berättelser som 
de presenterat. Först har jag studerat minnenas innehåll och organisation. Av-
handlingens första tes om minnessystem och betydelsen av återupplevelseminnet 
kopplades då till det empiriska materialet. Därefter har jag granskat de narrativa 
strukturerna och ställt frågor om i vilken utsträckning livsberättelser verkligen 
är narrationer. Detta belyser avhandlingens andra tes att narration och självmed-
vetande intimt hör samman: båda har dubbel kronologi, är meningsskapande 
och drivs av intentionalitet. Slutligen har jag analyserat de bilder informanterna 
ritat över sina liv och de metaforiska uttryck de använt då de berättar om sina liv. 
Bilderna är, tillsammans med metaforerna och föreställningsschemana, det som 
framförallt är i fokus i den empiriska kvalitativa undersökningen. Detta är vad 
kapitlet Balansörer ska handla om. 

Materialet utgör grunden för avhandlingens tredje och sista tes, som säger att 
det finns vissa centrala föreställningsscheman i de minnen som är kopplade till 
den egna personen, det vill säga självbiografiska minnen, och till självmedvetna 
processer. Dessa föreställningsscheman är VÄG, UPP/NER, LJUS/MÖRKER, BEHÅLLA-

RE, PROCESS, KRAFT och BALANS. Det som driver det självbiografiska minnessyste-
met är mål och strävanden. Emotioner är genom sin koppling till målen det som 
prioriterar vilka självbiografiska minnen som ska konstrueras (Conway 2000; 
Singer & Salovey 1993). Eftersom emotioner ofta uttrycks i form av KRAFT-me-
taforer (Kövecses 2000), kommer KRAFT-schemat att vara särskilt betydelsefullt i 
självmedvetandet. Upplevelsegestalten BALANS kan betraktas som attraktor i det 
självorganiserande system som självmedvetandet utgör och KRAFT strävar mot 
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balans (Gibbs 2005). Båda dessa upplevelsegestalter framstår som centrala för 
förståelsen av hur identiteten upprätthålls. 

Berättelser som bilder och bilder som berättelser
Man skulle kunna karaktärisera informanternas bilder som en slags förtätade, 
kondenserade livsberättelser. Min metod var att låta informanterna först visua-
lisera dessa kondensat av sig själva, sitt liv, och sedan berätta om dem. Syftet var 
att på så sätt också nå de imaginativa representationerna, de som inte är språkligt 
kodade. 

Genom att visa olika informanters bilder och berättelser vill jag belysa resulta-
ten av mina undersökningar. Framställningen handlar alltså om de mest centrala 
och generella föreställningsschemana i datamaterialet. Dessa är VÄG, UPP/NER, 
LJUS/MÖRK, BEHÅLLARE, PROCESS, KRAFT och BALANS.  

Vart och ett av dessa föreställningsscheman kommer jag att exemplifiera i 
vardera två informanters bilder och berättelser. Genom dessa exempel hoppas jag 
kunna göra tydligt dels hur föreställningsscheman antas vara uppbyggda, dels 
hur metaforiska och metonymiska processer kan överföra mening från en domän 
till en annan domän. Människans unika förmåga att reflektera över sig själv och 
sitt liv, och därigenom skapa mer varaktiga mentala representationer, är funda-
mentet för det självbiografiska minnet och utgör också den domän som här står i 
fokus. Jag försöker fånga medvetandet som process genom att beskriva de meta-
forer och de föreställningsscheman som människor uttrycker genom språket.

Föreställningsschemana är inte är separerade från varandra på ett entydigt sätt 
utan glider in i varandra och utgör ibland varandras förutsättningar. Även på 
olika andra sätt flätas de samman. Därför kommer jag också att belysa de olika 
schemana med citat från informanter vilkas bilder inte är representerade. Detta 
ger en fylligare beskrivning av fenomenet självbiografiskt minne och dess olika 
aspekter. Genom att försöka beskriva även variationer såsom de visar sig i olika 
föreställningsscheman hoppas jag kunna ge fenomenet mer begripligt innehåll.

Centrala begrepp i detta kapitel är således mål, emotioner, kraft och balans. Jag 
börjar med att tala om självdefinierande minnen och beskriver där hur mål och 
strävanden är drivande i minnet och vilka uttryck detta tar sig i mitt material. En 
klassificering av de föreställningsscheman som jag anser vara centrala i det själv-
biografiska minnet presenteras därefter. De rumsliga, VÄG, UPP/NER, LJUS/MÖRK 
och BEHÅLLARE, utgör en grupp scheman, som de tre därpå följande, de dyna-
miska schemana PROCESS, KRAFT och BALANS kan avteckna sig mot. Efter denna 
klassificering visar jag alltså först hur de fyra rumsliga schemana och sedan de 
tre kraftschemana avspeglar sig i livsberättelserna och i bilderna. Avslutningsvis 
ska jag återigen diskutera livsmålens betydelse för människan självmedvetande 
genom att visa hur en dialektisk pendling mellan de två allmänmänskliga målen, 
autonomi och samhörighet, går att spåra i berättelserna. 
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Självdefinierande minnen och personliga mål

Avhandlingen handlar om de minnen som betyder mest för oss och den bety-
delse dessa minnen har för vår personlighet och vår identitet. Inte många min-
nesforskare har ägnat sig åt att undersöka sådana minnen. Ett undantag är Singer 
och Salovey (1993) som använder termen självdefinierande minnen för dessa be-
tydelsefulla erinringar. Dessa minnen karaktäriseras av att de är emotionella, 
livliga, upprepas ofta, är kopplade till andra minnen och att deras fokus antin-
gen är varaktiga projekt eller olösta konflikter. Singer och Salovey vill studera 
personligheten genom mål, minnen, bilder, fantasier och emotioner; inte genom 
abstrakta självrepresentationer. 

“Our central hypothesis is the following: What we continue to feel about events long 
after they have occurred may be a function of how relevant these remembered events 
are to the attainment of long-term goals.”  (Singer & Salovey 1993 s 51) 

Singer och Salovey (1993) definierar livsmål som “the context-free ideas individu-
als hold about how their ideal life would be” (s 55). Livsmål är alltså inte bundna 
till specifika handlingar, planer eller tidsperioder utan har en mer övergripande 
och abstrakt roll i en människas liv. 

Även Conway (2005) poängterar målens avgörande betydelse för minnesproces-
serna: ”Cogniton is driven by goal; memory is motivated” (s 546). Han gör också 
åtskillnad mellan de abstrakta representationerna av självet och de mer upplevelse-
baserade. Han använder begreppen självschema och självföreställning. Självsche-
man är individens mer permanenta kunskaper om sig själv och dessa kunskaper 
tillhör ”långtidssjälvet” (den självbiografiska kunskapsbasen). Självföreställning-
arna är däremot inte lagrade representationer utan snarare emergenta imaginativa 
processer. Dessa utgör tillsammans med den unika målstrukturen den instans 
Conway kallar ”arbetssjälvet”. Självföreställningar har alltså en naturlig koppling 
till individens livsmål såsom Singer och Salovey definierar dessa mål.   

I mitt material handlar de självdefinierande minnena framförallt om indi-
vidernas självföreställningar. De olika självföreställningarna kan vara kongru-
enta och avspeglar sig då i positivt emotionella minnen, som får en förstärkande 
funktion för individen. Självföreställningarna kan också vara disparata och ge 
upphov till negativa emotioner. Utifrån de självföreställningar som framkommer 
kan man härleda de livsmål som individen strävar mot.

Människor har naturligtvis mycket skiftande mål som de vill uppnå i livet, 
men jag menar, med stöd av Conway, McAdams och Singer och Salovey, att 
det finns gemensamma drag i människors målstrukturer. För det första är alltid 
två teman närvarande: verksamhetslust (agency) och gemenskap (community). 
För det andra strävar individen alltid efter kongruens mellan sina olika självfö-
reställningar. Självföreställningar är associerade med individens målstruktur på 
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så sätt att en individ med mål som handlar om makt och prestation har själv-
föreställningar som kan karaktäriseras i termer av oberoende, självständighet, 
kraftfullhet och kompetens. De självföreställningar som är associerade med ge-
mensamhetsmål är istället hjälpsamhet, lyhördhet och en önskan om att vara 
involverad med andra. 

De två temana, verksamhetslust och gemenskap, växlar förstås i betydelse 
mellan olika perioder i en och samma människas liv. Men människor är också 
sinsemellan olika i vilken betydelse de tillmäter de två temana i livet. I mitt ma-
terial tycker jag mig se tydliga skillnader mellan de som har verksamhetslust som 
främsta livsmål och de som har gemenskap. Endast tre sätter verksamhetslusten 
före gemenskapen men bara två informanter har mer uttalat ensidiga mål i sina 
berättelser: Den bittra akademikern som prioriterar verksamhetslusten och Den 
ömsinte sökaren som prioriterar gemenskapen med andra människor.

Kausala samband mellan själv, minne, mål, emotion och kraft
Den tredje av mina teser i avhandlingen är att kraftmetaforiska ord är särskilt 
betydelsefulla för människor. Logiken som denna tes vilar på ligger utlagd i de 
kausala samband som finns mellan själv, minnesprocesser, mål och strävanden, 
emotionella upplevelser, och slutligen upplevelsegestalten KRAFT. Jag har i den teore-
tiska delen, kapitel två, tre och fyra, redogjort för dessa samband och ska nu kort 
göra en sammanfattning. 

Conway (2005) poängterar i sin teori att det finns ett starkt samband mellan 
själv och minne. Självet, eller arbetssjälvet som är Conways term, är den mentala 
struktur som avgör vilka minnen som skall konstrueras och den minnesstruktur 
som därmed skapas är det som utgör självet. Även Singer och Salovey (1993) 
anser att självet är en samling minnen och frågan som då måste besvaras är: Hur 
skall det kognitiva systemet bestämma vad som ska fokuseras, samlas in och lag-
ras? Svaret Conway ger är att mekanismen, det som avgör vad som ska prioriteras 
vid minneskonstruktion, är emotion. En naturlig följdfråga blir förstås: Vilken 
funktion har då emotioner för självet och minnet? 

Leeper argumenterade redan 1948 för tanken att emotioner har en adaptiv 
funktion. Det innebär att emotioner hjälper till att prioritera inkommande in-
formation och fokusera uppmärksamheten på det som är viktigt för självet och att 
motivera självet att göra det som verkar vara det nödvändiga att göra i just den si-
tuationen. I motivationstermer kan vi använda begrepp som mål och strävanden 
i livet för att fånga vad som är viktigt och nödvändigt. 

Att vara människa innebär att ha mål och strävanden och oavsett utgången, 
så ger de upphov till emotioner. Lyckas vi i våra strävanden leder det till positiva 
emotioner; misslyckas vi, blir resultatet negativa emotioner. På detta sätt kopplas 
självbiografiska minnen samman med mål och strävanden och det kitt som hål-
ler dem samman är emotioner. 
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Emotioner är således det som prioriterar vad som skall bli till minnen i det 
självbiografiska minnessystemet. Kövecses (1990, 2000, 2005), som är en av de 
kognitiva semantiker som noggrannast utforskat emotionernas domän, menar 
att emotioner framförallt använder den fysiska kraftens upplevelserum för att 
komma till uttryck. Kövecses (2000) uttrycker det så att kraft är ”the master 
metaphor” för emotion.  

Det som är viktigt och nödvändigt för oss – våra visioner, våra mål och per-
sonliga strävanden – det är sådant våra självbiografiska minnen handlar om. Det 
har ett evolutionärt värde att komma ihåg hur vi tidigare har handskats med 
det som betyder mest för oss. Minnen som på ett framträdande sätt innehåller 
kunskaper om lyckade eller misslyckade måluppfyllelser, innehåller också min-
nen för emotionella upplevelser. Det emotionella systemet har till syfte att kon-
trollera och modulera målsystemets förmåga att reducera diskrepanser mellan 
självföreställningarna. Emotionella upplevelser är alltid en signal om förändring 
i arbetssjälvets målstruktur.

Då vi talar om våra emotionella upplevelser, använder vi i hög grad upple-
velsegestalten KRAFT. På detta sätt är KRAFT-gestalten särskilt betydelsefull för 
människor. 

Två fall som speglar målens betydelse 
McAdams (1990) anser att det finns särskilda tematiska linjer, som löper ge-
nom en människas livsberättelse. De uppträder som återkommande klungor av 
historier och på liknande sätt som en melodislinga återkommer i ett komplice-
rat stycke musik, återkommer dessa historieklungor i en människas liv. De två 
viktigaste temana är, som jag redan sagt, verksamhetslust och gemenskap. Båda 
temana är närvarande i alla människors liv, men i olika hög grad och från tid till 
annan, med olika grad av intensitet. Innehållet i dessa återkommande historier 
rör de personliga livsmål som individen strävar mot.

Emmons (1986, 1989) har visat att de egna personliga strävandena står i rela-
tion till både psykiskt och fysiskt välbefinnande – att ha värdefulla och viktiga 
strävanden har samband med positiva emotioner och fysiskt välmående, medan 
ambivalens och konflikt inom och mellan olika livsmål är förenat med negativa 
emotioner och högre grad av fysisk ohälsa.

I de tio djupintervjuer jag gjort skiljer särskilt två av informanterna sig i för-
hållande till de övriga, vad mål och strävanden beträffar. Den ena informanten 
(23) har mål och strävanden som bäst kan beskrivas i termer av verksamhetslust, 
makt och prestation. I detta innefattas också att vara oberoende och självständig; 
en strävan att definiera sig genom att avskilja sig från andra. Informanten börjar 
sin berättelse med att säga: 

”Mig själv i mitten och tusen saker man kan göra… massor av val.”
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Att ställa någonting i centrum innebär att man vill betona att det har en särskild 
betydelse, är viktigt i något avseende. Hon ställer sig själv i centrum och pekar på 
alla saker man kan göra i livet. Autonomi och verksamhetslust verkar vara viktigt 
för henne. Hon fortsätter vidare:

”Man har familj, man har barn. Allt är ju inte ett val. Vissa saker har man bara ramlat in i.”

Tydligt är att hon inte självklart hade valt familjelivet om hon själv hade fått 
välja. Hon berättar om två självdefinierande minnen. Det första handlar om när 
hon som sommararbetande läkarsekreterare åser en ung AT-läkares oförmåga att 
klara av sitt arbete. 

”Jag vet inte varför jag ska hänga upp mig på honom. Han var så nervös. Det var en pina. 
Han vågade inte göra någonting. Det var så tragiskt och jag tänkte Herregud det hade ju inte 
behövt bli så. Han visade hur mesig man kan vara.” 

Det andra självdefinierande minnet handlar om hur hon, ”hänsynslöst” som hon 
säger, gör val som har med hennes egen personliga utveckling att göra, men som 
leder till att familjen får lida. I båda dessa minnen finns en ambivalens som visar 
att de olika självföreställningarna inte är kongruenta. Av olika skäl har hon trots 
allt inte gjort de val hon egentligen hade velat göra. Och som hon säger: 

”Det är svårt att komma rätt. Jag är fortfarande mitt i det här med val. Jag har inte valt färdigt. 
Det är det som upptar mig.”

Den andre informanten (31), som jag också diskuterat i kapitlet om narration, 
har mål och strävanden i livet som handlar om att hjälpa andra människor. Fa-
miljebanden är mycket starka och betydelsefulla för honom, både med de många 
syskonen och med de egna barnen. Även i hans yrkesval yttrar sig denna hans 
strävan. Hans mål i livet kan beskrivas i termer av tillhörighet, gemenskap och 
närhet till andra människor. Det omfattar behovet av att vara involverad med 
andra, för ömsesidigt beroende, delaktighet och tröst. 

”Det är något som legat i mig från barndomen, att hjälpa andra människor. Det har funnits 
med hela tiden … Jag har alltid levt med den längtan att hjälpa andra och den har ju gått i 
uppfyllelse – jag har hamnat bland de eleverna som verkligen behöver mig.”

På frågan om självdefinierande minne svarar han så här:

”Det är så mycket, så det är svårt att ta någonting. Jag har många starka minnen som har etsat 
sig fast. Det har mycket med relationer att göra, eftersom jag har så starka band med mina 
syskon: Så det är ju mycket där som min person ligger.”
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I sin livsberättelse berättar han om alla dessa händelser som etsat sig fast och som 
har med hans syskon, med fadern och modern, men också med hans egna barn 
att göra. Denne informant är en av dem i mitt intervjumaterial som uttrycker 
stor tillfredställelse med livet; detta trots flera förluster och motgångar. 

”  ……då hade jag inte haft ett så harmoniskt liv som jag har idag. Nu njuter jag av tillvaron. 
Jag tycker det är helt underbart alltså. Det är så skönt att bo själv. Det är så skönt med barnen. 
Det är så skönt med  … ja jag tycker allt är perfekt. Det är bara det där lilla huset som fattas 
(skratt).” 

Förutom att BALANS-schemat visar sig i tretalet, som är en framträdande narrativ 
figur i hans livsberättelse, och som kan illustreras med en gungbräda, kommer 
det också till uttryck i hans ord: ett harmoniskt liv. Han hade lika väl kunnat 
säga: ett liv i balans. 

Dessa två informanter blottlägger i sina berättelser emotioner som står i över-
ensstämmelse med vad som kan prediceras utifrån Emmons teori: värdefulla och 
viktiga strävanden leder till positiva emotioner och fysiskt och psykiskt välmå-
ende, medan ambivalens och frustration i förhållande till mål och strävanden 
leder till negativa emotioner och sämre välmående.  

Den informant som har livsmål som är eftersträvansvärda, och som han dess-
utom också uppnått, uttrycker en stor tillfredställelse med livet och använder ett 
mindre antal kraftmetaforer. Den informant som är ambivalent i förhållande till 
sina livsval och som inte uppnått det livsmål, som trots ambivalensen fortfarande 
hägrar för henne, är den informant som i sin livsberättelse har flest kraftmetafo-
rer i förhållande till alla övriga informanter i mitt material.

Genom att ställa dessa två informanters berättelser bredvid varandra ser man 
hur de två tematiska linjer som alltid löper genom alla människors livsberättelser 
kan ha olika stor betydelse för den enskilde individen. Den bittra akademikern, 
informant 23, har som sitt livsmål att nå en position där hennes kunskaper ska 
respekteras. Verksamhetslust och autonomi står i centrum i hennes liv. Samtidigt 
tror hon inte riktigt på sin egen förmåga. Hennes självföreställningar är inte 
kongruenta. Den harmoniske hjälparen, informant 31, har som sitt livsmål att 
vårda familjebanden och hjälpa andra människor. För honom är gemenskap och 
tillhörighet det mest betydelsefulla i livet och eftersom hans livsval är i samklang 
med målen, blir också hans självföreställningar kongruenta 

Innan jag beskriver upplevelsegestalterna KRAFT och BALANS som är det cen-
trala i detta kapitel vid sidan av mål och emotioner, ska jag visa de rumsliga 
föreställningsschemana som kanske är tydligast rent visuellt och därför lättast 
går att urskilja i bilder och berättelser, nämligen VÄG, UPP/NER, LJUS/MÖRK och 
BEHÅLLARE.  Först av allt ska jag dock presentera en klassificering av de föreställ-
ningsscheman som jag funnit i det självbiografiska minnessystemet.  
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En klassifikation av föreställningsschmena

Jag har valt att redan här presentera ett förslag till klassificering av de föreställ-
ningsscheman som visar sig i mitt empiriska kvalitativa datamaterial, det vill 
säga bilder och livsberättelser från de trettien informanterna. Detta gör jag av tre 
skäl. För det första därför att matrisen utgör en sammanfattning av de rumsliga 
schemana: VÄG, UPP/NER, LJUS/MÖRK och BEHÅLLARE, som jag först ska presentera. 
För det andra därför att denna sammanfattning sedan kan bilda den bakgrund, 
som de tre följande schemana, kraftschemana, kan kontrasteras emot och bilda 
figur i förhållande till. För det tredje vill jag visa på den komplexitet som ryms i 
begreppet föreställningsschema. Någon entydig klassificering av hur schemana 
förhåller sig till varandra och till olika domäner låter sig helt enkelt inte göras. 
Inte ens de rumsliga schemana låter sig fångas i samma kategorier. Trots denna 
komplexitet kan det dock vara ett värde i att ställa de rumsliga metaforerna i 
relief mot de övriga som visar sig i materialet, nämligen de tre kraftschemana: 
PROCESS, KRAFT och BALANS. Rum å den ena sidan, kraft å den andra.
 
 RUM   KRAFT

 VÄG   PROCESS 
 UPP/NER  KRAFT     
   LJUS/MÖRK   BALANS
 BEHÅLLARE 
    
 Huvudsakligen  Huvudsakligen 
 konkret och yttre, abstrakt och inre,
 upplevd genom  upplevd genom 
 perception  proprioception

 
 Tid och värdering Emotion

Figur 8.1. En klassificering av de föreställningsscheman som återfinns i det självbiografiska minnet.

De tre måldomänerna i matrisen är tid och värdering å ena sidan och emotion 
å den andra. Tid och värdering överförs metaforiskt på rumsliga domänen på 
så sätt att tiden mappas på en horisontell axel och värdering på en vertikal axel. 
Värdering kan också mappas på ljushetsgrad i form av de dikotoma ljus/mörk. 
Dessa mappningar är huvudsakligen konkreta, yttre och perceptuellt/visuellt 
observerbara och de är statiska till sin natur.  

BEHÅLLAR-schemat som jag också belagt, både i informanternas bilder och i 
deras berättelser, är också det rumsligt, men detta schema har andra egenska-



145

per än VÄG, UPP/NER och LJUS/MÖRKER. Det är nu istället fråga om en ontologisk 
metafor, som Lakoff och Johnson (1980) kallar den. Företeelser som överförs till 
det rumsliga behållarschemat är inte entydigt från en viss måldomän, som fallet 
är med tid och värdering. Tvärtom, de fenomen eller företeelser som överförs, av 
ontologiska skäl, kan både vara konkreta, som exempelvis skogen och sjön, eller 
abstrakta, som äktenskapet och relationen. Genom mappning till det rumsliga 
behållarschemat blir fenomen av olika slag mer begripliga och hanterbara. Det 
går att tala om dem som entiteter, de går att räkna och man kan tänka sig ett IN 
och ett UT i förhållande till dem. Detta sätt att tala om olika fenomen, som om 
de vore behållare, gör det möjligt att skapa nya betydelser.

Denna klassificering kan man ha många invändningar emot. En sådan är att 
emotion och värdering sinsemellan har beröringspunkter. Det är nämligen inte 
så att emotioner alltid uttrycks kraftmetaforiskt. Emotion har endast KRAFT som 
sin mastermetafor. Ett tydligt sådant exempel, där både rumsdomänen och kraft-
domänen används, är emotionen lycka (Kövecses 2005) där LYCKA ÄR UPP, LYCKA 

ÄR LJUS, LYCKA ÄR RÖRELSE I BEHÅLLARE. Klassificeringen är således inte entydig. 

Upplevelsegestalt  eller schematisk bild  
I avhandlingens teoretiska del, kapitel fyra, diskuterade jag två viktiga aspekter 
av hur begreppet föreställningsschema kan uppfattas. Den ena handlar om vad 
som fokuseras: den fenomenologiska subjektiva upplevelsen eller den strukture-
rande egenskapen. Den andra rör frågan om schemana är emergenta eller per-
manenta. Mitt sätt att uppfatta föreställningsschemana är i enlighet med Gibbs 
(2005), som menar att föreställningsscheman ska uppfattas som upplevelsege-
stalter, vilket innebär att han lägger tonvikten på de fenomenologiska, subjektiva 
upplevelserna, inte på de abstrakta, strukturerande egenskaperna. Upplevelsege-
stalter är, säger han vidare, inte heller nödvändigtvis mentalt kodade och lagrade, 
utan i många fall emergenta.  

Det klassificeringsförsök som jag just presenterat tror jag i någon mån kan 
fånga dessa två aspekter. De fyra första föreställningsschemana, de rumsliga, 
är som jag ser det, framförallt strukturerande och permanenta. De tre som in-
begriper kraft är, anser jag, mer att betrakta som upplevelsegestalter och de är i 
huvudsak emergenta till sin natur.

I det följande ska jag först beskriva hur informanterna i bilder och berättel-
ser använder de fyra rumsliga schemana VÄG, UPP/NER, LJUS/MÖRK och BEHÅLLA-

RE. Därefter ska jag beskriva de tre dynamiska schemana: PROCESS, KRAFT och 
BALANS. Det är av naturliga skäl lättare att i en bild åskådliggöra de rumsliga 
schemana än de dynamiska kraftschemana. Trots detta är det flera informanter 
som lyckas förmedla upplevelsen av dynamik i sina bilder. Först av allt ska jag 
dock beskriva de rumsliga schemana.
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Livets väg går upp och ner

En av de storskaliga metaforer som Kövecses (2005) antar att människor besit-
ter är LIVET ÄR EN RESA.1 Det finns en mängd exempel på hur denna metafor 
visar sig i olika språkliga uttryck som jag pekat på i kapitel fyra. Sådana uttryck 
ser jag även exempel på i mina informanters berättelser. I informanternas bilder 
återfinns också denna metafor och då i form av en väg. Sexton av de trettien 
informanterna ritar vägar. Om inte vägen som metafor finns återgiven i bilden, 
kommer den inte sällan fram i livsberättelsen. Så här uttrycker sig exempelvis 
två av mina informanter som i sina visualiseringar inte har använt vägen som 
metafor för livet.

”Vägen fram tills nu, den är inte så kul. Det är det som är nu som är viktigt. Det andra har 
man lagt bakom sig.”

”Livet kanske inte har alla svar för livet är en färd med en massa frågor som ska lösas.”

Följande bild (figur 1) från mitt material är, i sin extrema enkelhet, ett frappe-
rande exempel på hur livet som en väg framåt från vänster till höger kan komma 
till uttryck och där värderingsdimensionen avspeglar sig i ett UPP/NER.

Figur 8.2: Bild från informant 9.

”Det är dom två stora grejerna som har påverkat mig mest i livet. Förutom dom har jag haft 
ett bra liv. Fast livet har varit ett helvete ibland så har jag försökt se positivt på saker och ting. 
Hitta det där positiva och roliga i saker och ting. Alltid försökt hålla modet uppe – både för 
min egen skull och för mina tre barns. Så att man inte brakar ihop. Jag är väl i grund och 
botten en positiv människa.  Är man en fighter och man försöker se positivt då kommer man 
ju upp, det gör man. Livet har varit rakt och bra.”

Informanten, en 40-årig kvinna, berättar att hon haft ett par ”dalgångar” i sitt 
liv, det vill säga traumatiska upplevelser. Hon gör dalgångarna avsiktligt olika 
djupa. Den andra katastrofen var mer smärtsam och svår att ta sig ur än den för-
sta. Men därefter har livet varit ”rakt och bra”. Detta är inte bara den enklaste, 
mest avskalade figuren/bilden i mitt bildmaterial utan också den enda av infor-
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manternas bilder som inte innehåller några färger överhuvudtaget. 
 Bilden nedan, från informant 2, består av ett hav och en strandkant och han 
använder i hög grad färger som symboler, kanske mer uttalat så än någon av de 
övriga informanterna. Att mörker och ljus används metaforiskt/symboliskt är 
välkänt och vanligt (Meier et al. 2004); detta ger mitt material rikhaltiga exem-
pel på:

”Min grå period, barmark, gyttja, svart. ”
”Ett bra liv men ändå med många mörka moln.”
”En väldigt ljus barndom men sen blev det mörkt.”
”Jag har mörka sidor.”

Figur 8.3: Bild från informant 2.

”Ett hav skulle jag kunna tänka mig det som, och möjligtvis en strandkant.2 De här bruna 
delarna här. Det är när jag inte har så mycket minnen egentligen. Sen dyker det upp en period 
som jag har ganska mycket minnen av. Och sen försvinner det. När jag börjar på dagis, jag 
var fyra ungefär, det var en väldigt, väldigt mörk period för mig – mycket återupprepningar av 
vad som hände. Jag upplevde det som väldigt negativt, det här svarta, allt det negativa. Skolan 
– mycket återupprepningar av vad som hade hänt på dagis.  
Det gula symboliserar någon slags strävan efter kunskap och insikt, en inre utveckling alltså. 
Och den ökade ganska kraftigt när jag började skolan.
Självständighetssträvan har alltid varit väldigt central för mig. Men det blåa är mer ett annat 
perspektiv, ett lite mer större perspektiv. Vissa saker som har hänt, en del personliga insikter, 
självständighetssträvan. Ganska lugnt här. Sen på högstadiet händer saker – det är väl där 
man börjar upptäcka vidden av det mänskliga hos sig själv. Personlighetsdragen börjar fram-
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träda här ganska tydligt. Det gröna är linjen av kunskap och för att göra det enkelt tog jag rött 
som symbol för kärleken. Det gav mycket insikter om mig själv. Gymnasiet var väl ganska svagt 
vad det gäller kunskapsmässigt, men det gav mycket insikter om mig själv och min självstän-
dighetssträvan gick rakt uppför. De större insikterna om mig själv och så där har börjat smalna 
lite grand. Man har haft sin glans dagar på nåt sätt så det har börjat tunnas av. De delarna som 
är störst, de som är starkast målade, det är dom som jag kommer ihåg mest och som har betydelse för 
mig och min utveckling. Kunskapsbältet är betydligt bredare än så, det går liksom upp så här.” 

En övervägande del av mina informanters visualiseringar visar mönstret att se 
livet som en VÄG, explicit eller implicit, samt att UPP är positivt och NER är nega-
tivt. Sådana överföringar av betydelse från en domän till en annan, det vill säga 
tids- och värderingsdimensionerna som horisontell och vertikal riktning, har sin 
motsvarighet i en rad språkliga metaforer (jfr Lakoff 1987). Värdering av olika 
tillstånd och företeelser överförs alltså metaforiskt till en vertikal dimension, som 
exempelvis följande från mitt material. En av informanterna berättar om en de-
pression som drabbat honom och om vad som orsakade det hela.

”… en mycket djup klinisk depression. Jag tog medicin mot högt blodtryck då och 
jag tror att det var det som fick mig att gå över kanten.   Det var det lägsta  …… det 
var botten”

Det är en djup depression och han ser det som det lägsta – lägsta punkten kan 
man förmoda – det var botten. Vi tolkar hans utsaga som ett uttalande om hur 
han värderar sitt mentala tillstånd; han mår psykiskt dåligt. Innebörden av att gå 
över kanten tolkar vi också som att han faller ner i något – går ner sig, och, som 
i detta fall, går ner sig psykiskt. En kant är en gräns av något slag, exempelvis 
bordskanten. Implicit i uttrycket, gå över kanten, ligger att det på andra sidan 
kanten finns något att falla ner i.  
Detta sätt att uttrycka värdering, genom att metaforiskt använda det rumsliga 
upp/ner, verkar vara universellt (Meier & Robinson 2004). Kövecses (2005) har, 
som jag tidigare nämnt, visat att man i tre språk från olika språkfamiljer, använ-
der samma konceptuella metaforer för lycka och där en av dem är LYCKA ÄR UPP.

Att se tidsdimensionen som riktning i rummet, som en väg, är allmänt förekom-
mande i vår västerländska kultur, vilket också visar sig i informanternas berät-
telser, som följande är exempel på:

”Jag ser ju inte så mycket tillbaka – det är roligare att se framåt.   …. Jag har aldrig varit en som 
lämnat det bakom sig. Jag har nästan sett det som att fly från problemen. Jag gillar inte det.” 

”Vägen fram tills nu den är inte så kul. Det är det som är nu som är viktigt. Det andra har man 
lagt bakom sig.  

Att se tillbaka och se framåt förutsätter ett subjekt, ett självmedvetande. Självet 
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är en förutsättning för både tids- och rumsuppfattning. För dessa mentala resor i 
tid och rum krävs ett intentionellt subjekt. McAdams (1990) menar att intention 
är det som driver livsberättelsen.

Conway (2005) har i sin teori betonat självets och minnets nära relation. Själ-
vet är den instans som skapar minnen och minnen skapar upplevelser av att vara 
ett själv. I denna instans, som Conway kallar arbetssjälvet, finns både en unik 
målstruktur och olika självföreställningar. Även Conway poängterar alltså bety-
delsen av ett intentionellt subjekt.   

Båda dessa dimensioner, den vertikala och den horisontella, är rumsliga och 
pekar på den grundläggande relationen människor har till sin omgivning genom 
att vara en kropp i världen. Upplevande, tänkande och språk verkar vara genom-
syrade av dessa primordala föreställningsscheman.

Jag ska nu övergå till att beskriva hur den ontologiska metaforen BEHÅLLARE 
visar sig i livsberättelserna. En ontologisk metafor har till syfte att underlätta 
resonerandet om olika svårdefinierade företeelser. Att betrakta något som exem-
pelvis en behållare gör det lättare att begripa företeelsen i fråga och att tala om 
den som något hanterbart i förhållande till andra företeelser. 

Behållare

Den rumsliga metaforanvändningen är mycket tydlig vad beträffar tids- och vär-
deringsdomänerna. Att rumsligt uppfatta tid som en linje från vänster till höger 
och rumsligt uppfatta värdering som en linje nerifrån (negativt) och upp (posi-
tivt) är något vi alla kan känna igen. Dessa mappningar var alltså förväntade och 
återfinns också i hög grad i mitt datamaterial, det vill säga, både i bilderna och i 
berättelserna. En annan rumslig metafor är behållare. 

Vi förstår verkligheten genom den erfarenhet kroppen ger oss bara genom 
att vara kroppsliga i världen. Det mest grundläggande för en kropp är att den i 
många avseenden är en BEHÅLLARE (CONTAINER). En BEHÅLLARE består av ”innan-
för” och ”utanför” och den anger en gräns som visar var det ena börjar och det 
andra slutar, det som är inne i behållaren och det som är utanför. Många icke-
kroppsliga företeelser kan förstås genom denna behållarstruktur. Ett exempel på 
detta är vårt sätt att tänka och tala om relationer; vi går in i relationer och ut ur 
äktenskap. En metaforisk överföring av den kroppsliga upplevelsen av att vara en 
behållare sker till andra upplevelser och företeelser som vi är med om. 

Ett allmängiltigt drag i bilderna och berättelserna är att den egna identiteten ses 
som en behållare för något. Så som informant 8 nedan utformar sin bild och som 
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hon beskriver den, kan man utläsa att hon istället tänker sig att livet är som en 
behållare.

Figur 8.4: Bild från informant 8.

”Det är svårt. Jag fick också en bild av en geometrisk figur.
Fast den kan jag inte få ner på papper – (Du kan försöka!) 
Det är en väldigt komplicerad figur. Kompakt. 
Många gångar, som en labyrint med många långa gångar. 
Här framme lite färg, lite rundare. 
Den var väldigt fyrkantig till en början, sen blir den rundare.
När den blir mjukare blir det varmare färger, gladare färger.”

Hos denna informant kan vi i bilden tydligt se föreställningsschemat BEHÅLLARE, 
men i hennes berättelse om bilden, kan vi också urskilja hur hon projicerar en 
VÄG genom labyrinten. Hon säger så här om labyrinten: ”Den var väldigt fyr-
kantig till en början, sen blir den rundare.”  Det finns en början som följs av ett 
sedan och detta sedan ligger till höger om början. Vägen beskrivs som en linje 
från vänster till höger.

I denna bild ser vi också hur färger används efter ett universellt mönster, där 
ljust är positivt och mörkt är negativt (Meier et al. 2004). Dessutom använder 
informanten olika former för att markera värderingar. Den fyrkantiga formen 
står för något negativt och den runda för något positivt. Inte sällan använder 
man beteckningen kantig om en person som kan var lite besvärlig att ha att göra 
med. Likaså kan vi tala om fyrkantiga människor och då mena sådana personer 
som är alltför byråkratiska och rigida. I båda dessa metaforiska uttryck om andra 
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människor är det en negativ egenskap hos personen vi vill fästa uppmärksam-
heten på. När informanten talar om labyrinten hon ritat, sammankopplar hon 
rund, mjuk, varm och glad. Implicit ställer hon dem mot negativa egenskaper, 
det vill säga, kantig, hård, kall och sorgsen.
Det verkar som om informanten med bilden nedan både talar om självet, iden-
titeten, den egna personen och om livet som sådant som en BEHÅLLARE då han 
beskriver sin bild.

Figur 8.5: Bild från informant 29.

”En strut – det börjar här någonstans, sen breddar 
den. Man är liten, det händer saker och man glömmer 
mycket, men sen fyller man på – som en påse ungefär. 
Ja, en påse – man fyller den med olika saker, livserfaren-
heter, händelser, kunskaper, sociala relationer. Sedan är 
frågan om den blir full någon gång. Den kan bli över-
full också – då slipar man ner. Ibland kan det vara en 
smal balans om den blir full eller om den blir överfull. 
Det finns dom som har tomma påsar också.” 

Här ser vi hur informanten talar om en strut, eller en påse, med andra ord en 
BEHÅLLARE som breddar, det vill säga, den blir större och bredare med tiden. Li-
vet som en behållare där man fyller på med erfarenheter, händelser, kunskaper, 
sociala relationer. Det är lätt att tolka det han säger i minnestermer. Han räknar 
upp både kunskaper och händelser. Om påsen blir överfull, då slipar man ner. 
Vad han avser med att slipa ner framgår inte. Ytterligare ett schema, TOM/FULL, 
finns dock tydligt med i hans berättelse, liksom BALANS-schemat då han säger att 
det är en smal balans – det kan bli överfullt. 

I följande citat från informant 23 kan vi urskilja hur hon använder BEHÅLLAR-
schemat, inte bara om sitt individuella själv utan också om händelser i livet och 
om livet i sin helhet. 

”Vändpunkter - det är de gånger man bestämt sig för något. – Det kommer ju inte så mycket 
ramlande utifrån precis – Vad händer utifrån egentligen?  Mig händer ingenting. Man tril-
lar ju inte in i saker och ting – Nej vad skulle det vara? Det mesta som händer har man själv 
ansvar för.” 

Informanten betonar att det är man själv som har ansvaret för vad som händer: 
”det är de gångerna man bestämt sig för något”. Vi kan urskilja de två aspekterna 
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I och Me (James 1890; Mead 1934), i de opersonliga pronomina man och sig. 
Dessa två delar utgör självet och händer det något i livet, så är det vid de tillfällen 
som Jag (man) bestämt Mig (sig) för något, eftersom det inte kommer ”så mycket 
ramlande utifrån” enligt informanten. Hon talar om sig själv som BEHÅLLARE, 
en behållare som något utifrån skulle kunna ramla in i. Den sista delen av tolk-
ningen grundar sig på att hon faktiskt säger att inte så mycket kommer ramlande 
utifrån. Något kommer alltså ramlande utifrån.

Samma tolkning, att självet är en BEHÅLLARE, är rimlig i hennes retoriska 
fråga: ”Vad händer utifrån egentligen?”  Och hon svarar också i linje med den 
tolkningen: ”Mig händer ingenting.” Inga händelser kommer utifrån in i det som 
är ”hennes sfär” – åtminstone inte av sig självt. Ingenting händer utifrån.

Att ”trilla in i saker och ting” gör man inte heller. Här applicerar hon BEHÅL-

LAR-schemat på delar av livet, det vill säga olika livssammanhang. Det är inte så 
att man bara trillar in i olika sammanhang i livet. Det som händer en, har man 
själv ansvar för. 

Det som överförs är en schematisering av betydelseinnehållet och det är det 
som avses med termen föreställningsschema. Genom att metaforiskt överföra 
dessa fundamentala betydelser på andra domäner kan abstrakta begrepp skapas. 
Meningsstrukturer på olika abstraktionsnivåer kan alltså ha sin grund i basala 
kroppsliga upplevelser såsom Johnson (1987) föreslagit. Språket har funktionen 
att förmedla denna överföring mellan olika domäner och olika nivåer men också 
att kommunicera dem till andra människor. Dessa processer blir synliga i de me-
taforer som informanterna använder och vi kan urskilja underliggande föreställ-
ningsscheman. BEHÅLLAR-schemat är rikt förekommande och vi kan återfinna 
det på olika nivåer: livet som helhet, familjen och individen. 

Jag har nu beskrivit hur de fyra rumsliga schemana kommit till uttryck i ma-
terialet och ska i det följande visa hur jag i informanternas bilder och berättelser 
har spårat de tre dynamiska upplevelsegestalterna PROCESS, KRAFT och BALANS.  

Livet som process

Träd och andra växter i bilderna är, som jag tidigare sagt, det innehåll som lättast 
går att skilja ut. Dessa bilder tolkar jag som processymboler och informanterna 
uttrycker också ofta i ord, på olika sätt, vad det innebär att något är en process. 
Av de trettien informanterna är det sju stycken som gör bilder med träd, växter 
eller landskap. Det är alltså en kategori som innehåller ett stort antal bilder. An-
märkningsvärt är att alla utom en av dessa informanter är kvinnor. I litteraturen 
symboliseras livet inte sällan av ett träd. 
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”Grå, dyre vän är all teori, men livets gyllne träd är grönt”   
   J. W. von Goethe

En informant ritar en bild av ett träd där både rötter och blad betonas och får 
symbolisera viktiga personer i hennes liv. 

Informant 10
”Livet växer som trädet och fortsätter. Det måste vara nå-
got som håller på, som växer. Jag vill inte ha något som 
är slutet. Ett träd är inte slutet.”

Informanten talar om växandet som en pro-
cess. Det fortsätter, det är något som håller 
på. Den ständiga rörelsen är utmärkande för 
processer av olika slag. Vidare talar hon om 
vikten av att det inte är slutet, med andra ord 
ska det vara något öppet. Ett träd är inte slu-
tet. Många andra informanter talar i liknande 
ordalag om sina bilder: 

”Den håller på och växer hela tiden.”  
 
”Det gröna symboliserar barnen – som livet.” 

”Trädet symboliserar detta. Att det är något som håller på att växa. Kärleken har ju gett mig 
möjligheten att få rota mig och att växa och kunna planteras om flera gånger om.”

”Jag längtar dit faktiskt, tillbaka till rötterna.”

Det sätt olika informanter talar om sina liv är ofta i symboler som ligger nära 
naturen. Det gäller även de som inte direkt har träd eller växter i sina bilder, som 
exempelvis informanten som låter färgen grönt symbolisera barnen och livet. 
Eller att kärleken har gett henne möjlighet att rota sig, att växa men också att 
kunna planteras om. Och som den sista informanten ovan, som talar om längtan 
tillbaka till rötterna.   

En informant är ovanlig genom att använda tre papper då hon gör sin vi-
sualisering. Hon uppfattar omedelbart uppgiften och sätter snabbt och mycket 
målmedveten igång med att rita och måla en näckros.

Figur 8.6.  Bild från informant 10
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Informant 6
”Jag tycker man försvinner här vid vattenytan och ändå 
inte. Det är som en skiljelinje. Det kommer härifrån – röt-
terna – från gyttjan och vattnet.  Här uppe är himmelen 
och solen, ja ljuset. En slags förening av solen och jorden. 
Elementen. Det gäller att hitta balansen mitt emellan nå-
gonstans. Det är rätt bra med en sån tråd. Då kan man 
söka efter hur den löper. Lika bra att följa med. Allt kom-
mer härifrån. Man ska inte släppa ursprunget. Man ska 
följa med i det nya som sker hela tiden. Följsamt. Det är en 
förening av det yttre och det inre. Det är ju egentligen 
ingen skarp skiljelinje – utan väldigt ”samma” – och ändå 
är det mycket distinkt. Det är svårt att förklara.”

Detta är också en mycket processinriktad visuali-
sering, där hennes berättelse också förstärker det 
intrycket. Det som explicit talar för att hon ser 
livet som en process är framförallt denna passus: 
”följa med i det nya som sker hela tiden”. Hela 
tiden sker något. En process är något dynamiskt, 
en ständigt pågående rörelse. En process förutsät-
ter en tidsaxel och i detta fall, liksom hos flera 
andra informanter, finns tidsaxeln som en verti-
kal linje nerifrån och upp. Ett sådant exempel är 
informant 30 nedan, som också illustrerar hur BALANS-schemat kan se ut i mitt 
bildmaterial. Han uttrycker sig också i tydliga processtermer.  

”En spiral – det åskådliggör mitt liv totalt. Det går i cirklar, jag prövar på någonting, jag kom-
mer på något annat. Jag har nått mål som jag vill nå. Så fortsätter jag igen – börjar om.  … ”

Denne informant använder spiralen och cirkeln som metafor; det går i cirklar. 
Här ser vi en informant som explicit talar om mål i livet. Han har uppnått sina 
mål, han fortsätter, han börjar om.  

I den hermeneutiska metoden använder man traditionellt cirkeln som meta-
for, ”den hermeneutiska cirkeln”. Den används för att beskriva hur tolknings-
processen går till: man börjar med att tolka delarna, därefter helheten och sedan 
åter tillbaka till delarna, vilka nu i ljuset av helheten framstår i en ny dager. Och 
så fortsätter tolkningsprocessen. Det har ofta påpekats att spiralen bättre än cir-
keln fångar det hermeneutiska analysarbetet, just därför att processegenskapen 
tydligare framträder. 

Figur 8.7.  Bild från informant 6.
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Kraft som upplevelsegestalt

Den tredje tesen i avhandlingen poängterar betydelsen av föreställningsschem-
at KRAFT i det självbiografiska minnet. Denna upplevelsegestalt har ett intrikat 
förhållande till mål och strävanden och detta förhållande har sin grund i upp-
fattningen att allt mänskligt beteende är målinriktat, att målen hela tiden är 
närvarande i våra tankar och känslor och även om de inte alltid är medvetna, 
är de alltid tillgängliga för medvetandet (Emmons 1990). Våra livsmål är det 
som de självbiografiska minnena handlar om, det som driver livsberättelserna. 
Jag började detta kapitel med att peka på de kausala samband som finns mellan 
själv, minne, mål, emotion och kraft och som jag behandlat i den teoretiska delen, 
kapitel två, tre och fyra. Att målen är så viktiga i våra minnen gör att emotioner 
också är ofta förekommande. Hur vi än lyckas i våra strävanden så medför det 
emotioner, antingen positiva eller negativa. Som Kövecses (2000) har visat så 
uttrycker vi emotioner i stor utsträckning med hjälp av föreställningsschemat 
KRAFT. Jag ska nu visa hur KRAFT-gestalten visar sig i livsberättelserna.

KRAFT är ett mycket rikligt förekommande föreställningsschema i informan-
ternas bilder och berättelser och det kan förekomma i förening med schemat 
BEHÅLLARE som hos följande informant.

”Halva jag är kaos och andra är en väldig ordning.
….  Nu är jag ute på djupt vatten igen. Det är mig själv jag är orolig för – jag har mörka sidor. 
Där inne är det ett vilddjur som bor.”

Denne informant talar om att härbärgera två olika inre krafter vilka drar åt dia-
metralt olika håll, det vill säga ordning å ena sidan och kaos å andra. Dessutom 
måste han hålla otämjda krafter i schack i form av ett vilddjur. Det metaforiska 
vilddjuret bor inom honom och det betyder att han uppfattar sig själv eller sitt 
medvetande som en behållare där något djuriskt kan bo. Även uttrycket att vara 
ute på djupt vatten har en underliggande kraftstruktur. Dels krävs det kraft att 
hålla sig flytande, antingen genom att trampa vatten eller att simma, dels kan vi 
uppleva att djupa vatten drar oss neråt. Jag har tidigare talat om att dikotomin 
ljus/mörk uttrycker en värderingsaspekt, men ”en mörk sida” hos en person kan 
man också tolka så att den personen är farlig i något avseende. Att vara farlig 
implicerar också olika sorters kraftutövning. 

Föreställningsschemat KRAFT 

Våra kroppar utsätts för olika yttre och inre krafter såsom tryck, ljud, ljus, vind 
och hetta. Att kroppsligen bli flyttad av utifrån kommande kraft har nog alla 
upplevt. Det kan vara att bli bortspolad av en kraftig våg eller nästan omkull-
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blåst av vinden. Denna upplevelse av tvång kan beskrivas som en kraft med en 
viss riktning och att denna kraft tvingar oss att följa med i samma riktning. 
Olika kroppsliga processer kan vi också uppleva i termer av krafter likväl som 
upplevelser av att föremål kan tränga sig på oss. Från dessa kroppsliga upplevelser 
av kraft skapas föreställningsschemat KRAFT, som sedan överförs genom metafo-
riska och metonymiska processer till andra upplevelseområden (Johnson 1987). 

Gärdenfors (2007) har en något annorlunda syn på denna metaforiska över-
föring. Han skiljer mellan power och force och vill med denna distinktion fästa 
uppmärksamheten på att alla kraftupplevelser inte har sitt ursprung i de fysiska 
newtonska krafterna. Gärdenfors diskuterar skillnaden mellan första persons 
perspektiv och tredje persons perspektiv med avseende på kraft. Det perspektiv 
man intar som första person innebär att man själv är utsatt för de yttre (Newton-
ska) krafterna, det vill säga av vinden och vågens påverkan. Det är mot en själv 
kraften utövas. Men, säger Gärdenfors, och detta uppfattar jag som poängen 
med hans resonemang, det finns krafter, också i form av första persons upple-
velse, som inte kan reduceras till de fysiska krafternas påverkan. Det handlar då 
om sociala och emotionella krafter. Exempelvis leendet från en annan människa 
som gör att man själv blir lite vänligare än man annars skulle ha varit och hotet 
om dryga böter, som gör att man avhåller sig från att parkera framför domkyr-
kan. I kontrast till Talmy och Johnson anser Gärdenfors att sociala kraftrelatio-
ner (power relations) är semantiskt fundamentala, medan de fysiska krafterna är 
härledda.

“…I have found that the attitudes to actions and above all expectations about these 
attitudes, are more adequately accounted for in terms of social power than in terms 
of physical forces.” (s 72)

De krafter Gärdenfors kallar power är inifrån kommande kraftupplevelser med-
an force är kraftupplevelser sprungna ur de fysiska Newtonska krafterna och 
därför i huvudsak utifrån kommande. Stein och Levine (1999) har visat att späd-
barn redan vid 4-6 månaders ålder har utvecklat mål och visar preferens för olika 
mål. I detta finns stöd för att kraft i betydelsen social/emotionell kraft (power) 
kan vara lika primär som kraft i betydelsen fysiska krafter (force). Föreställnings-
schemat KRAFT behöver inte nödvändigtvis ha sitt enda kroppsliga ursprung i 
upplevelser av inre eller yttre fysiska krafter. 

Ett tredje personens perspektiv innebär att man utifrån ser kraft utövas mot 
ett objekt i världen. Dessa upplevelser har sin grund i, och härleds ur de upple-
velser man haft i första personens perspektiv. (Det finns inom parentes sagt yt-
terligare ett perspektiv, ett andra personens perspektiv, som innebär att man kan 
sätta sig in i en annan människas upplevelser, vilket har med empati och delad 
uppmärksamhet att göra.) 

Två områden som vi lätt känner igen, vid sidan av Gärdenfors exempel ovan, 
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där vi använder kraft metaforiskt är socialpsykologiskt samspel, till exempel att 
stå emot grupptrycket, och fysiskt utseende, en tilldragande eller frånstötande per-
son. En mängd olika varianter av KRAFT-scheman kan alltså urskiljas. Metony-
miska processer kan innebära att en del av det hela får stå för helheten. I följande 
citat är det en kroppsdel som anses utöva särskild kraft:

Informant 22
”Man hade ögonen på sig under hela grundskolan. Jag var Sigrids dotter – alla visste vem jag 
var. Det präglade mig. Så jag kunde inte vara otrevlig eller tuff eller sticka ut på något vis.”

De värderande ögonen utövar en så stark, hindrande kraft på henne att hon 
inte kan bete sig hur som helst, även om hon skulle vilja. Här kan vi också se 
BEHÅLLAR-schemat som finns uttryckt i att inte kunna sticka ut på något vis. 
Beteenden som är i enlighet med att vara som man bör vara när man är lärarens 
dotter är inuti behållaren, medan alla andra beteenden är utanför behållaren. Att 
bete sig otrevligt eller tufft är att sticka ut (ur behållaren). Att falla ur ramen är 
ett annat metaforiskt uttryck med liknande betydelse och med ett underliggande 
BEHÅLLAR-schema. 

Metonymier är inte särskilt vanliga i mitt material men här är ytterligare några 
exempel:

Informant 22
”Jag hade växt ur min mammas händer och hon hade svårt att släppa det greppet.”

Informant 31
”Jag fick ett ansvar mot övriga familjen. Att ta hand om familjen – jag fick bli modersgestalten 
i familjen. ”

Också här är det en kroppsdel som fokuseras. De kroppsdelar som vi verkligen 
får användning för när vi gör saker är just våra händer. Därför är det inte heller 
särskilt förvånande att också olika religioner använder handen som symbol för 
gud och för guds kraftfullhet. I det första exemplet finner vi också metaforen 
”att släppa det greppet”. I det andra exemplet använder informanten uttrycket 
”modersgestalten” där modern får symbolisera en omhändertagande person. 3 

Den bittra akademikern
Den informant i mitt material som kanske mest tydligt har KRAFT-schemat stän-
digt närvarande i sin livsberättelse, likväl som i sin visualisering, är informant 
23. Så här uttrycker hon sig då hon talar om yrkesliv och familjeliv:  
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”Där, på den arbetsplatsen, hade jag fastnat i den rollen och det är något att kämpa emot.
...
Han har backat hela tiden och jag har hållit emot, jag blir arg när han går undan – Det är det 
vi strider om..” 

I det första citatet handlar det om att ”fastna” mot sin vilja i ett tillstånd som det 
krävs kraft att ta sig ur. I det andra exemplet gäller det att hålla emot när någon 
annan drar åt motsatt håll. Genom att använda Talmys notationssystem, kan 
man åskådliggöra dessa två varianter av schemat KRAFT. 

Agonisten, den som blir utsatt för kraften, representeras av en cirkel och an-
tagonisten, den som utövar kraften, representeras av den urgröpta kvadraten. 
Plustecknet representerar styrkebalansen mellan de två kraftentiteterna och visar 
att antagonisten (situationen på arbetsplatsen) är den starkare av de två. Vi ser i 
fig 8.8 hur styrkeförhållandet dem emellan därmed är sådant, att agonisten (in-
formanten) trots att hon vill röra sig framåt (>) ändå fastnar (               ).

 
       

    

Även i det andra citatet illustrerat i fig. 8.9, ser vi ett stillastående (               ). Cir-
keln, agonisten, representerar också här informanten, men antagonisten är inte 
som i förra fallet en situation, utan en person, ”han” det vill säga informantens 
man. Styrkebalansen dem emellan är jämn (de två plustecknen). Han backar och 
hon håller emot (de två pilarna går åt olika håll), vilket alltså också leder till ett 
stillastående. Då hon fortsätter att tala om sina yrkesval ser vi hur KRAFT-schemat 
återkommer.

”   … Jag skulle ju ha gått den där läkarutbildningen. Jag skulle ju ha gjort det - men det har 
jag ju inte gjort. Det är liksom inget annat som duger. … så vad jag försöker nu är att släppa 
ambitionerna och bara vara.”

Schemat kan nu skönjas som ett inre tryck. Det är inget annat än läkaryrket 
som duger och eftersom hon inte haft kraft att genomföra sina planer eller orkat 
stå emot de yttre motverkande krafterna, återstår nu bara att släppa tankar och 
ambitioner i den riktningen. 

Figur 8.8. Föreställningsschema - fastna Figur 8.9: Föreställningsschema 
- han backar och jag håller emot  

han    jag
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Ytterligare exempel på att informanten försöker, men trots allt kanske inte lyckas, 
finna en framgångsrik strategi för att skapa jämvikt mellan olika krafter, utgör 
följande citat:

”Jag kan ju inte gå och vela av egoistiska skäl och inte bestämma mig  (skratt)  jag kan absolut 
inte bestämma mig.
…..
Jag får göra vad jag vill i princip och det gör jag ju med. Jag utnyttjar det hemskt mycket  
….   på ett sätt är jag ju lite hänsynslös – vill jag något så gör jag det och så får de andra lida 
för det.” 

Om vi tittar på informantens visualisering nedan finns KRAFT-schemat i hög grad 
uttalat.  

 ”Mig själv i mitten och tusen saker man kan göra… massor 
av val. Det finns dom som man gjort som var mindre bra. 
Dom som man skulle vilja göra som man inte har gjort. 
Det är kontentan av det hela tycker jag. Det är svårt att 
komma rätt. Jag är fortfarande mitt i det här med val. Jag 
är inte klar än. Jag har inte valt färdigt och det är mitt stora 
problem. Det är det som upptar mig.  Allt är ju inte ett val 
-  vissa saker har man bara ramlat in i.”

Alla val man kan göra; informanten talar 
både om misslyckade och ogjorda. Att välja, 
att fatta beslut, kräver kraft i betydelsen att 
vara i stånd till något. Johnson (1987) talar 
om ett antal olika kraftgestalter (se kapitel fyra) varav en av gestalterna är att 
vara kapabel att utföra något (enablement). Med Gärdenfors (2007) terminologi 
skulle det handla om kraft i form av makt (power).

Den sorgsna modern
Hela citatet från informant 26 nedan handlar om kraft i olika variationer. Att 
pressa innebär att utöva tvingande kraft mot någon eller något, i detta fall mot sig 
själv. Om vi säger att någon är stark innebär det att personen ska kunna stå emot 
krafter av olika slag, antingen fysiskt eller som i detta fall psykiskt. Även svårt att 
ta handlar om styrka, i betydelsen att kunna stå ut med. Exempel på metonymi 
ser vi i ta hand om där också kraftschemat är närvarande. Att gå bakåt betyder 
troligtvis att gå tillbaka i sin utveckling.  

  Figur 8.10.  Bild från informant 23.
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”Jag går bakåt om jag pressar mig för mycket. Mitt äktenskap fungerar bra när jag är stark, 
men han har fortfarande svårt att ta när jag backar. Därför känner jag att jag måste klara mig 
själv – backar jag så får jag själv ta hand om det. Därför måste jag veta var mina gränser går så 
att jag inte överskrider dem.”

   
 

Figur 8.11  Föreställningsschema - om jag pressar mig

Genom att använda Talmys notation för hur krafter verkar kan vi illustrera de 
två aspekterna av självet som James och Mead talar om, det vill säga I och Me. 
De två aspekterna av självet ryms inom den streckade linjen som utgör självet 
som helhet. Agonisten är i detta fall ”Mig” och har som krafttendens att vara i 
vila (•) men som pressas (>) av antagonisten, av ”Jaget”. Styrkeförhållandet dem 
emellan åskådliggörs i (+) som finns i ”Jaget” (antagonisten). Trots att agonistens 
egen tendens är vila kommer resultatet att bli rörelse.

Ytterligare ett exempel på hur 
informanterna kan använda 
enkla men ändå uttrycksfulla 
bilder då de åskådliggör sina 
liv är följande bild. När denna 
informant, en 34-årig kvinna, 
fått instruktionen blir hennes 
omedelbara och entusiastiska 
svar: ”Då vet jag precis!” Sedan 
gör hon snabbt den översta fi-
guren som hon i två steg mo-
difierar, till att slutligen endast 
omfatta de tre punkterna i fi-
guren till höger.

Figur 8.12. Bild från informant 1

Jag Mig 
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”När man var yngre och innan man visste vad man ville. Och innan man visste vad livet var. 
Och innan man kom på det man var bra på. Då var det ju litet. 
Sen ju äldre man blir så blir det liksom mer öppet.
Det kan bli ännu större. Känslan av att det är ingenting som har blivit mer. 
Det är som en utveckling, jag menar den utveckling som man själv står för och omgivningen 
också delvis. Att man kan växa som människa genom att man blir äldre och vet vad man vill 
och vet vad man tycker.
Det är ett sätt att visa att det är öppet, om du förstår. Det finns liksom inga gränser. Det är 
ett sätt att visa att man har vuxit som människa med erfarenheter att man kommer på vad 
livet är. 
Man ser vad livet är.”

 
Vad hon beskriver är en obetvinglig, inneboende kraft framsprungen ur och av 
sig själv. Livet är något som kan bli ännu större. Från början var det ingenting 
och sen har det blivit mer. Detta är en av de informanter som talar om växande, 
en process, utan att i sin bild ha använt träd eller växter.  

   Ordet ”utveckling” har som bokstavlig innebörd att man vecklar ut något, 
till exempel en bokrulle. Den ursprungliga metaforiska användningen av ordet 
har inte med förändring i tiden att göra, påpekar idé- och lärdomshistorikern 
Sven-Eric Liedman (2004  s 20). I stället åsyftade ordet utläggning och förkla-
ring av texter; det var alltså textens mening eller innebörd som man ”vecklade ut”. 
Under 1700-talet, då världsbilden och människans plats i världen förändras, sker 
ytterligare en betydelseförskjutning av ordet, beroende på att den nya världsupp-
fattningen gör att utvecklingsprocesser av olika slag fångar uppmärksamheten. 
I förordet nämner jag Arne Jarrick och hans tes om att en mentalitetsförändring 
sker under 1700-talet, som kan vara intressant i sammanhanget. Människor blir 
då mer medvetna om sig själva som särpräglade individer. Från denna tid använ-
der vi ordet utveckling om något som förändras över tid och informanten menar 
just det att ”livet vecklar ut sig”, det växer, blir större, blir mer.
Några exempel på hur KRAFT-schemat kan va-
riera i mitt material och hur dessa variationer 
kan åskådliggöras genom den notation som 
Talmy introducerat är följande citat från olika 
informanter.   

Informant 9  
”Alltid försökt hålla modet uppe –  både för min egen 
skull och för mina tre barns. Så att man inte brakar 
ihop.”   

 

Figur 8.13. Föreställningsschema - 
för hålla modet upp så att man inte 
brakar ihop.
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Även i detta fall är det två aspekter av individen som utgör de två kraftentite-
terna, men denna gång är båda aspekterna ett uttryck för subjektet (jag). (”Jag 
försöker hålla modet uppe så att jag inte brakar ihop”). Agonisten tenderar att 
falla neråt (v), men fångas upp av Antagonisten som är den starkare (+) och lyckas 
därmed också hålla agonisten uppe (̂ ). Resultatet åskådliggörs av den uppåtgå-
ende (bärande) pilen till höger.
 

Informant 13
”när allt omkring en är så tungt och grått.”

Antagonisten är den starkare (+) och representerar 
allt det tunga och gråa som trycker agonisten (in-
formanten) neråt (v). Den nedåtgående pilen till 
höger representerar utfallet av den kraft som utö-
vas.  

Informant  21
”Man är två personer fast man är en. En halva som vill att 
man ska bestämma sig och veta vad man ska göra. Följa den 
här utstakade banan och vara ordentlig och läsa och sköta 
sig. Sedan finns det den andra delen som vill pröva på lite 
nya grejer, inte följa alla konventioner. Inte bara göra som 
man ska utan göra utan  ….  gå emot strömmen lite.”

Informanten är också här representerad av ago-
nisten vars tendens är rörelse (>) men möter mot-
stånd från antagonisten (omgivningen). Deras inbördes styrkerelation är dock 
sådan att resultatet trots motståndet blir rörelse (––>––).   

En ung man gör följande figur, där den mörka fyrkanten i början symboliserar 
hans barndom, den tid från vilken han inte har några minnen.  
 

”Jag har vissa planer. Det börjar få 
lite form nu. Det börjar gå åt ett håll 
nu. Det är väl knutpunkten där. Vet ju 
inte hur det kommer att gå. ……  Jag 
skulle ha gjort det mer vågformat, för 
det var verkligen mycket trassligt och 
krångligt och jobbigt. Det var väl först 
här någonstans i gymnasiet som det 
började dra ihop sig igen.”

Figur 8.14. Föreställningsschema 
för tungt och grått. 

Figur 8.15. Föreställningsschema 
för gå emot strömmen.

Figur 8.16  Bild från informant 18
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Uttrycket dra ihop sig används ofta i betydelsen ”bli dags för att något skall hän-
da” och ofta, men inte alltid, om något oroväckande som exempelvis: ”Det börjar 
dra ihop sig till krig/oväder/storm.” Informanten använder här uttrycket i positiv 
bemärkelse. Alla krafter samlas för att gå åt ett håll; det innebär en ansamling av 
koncentration på en och samma uppgift, en ökad fokusering. Det som är vågfor-
migt i mitten av hans figur representerar det motsatta, en turbulens, där krafter 
drar och kastar åt olika håll. Det var trassligt, krångligt och jobbigt.

Informant 31
”Jag har vuxit upp i ett ganska turbulent hem. Min far drack för mycket. När han var full 
jagade han upp oss på nätterna. Han ville ha sällskap. Det var mycket turbulent.”

Han använder ordet turbulent för att beskriva hur oroligt det varit under hans 
uppväxt.

Informant 27
”Och då i den vevan, i samband med flytten så drabbades jag av en depression, en mycket djup 
klinisk depression. Jag tog medicin mot högt blodtryck då och jag tror att det var det som fick 
mig att gå över kanten.”

Redan i inledningen med uttrycket i den vevan framträder en variant av kraftsche-
mat. Innebörden av i den vevan skulle kunna vara ungefär X drar Y med sig. Han 
uppfattar vidare att han drabbats av en depression, det vill säga, depressionen 
tränger sig på honom. Det finns omständigheter som fick honom att gå över 
kanten det vill säga han knuffas ner i det depressiva tillståndet. 

KRAFT är det föreställningsschema som allra tydligast låter sig avläsas och det 
gäller genomgående i hela mitt material. Rikhaltigheten hos detta fenomen är 
betydande. Denna upplevelsegestalt är på ett fundamentalt sätt en del av själv-
biografiska minnet därför att den används för att språkligt uttrycka emotionella 
upplevelser. Det självorganiserande medvetandesystemet måste hitta former för 
hur de olika krafterna skall balanseras mot varandra och detta är något som 
också har betydelse för andra aspekter av de mentala representationerna. Det 
innebär att föreställningsschemat BALANS också kommer att uppträda i olika va-
riationer beroende på vilka krafter som individen har att förhålla sig till. Nästa 
avsnitt skall handla om balansupplevelser.
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Livet som balansakt

I vissa bilder är exempelvis PROCESS-schemat det 
som först av allt och tydligast går att urskilja, 
men vid närmare granskning upptäcker man 
också en rad andra scheman sammanflätade 
med varandra, som exempelvis i följande bild: 

”En spiral – det åskådliggör mitt liv totalt. 
Det går i cirklar, jag prövar på någonting, 
jag kommer på något annat. Jag har nått mål 
som jag vill nå. Så fortsätter jag igen – börjar 
om.  … ”

I denna representation förtydligas den dynamis-
ka aspekten av BALANS-schemat. Balans är inte 
något man har uppnått en gång för alla, utan 
ett tillstånd som måste upprättas pånytt och på-
nytt. Det är en process, inte ett statiskt tillstånd. 
Informantens bild och metafor har som jag tidi-
gare visat också PROCESS-schemat starkt närva-
rande. Här kan vi dessutom upptäcka värderingsdimensionen (vertikal riktning) 
i den pil han förtydligar sin spiral med. Slutligen kan vi tolka spiralen han ritar 
som en väg som går uppåt. Vi ser nu hur olika föreställningsscheman flätas sam-
man och utgör varandras förutsättningar. En process kan beskrivas i termer av 
kraftutövning under viss tidsrymd. Det innebär att föreställningsschemana TID, 
KRAFT och PROCESS intimt hör samman och att VÄG blir det spår som denna pro-
cess lämnar efter sig eller har framför sig. 

Föreställningsschemat BALANS 

Många rent fysiologiska system i våra kroppar arbetar och regleras genom ho-
meostasfunktioner vilka eftersträvar olika balans- eller jämviktstillstånd. Struk-
turen hos begreppet balans – det vill säga  BALANS som föreställningsschema – är 
alltså en i många avseenden betydelsefull aspekt av att upprätthålla den fysiska 
kroppen som en förhållandevis koherent och meningsfull helhet. 

Att balansera är en aktivitet vi lär oss med våra kroppar. Det lilla barnet ställer 
sig upp och ramlar och försöker igen och igen. När det väl har lärt sig att stå och 
sedan gå, öppnar sig en helt ny värld för barnet. Att hålla balansen är inget vi 
kan lära genom regler. Vi lär oss balansera genom aktivitet, genom att pröva och 
misslyckas och pröva igen och igen.  

Innebörden av begreppet balans är något som framträder då vi utför balans-
akter och genom den upplevelse det innebär att erfara att inre kroppsliga system 

Figur 8.17. Bild från informant 30.
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är i balans eller i obalans. Redan innan begreppet är format eller termen inlärd 
är den föreställningsschematiska strukturen balans etablerad. För att barnet ska 
kunna lära sig gå upprätt måste krafter och vikter distribueras kring en tänkt 
vertikal axel. Denna föreställda, imaginära axel finns inte som fysiskt objekt eller 
mental bild eller någon regel som går att formulera. Den tänkta axeln finns dock 
som återkommande upplevelse vid balansakter.

Den inre strukturen hos alla dessa schematiska upplevelser kan man beskriva 
som gestalter. Det innebär att olika aspekter av en upplevelse fångas upp och hålls 
samman och bildar en förbegreppslig inre gestalt. Med ”gestaltstruktur” menar 
man något organiserat, sammanhållet helt. Betydelseinnehåll av olika slag är 
ofta burna av sådana gestaltstrukturer. Vid sidan av föreställningsscheman finns 
enligt Johnson (1987) också andra sorters gestaltstrukturer eller återkommande 
upplevelsemönster. Han nämner bland annat en gestalt som jag beskrivit och vi-
sat exempel på i kapitel sju nämligen ”sammanhållande narrativa mönster” eller 
helt enkelt ”narrativ gestalt”.  

Enligt Johnson (1987) är det prototypiska BALANS-schemat figur 8.18 nedan. 
Schemat härrör från den kroppsliga upplevelsen att hålla kroppen upprätt. 

Det finns en rad olika variationer på detta prototypiska BALANS-schema, där 
gungbrädan är en som jag tidigare nämnt. Trots att det således finns skillnader i 
upplevelser mellan olika manifestationer av ba-
lans, säger Johnson, så är ett enda föreställnings-
schema närvarande i alla sådana upplevelser: 

“a symmetrical arrangement of force vectors relative to an 

axis.”  (Johnson 1987 s 97)

Svanlund (2001) har invändningar mot ba-
lansschemat såsom Johnson (1987) beskriver 
det. Ett kriterium för vad som betraktas som 
konkret fysisk balans är att den är relaterad till 
gravitationen, men endast två av de grundläg-
gande schemana (kroppsbalans och vågbalans, 
inte ekvilibrium) är direkt kopplade till gravita-
tionen och därmed möjliga att uppleva genom kroppen, menar Svanlund. Dess-
utom anser han att det endast i vissa fall går att uppleva vågbalans med kroppen; 
en gungbräda kan man kroppsligen uppleva men inte en balansvåg. I båda dessa 
punkter är jag oenig med honom. Jag tar den sista punkten först. När jag väger 
något, mig själv eller andra föremål, med en balansvåg använder jag tumme och 
pekfinger för att känna, uppleva om balans föreligger eller ej. Det är inte så att jag 
tittar efter, rent visuellt utan jag känner det med mina fingrar. Det är med andra 
ord en mycket fysisk upplevelse. Även då jag använder synen kan jag samtidigt 
känna i fingrarna att balans råder.  

Figur 8.18 Det prototypiska BALANS-
schemat enligt Johnson (1987)
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Den andra punkten är att Svanlund verkar uppfatta förhållandet mellan den 
ursprungliga kroppsliga upplevelsen och den upplevelse som kommer efter en 
metaforisk överföring som reversibelt. Min uppfattning är att förhållandet (mel-
lan käll- och måldomän) är asymmetriskt, det vill säga, en enkelriktad process 
som inte nödvändigtvis är reversibel. Såsom jag uppfattar teorin, är den kropps-
liga upplevelsen av kraft eller balans en sak för sig. De återkommande upplevel-
ser som den ger upphov till bildar en gestalt, upplevelsegestalt, som sedan kan 
användas för att förstå andra erfarenhetsområden. Någon reversibilitet mellan 
dessa områden, det vill säga, en process tillbaka till den ursprungliga konkreta 
upplevelsen, behöver inte förutsättas.

Gibbs (2005) anför att proprioceptionen inte har beaktats i tillräckligt hög 
grad eftersom detta system inte traditionellt har uppfattats som ett perceptions-
system med uppgift att presentera världen för medvetandet. I både kraft- och 
balansupplevelser är proprioceptionen avgörande.   

Balans i perception och känsla 
Om man analyserar den visuella perceptio-
nen med avseende på balans upptäcker man 
med vilken lätthet och omedelbarhet männis-
kor uppfattar obalansen i en obalanserad bild 
säger Arnheim (1956). 

För att förklara denna intuitiva uppfatt-
ning av fenomenet införde Arnheim (1956) 
hypotesen att det finns en ”gömd struktur” – 
ett spänningsfält av krafter verksamt i all per-
ception. Genom det skelett som dessa krafter 
bildar kan man få en uppfattning om dyna-
miken i krafternas interaktion med varandra 
och det arbete de åstadkommer då vi visuellt 
upplever balans eller obalans.

På liknande sätt kan vi i de inre föreställ-
ningarnas värld undersöka hur en gömd struk-
tur av krafter kan se ut och hur dessa krafter 
interagerar med varandra och skapar balans el-
ler obalans i en människas inre föreställningar 
om sig själv och sitt liv.

Heider (1958) har, som jag nämnt i kapitel 
fyra, analyserat hur relationer mellan männis-
kor och mellan människor och företeelser kan 
vara antingen i balans eller i obalans. Hans 
analysenhet är triaden, antingen tre personer 

Figur 8.19.  Från Arnheim (1956). 

Figur 8.20.  Gömd struktur av krafter. 
Från Arnheim (1956).
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eller två personer och en företeelse (objekt, handling eller idé). Den balansteori 
han utvecklar i boken handlar om hur människor känner för eller värderar en 
annan person eller en företeelse. Teorin postulerar att människor tenderar att 
föredra balanserade tillstånd framför obalanserade; en slutsats som också fått ex-
perimentellt stöd av andra forskare (Jordan 1953). Som exempel på en balanserad 
triad är en situation där tre personer ömsesidigt tycker om varandra (eller tycker 
illa om varandra). Om däremot en av dem börjar tycker illa om (eller tycka om) 
någon av de andra två, uppstår ett obalanserat förhållande som enligt teorin 
leder till förändringar i riktning mot balans. Ett balanserat tillstånd däremot 
kräver ingen förändring. Eller som Heider själv uttrycker det: ”there is no stress 
towards change.”  

Olika sätt att uttrycka balans
Föreställningsschemat BALANS är urskiljbart i merparten av berättelserna. I den 
fördjupade studien, där en mer omfattande och inträngande intervju genomför-
des, fanns BALANS-schemat närvarande hos samtliga tio informanter. Det sätt de 
uttrycker detta på kan, som synes nedan, variera högst avsevärt:
 

”Blått tycker jag är en bra färg, om det har med lugnet att göra. Det är en kontrollerad färg.”

”Det känns inte som om det var jag som hade kontrollen.”

”Rogivande.”

”Inre ro, lugnet.”

”Även om det känns stabilt nu, så finns det ändå en underliggande oro”

”Då hade jag inte haft ett så harmoniskt liv som jag har nu.”

”Man ska inte släppa ursprunget. Man ska följa med i det nya som sker hela tiden. Följsamt. 
Hitta balansen mitt emellan.”  

”Den kan bli överfull också – då slipar man ner. Ibland kan det vara en smal balans om den 
blir full eller om den blir överfull.”

”Självständighetssträvan har alltid varit central för mig.”

”Livet har varit rakt och bra.”

”Det är att livet flyter framåt.”
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”Det börjar få lite form. Det börjar gå åt ett håll nu. Det börjar dra ihop sig.”

 ” Det är väl det med livet, att man  lärt sig hela tiden att hantera allting.”

”Kommer det att bli någon rätsida på det?”

”Det jag känner nu är att jag hamnat rätt.”

”Därför måste jag veta var mina gränser går så att jag inte överskrider dem. ”

”Jag är nog rätt robust, psykiskt stark. Kan vackla till i vinden men reser mig fort igen.”

”En spiral – det åskådliggör mitt liv totalt. Det går i cirklar, jag prövar på någonting, jag kom-
mer på något annat. Jag har nått mål som jag vill nå. Så fortsätter jag igen – börjar om.”  

Ett balanstillstånd är en position där krafternas spel tar ut varandra. Arnheim 
(1956) kallar det för en vilsam position. Innebörden i följande uttryck är i det 
närmaste att betrakta som synonyma med balans och behöver därför kanske inte 
kommenteras ytterligare: kontrollerad, rogivande, inre ro - lugnet, stabilt, harmo-
niskt. Två av informanterna använder dessutom själva explicit ordet balans som 
inte heller behöver kommenteras vidare. Återstår följande: 

En informant talar om hur central självständighetssträvanden har varit i hans 
liv och i detta kan man föreställa sig att det ligger en strävan mot oavhängighet 
i förhållande till krafter utifrån.

 Att livet varit rakt och bra, kan ställas emot sin motsats, det vill säga, att livet 
varit en ”berg- och dalbana”. Ser man uttrycket rakt på detta sätt, kan man upp-
fatta den vilsamma positionen som där finns.

På liknande sätt är det med informanten som talar om att livet flyter framåt. 
Att på rygg låta sig bäras av vattenytan uppfattas av många som mycket vilsamt. 
Det är en konst man måste lära sig och som innebär att man slappnar av tillräck-
ligt mycket för att tillåta ytspänningens krafter att verka. 

Den informant som använder dessa uttryckssätt: få form .. gå åt ett håll .. dra 
ihop sig gör det med en tydlig positiv underton till skillnad från de beskrivningar 
han ger av tider i livet som har varit krångliga och besvärliga. De svåra tiderna 
beskriver han i motsatta, vågformiga, negativa termer. Fokusering verkar vara 
det positiva utfallet till skillnad från de krångliga, besvärliga tiderna som var 
splittrade och splittrande.

Med uttrycket att hantera allting ligger implicit en jongleringsakt där det gäl-
ler att fånga upp bollarna innan de faller till marken. 

 Att hamna rätt säger en informant och ytterligare en annan informant ut-
trycker det som att få rätsida på livet. Båda använder det som något eftersträvans-
värt och motsatsen är att hamna fel, trampa snett.  
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Att veta var mina gränser går så att jag inte överskrider dem. Först när man vet var 
gränsen går, kan man klara att tänja gränsen men ändå inte överskrida den, an-
norlunda uttryckt, att balansera på gränsen.

De två sista informanterna använder välkända symboler för balanserade till-
stånd, dels grässtrået som följsamt vajar i takt med vinden, dels spiralen som 
vrider sig runt en imaginär axel.

Jag inledde detta kapitel med att beskriva betydelsen av mål och personliga 
strävanden och hur de avspeglar sig i informanternas självdefinierande minnen 
och i deras livsberättelser. Nu i sista avsnittet av kapitlet återvända jag till detta 
tema och visar hur dessa livsmål på olika sätt balanseras emot varandra. 

Livet som en dialektisk process
 
Allt beteende är målinriktat och de mål människor har innefattar, som vi sett, 
verksamhet, prestation, och makt men också gemenskap, samhörighet och beroende. 
Människan är en i grunden social varelse. Begreppet självet kan därför betraktas 
som bestående av tre fundamentala självrepresentationer och till dem associerade 
självföreställningar: det individuella självet, det relationella självet och det kol-
lektiva självet (Sedikides & Brewer 2001). 

Det individuella självet uppstår som ett resultat av att individen genom jämfö-
relser differentierar sig från andra människor och detta uttrycks i termer av unika 
personlighetsdrag eller självscheman. 

Informant 2
”Högstadiet  – det är väl där man börjar upptäcka vidden av det mänskliga hos sig själv. Person-
lighetsdragen börjar framträda här ganska tydligt.”

Det relationella jaget uppstår i interaktion med och anknytning till signifikanta 
andra och uttrycks i termer av dyadiska relationer.

Informant 22
”Framförallt pappa - han och jag är liksom bästisar. Han har alltid skyddat mig. Jag kunde 
berätta saker för honom som jag inte vågade berätta för mamma. Jag kan få honom att skratta 
hejdlöst. Och det förhållandet har vi kvar.”

Det kollektiva självet, slutligen, uppnås genom att individen blir inbegripen i 
större sociala grupper som kontrasteras mot andra grupper och detta uttrycks i 
termer av gruppmedlemskap.
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Informant 22
”För mig var det inget konstigt att gå ut och dansa på lördagen och sen gå till kyrkan på sön-
dagen. Men det blev konstigt i kyrkan. Det kändes inte som det var riktigt bekvämt att sitta 
där med en stämpel på handen från dansen. Det kolliderade.”

När jag ber mina informanter att tänka tillbaka på sitt liv och försöka åskådlig-
göra det i någon form av figur/bild och sedan berätta om sin bild och sitt liv, 
handlar dessa berättelser i hög grad om relationer. Det kan vara relationer till de 
egna barnen, till föräldrar och syskon eller andra signifikanta andra. 

Informant 31
”Jag har så bra kontakt med min dotter, vi är så lika vi har så mycket gemensamt. Det bandet 
mellan henne och  mig är svårt att bryta.
….
Det är nog någonting som har funnits där inom mig, det här att vilja hålla samman familjen. 
Det var nog en drivkraft inom mig.”

Ett fruktbart sätt att betrakta relationer är att se dem som dialektiska processer 
i ett antal olika dimensioner. Baxter och Montgomery (1996) menar att följande 
tre är de viktigaste i nära relationer: självständighet (autonomi) – samhörighet 
(connection), öppenhet – slutenhet och nyhet (novelty) – predicerbarhet. Att något 
är dialektiskt i detta sammanhang innebär att processen är en pendling mel-
lan två motsatser, men där båda också samtidigt är närvarande. Gemensamt för 
dessa dialektiska processer är att de inbegriper de tre upplevelsegestalterna PRO-

CESS, KRAFT och BALANS.
En process är per definition något pågående, något som ständigt är i rörelse, 

något dynamiskt. Det finns inga statiska processer. Om det ändå ser så ut, är det 
fråga om en mycket långsamt pågående process. Av detta följer att en process 
aldrig kan vara i jämvikt eller i balans mer än högst tillfälligt. Det finns som vi 
ser en motsättning mellan begreppen process och balans. Ekvilibrium är alltså 
ett begrepp utan någon egentlig extension. Om vi däremot ser ett ekvilibrium, 
jämvikt, som ett dynamiskt tillstånd där processen består av en förändring med 
mycket små och långsamma rörelser kan vi hålla fast vid balansbegreppet.

Att balansera mellan frihet och bundenhet 
En dialektisk dimension som jag upptäckt i mitt material är den mellan frihet och 
bundenhet. Den har starka beröringspunkter både med Baxter och Montgomerys 
första dimension, självständighet och samhörighet, och med de två tematiska linjer 
som löper genom människors livsberättelser enligt McAdams, verksamhetslust 
och gemenskap. Denna dimension, såsom den visar sig i mitt material, är inte 
nödvändigtvis eller ens vanligtvis direkt kopplad till relationer, utan fungerar 
mer som ett förhållningssätt gentemot livet i allmänhet. Denna dialektiska di-
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mension framstår därför som ett övergripande livsmål med den betydelse som 
Singer och Salovey (1993) ger det då de definierar livsmål som “the context-free 
ideas individuals hold about how their ideal life would be.” (s 55)

De krafter som en individ upplever i sitt liv kommer sammantagna att utgöra 
ett spänningsfält, ett skelett av ”gömda krafter”, och var och en måste på något 
sätt förhålla sig till detta kraftfält och där hitta någon form av balans. Visserligen 
uttrycks det på många olika sätt i informanternas berättelser, men polariteten 
tycks trots allt ha denna underliggande struktur: en motsättning mellan frihet, 
oberoende och autonomi å ena sidan och bundenhet, beroende och samhörighet å 
den andra.

Informant 23. 
”Allt är ju inte ett val – vissa saker har man bara ramlat in i. 
…
Man trillar ju inte in i saker och ting – Nej vad skulle det vara? Det mesta som händer har man 
själv ansvar för på nåt vis.”

Motsättningen mellan ovanstående två citat från olika avsnitt, men från en och 
samma informants berättelse är uppenbar och visar på en polaritet jag har funnit 
i mitt material. Att ha ett val innebär att vara fri till skillnad från att ramla eller 
trilla in i något. Denna informant verkar lägga tonvikt på självständighetens be-
tydelse – man har själv ansvar för det som händer. Ett begreppspar som uttrycker 
samma polaritet och som är vanligt förekommande är oberoende/beroende. Jag 
har dock valt att använda begreppen frihet/bundenhet av det skälet att flera av 
mina informanter själva använder just frihetsbegreppet.

Informant 1
”Det är som en utveckling, jag menar den utveckling som man själv står för och omgivningen 
också delvis. Att man kan växa som människa genom att man blir äldre och vet vad man vill 
och vet vad man tycker.”

Här finns motsatsparet frihet visavi bundenhet uttryckt i passusen ”den utveck-
ling som man själv står för och omgivningen också delvis.” Att vara fri att utveck-
las på det sätt som självet bestämmer står i centrum. I detta ligger ett upptäck-
ande av sitt eget själv – ”vet vad man vill och vet vad man tycker” – en form av 
självförverkligande. Men hon lägger också till ”omgivningen också delvis”. Hon 
säger detta lite parentetiskt och det förefaller därför som om självständigheten, 
friheten, är viktigare för henne än beroendet och bundenheten till omgivningen.

Informant 2
”Det gula symboliserar någon slags strävan efter kunskap och insikt, en inre utveckling alltså. 
Och den ökade ganska kraftigt när jag började skolan.
Självständighetssträvan har alltid varit väldigt central för mig. Men det blåa är mer ett annat 
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perspektiv, ett lite mer större perspektiv. Vissa saker som har hänt, en del personliga insikter, 
självständighetssträvan. Det gröna är linjen av kunskap och för att göra det enkelt tog jag rött 
som symbol för kärleken. Det gav mycket insikter om mig själv. Gymnasiet var väl ganska svagt 
vad det gäller kunskapsmässigt, men det gav mycket insikter om mig själv och min självstän-
dighetssträvan gick rakt uppför.”

 
Denne informant kommer flera gånger tillbaka till hur viktig strävan mot själv-
ständighet är för honom. Självständighet är, kan man säga, synonymt med fri-
het. Bundenhet finns implicit i hans berättelse som något han strävar bort från. 

Informant 3
”Redan tidigt kände jag att jag inte höll med om någonting, speciellt inte med min far.   …  
Fram till att min far dog hade jag det inte lätt.”

Innebörden av att hon ”inte höll med om någonting” kan också uttryckas så att 
hon ”motsatte sig” föräldrarna och speciellt då sin far. Hon sätter sig alltså till 
”motvärn” vilket är en form av kraftutövning. Vidare säger hon att hon inte hade 
det lätt då hennes adoptivfar levde, det innebär att hon hade det svårt eller tungt. 
Detta är också en variation av kraftschemat. En tyngd som drar neråt eller bakåt. 
Fram till faderns död är hon alltså bunden av tillbakahållande krafter och man 
kan ana att hon efter hans död upplever sig ha större frihet. 

Informant 6
”Jag tycker man försvinner här vid vattenytan och ändå inte. Det är som en skiljelinje. Det 
kommer härifrån – rötterna – från gyttjan och vattnet.  Här uppe är himmelen och solen, 
ja ljuset. En slags förening av solen och jorden. Elementen. Det gäller att hitta balansen mitt 
emellan någonstans. Det är rätt bra med en sån tråd. Då kan man söka efter hur den löper. 
Lika bra att följa med. Allt kommer härifrån. Man ska inte släppa ursprunget. Man ska följa 
med i det nya som sker hela tiden. Följsamt. Det är en förening av det yttre och det inre. Det är 
ju egentligen ingen skarp skiljelinje – utan väldigt samma – och ändå är det mycket distinkt. Det 
är svårt att förklara.  …….

Denna informant uppfattar det som en tillgång att ha en tråd tillbaka till ur-
sprunget, det vill säga en förankring eller bundenhet till ursprunget. Man ska 
inte släppa ursprunget, säger hon, men man ska också följa med följsamt i det nya 
som sker. Som jag tolkar detta innebär det att hon lägger tonvikt på bundenhet. 
Att följa med i det nya som sker är också det en bundenhet, en förankring i nå-
got utanför den egna personen. Friheten finns i att ”man försvinner här vid vat-
tenytan och ändå inte”. ”Det är ju ingen skarp skiljelinje – utan väldigt samma.” 
Även friheten är en bundenhet.

Informant 12
”En fisk, den är väldigt fri.  Det präglar min period i livet då tycker jag. Det var väldigt bekym-
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mersfritt. Mer ansvar nu. Det finns paralleller mellan fiskens liv och mitt liv. Då och nu också. 
Det är klart att det har förändrats, men inte så mycket.”

Här använder informanten orden ”fri” och ”bekymmersfri” för den ena polen. 
Den pol som står för bundenhet uttrycks här i ordet ”ansvar”. 

Informant 8
”Instängdhet. Det är nog därför blomman är med. Den står för frihet.”

Denna informant börjar att rita en växt med en blå blomma, men ritar sedan yt-
terligare en figur, denna gång en geometrisk figur, en labyrint med många, långa 
gångar som får symbolisera instängdheten. 

Informant 24
”Vi har ett sommarställe och vi är där så mycket som möjligt. Det är en befrielse. Där kopplar 
jag verkligen av. Där är man fri från allt. Det är inte så många som vet telefonnumret dit. Vi 
kopplar av och bara njuter. Det är här man samlar kraft. Så kan jag känna det att jag samlar  
min kraft där. Det är väl det som formar ens liv att man har nåt ställe där man kan slappna av 
riktigt och samla kraft.” 

Ytterligare en informant som explicit talar om friheten. En frihet som ger möj-
lighet att samla kraft. 

Informant 28 
”Jag är nog rätt robust, psykiskt stark. Kan vackla till i vinden men reser mig fort igen. Som gräs-
strået som stod i vinden och som böjde sig hela tiden för vinden, men som reste sig igen. Jag tål 
nog rätt mycket känslomässigt utan att gå under.

Denne informant har vare sig i bild eller i övrigt använt symboler från naturen, 
men i denna metafor från den amerikanske psykologen Carl Rogers, vars namn 
han också själv nämner, finns en växt: grässtrået. Dess styrka ligger i att det är 
förankrat, bundet  med sina rötter och därför fri att följa vindens växlingar, böja 
sig men ändå behålla sin position och resa sig igen.

Informant 26
”Det är lätt att jag greppar om för mycket. Jag tror mig om för mycket. Jag vill mer än vad som 
är rimligt. Jag går bakåt om jag pressar mig för mycket. Mitt äktenskap fungerar bra när jag är 
stark, men han har fortfarande svårt att ta när jag backar. Därför känner jag att jag måste klara 
mig själv – backar jag så får jag själv ta hand om det. Därför måste jag veta var mina gränser går 
så att jag inte överskrider dem.”

I denna sekvens ser vi hur de två aspekterna av självet är verksamma: proces-
saspektens Jag pressar innehållsaspektens Mig till att greppa om för mycket. Or-
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det pressa är ett uttryck för en tvingande kraft, det vill säga en variation av aspek-
ten KRAFT. I uttrycket greppa kan både metaforiska och metonymiska processer 
urskiljas. Handen är den del av helheten, av kroppen, som vi gör saker med. 
Med handen griper vi efter föremål och metaforiskt kommer denna innebörd att 
överföras till medvetandets – självets – gripande efter mentalt utrymme. Vidare 
återfinns BEHÅLLAR-schemat tydligt då hon säger att hon måste veta sina gränser 
så att hon inte överskrider dem. Behållare utmärks just av att gränsen finns för 
vad som är innanför och vad som är utanför behållaren. I denna sista mening 
kan också BALANS-schemat utläsas: att balansera på gränsen till sin förmåga.

Avslutning

I detta kapitel har den kognitiva semantikens metaforer och föreställningssche-
man varit i fokus och jag har redovisat en analys av hur dessa visar sig i det själv-
biografiska minnet. För att komma närmare de imaginativa mentala representa-
tioner som inte är språkligt kodade har jag, förutom att intervjua informanterna, 
också låtit dem rita en bild/figur över sitt liv. 

Informanternas bilder är mycket olikartade. Med enbart bilderna som ut-
gångspunkt kan man förstås inte dra några bestämda slutsatser om de inre fö-
reställningar som befolkar medvetandet. Då undersökningen av de språkliga 
metaforerna tillkommer, framträder dock underliggande strukturer. Ett före-
ställningsschemas mest betydelsefulla egenskap är dess strukturella enkelhet – 
endast några få komponenter ingår och dessa är relaterade till varandra genom 
en bestämd struktur, men med en avsevärd flexibilitet bibehållen.

Vad jag har visat är att de mentala representationer som våra självbiografiska 
minnen är uppbyggda av kan beskrivas som föreställningsscheman och att dessa 
blir synliga då språkliga metaforer studeras. De scheman som jag fokuserat på 
är VÄG, UPP/NER, LJUS/MÖRK, BEHÅLLARE, PROCESS, KRAFT och BALANS. Av dessa är 
KRAFT-schemat särskilt ofta förekommande i de berättelser om självbiografiska 
minnen som jag undersökt. Detta sammanhänger med de mål och personli-
ga strävanden som utmärker alla människors livsberättelser. Livsmål är alltid 
förknippade med emotioner, positiva eller negativa beroende på hur individen 
lyckas i sina strävanden, och emotioner uttrycks ofta i termer av KRAFT.

De två övergripande målen i alla människors liv är, enligt flera forskare, verk-
samhetslust, autonomi, och oberoende å ena sidan och gemenskap, samhörighet och 
beroende å den andra. Under olika tider i en människa liv kommer tyngdpunkten 
att variera mellan de två målen. Människor är också olika med avseende på vilket 
av de två temana som framstår som viktigast och mest eftersträvansvärt. Under 
en människas liv finns dock ett urskiljbart mönster av strävanden mot det som 



175

är viktigt och nödvändigt för just henne att göra i livet och då är dessa teman 
alltid representerade. 

Individen måste förhålla sig till olika krafters spel vilket gör BALANS till ett an-
nat centralt föreställningsschema, så centralt att det till och med kan betraktas 
som attraktor i det dynamiska självorganiserande system som självbiografiskt 
minne är. Att balansera mellan frihet och bundenhet (social gemenskap) förefaller 
vara ett gemensamt tema i de olika berättelserna och denna balansakt uppvisar 
stor variationsrikedom. 

Det är alltså inte enbart abstrakt begreppsligt tänkande som har sin grund i 
kroppsliga föreställningsscheman (Johnson 1987). Också de mycket personliga, 
fenomenologiska upplevelser vi haft under livet, och det sätt vi skapar och om-
skapar mentala representationer av dessa upplevelser i vårt självbiografiska minne 
har sin grund i kroppsliga föreställningsscheman.

I nästa kapitel ska jag redovisa resultatet av de experiment jag genomfört och 
som belyser avhandlingens teman med andra metoder. Hypotesen jag prövar 
handlar om kraftmetaforiska ords särskilda betydelse för människor. 
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Kapitel 9

Experimentella undersökningar

Jag har i kapitel åtta, den kvalitativa empiriska undersökningen, använt lingvis-
tisk analys av livsberättelserna. Där framkom ett antal föreställningsscheman 
som återkommande i de metaforer som upptäcktes i det självbiografiska minnet. 
De scheman som identifierades är VÄG, UPP/NER, LJUS/MÖRKER, BEHÅLLARE, PROCESS,  

KRAFT och BALANS. 

KRAFT-schemat har varit av särskilt intresse av tre skäl. För det första därför att 
det återfinns i samtliga livsberättelser. För det andra därför att det uppvisar stor 
variationsrikedom. För det tredje därför att det i sig rymmer och flätar samman 
flera av de övriga schemana. En förklaring till varför KRAFT-schemat är så, förhål-
landevis, framträdande i självbiografiskt minne, är att vi ofta använder KRAFT 
som metafor för att uttrycka emotioner. Kövecses (1990, 2000) uttrycker det så 
att föreställningsschemat KRAFT är en ”master metaphor”, en överordnad metafor 
för emotioner. Emotioner är centrala för självbiografiskt minne. Enligt Conway 
(2002) är självbiografiska minnen i första hand centrerade kring lyckade eller 
misslyckade måluppfyllelser och oavsett utgången av dessa ger de alltid upphov 
till emotioner, positiva eller negativa. Emotionella upplevelser är en signal till det 
kognitiva systemet att prioritera vilka minnen som ska konstrueras, lagras och 
återerinras.

Sammantaget har de olika teorier som jag har presenterat i den teoretiska 
genomgången lagt den grund som mina experimentella undersökningar vilar på. 
Gibbs (2005) föreslår att föreställningsscheman är attraktorer i olika mänskliga 
självorganiserande system. Jag övertar den tanken och betraktar således upple-
velsegestalten BALANS som attraktor i det självbiografiska minnessystemet. KRAFT-
gestalten strävar mot och upprätthåller BALANS, men KRAFT kan också upphäva 
BALANS. Jag menar också att dessa upplevelsegestalter, KRAFT och BALANS, används 
för att skapa konsistens i minnets konstruktion av självet. Jag antar vidare att det 
arbetande självet har en målstruktur med dithörande självföreställningar (Conway 
2002). I varje människas liv finns två tematiska linjer (McAdams 1990) i form 
av personliga strävanden eller livsmål (Singer & Salovey 1993) och dessa är: verk-
samhetslust och gemenskap. 

Ett viktigt mål för självet är att vidmakthålla balans mellan de två centrala 
livsmålen och att reducera diskrepansen mellan de olika självföreställningar som 
är associerade med dem. Det som är viktigt för alla människor är att uppnå sina 
personliga mål och att balansera dem mot varandra. Detta skapar i sin tur kong-
ruens mellan olika självföreställningar.

Syftet med de tre första psykologiska experimenten är att undersöka om fö-
reställningsschemat KRAFT är generellt förekommande i självbiografiskt medve-
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tande och i självbiografiskt minne. För att undersöka detta har en metod använts 
där deltagarna fått avgöra om en rad bokstäver är ett korrekt ord eller ej. Reak-
tionstiderna mäts och utgör den beroende variabeln Choice Reaction Time (CRT). 
Metoden kallas lexical decison task och benämns fortsättningsvis LDT. För att 
öka självmedvetandet hos individen har ett primingförfarande använts. Semantisk 
priming innebär att om en viss företeelse aktualiserats hos en individ leder det till 
att individen lättare uppmärksammar semantiskt närstående företeelser. 

Testimplikationen som prövas är följande: Om KRAFT-metaforer är av särskild 
betydelse för människors självmedvetande, så bör reaktionstiderna vid LDT för 
dessa ord vara kortare än för andra icke KRAFT-metaforiska ord för individer som 
är primade mot självmedvetande.   

Det fjärde experimentet har två syften: (1) att undersöka om metaforiska utsa-
gor tolkas direkt på samma sätt som bokstavliga utsagor tolkas, vilket föresprå-
karna av ”the direct access view” hävdar (Glucksberg 2003); och (2) att under-
söka skillnader mellan nyskapade och konventionaliserade metaforer och pröva 
den teori Bowdle och Gentner (2005) utvecklat och som säger att människor 
använder jämförande processer då de tolkar nyskapade metaforer, men katego-
riprocesser då de tolkar konventionaliserade metaforer. Eftersom jämförelsepro-
cessandet innebär att en undertryckande mekanism är verksam bör detta sätt att 
processa visa sig i längre reaktionstider. 

Innan jag redovisar genomförande och resultat av de fyra experimenten ska 
jag beskriva hur stimulimaterialet till de två första experimenten har tagits fram 
och utvecklats.

Stimulimaterial till de två första experimenten
 

I den kvalitativa undersökningen, då informanternas livsberättelser togs som 
utgångspunkt, framkom ett antal föreställningsscheman som mer centrala än 
andra. Dessa är KRAFT och BALANS och avhandlingens tredje tes är att kraftme-
taforiska ord, så som de kommit till uttryck i livsberättelserna, är av särskild 
betydelse för människors självmedvetande. Den semantiska dimension som är av 
intresse i detta kapitel är därför KRAFT. 

Balota et al. (2007) menar att det är svårt, kanske till och med omöjligt, att 
göra ett urval av ord som endast skiljer sig åt i en enda dimension. Att samtidigt 
också kontrollera den myriad av variabler som är involverade vid LDT och som 
har identifierats av olika forskare (Cutler 1981) gör inte uppdraget lättare.

För att skapa ett stimulimaterial valdes, med utgångspunkt i intervjuunder-
sökningens resultat, de ord som informanterna själva använt, exempelvis ”pres-
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sa”, ”fastna” och ”drabba”.  På detta sätt skapades (med kompletteringar) en lista 
på trettio kraftmetaforiska ord och därefter valdes en grupp neutrala ord som 
också omfattade trettio ord. Tanken är att inga skillnader mellan de två katego-
rierna ord ska finnas utom den grundläggande skillnaden av förekomst och icke 
förekomst av en underliggande kraftstruktur. Båda kategoriernas ord består av 
ordklasserna verb, adjektiv och particip och de är i stort sett lika många (se tabell 
9.6) Båda kategorierna har lika antal stavelser och lika antal bokstäver. 

Frekvens
En viktig prediktor för ett ords reaktionstid är dess frekvens. För att de två ord-
kategorierna skulle vara lika vad frekvens beträffar undersöktes deras förekomst 
genom Språkbankens konkordanser som tillhandahålls av Göteborgs universitet. 
1 De båda kategorierna har valts så att de har lika många lågfrekventa (<2 ord per 
miljonen ord), lika många medelfrekventa (2-14 ord per miljonen ord) och lika 
många högfrekventa ord (14< ord per miljonen ord). Medelvärde för kraftorden 
är 7,95 per miljonen ord och för de neutrala 7,10.

Antal betydelser
En annan dimension som är känd för att ge snabba reaktionstider vid LDT är 
om ett ord har många betydelser (Balota 1994). Antalet betydelser hos ett ord är 
dock svårt att bedöma utan djupgående semantisk analys, en uppgift som inte 
ryms inom omfånget för den här avhandlingen. För att få en viss vägledning om 
hur stimulimaterialets två kategorier förhåller sig till varandra i detta avseende 
har jag använt Nationalencyklopedins ordbok för en tentativ uppskattning av 
antalet betydelser hos orden i materialet. Resultatet visar att medelvärdet (antal 
betydelser per ord) är 3,9 för de neutrala orden och 2,9 för kraftorden. Eftersom 
denna aspekt som sagt är svår att bedöma, nöjer jag mig med att konstatera att 
det åtminstone inte verkar vara så att kategorin kraftord har fler betydelser än 
kategorin neutrala ord.

Ytterligare en näraliggande dimension är kontextuell tillgänglighet, vilken 
hänför sig till hur lätt en person har att tänka på särskilda kontexter och om-
ständigheter där ordet ifråga kan förekomma (Balota 1994). Eftersom detta är 
en dimension som framför allt är idiosynkratisk och svår att mäta, lämnas den 
utan åtgärd.

 

Valör
Hur människor värderar ordens valör, det vill säga ordens positiva eller negativa 
konnotationer, har också undersökts genom en enkät. Det är känt att positiva 
ord har kortare reaktionstider än negativa (Smith 1921; Tolman & Johnson 1918; 
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Thorndike 1927). Även Galton (1892) fann en något högre preferens för positiva 
associationer, men framföra allt en snabbare aktivering av positiva associationer.  

Undersökningen angående ordens valör skedde genom att 30 personer (va-
rav ingen deltog i experimenten), 23 studenter och 7 anställda vid en högskola, 
fick bedöma orden med avseende på om de uppfattade orden som positiva eller 
negativa. De uppmanades att hoppa över de ord de uppfattade som neutrala. 
Resultatet av denna enkät visade god överensstämmelse med den bedömning 
som gjorts då stimulimaterialet togs fram, förutom att de kraftmetaforiska hade 
en övervikt av ord med negativ valör. Resultatet framgår av tabell 9.6 där  +  och 
-  anger valören. De ord som varken uppfattades som positiva eller negativa har 
markerats med 0.  

Ordens valör påverkar också reaktionstiderna på ett mer indirekt sätt, nämli-
gen genom variabeln frekvens. En av de viktigaste prediktorerna för reaktions-
tider vid beslutsfattande (LDT) är ordens frekvens. Positiva ord har en högre 
frekvens än de negativa, vilket i sin tur är en bakomliggande orsak till att positiva 
ord har kortare reaktionstider (Zajonc 1968). 

 
Konkretion
Stimulimaterialet har också undersökts vad beträffar grad av konkretion där-
för att det är en viktig aspekt som påverkar ett ords reaktionstid. Konkreta ord 
har kortare reaktionstider än abstrakta. En enkätundersökning genomfördes där 
studenter och anställda vid en högskola fick bedöma stimulimaterialet med av-
seende på konkretion genom att skatta orden på en skala från 1 till 6, där 6 
stod för ”Mycket konkret”.  I tabellen nedan och i de fyra följande tabellerna är 
medelvärdena resultatet av skattningarna, det vill säga skattning på skalan 1 – 6 
multiplicerat med antal ord (30) (min 30 och max 180).

Tabell 9.1 Medelvärde och standardavvikelse för grad av konkretion. 

   M      SD
Kraftorden  111.55  27.51

Neutrala ord  123.93 30.14

t (48) = -5.363;   p < .0001

Resultatet visar att de neutrala orden är mer konkreta än de kraftmetaforiska 
orden och skillnaden är kraftigt signifikant.
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Underliggande KRAFT-struktur
Inom lingvistisk teori kan man visa att fysiska krafter ofta används metaforiskt 
för olika mentala tillstånd, inte minst känslomässiga (Kövecses 1990, 2000). 
Metaforerna är inte sällan i hög grad språkligt konventionaliserade och de visar 
sig i olika ord och uttryck. De intuitiva uppfattningar som människor har be-
höver inte nödvändigtvis överensstämma med dessa lingvistiska teorier. För att 
undersöka om människor uppfattar att det finns en underliggande kraftstruktur 
i vissa ord men inte i andra, och för att se om det överensstämmer med det sti-
mulimaterial som används i experimenten, fick 30 personer, dels gymnasieelever 
mellan 17 och 19 år samt några av deras lärare, dels 10 studerande och anställda 
vid en högskola, bedöma samtliga ord med följande inledande instruktion:

Din uppgift är att bedöma om följande ord har en 
bakomliggande, ursprunglig KRAFT inbyggd i sig.
Som exempel på ett sådant ord kan man ta ”uppriven” eller ” frigjord”.
Skriv ett K efter alla ord, som du bedömer vara sådana.

Resultatet av denna enkät var anmärkningsvärt i åtminstone tre avseenden. För 
det första visade sig det (förmodade) neutrala stimuliordet ”skrikande” uppfattas 
som ett ord med underliggande kraftstruktur av inte mindre än 23 informanter.2 
För det andra ansåg ingen (0) informant att kraftordet ”värna” hade någon un-
derliggande kraftstruktur. Inte heller kraftorden ”stödja” och ”skydda” uppfatta-
des ha kraftstruktur av fler än två respektive fyra informanter. För det tredje var 
det en övervikt av negativ valör hos de ord som bedömdes som kraftord (negativa 
ord hade 218 kraftmarkeringar, positiva ord endast 99 markeringar).

Följande ord fick 19 eller fler markeringar:
pressad
upprörd
turbulent
nedbruten
utslagen  
uppslitande
skrikande

Det kan diskuteras om denna intuitiva, men trots allt framtvingade medvetan-
degjorda uppfattning om ett ords eventuella kraftdimension också har någon 
verklig överensstämmelse med en genuin semantisk funktion. Den semantiska 
funktionen innebär i detta fall att konkreta och kroppsliga upplevelser av fysiska 
krafter genom metaforiska processer skapar ny betydelse, det vill säga att ord och 
uttryck genereras för att beskriva abstrakta, mentala tillstånd. 
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Ytterligare en undersökning av den underliggande kraftstrukturen i stimulima-
terialet genomfördes. Denna gång fick deltagarna, studenter och anställda på en 
högskola, bedöma ordens kraftinnehåll genom att gradera dem på en skala från 
1 till 6, där 6 innebär hög grad av kraft. 

Tabell 9.2  Medelvärde och standardavvikelse för grad av kraft

   M SD
Kraftorden  123.15 22.66

Neutrala ord  79.99 21.57

t (75) = 19.108;   p <  .0001

Resultatet av denna enkät visade att de kraftmetaforiska orden uppfattades som 
mer kraftfulla än de neutrala och skillnaden är kraftigt signifikant. Resultatet 
var i allt väsentligt i överensstämmelse med den första undersökningen, kanske 
med det undantaget att ”skydda”, ”värna” och ”stödja” fick högre rankning än 
vad som kunde ha förväntats, det vill säga de hamnade i övre halvan av materia-
let, delad efter median. 

Emotionalitet
Vidare har ordens grad av emotionalitet undersökts, också i enkätform, där del-
tagarna, studenter och anställda på en högskola, fått skatta stimulimaterialet på 
en skala från 1 till 6, där 6 innebär hög grad av emotionalitet. 

Tabell 9.3  Medelvärde och standardavvikelse för grad av emotionalitet.  

   M SD
Kraftorden  119,5 20,75

Neutrala ord  77.66 21.77

t (55) = 16.52;   p < .0001

Orsaken till att materialets emotionalitet undersökts motiveras av att min tredje 
tes, om kraftmetaforers särskilda betydelse för människors självmedvetande, 
grundar sig i teorin att KRAFT är mastermetafor för emotioner (Kövecses 2003). 
Resultatet visar att kraftmetaforiska ord uppfattas som mer emotionella än de 
neutrala orden och att skillnaden är kraftigt signifikant.
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Interaktionseffekter med avseende på valör
För att utröna om det finns systematiska relationer mellan valör och kraft respek-
tive valör och emotionalitet undersöktes detta i ett t-test med följande resultat.

Tabell 9.4  Medelvärde (min 15, max 90) och standardavvikelse för grad av kraft för negativa och po-
sitiva kraftord. 

   M   SD
Negativa kraftord 64.45 12.50

Positiva kraftord 62.24 12.68

t (75) = 2.25;   p < .027

Tabell 9.5  Medelvärde (min 15, max 90) och standardavvikelse för emotionalitet hos negativa och 
positiva kraftord

   M SD
Negativa kraftord 62.05 11.37 

Positiva kraftord 57.54 11.05

t (55) = 3.68;  p < .001

Som framgår av tabellerna 9.4 och 9.5 är det signifikanta skillnader mellan posi-
tiva och negativa kraftord. Negativa kraftord anses både vara mer kraftfulla och 
mer emotionella.

Förutom den grundläggande semantiska skillnaden mellan orden, det vill 
säga förekomst och icke förekomst av den underliggande kraftstrukturen, var 
utgångspunkten att inga andra skillnader skulle finnas. Båda kategoriernas ord 
bestod av ordklasserna verb, adjektiv och particip i lika antal, och båda katego-
rierna hade lika antal stavelser, lika antal bokstäver och lika antal högfrekventa, 
medelfrekventa och lågfrekventa ord. Dessutom har kategoriernas antal betydel-
ser, deras valör, konkretionsgrad, kraftstruktur och emotionalitet undersökts. 

De dimensioner som skiljer kategorierna åt är tre: (1) underliggande kraftstruk-
tur (planerad), (2) grad av emotionalitet (teoretiskt förklarad genom sin koppling 
till kraft och därmed planerad) och (3) grad av konkretion (ej planerad). Skill-
naden i konkretionsgrad går dock emot testimplikationens prediktion, på så sätt 
att ju mer konkret ett ord är desto kortare reaktionstider förväntas; de neutrala 
orden är signifikant mer konkreta än kraftorden. 
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Tabell 9.6  Stimulimaterialet 

KRAFT-ord    Neutrala ord

 valör bokst frekvens  valör bokst frekvens stav
1  fångad - 6 405 1 putsad +  44 
2  bunden  - 6 709 2 märkt 0 -1 2275 -1
3  pressad  - 7 1717 3 tvättad +  63 
4  utkastad - 8 131 4 försenad -  874 
5  upprörd - 7 2686 5 utklädd 0  194 
6  utslagen - 8 705 6 kulturell + +1 939
7  hindrad -  7 56 7 uttalad 0  546 +1
8  övergiven - 9 723 8 skrikande -  406 -1
9  turbulent - 9 252 9 musikalisk + +1 1368 +1
10 uppslitande   - 11 311 10 grönskande +  -1 243 -1 
11 drabba -  6 1252 11 vandra 0  1347
12 fastna - 6 781 12 butter -  155   
13 nedbruten - 9 50 13 förgiftad -  199
14 bromsa - 6 925 14 teckna 0  610
15 begränsa - 8 1892 15 föreställa 0 +2 2147 +1 
   
16 balanserad + 10 474 16 lokalisera 0  313  +1
17 befriande + 9 75 17 seglande 0 -1 181  -1
18 berörande + 9 861 18 flimrande -    101  -1
19 motstå + 6 490 19 smörja -  274 
20 stödja + 6 3679 20 skörda +  429 
21 upplyftande + 11 287 21 välbevarade +  96  
22 buren + 5 555 22 spegla   0 +1  723
23 värna + 5 1685 23 städa -  1377 
24 förankrad + 9 596 24 lättlagad +  154 
25 skydda + 6 4958 25 droppa -  306 
26 sträva + 6 814 26 sjunga  0  4163 
27 orubblig + 8 182 27 möblerad  0  86 
28 bärande + 7 871 28 målande  0  337 
29 omvälvande + 10 382 29 fungerande 0  3330 
30 hänförande + 10 136 30 flygande 0 -2 1150 -1
   
positiv/negativ   =  lika
stavelser  =  lika   
bokstäver =  lika
ordklasser neutrala +1verb -1 adjektiv
participer =  lika
frekvens  neutrala 7.10 kraft 7.95
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Experiment 1

Metod
Den metod som användes är LDT och CRT inom ett primingparadigm. Bero-
ende variabel i experimenten är reaktionstid vid LDT. Detta är en ofta använd 
experimentell teknik och innebär alltså att undersökningsdeltagaren får en rad 
bokstäver presenterade för sig på en datorskärm och ombeds avgöra om bokstä-
verna utgör ett verkligt ord eller ej genom att trycka ner en av två tangenter.

Deltagare 
De fjorton personer som utgjorde experimentgrupp deltog också i avhandling-
ens kvalitativa empiriska undersökning (se kapitel 5). Dessa deltagare erhöll en 
mindre ersättning för sin medverkan i detta experiment (biobiljett) och fick dess-
utom reseersättning. Huvudskälet till att använda dessa informanter återigen 
var, att därigenom få möjlighet att prima genom att samtala om de intervjuer 
som de tidigare varit med om. På samma gång skulle jag som forskare få feed-
back angående informanters upplevelser av att delta i ett forskningsprojekt och 
veta vilken eventuell påverkan det kan ha i olika avseenden. Av deltagarna var 
8 kvinnor och 6 män, alla mellan 29 och 59 år och med minst ett års avklarade 
högskolestudier.

Kontrollgruppen i experimentet bestod av studenter och anställda vid en 
högskola och dessa var matchade med experimentgruppen vad ålder, kön och 
utbildning beträffar. Kontrollgruppens deltagare deltog i experimentet utan er-
sättning. 

Material
Stimulimaterialet som användes är de två kategorier ord, neutrala och kraftme-
taforiska, som jag beskrivit ovan. För att möjliggöra LDT-uppgiften behövdes 
också sextio nonsensord. Dessa skapades genom att i ett vanligt svenskt ord byta 
ut någon eller några av vokalerna. Exempelvis ändrades ´broderá  till ´brödorá  
och t́idning´ blev t́ednang .́  

Alla stimulipresentationer och responser, registrerades genom programmet  
E-prime (Psychological Software Tool, Inc.), version 1, Windows XP. 

Genomförande och primingförfarande
De deltagare som inte blev primade, kontrollgruppen, fick upplysningen att ex-
perimentet handlade om ”hur människor uppfattar ord”. Efter en kort muntlig 
instruktion fick de utföra experimentet på en bärbar dator som var uppställd i ett 
ostört grupprum. På skärmen kom inledningsvis också en skriftlig instruktion, 
varefter orden presenterades. Uppgiften var att så snabbt och så korrekt som möj-
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ligt avgöra om ett ord var ett rättstavat svenskt ord eller inte, genom att trycka 
ner en av två tangenter, 1 för Ja och 2 för Nej. Efter varje respons fick deltagarna 
på skärmen reda på om responsen varit korrekt eller felaktig (grön eller röd text) 
och även den aktuella reaktionstiden.

Experimentgruppen fick som första del av experimentet, i samtal med mig, 
återkalla det de kom ihåg från vårt första intervjutillfälle då deras självbiografiska 
minnen undersöktes. Undersökningen genomfördes för cirka sex år sedan och 
jag har beskrivit den i kapitel fem. Jag ensam utförde intervjuerna, transkribe-
rade dem och analyserade materialet i sin helhet. Viktiga frågor i dessa intervjuer 
handlade om informanternas allra tidigaste minnen, om höjdpunktsupplevelser 
(peak experiences), lågvattenupplevelser (nadir experiences), vändpunkter och om 
viktiga och självdefinierande minnen från olika tider i deras liv. Självdefinierande 
minne är en term jag lånat av Singer och Salovey (1993) och som de beskriver så 
här: ”It is a memory that helps you to understand who you are as an individual 
and might be the memory you would tell someone else if you wanted that person 
to understand you in a more profound way”. (Singer & Salovey 1993 s 63). Det 
övergripande paradigmet för intervjuerna är både ett ”villigt lyssnande” som Bar-
clay och Hodge (1988, 1990) kallar det och ett ”nyfiket borrande” som Linton 
(1986) rekommenderar. Jag ställde i denna andra intervju också frågor om hur 
de tänkte om sig själva och sina liv idag och vad de kom ihåg av den bild de fick 
rita första gången vi träffades. Samtalet spelades in på band och varade i cirka 
30-45 minuter.

Syftet med detta inledande samtal var att öka självmedvetenheten hos experi-
mentgruppen för att pröva testimplikationen som säger att ju mer självmedveten 
en individ är, desto mer aktiverade är kraftmetaforiska ord jämfört med neutrala 
ord.  

När samtalet var avslutat, gavs samma muntliga information om syfte och 
innehåll i experimentet som till kontrollgruppen och som beskrivits ovan, det 
vill säga ”experimentet handlar om hur människor uppfattar ord”. Därefter fick 
experimentgruppen, precis som kontrollgruppen, i avskildhet och under ostörda 
förhållanden slutföra experimentet på den bärbara datorn.  

Resultat
Det är väl känt att primingeffekter är relativt kortvariga (Neely 1991) och därför 
var det i viss mån förväntat att det inledande experimentet eventuellt inte skulle 
ge några effekter på experimentgruppen. Resultatet blev dock delvis oväntat; en 
skillnad uppmättes mellan de två ordtyperna, kraft respektive neutral, där kraf-
torden fick kortare reaktionstider både i experimentgruppen och i kontrollgrup-
pen. Den grupp som primats till självmedvetande var långsammare i sina reak-
tioner överlag, det vill säga de hade längre reaktionstider för båda ordtyperna.

För att möjliggöra generalisering både vad deltagare och ord beträffar genom-
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fördes två analyser av materialet, en med utgångspunkt i deltagare (subject) och 
en med utgångspunkt i ord (item). På ett liknande sätt har Stenberg et al. (2008) 
analyserat sitt material. Argument för detta förfarande har framförts av Clark 
(1973) som hävdar att inte bara deltagare utan också ord utgör ett urval från en 
större population, varför de bör betraktas som slumpmässiga. Argument emot 
förfarandet har dock också framförts (Raaijmakers et al. 1999). 

Analys med fokus på deltagare
En 2 x 2 ANOVA med ordtyp (metafor eller neutral) som inomgruppsfaktor och 
primtyp (själv eller kontroll) som mellangruppsfaktor och reaktionstider som 
beroende variabel visade på en signifikant skillnad mellan ordtyperna. Reak-
tionstiderna för metafororden var kortare (M = 678.24; SA = 133.9) än för de 
neutrala orden (M = 710.72; SA = 143.9) för samtliga testdeltagare. F1(1) = 25.87; 
p < .000  eta2 = .455. Några interaktionseffekter fanns ej. 

Analys med fokus på ord 
En 2 x 2 ANOVA  med primtyp (själv eller kontroll) som inomgruppsfaktor och 
ordtyp (metafor eller neutral) som mellangruppsfaktor och reaktionstid som be-
roende variabel visade på en signifikant skillnad mellan de primade orden (M = 
741.5; SA 98.3) och de oprimade (M = 687.6; SA = 83.2), där de primade orden 
alltså hade längre reaktionstider i båda ordgrupperna (metaforer och neutrala). 
F2(1) = 30.8;  p < .000 eta2 = .35. Inga andra signifikanta skillnader fanns och 
inte heller några interaktionseffekter. 

 Hypotesen att ökad självmedvetenhet skulle leda till ökad aktivering av kraft-
metaforiska ord får ej stöd. En möjlig om än spekulativ slutsats av detta första 
experiment är dock att alla människor har en ständig tillgänglighet till kraft-
metaforer. Vidare visar experimentet att ökat självmedvetande leder till längre 
reaktionstider.
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Experiment 2

För att mer i detalj undersöka den spekulativa slutsatsen från första experimentet 
om ständig tillgänglighet av kraftmetaforer hos alla människor, och för att för-
fina primingförfarandet, genomfördes ytterligare ett experiment. 

Primingförfarande
Då det visat sig vara svårt att uppnå primingeffekter genom det inledande sam-
talet med informanterna, där dessa uppmanades att tala om de intervjuer de 
tidigare deltagit i och på så sätt aktualisera viktiga självbiografiska minnen, prö-
vades i experiment 2 ett annat förfarande vad det gäller priming. Primingen gick 
nu till så att insprängt i själva LDT-experimentet, som bestod av 120 ord (60 
nonsens, 30 kraftmetaforer och 30 neutrala), fanns ett antal korta meningar som 
informanterna uppmanades att läsa igenom och tänka efter om de stämde in på 
dem själva eller ej och därefter besvara genom att trycka ner en av två tangenter; 
1 för Ja, och 2 för Nej.

Exempel på primingmeningar för att öka självmedvetandet:

Jag är trevlig.
Jag är godmodig.
Jag är snarstucken.

Förutom denna priming till ökad självbiografisk medvetenhet fanns också en 
priming i den motsatta riktningen, bort från självmedvetenhet, för kontrollgrup-
pen. Denna grupp fick enkla matematiska påståenden, både korrekta och felakti-
ga, på samma sätt insprängda mellan orden i LDT-experimentet, men med syftet 
att prima till minskad självmedvetenhet. Även här uppmanades informanterna 
att bedöma påståendena genom att trycka ner en av två tangenter; 1 för Rätt, 2 
för Fel.

Exempel på priminguppgifter för att minska självmedvetandet:

3 x 4 = 15
3 + 3 =  6
5 - 2 =  3

Metod
Även i detta experiment användes LDT och CRT inom ett primingparadigm, 
vilket innebär att undersökningsdeltagaren får en rad bokstäver presenterade för 
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sig på en datorskärm och ombeds avgöra om bokstäverna utgör ett verkligt ord 
eller ej genom att trycka ner en av två tangenter. Beroende variabel är reaktions-
tid. 

Deltagare
Deltagarna var studerande och anställda vid gymnasieskola, högskola och konst-
skola samt Folkuniversitets kurser för pensionärer. Som ersättning erhöll de var 
sin biobiljett. Åldern var mellan 17 och 73 år och av de 88 deltagarna var 76 
% kvinnor. Ursprungligen deltog ytterligare 11 personer, men dessa har ej vi-
dare analyserats, antingen därför att de haft mer än 25 % icke-korrekta reaktio-
ner eller reaktionstider på < 220 ms eller >2000 ms. Utanför dessa gränser kan  
deltagarnas grad av uppmärksamhet ifrågasättas och därmed kan de också även-
tyra tillförlitligheten resultatet.

Material
Stimulimaterialet som användes i detta experiment är i huvudsak detsamma 
som i det första experimentet (se tabell 9.6). Endast några smärre justeringar 
har gjorts i enlighet med enkätundersökningarnas resultat, vilka jag beskrivit i 
inledningen av detta kapitel. Främst har revideringen rört ordens valör, där det i 
det första experimentet var en övervikt av negativa kraftmetaforiska ord.  

Genomförande
Experimenten genomfördes denna gång i ett laboratorium med 16 datorer i indi-
viduella bås och i grupper om 2 till 16 deltagare. Efter en kort muntlig instruk-
tion fick deltagarna också en skriftlig instruktion på skärmen. En randomisering 
vad primingbetingelse beträffar genomfördes på så sätt att deltagare med udda 
respektive jämna nummer hänfördes till en av de två priminggrupperna, mot 
ökat självmedvetande eller bort från självmedvetande.  

Alla stimulipresentationer och responser registrerades genom programmet  
E-prime (Psychological Software Tool, Inc.) version 1, Windows XP. 

Resultat

Analys med fokus på deltagare
En 2 x 2 ANOVA med ordtyp (metafor eller neutral) som inomgruppsfaktor och 
primtyp (själv eller kontroll) som mellangruppsfaktor och reaktionstider som 
beroende variabel genomfördes.  Inte heller i detta experiment erhölls någon sig-
nifikant skillnad mellan de två primingbetingelserna för ordtyperna metaforord 
och neutrala ord. Däremot var, liksom i experiment 1, gruppen som primades 
med självfokuserande frågor långsammare i alla sina reaktionstider oavsett ord-
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typ. De som primats med matematikuppgifter (M = 865.08; SA = 26.77) var 
alltså snabbare än gruppen som primats till självmedvetande (M = 940.72; SA = 
24.98). F1(1, 85) = 4.22; p < .043; eta2 = .047. (Inom parentes sagt är en intres-
sant skillnad att kvinnor reagerar starkare på priming mot självmedvetande, det 
vill säga deras reaktionstider blir ännu längre än männens under samma beting-
else. Skillnaden är dock ej signifikant.) 

Vidare är, icke förvånande, stigande ålder en faktor som ger upphov till längre 
reaktionstider. F1(1, 85) = 4.13; p < .045; eta2 = .046.

Analys med fokus på ord
En 2 x 2 ANOVA med primtyp (självmedvetande eller matematik) som in-

omgruppsfaktor och ordtyp (metafor eller neutral) som mellangruppsfaktor och 
reaktionstider som beroende variabel visade också på signifikant skillnad mellan 
de två primtyperna. De ord som primats med självmeningar (M = 959.31; SA = 
87.87) var långsammare än de ord som primats med  matematikuppgifter (M = 
910.76;  SA = 92.98); F2(1,58) = 17.91;  p < .000, eta2 = .236. 

Någon skillnad mellan de två ordtyperna fanns inte, till skillnad från resul-
tatet i experiment 1 där kraftmetaforiska ord hade kortare reaktionstider. En 
förändring av stimulimaterialet från experiment 1 till experiment 2 skedde dock 
och gällde huvudsakligen kraftmetaforernas valör. I experiment 1 bestod ma-
terialet av fler negativa än positiva kraftmetaforiska ord vilket korrigerades till 
experiment 2. Med utgångspunkt i mina undersökningar angående stimulima-
terialets emotionalitet och underliggande kraft och deras interaktion med valör 
(se tabell 9.4 och 9.5) gjordes därför en uppdelning av samtliga ord i experiment 
2 med avseende på ordens valör med följande resultat:

Tabell 9.7  Medelvärde (msek) och standardavvikelse avseende valör 

   M SD
neutrala   918.71   82.31
positiva   970.47 102.83
negativa   903.91 77.66

F(2, 114) =  6.45;  p < .002;  eta2 = 102. 

Sammanfattande resultat för de två första experimenten

1.   Självfokusering leder till långsammare reaktionstider för samtliga ord. 

2.  Hypotesen att självmedvetande leder till snabbare reaktioner för kraftme-
taforiska ord får ej stöd. 
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3.  De två experimenten antyder dock att kraftmetaforiska ord har kortare 
reaktionstider både för de individer som primats mot ökat självmedve-
tande och för de som inte primats (exp 1 ) eller de som primats bort från 
självmedvetande ( exp 2).

Experiment 3

Psykolingvister från sex olika universitet i USA har gemensamt skapat en databas 
som de kallat The English Lexicon Project (ELP), (Balota et al. 2007). Denna data-
bas består av deskriptiva data och standardiserade beteendedata (reaktionstider) 
för 40481 engelska ord och 40481 nonsensord. Deskriptiva data utgörs bland 
annat av antal bokstäver, antal stavelser, frekvens och andra egenskaper som jag 
nedan ska redogöra för. Beteendedata består av reaktionstider och grad av kor-
rekthet och dessa har erhållits genom att 1260 deltagare från de sex universiteten 
fått i uppgift att avgöra om en rad bokstäver är ett äkta ord eller ej genom att 
trycka ner en av två tangent LDT eller genom att så snabbt som möjligt uttala 
det ord de fått presenterat för sig (speeded naming task).

De deskriptiva data som har undersökts och som nu är tillgängliga i ELP-projek-
tets databas är följande:

1.  Ordet längd, det vill säga antalet bokstäver i ordet. 

2.  Frekvens refererar till korpusen Hyperspace Analogue Language (HAL) 
som består av omkring 131 miljoner ord insamlade från 3000 Usenet 
newsgroups under februari 1995.

3.  Ortografiska grannar det vill säga antal ord som kan genereras genom att 
endast en bokstav ändras i ordet samtidigt som övriga bokstäver är kon-
stanta även till placering. BÅT ger på så sätt BÅG, BÅL, BÅR, BÅS, och 
BET, BIT, BOT, osv. Densiteten av ortografiska grannar kan betecknas 
som ett samlingsmått med avseende på denna aspekt.

4.  Bigram vilket är det samma som sekvenser av två bokstäver inom ett ord; 
exempelvis DOG ger bigrammen DO och OG; och det svenska ordet BIL 
ger bigrammen BI och IL.  

5.  Fonologiska egenskaper, det vill säga antal fonem (betydelseskiljande 
enheter) och antal stavelser. KATT har tre fonem och en stavelse. 
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6.  Morfologiska egenskaper, det vill säga antal morfem (betydelsebärande 
enheter) i ett ord. KATTER har två morfem, /KATT/  och /ER/.

7.  Ordklass, det vill säga verb, adjektiv, substantiv och prepositioner.

Tidigare forskning (Balota et al. 2004) har visat att standardpsykolingvistiska 
variabler som längd, frekvens och antalet ortografiska grannar tillsammans för-
klarar ungefär hälften av variationen i beteendedata, det vill säga reaktionstider 
vid namngivning (speeded naming task) och beslutsfattande LDT.  

Mitt fokus i avhandlingen är ordens semantiska innehåll, framförallt att emo-
tionella upplevelser bärs fram av olika konventionaliserade kraftmetaforer. Det 
semantiska innehållet i ord ingår dock inte i de deskriptiva data som ELP-data-
basen tillhandahåller. I experimentell psykolingvistisk forskning har förvånans-
värt lite sagts om ordens semantiska innehåll. Ett undantag är konkretionsgrad 
där ordens reaktionstider visat sig vara kortare ju konkretare ordet är. Att denna 
aspekt blivit undersökt har sin grund i de teorier som Paivo (1986) framfört om 
en dubbel kodning av de mentala representationerna.

Som jag tidigare påpekat i samband med redovisningen av stimulimaterialets 
framtagning till experiment 1 och 2 är det en nästintill omöjlig uppgift att göra 
ett urval av ord som skiljer sig åt i en enda dimension. Tvärtom är det så att en 
myriad av variabler interagerar med varandra. En problematisk aspekt från de 
deskriptiva egenskaperna (punkt 3 och 5 ovan) är korrespondens eller inkong-
ruens med avseende på olika stavnings- och uttalsprinciper. Som exempel på 
korrespondens är de svenska orden KATT och HATT medan de engelska orden 
HINT och PINT är exempel på det motsatta, det vill säga inkongruens i förhål-
lande till principen. Vilken betydelse sådana skillnader har för reaktionstiderna 
är en komplicerad fråga. Det är nämligen dessutom så att denna influens också 
påverkas av antalet och frekvensen av grannar med liknande stavnings-och-ut-
talskorrespondens (vänner), liksom av antalet och frekvensen av grannar med 
annorlunda stavnings-och-uttalskorrespondens (fiender).

Hypotes
Den övergripande hypotesen för avhandlingens experimentella del handlar om 
det semantiska innehållet i orden. Tesen är att kraftmetaforiska ord intar en 
särställning genom att vara ständigt aktiverade hos människor i allmänhet. Om 
det är så, bör reaktionstiderna vid bedömning av ord vara signifikant kortare för 
kraftmetaforiska ord än för alla andra ord, under förutsättning att man kon-
trollerar för övriga variabler som påverkar reaktionstiderna och som beskrivits 
ovan. Huvudsyftet med detta tredje experiment är att undersöka om det också i 
engelska språket föreligger skillnader mellan reaktionstider för kraftmetaforiska 
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ord och för neutrala ord, såsom experiment 1 och 2 antyder att det finns i det 
svenska språket. 

Tillvägagångssätt
De kraftmetaforiska ord som använts i de två första experimenten utgör utgångs-
punkten i detta experiment och översattes därför till engelska. Den teoretiska 
grunden för den tredje hypotesen och dess testimplikation, att kraftmetaforer är 
särskilt viktiga för människor, finns hos Kövecses (2000) som menar att kraft är 
”master metaphor” för emotioner. Självbiografiska minnen handlar framförallt 
om livsmål och personliga strävanden. Sådana strävanden ger alltid upphov till 
emotioner, positiva eller negativa. Om orsaken till att kraftmetaforer är ständigt 
aktiverade och därför ger upphov till kortare reaktionstider än andra ord verk-
ligen är att de har emotionell laddning, borde också andra emotionella ord ha 
kortare reaktionstider. Att pröva den tanken är ytterligare ett syfte med detta 
arkivexperiment.

Stimulimaterial med emotionellt innehåll är hämtat från en fransk undersök-
ning där Niedentahl et al. (2003) studerat franska emotionsords prototypikali-
tet; ju mer prototypiskt ett ord är desto kortare reaktionstider. De 247 franska 
ord som undersöktes, var också i artikeln översatta till engelska och dessa utgör 
grunden för de emotionella stimuliorden

Den specifika hypotes som prövas i detta tredje experiment är således att de 
engelska kraftorden, som tillsammans med sina avledningar är 230, och de emo-
tionella orden, som tillsammans med sina avledningar är 724, har kortare reak-
tionstider än de övriga 39 527 engelska neutrala orden (icke kraftmetaforiska 
och icke emotionella). För att pröva denna hypotes behövdes en kontrollgrupp, 
det vill säga en grupp ord som i alla avseenden, utom den semantiska, är lika de 
kraftmetaforiska och de emotionella orden. Förutom detta krav bör kontrollgrup-
pens ord också utgöra en lika central del i människors ordförråd som de kraftme-
taforiska och emotionella orden antas göra. För att skapa denna kontrollgrupp 
av ord utnyttjades den resurs som  kategorierna hos Battig-Montague (1969) 
erbjuder (Overschelde et al. 2004). Exempel på ordkategorier i Battig-Montague 
som kommit till användning är vardagliga kategorier som färger, djur, släktingar, 
verktyg, yrken osv. Orden är framtagna såsom typiska representanter för mate-
rialets cirka 90 olika kategorier. Exempelvis är ”farbror” en typisk representant 
för kategorin släkting. Dessa ord passar syftet att utgöra en grupp ord med hög 
tillgänglighet (accessibilitet) eftersom de är utvalda därför att de med hög frek-
vens valdes som första association av tillfrågade försökspersoner. De kan därför 
utgöra en prövosten för hypotesen att kraftmetaforer är speciellt tillgängliga. Ur 
Battig-Montague-kategorierna valdes ord med likartade deskriptiva värden som 
de två experimentgruppernas ord (de kraftmetaforiska och de emotionella).
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Metod
Stimulimaterialet utgörs således av (A) 230 kraftmetaforiska ord (B) 724 emo-
tionella ord. Av dessa bedömdes 139 ord höra till båda kategorierna (A & B) (Se 
Appendix). Till detta kommer ett jämförelsematerial omfattande 1114 ord (C) 
som hör till Battig-Montague materialet. 

Det utvalda stimulimaterialet sammanställdes med ELPs databas av reaktions-
tider jämte förklarande variabler (prediktorer) för de cirka 40000 orden. Några få 
ursprungligen tilltänkta kraft- och emotionsord fanns inte i databasen och utgick 
därför. Det angivna antalet ord ovan hänför sig till de kvarstående orden.

Resultat
Strategin för bearbetningen är att (i) först försöka avlägsna alla kända icke-se-
mantiska faktorers inflytande på reaktionstiderna. När det är gjort, prövas (ii) om 
gruppen kraftord systematiskt avviker från totalmaterialet. Sedan (iii) jämförs de 
semantiskt definierade grupperna med varandra. Hypotesen är att kraftorden 
då visar kortare reaktionstider än jämförelsegruppen. Ett sekundärt syfte (iv) är 
att försöka fastslå om detta i så fall beror på kraftordens nära samhörighet med 
emotionstermerna. Om så är fallet bör gruppen kraft och emotion (A & B) ha 
snabbare reaktionstider än kraftorden utan emotionell anknytning ( A & ~B)

Den beroende variabeln är reaktionstider och dessa mäts i millisekunder. De-
skriptiva ursprungliga data från de fyra grupperna i experiment 3 återfinns i 
följande tabell:  

Tabell 9.7  Reaktionstidernas medelvärde i millisekunder, standardavvikelse och antal ord.
  

 M SD  N
Kraft (A & ~B) 703.17  76.53    91
Emotion (B & ~A)     756.34 116.20   585
Kraft & Emotion (A & B)   754.60 115.91   139
Battig-Montague (C & ~A & ~B)   686.01 104.66 1114
Total 713.09  112.99 1929

I tabellen kan man se att Battig-Montague (kontrollgruppen) har kortare upp-
mätta reaktionstider än övriga ord och att kraftorden har kortare tider än de 
emotionella. Reaktionstider beror dock på en mängd olika variabler, där mitt in-
tresse i avhandlingen rör det semantiska innehållet. För att kontrollera för andra 
variablers påverkan har följande viktiga prediktorer från ELP använts: ordets 
frekvens i skriven engelska (både enligt den moderna HAL databasen och den 
äldre Kucera-Francis), antal ortografiska och fonologiska grannar, ordets längd 
och antal bigram, samt antal fonem och morfem. För att optimera effekten har 
några av dessa transformerats (t.ex. logaritmerats).  
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(i) Regression
Reaktionstiderna minskades först med sitt medelvärde och dividerades med 
standardavvikelsen. Därefter användes de 8 prediktorerna i en linjär, multipel 
regressionsanalys för att förklara reaktionstiderna. Analysen kunde förklara 56 
% av variansen, vilket är en hög andel. Denna andel avlägsnades genom att re-
aktionstiderna minskades med sitt predicerade värde. Det då kvarstående värdet 
kallas residual och i denna hamnar den del av den totala variansen i den bero-
ende  variabeln som inte förklaras av de oberoende variablerna. Om residualen 
vore 0 skulle all variation förklaras av de kända prediktorerna. Residualen utgör 
alltså en ny variabel som i fortsättningen används.

(ii) Residualernas tecken
Som analysen görs, resulterar den definitionsvis i att ungefär hälften av residua-
lerna blir positiva och resten negativa, eftersom genomsnittet blir 0. En grupp ord 
med snabba reaktionstider bör ha negativa residualer (uppmätt RT < predicerad). 
Ett första test blir därför att se om kraftorden systematiskt ligger under nollinjen. 
Som syns i figur 9.1a gör de just det – ett 95%-igt konfidensintervall omger markö-
ren för gruppens medelvärde och det ligger på ett markant avstånd från nollinjen 
(vågrät). Men inte bara kraftorden återfinns här; i grannskapet ligger också emo-
tionsorden och jämförelsegruppen. Ett betydande antal ord ligger under nollinjen, 
en majoritet av orden i det centrala mittfältet. Ett ytterligare test behövs därför.

Figur 9.1a och 9.1b Ordgrupperna Kraft, Emotion och Battig-Montague i jämförelse med totalpo-
pulationen av ord i databasen. Vänsterpanelen visar residualer (y-axeln) som funktion av predicerade 
värden (x-axeln). Vågrät linje markerar 0. De 10 sammanbundna värdena visar de 10 decilerna av to-
talpopulationen. Den högra panelen visar uppmätta reaktionstider i förhållande till predicerade. De 
sammanbundna punkterna är decilerna av totalpopulationen. Lodräta streck markerar 95%-iga kon-
fidensintervall 
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(iii) Jämförelse mellan grupper
I detta steg har en envägs ANOVA med semantiskt innehåll som mellangrupps-
faktor: kraft (A & ~B), emotion (B & ~A) emotion & kraft (A & B) och jämfö-
relsegruppen (C & -A & -B). Den beroende variabeln var residualerna.

 Tabell 9.8  Medelvärde (zResidualer) och standard avvikelse för de fyra grupperna samt antal ord.

      M    SD   N
kraftmetaforiska ord    - 0.158  0.024 91
emotionella ord  - 0.120  0.009   585
emotion + kraft  - 0.136  0.019   139  
kontrollgruppens ord    - 0.068  0.007 1114

Figur 9.2

F (3, 1925) = 11.68; p < .001

Undersökningen visar att residualerna av reaktionstiderna för de tre ordgrupper-
na, kraftmetaforiska, emotionella och gruppen kraftmetaforiska och emotionella 
är signifikant kortare än kontrollgruppens ord (Battig-Montague). Skillnaden 
mellan de tre experimentgrupperna är dock inte signifikant. Hypotesen att kraft-
metaforiska ord är av särskild betydelse för människor får således stöd. Samtidigt 
prövades (iv) sambandet med emotion, vilket visade att kraftmetaforernas sär-
skilda ställning inte förmedlas av grannskapet till emotionsorden (eftersom kom-
binationen inte var starkare än krafttermerna enbart.)  Att kraftmetaforer har 
kortare reaktionstider än övriga ord kan alltså inte enbart förklaras av att kraft 
utgör mastermetafor för emotion som Kövecses (2000) visat. Den alternativa för-

0

-0.02

-0.04

-0.06

-0.08

-0.1

-0.12

-0.14

-0.16

-0.18

-0.2



197

klaringen, som jag framfört i avhandlingen, är att upplevelsegestalten BALANS är 
av så stor betydelse att den kan betraktas som attraktor i det självorganiserande 
system som självmedvetandet är. Oavsett hur balansbegreppet uppfattas har det 
en naturlig koppling till krafter av olika slag. Den idé som Gibbs (2005) framfört 
om image schemas (föreställningsscheman) som attraktorer i olika mänskliga 
självorganiserande system får därmed stöd.   

Experiment 4

The life of Metaphor

Metaforens konventionaliseringsprocess
Även i detta experiment användes kraftmetaforer och kraftmetaforiska uttryck. 
Frågeställningen är dock något annorlunda och handlar här framför allt om hur 
processandet av metaforer går till. Enligt ”den pragmatiska standarduppfatt-
ningen” (Grice 1975) tolkas alltid en utsaga bokstavligt och först därefter, om 
den bokstavliga tolkningen inte kan accepteras, går man över till en alternativ, 
figurativ tolkning. Denna teori har, som jag tidigare tagit upp i kapitel fyra, 
tillbakavisats av bland andra Glucksberg (2003) som tvärtom hävdar att metafo-
riska uttryck uppfattas lika omedelbart och direkt som bokstavliga uttryck. En 
ny kategori, en ”ad hoc kategori” har skapats, menar Glucksberg. Denna kategori 
är på överordnad nivå och får visserligen sitt namn av den bokstavliga katego-
rin på basnivå men betydelserna är inte de samma; namnen sammanfaller men 
egenskaperna hos de två kategorierna är olika.  

För att skapa en sammanhållen teoretisk ram för metaforforskningen har 
Bowdle och Gentner (2005), som jag också nämnt tidigare i kapitel fyra, föresla-
git en teori som de kallat ”the career of metaphor-hypothesis”. Det centrala an-
tagandet i denna teori är att en övergång i sätt att processa en metafor sker under 
metaforens konventionalisering. För nyskapade metaforer använder individen 
jämförande processer, men efterhand och i takt med att metaforen etableras, det 
vill säga konventionaliseras, sker en övergång till kategoriseringsprocessande i 
enlighet med Glucksbergs (2003) ”Class-inclusions”- teori enligt ovan. 

Det fjärde experimentet har två syften: (1) Det första syftet är att undersöka 
om metaformeningar uppvisar likartat semantiskt primingmönster som bokstav-
liga meningar gör. Om så är fallet betyder det att metaforiska meningar uppfattas 
lika direkt och omedelbart som bokstavliga meningar och ger stöd till Glucks-
bergs (2003) teori. (2) Det andra syftet är att undersöka hur metaforen utvecklas 
från att vara nyskapad till att vara mer eller mindre konventionaliserad. Att en 
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metafor är fullständigt konventionaliserad betyder att den inte längre uppfattas 
som en metafor utan mer eller mindre smälter samman med det som vi uppfattar 
och kallar  bokstavligt språkbruk. 

Undertryckande och förstärkande mekanismer är verksamma då vi förstår 
innebörden av ord. När vi ställs inför mångtydiga ord, aktiveras både kontextu-
ellt relevanta och kontextuellt irrelevanta betydelser. Efter en kort latens kommer 
enbart den relevanta betydelsen att vara aktiverad. De irrelevanta betydelserna 
har eliminerats genom en undertryckande mekanism (Gernsbacher et al. 2001). 

Metaforen kan betraktas som ett mångtydigt uttryck. Under konventionalise-
rings-processen släpper metaforen mer och mer kontakten med sin ursprungliga 
metaforiska betydelse, sin källdomän, och blir därmed också mindre bildlig och 
mindre mångtydig. Eftersom en konventionaliserad metafor är mindre mång-
tydig än en nyskapad metafor, kommer den undertryckande mekanismen inte 
att vara verksam i samma utsträckning när man förstår den konventionaliserade 
som när man förstår den nyskapade metaforen. Detta borde medföra kortare 
reaktionstider vid förståelse av konventionaliserade metaforer än för nyskapade 
metaforer.

Genom att studera reaktionstider för hur snabbt associationsord uppfattas då 
de visas efter olika meningar kan man sluta sig till i vilken utsträckning un-
dertryckande processer är verksamma. Om associationsordet är metaforiskt 
respektive bokstavligt och visas efter meningar med nyskapade respektive kon-
ventionaliserade metaforer, kommer därför olika mönster i reaktionstiderna att 
förekomma. Det fjärde experimentets andra syfte är att undersöka om man uti-
från metaforers grad av konventionalisering kan predicera skillnader i reaktions-
tidsmönster. Eller omvänt: kan man utifrån reaktionstidsmönstret sluta sig till i 
vilken grad en metafor är konventionaliserad.

Metod

Deltagare 
Totala antalet deltagare var 39 och av dessa var 22 kvinnor. Två tredjedelar av 
dem var studenter vid en högskola (ålder mellan 20 och 43) och den återstående 
tredjedelen var gymnasister i 17-årsåldern. Medelålder för kvinnorna var 27 år 
och för männen 23. Som ersättning för sin medverkan fick de en biobiljett.   

Material
Tjugo konventionaliserade kraftmetaforer valdes ut. Varje metafor hade en bok-
stavlig betydelse som fortfarande används och en etablerad metaforisk mening. 
Två meningar konstruerades för varje metafor, en med bokstavlig betydelse, en 
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med metaforisk betydelse. Exempel på dessa meningar är följande: ”Om jag pres-
sar mig blir det inte bra.” och som bokstavlig motsvarighet:  ”Han pressar alltid 
sina byxor noggrant.” Dessutom valdes tjugo metaforer som vare sig är helt kon-
ventionaliserade eller särskilt nyskapade; man skulle kunna klassificera dem som 
halvbleka, ett uttryck som Svanlund (2001) myntat. Som exempel på en sådan 
mening är ”En sten föll från hans hjärta”. Även till var och en av dessa meningar 
konstruerades en bokstavlig variant. Den bokstavliga meningen som exempelvis 
korresponderar med ”En sten föll från hans hjärta” utgörs då av ”En sten föll från 
branten.” Sammantaget konstruerades alltså 80 meningar, 20 med konventiona-
liserade metaforer, 20 med halvbleka metaforer och 40 bokstavliga meningar.

För att utröna om människor uppfattar den skillnad i konventionaliserings-
grad som meningarna var tänkta att spegla, gavs en enkät till 23 personer (andra 
än de som senare deltog i experimentet). I enkäten fick deltagarna frågan ”Upp-
fattar du följande meningar som metaforiska?”. Därefter fick de gradera de fyrtio 
meningarna på en skala från 1 (ej metaforisk) till 6 (metaforisk), se appendix.

För varje mening valdes ett ord som kan associeras med det metaforiska ut-
trycket i sin kontext. Således valdes för första meningen ovan ordet ”anstränger” 
och för den bokstavliga meningen ordet ”stryker”. Associationsorden var fram-
tagna genom att 22 personer (inte heller dessa deltog i experimentet) fick ange 
ett associationsord för var och en av de 80 meningarna. Stimulimaterialet består 
av dessa 80 meningar (se appendix) och deras 80 associationsord, 80 kontrollord 
(orelaterade) och 80 nonsensord. Nonsensorden tillkom genom en liten ändring 
av ett existerande svenskt ord, exempelvis genom att en eller flera vokaler byt-
tes ut. Detta förfaringssätt användes för att säkerställa att de svenska fonetiska 
reglerna följdes. Pseudoordens enda syfte var att möjliggöra lexical decision task 
(LDT) och dessa ord var inte med i den fortsatta analysen. 

Exempel på meningar och deras  associationsord

Hon kände sig uppriven efter samtalet.  upprörd  met/met
Brevet var redan upprivet.   öppnat  bok/bok

Hon blev upplyft av bara tanken.  glad  met/met
Barnet blev upplyft av sin pappa.  buren  bok/bok

Materialet delades i två hälfter för att motbalansering skulle vara möjlig. Om den 
bokstavliga meningen i ett par presenterades för en grupp personer, presenterades 
den inte för samma personer i den metaforiska formen. Däremot fick en annan 
grupp personer den motsatta presentationen. För alla personerna användes såväl 
de metaforiska som de bokstavliga orden och kontrollorden som targets (pro-
bes).

Kontrollorden och, meningarna, liksom alla övriga presentationsordningar, 
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valdes slumpmässigt för varje deltagare. Balanseringen av uppsättning A och B 
skedde genom att deltagarens nummer avgjorde tilldelningen. 

Genomförande
Experimentet genomfördes i ett laboratorium med 16 datorer i separata bås. Del-
tagarna testades i grupper om 2-16 personer. Experimentet var kombinerat med 
ett socialpsykologiskt experiment med syfte att mäta hur attityder formas. För 
sin medverkan i de två experimenten, som tog ungefär en halvtimma, fick delta-
garna ett presentkort med värde 50 kronor, giltigt i Akademibokhandeln.

Instruktioner gavs både muntligen och skriftligen på datorskärmen och där-
efter gavs sex meningar som övning. Uppgiften bestod i att så snabbt och kor-
rekt som möjligt avgöra om bokstavsraden som presenterades på skärmen skulle 
klassificeras som ord eller icke-ord (nonsensord) genom att trycka ner en av två 
tangenter, 1 för riktiga ord och 2 för nonsensord. För att ge feedback på denna 
respons, fanns en bild av ett trafikljus i nedre delen av skärmen som indikerade 
rött för ett felaktigt svar, gult för ett rätt men långsamt svar (>1500 ms) och grönt 
för ett korrekt och snabbt svar (<500 ms). I analysen togs inte responser med kor-
tare latenser än 200 ms eller längre än 2000 ms med. Proportionen av responser 
som ej togs med var 9 %.

Deltagarna slutförde experimentet på 10-12 minuter. Alla stimulipresenta-
tioner och responser, registrerades genom programmet E-prime (Psychological 
Software Tool, Inc.), version 1, Windows XP. 

Resultat
En multilevel linear model genomfördes, där både deltagare och meningar var 
random factors. Var och en av dessa faktorer svarade för signifikanta delar av 
variansen (båda p < .0003). Huvudintresset var dock knutet till två fixed factors, 
nämligen typ av mening (tre nivåer: bokstavlig, konventionaliserad och nyare 
metafor), typ av testord (två nivåer: relaterat till den bokstavliga eller till den 
metaforiska betydelsen) och inte minst deras interaktion. Det visade sig att båda 
huvudeffekterna var icke-signifikanta (F<1), medan interaktionen var klart sig-
nifikant.

 
F(2, 2792) = 8.25; p < .001. 

Interaktionen mellan bokstavliga och metaforiska meningar å ena sidan och in-
teraktionen mellan konventionaliserade metaforer och nyare metaforer å andra 
sidan illustreras i Figur 9.3. 
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Figur 9.3  Interaktionseffekter mellan meningstyp och ordtyp. Bokstavliga ord uppfattas snabbare 
om de föregås av en bokstavlig mening än om de föregås av en metaforisk mening. Metaforiska ord 
uppfattas snabbare efter metaforiska meningar än efter bokstavliga. Nyare metaformeningar är mer 
mångtydiga och de metaforiska associationsorden tar därför längre tid att processa (en undertryckande 
mekanism aktiveras), vilket visar sig i längre reaktionstider.   

Sammanfattning av resultatet i experiment 4
1. Metaforiska meningar uppvisar ett likartat reaktionstidsmönster som de bok-
stavliga meningarna fast omvänt. Denna skillnad bärs framförallt upp av de 
konventionaliserade meningarna. Resultatet ger stöd för Glucksberg (2003) och 
andra som hävdar att vi förstår metaforiska uttryck lika omedelbart som bok-
stavliga uttryck (”The direct access theory”).

2. Skillnad i konventionaliseringsgrad visar sig i olika reaktionsmönster för de 
metaforiska meningarna på så sätt att metaforord är snabbare i de konventiona-
liserade än i de nyskapade metaformeningarna. Skillnaden kan antas bero på att 
ett jämförelseprocessande används vid nya metaformeningar och ett kategoripro-
cessande vid konventionaliserade meningar. Nya metaforer är mångtydiga och 
aktiverar därför både relevanta och irrelevanta betydelser. Genom en jämförel-
seprocess kommer de kontextuellt irrelevanta betydelserna att elimineras genom 
en undertryckande mekanism vilket ger längre reaktionstider för de metaforiska 
orden jämfört med reaktionstiderna för metaforiska ord som visas efter de kon-
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ventionaliserade meningarna. I det senare fallet antas processen vara en kategori-
sering, vilket inte aktiverar den undantryckande mekanismen och processen blir 
därför snabbare. Resultatet ger således stöd för Bowdle och Gentners (2005) teori 
om hur metaforer utvecklas från att vara nyskapade till att bli allt mer konventio-
naliserade – ”The career of metaphor-hypothesis”.

Avslutning

Gemensamt för samtliga experiment i avhandlingen är att stimulimaterialet har 
kraftstrukturellt och/eller emotionellt semantiskt innehåll. I de två första expe-
rimenten undersöks svenska lexikala kraftmetaforer för att få klarhet i om kraft-
metaforiska ord (force dynamic words) intar en särställning i människors själv-
medvetande eller ej. I ett arkivexperiment, experiment 3, användes en engelsk 
databas och kraftmetaforiska och emotionella ord undersöktes då med samma 
syfte. I det fjärde experimentet undersöktes metaforiska meningar med olika 
grad av konventionalisering. Även i dessa stimulimeningar var det semantiska  
innehållet kraftmetaforiskt.  

En rad undersökningar har, som jag tidigare sagt, visat att människor bättre 
och snabbare kommer ihåg positiva ord och positiva minnen (Smith 1921; Tol-
man & Johnson 1918; Thorndike 1927; Galton 1892). Det är intressant att i 
ljuset av detta betrakta resultatet av de undersökningar som jag genomfört där 
informanter fått skatta stimulimaterialet efter vilken grad av underliggande 
kraftstruktur orden anses ha. De ord som av de flesta informanter bedömdes ha 
tydlig kraftstruktur och emotionalitet är också de ord som har negativ valör. Ord 
som intuitivt anses vara kraftmetaforiska och emotionella är också oftast nega-
tiva; trots detta har dessa ord kortare reaktionstider.

Vad som framkommit i experimenten är att människor i allmänhet verkar 
ha ständig tillgänglighet till kraftmetaforiska ord och ord med emotionellt se-
mantiskt innehåll. Undersökningens experiment har tagit sin utgångspunkt i 
de två språken svenska och engelska. Om resultaten och slutsatserna också kan 
generaliseras till andra språk är till syvende och sidst en empirisk fråga. Den 
teoretiska grunden för slutsatsen, om ständig aktivering av kraftmetaforiska ord 
vilar på två förhållanden: (1) Tanken att upplevelsegestalten BALANS är attraktor 
i det självorganiserande självbiografiska minnessystemet och att KRAFT på olika 
sätt är avgörande för BALANS. (2) Tanken att mål och personliga strävanden är 
drivanden i människors liv och att dessa alltid är förknippade med emotioner, då 
vi beskriver känslor använder vi i hög grad kraftupplevelser. Dessa två teoretiska 
grundvalar, först upplevelsegestalten BALANS som attraktor och dess relation med 
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KRAFT-gestalten, sedan sambandet mellan livsmål, emotioner och kraftmetaforer, 
talar för att liknande resultat också skulle erhållas om undersökningen genom-
fördes med deltagare och stimulimaterial från andra språk. 

I det sista experimentet, experiment 4, undersöktes metaforens utveckling. 
Metaforer utvecklas från att vara nyskapade till att vara konventionaliserade. 
Denna utveckling kan tolkas i termer av processande. En övergång i tolknings-
processandet sker från en jämförande process (nyskapad metafor) till en mer 
direkt tolkning som innebär att processen är en kategorisering (konventiona-
liserade metaforer). Detta är i enlighet med den teori som Bodle och Gentner 
(2005) lagt fram och som de kallat ”The career of metaphor-hypothesis”. Implicit 
i denna teori ligger också ”den pragmatiska standarduppfattningen” som Grice 
(1975) tredelade teori har kommit att kallas. Då nya metaforer processas prövar 
man först den bokstavliga tolkningen och då den inte kan accepteras, övergår 
man till en metaforisk tolkning. Det tar därför längre tid att processa nyskapade 
metaforer. Men efterhand som metaforen konventionaliseras, blir alltmer före-
kommande, blir processandet också alltmer direkt (kategorisering) och därmed 
blir processen snabbare.





205

Kapitel 10

Sammanfattning och slutsatser

Avhandlingens fokus ligger i den skärningspunkt som skapas då själv, emotion 
och minne möts. De tre teser jag har framfört handlar om och knyter på olika 
sätt samman dessa tre nyckelbegrepp. Det konkreta forskningsproblemet i av-
handlingens inledning gällde karaktären hos de tidiga, betydelsefulla barndoms-
minnen som många en gång fått berättat för sig. Vad för slags minnen är dessa 
– semantiska, episodiska eller självbiografiska?

Ett syfte med avhandlingen är att försöka besvara den frågan. Frågeställ-
ningen kring denna sorts minnen är tänkt att tydliggöra problematiken som jag 
genom avhandlingens första tes har försökt belysa. Om Tulvings dikotomisering 
av det deklarativa långtidsminnet stämmer med verkligheten är ett minne antin-
gen semantiskt eller episodiskt. Hur ovanstående typ av barndomsminne skulle  
kategoriseras utifrån Tulvings teori är därför svårt att svara på. I min modell däre-
mot är minnet lätt att kategorisera: det är både ett semantiskt och ett självbiogra-
fiskt minne. Det har kopplingar till självet, är knutet till tid och rum men är inte ett  
”memory par exellence” (Bergson 1896/1911,1988), ”a true memory” (Russell 
1921), ”a recollective memory” (Brewer 1986) eller, som jag valt som svensk term, 
ett återupplevelseminne.

I den första tesen lyfter jag fram återupplevelseminnet som ”a natural kind” 
och i det sammanhanget lägger jag också fram min något annorlunda modell av 
det deklarativa långtidsminnet i förhållande till den etablerade, där jag betonar 
betydelsen av självbiografiska minnets särskilda karaktär. Den etablerade model-
len, Tulvings dikotoma uppdelning i semantiskt och episodiskt minne är, menar 
jag, inte tillräcklig för att förklara självbiografiskt minne. I min modell defi-
nierar jag också begreppet episodiskt minne på ett nytt sätt och hämtar i detta 
stöd både från Conways (2002, 2005) och Donalds (2001) teorier om episodiskt 
minne och episodisk kultur.

Den andra tesen handlar om narrationens betydelse för självbiografiskt minne 
och hur nära sammanbundna narration och självmedvetande är. Narrationens 
och självmedvetandets gemensamma signum är den dubbla kronologin. Narra-
tionen har alltid en inre tid som är den tid som förflyter från berättelsens första 
händelse till den sista och är således den ordning som händelserna utspelar sig 
i det verkliga livet (fabula). Denna ordning skiljer sig från den yttre tiden som 
är den ordning i vilken berättelsens händelser berättas (sjuzet). På liknande sätt 
har självmedvetandet en dubbel uppsättning tid: den inre subjektiva tiden, som 
är självets personliga, fenomenologiska och inifrån upplevda tid och den yttre 
objektiva tiden som är den för människor gemensamma, den tid som är möjlig 
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att mäta. Både självmedvetande och narration drivs dessutom av intentionalitet 
och båda skapar mening. 

Den tredje och sista tesen handlar om metaforer och föreställningsscheman 
och dessa beskrivs ingående i kapitel fyra. Här står de två upplevelsegestalterna 
KRAFT och BALANS i centrum. Att applicera kognitiv semantik på domänen själv-
biografiskt minne är, så långt jag vet, inte tidigare gjort och detta har resulterat 
i en hypotes om föreställningsschemat KRAFT som särskilt betydelsefullt för alla 
människor. 

Gibbs (2005) har föreslagit att föreställningsscheman kan betraktas som att-
raktorer i olika mänskliga självorganiserande system. Jag har övertagit den tan-
ken och menar att BALANS-gestalten kan vara attraktor i det självorganiserande 
system som självmedvetandet utgör. I kapitel åtta visar jag hur människor i sina 
bilder och berättelser verkar ge uttryck för att de balanserar mellan olika livsmål, 
där verksamhetslust och gemenskap är de mest framträdande. Associerade med 
livsmålen är också individens självföreställningar, vilka även de uppvisar olika 
grad av balans. 

Oavsett hur man uppfattar fenomenet BALANS handlar det om KRAFT i olika 
former. Kraft strävar mot balans och för att upprätthålla balans krävs kraft. Då 
balanserade tillstånd äventyras är det olika sorters krafter som är verksamma. Att 
KRAFT-schemat uppträder så ofta i människors livsberättelser kan ha sin grund i 
den nära anknytning som finns mellan KRAFT och BALANS. 

Ytterligare en förklaring till att KRAFT intar en särskild ställning är följande: 
(1) personliga strävanden och livsmål är det som driver människor,
(2) mål ger alltid upphov till emotioner i olika former – både positiva och 

negativa, 
(3) emotioner är den mekanism som prioriterar vilka självbiografiska minnen 

som skall konstrueras,
(4) KRAFT är emotionernas ”master metaphor” (Kövecses 2000),
(5) följaktligen förekommer KRAFT-metaforer i riklig mängd i självbiografiskt 

minne. 

De metoder som jag använder i avhandlingen är både kvalitativa och kvantita-
tiva. I den första empiriska undersökningen har trettioen informanter intervjuats 
om hur de minns sina liv och vilka självdefinierande minnen de har. De har ock-
så fått rita en figur över sitt liv. Deras berättelser och bilder har sedan analyserats, 
först med fenomenologisk hermeneutisk metod där innehåll och struktur av de 
självbiografiska minnena undersökts, därefter med lingvistisk semantisk metod.

Det som upptäckts i den fenomenologiska hermeneutiska analysen är den sär-
skilda ställning som olika återupplevelseminnen har; att minnas är något annat 
än att veta. Att minnas är en upplevelse ”par excellence” som Bergson (1921) 
uttrycker det, och Brewer (1996) anser det vara ett av medvetandets ”natural 
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kinds”. Dessa aspekter har i avhandlingen diskuterats både i den teoretiska ge-
nomgången, kapitel två och tre, och i den empiriska delen, kapitel fem och sex, 
där en innehållsanalys av intervjuerna redovisats. Kapitel sju handlar om den tes 
som framförts om narrationen och dess nära förbindelse med självmedvetande 
och då har också livsberättelsernas narrativa karaktär diskuterats. 

Kapitel åtta är avhandlingens centrum. Här presenteras den tredje tesen och 
jag använder här lingvistisk semantisk analys för att undersöka de mentala repre-
sentationer som finns i självbiografiskt minne och i självmedvetandet. Metaforer 
och föreställningsscheman är viktiga begrepp i den kognitiva semantiken (La-
koff & Johnson 1980, 1999) och med deras teori som utgångspunkt har olika 
föreställningsscheman analyserats: VÄG, UPP/NER, MÖRK/LJUS, BEHÅLLARE, PROCESS, 
KRAFT och BALANS.  I detta kapitel utvecklas också sambandet mellan själv, min-
ne, mål, emotioner och upplevelsegestalten KRAFT. 

Självdefinierande minnen är de minnen jag fokuserat i informanternas livsbe-
rättelser och som också visat sig vara en nyckel till informanternas personliga mål 
och strävanden. Det arbetande självet består enligt Conway (2002) av en unik 
målstruktur med tillhörande självföreställningar. De självdefinierande minnena 
erbjuder därmed också en möjlighet att förstå individens självföreställningar. Ett 
resultat av den lingvistiska analysen i kapitel åtta är att informanter med efter-
strävansvärda mål, som de dessutom lyckas uppnå, också verkar ha kongruenta 
självföreställningar. Dessa informanter använder jämförelsevis få kraftmetafo-
riska ord i sina berättelser. De informanter som däremot upplever ambivalens i 
förhållande till sina livsmål, som har ouppnådda strävanden och som upplever 
diskrepans och inkongruens mellan sina självföreställningar använder ett större 
antal kraftmetaforer. 

En slutsats från analysen av de självdefinierande minnena är således att ju stör-
re diskrepans mellan en individs självföreställningar, desto mer KRAFT-metaforer 
använder individen i sin livsberättelse.

Den testimplikation som den tredje tesen genererat och som kapitel åtta hand-
lar om, prövas därefter med experimentell metod: Om KRAFT-metaforer är av 
särskild betydelse för människor, så bör reaktionstider vid lexical decison task för 
dessa ord bli kortare än för andra, icke KRAFT-metaforiska ord. 

Avhandlingens tre första psykologiska experiment, redovisade i kapitel nio, ger 
stöd för hypotesen; människor verkar ha en ständig aktivering av KRAFT-schemat, 
vilket resulterar i kortare reaktionstider för ord med underliggande kraftstruktur 
jämfört med ord utan denna semantiska struktur. En viktig slutsats i avhand-
lingen är därför att kraftmetaforiska ord verkar vara ständigt tillgängliga i män-
niskors medvetande.  

Förklaringen till detta kan vara två: (1) föreställningsschemat BALANS utgör 
attraktor i det självorganiserande självmedvetandet och KRAFT är på olika sätt 
involverat med BALANS. (2) avgörande för om självbiografiska minnen ska skapas 
är om händelserna är emotionellt laddade eller ej. Emotionella ord, även de icke 
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kraftmetaforiska, borde av detta skäl också vara särskilt betydelsefulla för män-
niskor. Därför har emotionella ord med och utan kraftstruktur också undersökts 
och dessa ord uppvisar även de kortare reaktionstider än övriga ord då hänsyn 
tagits till viktiga andra prediktionsvariabler.

De kraftmetaforiska orden uppvisar dock kortare reaktionstider än både 
de emotionella och de kraft-emotionella, därför kan resultatet inte enbart 
förklaras av att kraftorden är emotionellt laddade. En försiktig tolkning av 
de experimentella undersökningarna är att de ger ett visst stöd åt idén om  
BALANS-gestaltens betydelse i det självorganiserande självbiografiska minnessys-
temet.
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English summery

Life as a figure 
On autobiographical memory and metaphors 

Chapter 1: Introduction  
The present thesis is an inquiry in the domain of autobiographical memory 
within the theoretical framework of cognitive semantics and in particular with 
use of the notion of image schema. 
Central notions are self, emotion and memory and the conjunction they consti-
tute is also one of the main subjects of cognitive science. In the thesis I am put-
ting forward three claims:
(1) Autobiographical memory is better understood without the dichotomised 
declarative memory system of Tulving (1972, 1983). An alternative model of 
the declarative memory system is suggested with three parts: autobiographical 
memory, semantic memory and recollective memory. 
(2) The narrative capacity is closely tied with the self-conscious-system. Both are 
characterized by a double chronology, both are intentionally and both are sense 
making entities.   
(3) Force dynamic words are important to human beings because of their emo-
tional loadings, and this is experimentally demonstrated in shorter reaction ti-
mes in lexical decision tasks. 

Part I - The theoretical background

Chapter 2: Basic notions
The distinction between semantic and episodic memory, the self, the narrative 
capacity, emotions and personal goals are notions that are involved with the 
understanding of autobiographical memory. In this chapter these notions are 
considered in some details.  

Chapter 3: Autobiographical memory
Autobiographical memory is distinguished from other types of memory by its 
self-referential quality. By definition autobiographical memory is memory for 
information related to the self (Baddeley, 1992; Brewer, 1986; Conway, 1990).
There also appears to be a consensus that the self and autobiographical memory 
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is very closely related (Barclay & Subramaniam, 1987; Klein et al. 2002), even, 
according to some theorists, intrinsically related so that autobiographical me-
mory is a part of the self (Conway and Pleydell-Pearce, 2000).

In this chapter different theories from cognitive and personality psychology 
are considered, and in particular the theories of McAdams (1988) and Conway 
(2002, 2005). I also put forward an alternative model of the declarative memory 
system, quite different from the dichotomy of Tulving (1973, 1983), who propose 
two systems: episodic and semantic. The main reason for my claim is that a lot of 
self-referent memories are conceptualized in the semantic memory system (Klein 
et al. 2002). In my model I also want to highlight the recollective memory as 
a unique human capacity and I consider it with Brewer (1996) to be a mental 
natural kind. 

Chapter 4: Metaphors and Image schemas
The idea that language uses certain fundamental notional categories to struc-
ture and organize meaning is fundamental in the area of cognitive linguistics. 
According to Lakoff and Johnson (1999), these image schemata are grounded 
in early, bodily and pre-linguistic experiences. Force Dynamic as an important 
semantic category, has been put forward by Talmy (1988, 2000) and is by now an 
accepted class of linguistic primitives. Lakoff and Johnson (1980) extended the 
content of the term ´metaphor´ by stipulating that:  “The essence of metaphor is 
understanding and experiencing one kind of things in terms of another” (p. 5) 
and as a result of this definition, we can talk about ́ conceptual metaphorś  which 
is emanating from a systematic asymmetric mapping between two experiential 
domains, where the more abstract domain is understood in terms of the more 
concrete one. (Lakoff & Johnson 1980).

According to self-organization theory, order in a system arises around what is 
called “attractors”, which help create and hold stable patterns within the system. 
Gibbs suggests that image schemas are attractors within human self-organizing 
systems. I adopt that notion and consider BALANCE as an attractor in the self-
organizing system of autobiographical memory. Between BALANCE and FORCE an 
intrinsic relation exists, and to investigate force is to investigate balance. 

Part II - The empirical inquiries
Chapter 5: Method for the qualitative study   
In the first part of the empirical study an interview with 19 women and 12 men 
in age of 20 and 52 years was conducted. The informants were also encouraged 
to make a drawing of their life. The life stories and the sketches/pictures were 
assumed to mediate autobiographical consciousness as well as autobiographical 
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memory. Important questions in the interviews were about the participants’ au-
tobiographical memory in two respects; they were asked about their earliest me-
mories in life and about important and self-defining memories from any time in 
life. Self defining memory is a term adopted from Singer and Salovey (1993) who 
means a “memory you would tell someone else if you wanted that person to un-
derstand you in a more profound way” (p. 63). The paradigm for the interviews 
was both a “willingly listening paradigm” as Barclay and Hodge (1990) calls it 
and a “curiously investigating enterprise” as Linton (1986) recommend.
   

Chapter 6: Recollective memory
The content of the memories are analysed with a phenomenological approach 
and in this part of the inquiry the recollective memory has been of special in-
terest. Examples from the life-stories were presented to illustrate the difference 
between remembering and knowing.

Chapter 7: Are life stories really narratives?
Different approaches to and theories of narratives are considered and the claim I 
am putting forward is that the relationship between self-consciousness and nar-
rative capacity is an intrinsically one. There can’t be any narratives without self-
consciousness; furthermore there can’t be self-consciousness without narratives. 
Both are characterizes by a “double chronology” which means that there is an 
inner subjectively experienced time within a self-conscious person and there is 
an outer objectively and shared kind of time which is possible to measure. For 
narratives there is an inner time of a story which is the real time it takes for the 
events to take place (fabula, story) and the outer time which means the way the 
story is told (sjuzet, plot). Furthermore both are sense making entities driven by 
intentionality.
 

Chapter 8: Balancers 
The inquiry is about the memories that matter most to us and the role of these 
memories in identity and personality. Through the study of what Singer and 
Salovey (1993) call self-defining memories, I propose with them that individual 
differences in interpersonal relationships, pursuit of long-term goals and charac-
teristic emotional reactions may be elucidated. 

The following image schemas were identified when the life stories were ana-
lysed from a linguistic point of view: PATH, UP/DOWN, LIGHT/DARK, CONTAINER, 
FORCE and BALANCE. The image schemas of FORCE and BALANCE has been of spe-
cial interest because they show a fertility of variation among the life stories told 
and at the same time interweave quite a few of the other observed image schemas. 
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One conclusion was that FORCE and BALANCE seems to be important for the con-
sistency of the experienced self as it is revealed in autobiographical memory and 
an important goal for the self is to maintain balance in different respects.
According to self-organizing theory, order in a system arises around “attractors” 
which help create and hold stable patterns within the system. Gibbs (2005) sug-
gests that image schemas are attractors within human self organizing systems 
and I adopt that notion. 

I also adopt the notion of Conway (2002) about a goal structure as part of 
the working self. Goals and personal strivings always give rise to emotions and 
emotions are often talked about in terms of force. Or as Kövecses (2000) puts it: 
force is the “master metaphor” of emotions.   

Together these approaches lay the foundations for the present inquiry to the 
extent that I assume that the “experiential gestalts” of FORCE and BALANCE are 
used for forming consistency in construing the memory of the self. Since all force 
dynamics have some kind of connection with balance, I assume that to examine 
force dynamic words are to examine balance. Furthermore I assume that emotio-
nal words are as important as the force dynamic words.  

Chapter 9: Experiments
The purpose of the experiments was to examine the existence of general image 
schemas and in particular FORCE and BALANCE schemas in the autobiographical 
memory system. The test implication is as follow: If force dynamic words are 
constantly assessable to people, these words would get rise to shorter reaction 
times in lexical decision task then other words. The method used is lexical de-
cision task and reaction times (CRT) and in the first two experiments, within a 
semantic priming paradigm. In the third experiment, the hypothesis was tested 
within The English lexical project, an extensive database of reaction times with 
known predictors (Balota et al. 2007). The result from the archival study confir-
med the hypothesis by showing significantly shorter reaction times for both force 
dynamic words and emotional words compared with control words, matched for 
frequency and five other predictors.   
   The forth experiment is quite different in purpose. A theory called “The career 
of metaphor-hypothesis” by Bowdle and Gentner (2003) is under scrutiny. In an 
experiment with sentences and associations words, the process of conventionali-
zing was investigated and the result was in support for the theory of Bowdle and 
Gentner.

Chapter 10: Summary and conclusion 
The conclusions are as follows:
(1)  The declarative long term memory is best understood in a three system mo-
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del which highlights the recollective memory as a unique and special form of 
memory.
(2) Narrative capacity is closely interacting with the self-consciousness and a 
mutual feature of the two is the double chronology.  
(3) There are certain general image schemas in the way people create memories 
of themselves and their lives and the most important schemas are FORCE and 
BALANCE and furthermore force dynamic words are shown to be constantly ac-
cessible for people in general.
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Noter

Förord
1.  En intressant essay kring Hägerstrands teori om tidsgeografi är kapitel 11 i Johan 
Asplunds (1983) bok Tid, rum. individ och kollektiv. Även Jan-Olof Nilssons (1994) 
avhandling om Alva Myrdal är inspirerad av tidsgeografin (antagligen beroende på att 
Johan Asplund varit hans handledare). Avhandlingen har skönlitterär karaktär och där-
med mer lättillgänglig än vad akademiska avhandlingar brukar vara. 

Kapitel 2 - Grundläggande begrepp
1. James-Langes känsloteori. 
Teori om  känslornas förhållande till kroppsliga förändringar framförd 1884 av den 
amerikanske psykologen William James (1842-1910) och 1885 av  den danske psykolo-
gen Carl Lange (1834-1900). 
Känslor som vrede, fruktan, sorg och kärlek är, enligt James, bleka och abstrakta om de 
inte är förankrade i kroppsliga förändringar. ”Vi känner oss ledsna därför att vi gråter, 
arga därför att vi slår, rädda därför att vi darrar….” 
(Egidius 1994)

Kapitel 3 - Självbiografiskt minne 
1. Under det första decenniet (1976-1985) utgavs 12 artiklar med ”autobiografical me-
mory” i titeln, under det andra (1986-1995) 112 artiklar och under det sista decenniet i 
denna trettioårsperiod (1996-2005) utgavs 322 artiklar. (Psyclit&Psycinfo, maj 2007). 

   År  Artiklar
   1976-1985   12
   1986-1995 112
   1996-2005 322 

Från år 2006 och till och med nov 2008 har redan 131 artiklar givits ut; om trenden 
består, kommer innevarande decennium att ge 655 artiklar.

2. Inte alla minnesforskare skulle beskriva självbiografiskt minne som ”ett system” som 
jag gör här, men eftersom jag framförallt stöder mig på Conways (2005) teori The Self-
Memory-System (SMS), använder jag i enlighet med honom termen ”system”.

3. Att minnas det förflutna genom att återuppleva det skiljer sig från andra minnen ge-
nom att upplevelsen, som Proust uttrycker det ”have not the flatness of pictures but the 
rounded fullness of reality”.  (Proust 1955 s 409)
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4. I den ursprungliga versionen av The Self-Memory-System, SMS (Conway & Pleydell-
Pearce 2000), användes två komponenter, arbetssjälvet och självbiografisk kunskapsba-
sen. Conway et al (2004), talar om långtidssjälvet som “a new aspect of the model” och 
återupptar termen episodiskt minne, men med en ny definition. I en artikel i Journal 
of Memory & Language använder Conway (2005) på nytt två komponenter som i ur-
sprungsartikeln. Det hela är lite förvirrande, men jag har följt min egen väg med tre 
komponenter och av tre skäl. För det första är det en mer koherent och begriplig modell 
(makes more sense) för det andra är det en elegantare modell och för det tredje tror jag 
att det är den väg Conway kommer att gå.  

5.  Om Conways nya definition av episodiskt minne 
“In earlier versions of the SMS the term “episodic memory” was not used……
….. However, it became apparent that ESK was simply the content of episodic me-
mories “ (Conway 2005 s 612)

Som jag har uppfattat Conway använde han termen ESK (fenomenolgiska upplevelse-
registret) i sin första utveckling av SMS just för att komma ifrån det som konnotera-
des med episodiskt minne (självreferens, mental tidsresa, självmedvetande). När han nu 
återupptar termen episodiskt minne gör han det med en ny definition av termen, som 
framgår av de två citaten nedan.  

“The episodic memory system contains, then, experience-near event specific …… 
many a lost during a sleep cycle ….…only some…..are slowly integrated with auto-
biographical knowledge.” 
(Conway et al. 2004 s 496)

“The hypothesis is this: there are two memory systems one phylogenetically older 
than the other. The older memory system is episodic memory. This is an image ba-
sed correspondence system that has little in the way of conceptual organization and 
which is mainly specialized for recent memories.  ……………
…………. Conceptual knowledge about an individual’s life is the later evolutionary 
development and it allows long-term goal processing and the emergence of a concep-
tual self, both which are, arguably, uniquely human characteristics.” 
(Conway 2005 s 622-623)

6. I den symboliska interaktionismen intar språket en nyckelroll. Självet uppstår i inter-
aktion med andra. I denna interaktionsprocess antas individens ”Själv” uppstå genom 
att individen övertar ”den signifikante andres” attityd gentemot sig själv och gör den till 
sin. ”Jaget” tar den andres förhållningssätt till ”Miget” och omvandlar det till sitt eget 
förhållningssätt till ”sig själv”. Ur denna process föds ”Självet”. Detta ”själv” består enligt 
teorin således av de två aspekterna: ”Jag” och ”Mig”. Interaktion med de betydelsefulla 
andra sker genom icke-vokala gester, vokala gester och signifikanta symboler. En ge-
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nomgående tanke hos G. H. Mead (1932) är att självet, oavsett hur man definierar det, 
ofrånkomligt hör samman med reflektionsförmågan.   

7. Modellen har också presenterats i en licentiatavhandling och i en artikel i Nordisk 
Psykologi, båda publicerade år 2003. (Bredefeldt Öhman, M. 2003a,b)

Kapitel 4  - Metaforer och föreställningsscheman
1. Eftersom avhandlingen handlar om semantik och imagination, och jag också kom-
mer att diskutera innebörden av ordet ”image” i termen image schema, återger jag Kris-
tensson Ugglas noten i sin helhet här: 

Man stöter på stora problem när man skall översätta franskans (eller engelskans) imagination 
till svenska. En möjlighet är att i linje med tyskans Einbildungskraft – och problematikens 
bakgrund hos Kant – använda översättningen ”inbillningskraft” eller ”inbillningsförmåga”, 
vilket inte endast förekommer i äldre svenska översättningar utan också hos en samtida tän-
kare som Sven-Eric Lidman (Att förändra världen – men med måtta, 1991). En variant av 
denna översättning är ”inbildningskraft”, som Erik van der Heeg och Sven-Olof Wallenstein 
använt i syfte att betona den bildskapande aktiviteten som begreppet implicerar (Tankens 
arkipelag Moderna kantläsningar). Ett alternativ är ”föreställning” eller ”föreställningsför-
måga”, vilket är både korrekt och klargörande men har den svagheten att karaktären av tek-
nisk term tenderar att bli osynlig. Jag har därför, trots de svagheter som är behäftade även 
med detta översättningsförsök, valt att, i likhet med Filosofilexikonet (s 154) och till exempel 
Håkan Edgren i sin översättning av Arenij Gulygas biografi Immanuel Kant, översätta ima-
gination /Einbildungskraft med ordet ”fantasi”.  Det riskerar visserligen att leda tankarna till 
en för Ricoeur främmande ”fri fantasi” och äger svagheten att inte indikera bild-karaktären 
(jfr imagination som bildskapande förmåga, efter latinets ord för bild, imago). Fördelen är 
dock att det är ett tydligt igenkännbart begrepp och därmed motverkar mystifikationer. Att 
det dessutom eventuellt kan uppfattas som en provokation förtydligar endast, enligt min me-
ning, problematikens inre komplexitet. Kanske hade det varit än mer passande att använda 
det längre ”fantasiförmåga”, men det har inte varit möjligt som övergripande begrepp och 
fungerar inte smidigt i olika språkliga konstruktioner. För övrigt kan påpekas att fantasibe-
greppet leder över i en fenomenologisk problematik, vilket redan signaleras av att grekiskans 
phantasia betyder just ” det som är upplyst”, ”det som visar sig”.
(Kristensson Uggla 1994 s 343)

Det finns en liknande diskussion hos Blumenthal (1975) om de svårigheter och miss-
förstånd som kan uppstå då vetenskapliga begrepp skall översättas och som har upp-
stått. Till exempel då Wilhelm Wundts (1832-1920) arbeten om tänkande och språk 
skulle översättas till engelskan kom bristande insikter i de konnotationer som vidhäftar 
tyskans begrepp ”gebilde” att resultera i förvanskningar av eller snarare utplånande av 
Wundts tankegångar om kreativitetens betydelse för tänkande och språk. ”Gebilde ” 
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översattes till ”compound”, och inte till ”creation” eller ”image” som bättre hade speglat 
den kreativa innebörden av ordet ”gebilde”.

Kapitel 8 - Balansörer 
1.  Om livet verkli-
 gen kan liknas 
 vid en resa – så 
 inte är den enkel
    Stig Johansson

2. ”Där livets hav oss gett en strand.” Denna strof av Johan Ludwig Runeberg, från 
Fänrik Ståls sägner, inspirerade Ellen Key till att kalla sitt hus vid Vätterns strand för 
just ”Strand”. 

3. Min användning av metaforbegreppet är förhållandevis generös. Uttrycket  ”ta hand 
om” brukar de flesta metaforforskare inte betraktas som en metafor.

Kapitel 9 - Experimentella undersökningar
1. s 170 
För att undersöka ordens frekvens har följande av Språkbankens konkordanser använts: 
Press 65,76; DN 87; Press 95, 96, 97, 98; GP 01, 02, 03, 04; B rom I, II. Språkbanken 
vid Göteborgs universitet, <http://spraakbanken.gu.se>
  
2.   Se upp när en sten
 faller från ditt 
 hjärta – den kan
 tillhöra en bärande
 konstruktion.
        Stig Johansson
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Neisser, U. (1981). John Deań s memory: A case study. Cognition, 9, 1-22.
Neisser, U. (1982). ’Snapshots or bentchmarks?’ I U. Neisser (Ed.), Memory Observed: Remebering in 

Natural Contexts. San Francisco, Freeman, 43-48. 
Neisser, U. (1987). Nested structure in autobiographical memory. In D. C. Rubin (Ed.), Autobiographical 

memory (pp. 71-81). Cambridge: Cambridge University Press. 
Neisser, U. (1988a). Five kinds of self Knowledge. Philosophical Psychology, 1, 35-59.
Neisser, U. (1988b), Time present and time past. In M. M. Gruneberg, P. E. Morris, & R. N. Sykes 

(Eds.), Practical aspects of memory: current research and issues, vol. 2 (pp.545-560). New York: John 
Wiley&Sons.

Neisser. U. (1998). Stories, Selves, and Schemata: A Review of Ecological Findings. I Theories of memory. 
Vol II s. 171-186. Hove: Psychology Press.

Neisser, U., & Winograd, T. (1988). Ecological and traditional approches to the study of Memory. Cam-
bridge University Press.

Nelson, K. (1993). The psychological and social origins of autobiographical memory. Psychological Sci-
ence, 4, 7-14.

Nelson, K. (1994). Explaining the emergence of autobiographical memory in early childhood. In  
A. C. Collins, S. E. Gathercole, M. A. Conway, & P. E. M. Morris (Eds.), Theories of memory 
(pp.355-387).

Nelson, K., & Fivush, R. (2004). The Emergence of Autobiographical Memory: A Social Cultural De-
velopmental Theory. Psychological Review,111(2), 486-511.

Niedenthal, P. M., Auxiette, C.,  Nugier, A., Dalle, N., Bonin, P., & Fayol, M. (2003). “A prototype 
analysis of the French category ”émotion”’, Cognition & Emotion, 18:3, 289 – 312.

Nilsson, I. (1978). Själen i laboratoriet. Vetenskapsideal och människosyn i den experimentella psykologins 
framväxt. Lund: Bokförlaget Doxa.



231

Nilsson, J.-O. (1994). Alva Myrdal, en virvel i den moderna strömmen. Brutus Östlings Bokförlag Sym-
posion. Stockholm/Stehag.

Northoff, G., Heinzel, A., de Greck, M., Bermpohl, F., Dobrowolny, H., & Panksepp, J. (2006). Self-
referential processing in our brain – A meta-analysis of imaging studies on the self. NeuroImage 31, 
440-457.

Nyberg, L., & Tulving, E. (1996). Classifying human long-term memory: Evidence from converging 
dissociations. European Journal of Cognitive Psychology, 8, 163-183.

Oatley, K. (1992). The best laid schemes: The psychology of emotions. Cambridge, England: Cambridge 
University Press.

Oatley, K., & Johnson-Laird, P. N. (1987). Toward a cognitive theory of emotions. Cognition and Emo-
tion, 1, 29-50. 

Ong, W. J. (1996). Muntlig och skriftlig kultur. Teknologiseringen av Ordet. Göteborg: Bokförlaget An-
thropos.

Osvath, M., & Osvath, H. (2008). Chimpanzee (Pan troglodytes) and orangutan (Pongo abelii) foret-
hought: self-control and pre-experience in the face of future tool use. Animal Cognition. Springer-
Verlag

Overschelde, van, J. P., Rawson, K. A. & Dunlosky, J. (2004). Categorynorms: An updated and ex-
panded version of the Battig and Montague (1969) norms. Journal of Memory and Language, 50, 
289-335.

Paivo, A. (1971). Imagery and verbal processes. New York: Holt, Rinehart & Winstone.
Paivo, A. (1986). Mental representations: A dual coding approach. Oxford: Oxford University Press
Pang, K. S. (2006). A Partitioned-Narrative Model of the Self: Its Linguistic Manifestations, Entailments, 

and Ramifications. A thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy in Linguistics at the 
University of Otago, Dunedin, New Zealand.

Parrott, W. G. & Spackman, M. P. (2000). Emotion and Memory. Handbook of Emotions. Second Edi-
tion. New York: The Guilford Press.

Peirce, Ch. (1990). Pragmatism och kosmologi. Göteborg. Daidalos.
Pennebaker, J. W. (1997). Opening Up: The Healing Power of Expressing Emotions. New York: Guildford 

Press.
Piaget, J. (1967). Biology and knowledge. Edingburgh: Edingburgh University Press.
Pillemar, D. B. (1992). Remembering personal circumstances: A functional analysis. In E. Winograd, 

& U. Neisser (Eds.), Affect and accuracy in recall: Studies of “flashbulb” memories (pp. 236-264). New 
York: Cambridge University Press.

Pimple, K. D. (1993). Lives without Character, Stories without Plot. Paper read at the American Folklore 
Society Annual Meeting 1993. 

Polkinghorne, D. E. (1991). Narrative and Self-Concept. Journal of narratives end life history, 1(2&3), 
135-153.

Popper, K. R., & Eccles, J. C. (1977). The self and its brain. New York: Springer International. 
Port, R., & van Gelder, T. (1995). Mind as Motion: Explorations in the Dynamics of Cognition. Cambridge, 

Mass: MIT Press.
Price, H. H. (1936). Memory-knowledge. Proceedings of the Aristotelian Society (supplementary volume), 

15, 16-33.



232

Propp, V. (1928/1968). Morphology of the Folktale. Austin, TX, University of Texas Press.
Proust, M. (1955/1985). Jean Santeuil. (Gerard Hopkins, trans.). Harmondsworth: Penguin.
Pylyshyn, Z. W. (1981). The imagery debate: Analogue media versus tacit knowledge. Psychological Re-

view, 88, 16-45.
Raaijmakers, J. G. W., Schrijnemakers, J. M. C., & Gremmen, F. (1999). How to Deal with “The Langu-

age-as-Fixed-Effect-Fallacy”: Common Misconceptions and Alternative Solutions. Journal of Memory 
and Language. 41, 416-426.

Reed, E., & Jones, R. (1982). Reasons for realism: Selected sessays of James J. Gibson. Hillsdale, NJ: Erl-
baum.

Reiser, B. J. (1983). Contexts and indices in autobiographical memory. Cognitive science technical report 
24. New Haven, CT: Cognitive Science Program, Yale University

Renya, V. F., & Brainerd, C. J. (1995). Fuzzy-trace theory: An interim synthesis, Learning and Individual 
Differences, 7, 1-75.

Ribot, T. (1882). Diseases of Memory: An Essay in the Positive Psychology (W.H. Smith, trans.). New York, 
Appleton.

Ricoeur, P. (1975). Den levande metaforen. (The rule of Metaphor. Multi-Disciplinary Studies of the 
Creation of Meaning in Language, Toronto/London 1978).

Ricoeur, P. (1977). The rule of the metaphor. London: Routledge & Kegan Paul.
Rogers, C. (1961). On becoming a person. Boston, MA: Houghton Mifflin.
Robinson, J. A. (1976). Sampling autobiographical memory. Cognitive Psychology, 8, 578- 595. 
Robinson, J. A. (1992). First experience memories: Context and function in personal histories. In M. A. 

Conway, D. C. Rubin, H. Spinnler, & W. A. Wagenaar (Eds.), Theoretical perspectives on autobiograp-
hical memory (pp. 223-239). Dordrecht, the Netherlands: Kluwer Academic.   

Roos, J. P. (1988). Elämäntavasta elämäkertaan /Från levnadssätt till biografi/. Tutkijaliiton julkaisusarja 
52. Jyväskylä: Gummerus OY

Roos, J. P. (1992). Livet – berättelsen – samhället: en bermudatriangel. I C. Tigerstedt, J. P. Roos & A. 
Vilkko (Red.), Självbiografi, kultur, liv. Levnadshistoriska studier inom human- och samhällsvetenskap 
(s. 181-198). Stockholm: Symposion.

Rosch, E, (1978). Principles of categorization. I E. Rosch, & B. B. Lloyd (Eds.), Cognition and Categori-
zation. Lawrence Erlbaum Ass., Hillsdale NJ, pp. 27-48.

Rosch, E., & Mervis, C. (1975). Family resemblance: Studies in the internal structure of categories. 
Cognitive Psychology, 7, 573-605.

Ross, E. D., Homan, R. W., & Buck, R. (1994). Differential hemispheric lateralization of primary and 
social emotions. Neuropsychiatry, Neuroprychology, and Behavioural Neurology, 7, 1-19.

Rubin, D.C. (1986). Autobiographical Memory. Cambridge: Cambridge University Press.
Rubin, D. C. (2006). The Basic-Systems Model of Episodic Memory. Perspectives on Psychological Science, 

Vol. 1, Nr 4. Associations for Psychological Science. 
Rubin, D. C., & Greenberg, D. L. (2003). The role of narrative in recollection: A view from cognitive 

and neuropsychology. In G. Fireman, T. McVay, & o. Flanagan (Eds.), Narrative and consciousness: 
Litterature, psychology, and the Brain (pp. 53-85). New York: Oxford university Press. 

Rumelhart, D. E. (1975). Notes on a schema for stories, I D. G. Bobrow, & A. Collins Representation and 
Understanding: Studies in Cognitive Science, London, Academic Press s. 211-236.



233

Rumelhart, D. E. (1984). Schemata and the cognitive system. In R. S. Wyer, & T. K. Scrull (Eds.). 
Handbooks of social cognition. (pp. 161-188). Hillsdale, NJ: Erlbaum. 

Russell, B. (1912). The Problem of Philosophy. London: Williams and Norgate.
Russell, B. (1921). The analysis of mind. London: Allen & Unwin.
Russell, J. A. Fernández-Dols, J.-M. Manstead, A. S. R., & Wellenkamp, J. C. (Eds.). (1995). Everyday 

conceptions of emotion. (pp. 121-143) Dordrecht: Kluwer.
Sacks, O. (1987). Mannen som förväxlade sin hustru med en hatt. Stockholm: Bokförlaget Prisma. 
Salaman, E. (1970). A collection of moments: A study of involuntary memories. London: Longman Group.
Salaman, E. (1982). ‘A collection of moments.’ I U. Neisser (ed.). Memory Observed: Remebering in Natu-

ral Contexts. San Francisco, W. H. Freeman, 49-63.
Saloway, P. (1992). Mood-induced self-focused attention. Journal of Personality and Social Psychology, 62, 

699-707.
Sarbin, T. R. (ed.) (1986). Narrative Psychology. The Storied Nature of Human Conduct. New York: Pra-

eger. 
Schactel, E. (1947). On memory and childhood amnesia. Psychiatry, 10, 1-26.
Schacter, D. L. (1987). Implicit memory: history and current status. Journal of Experimental Psychology: 

Learning, Memory,and Cognition , 13, 501-518
Schacter, D. L., & Tulving, E. (1994). Memory systems. Cambridge, MA: MIT Press.
Schank, R. C. (1982). Dynamic memory. New York: Cambridge University Press.
Schank, R. C., & Abelson, R. P. (1977). Script, plans, goals, and understanding. Hillsdale, NJ: Lawrence 

Earlbaum.
Schank, R. C., & Abelson, R. P. (1995). Knowledge and memory: The real story. In R. S. Wyer (Ed.) 

Knowledge and memory: The real story; Advances in Social Cognition (vol. 8, pp. 1-86). Hillsdale, NJ: 
Lawrence Erlbaum Associates.

Schopenhauer, A. (1819/1916/1992). Världen som vilja och föreställning. Falun: Bokförlaget Nya Doxa.
Sedikides, C. S., & Brewer, M. B. (2001). Individual self, Relational elf, Collective self. Psychology Press. 

Taylor & Francis Group. USA.
Sehulster, J. R. (1996). In my era: Evidence for the perception of a special period of the past. Memory, 4, 

145-158.
Singer, A. J., & Saloway, P. (1993). The Remembered Self. Emotion and Memory in Personality. New 

York: The Free Press.
Smith, B. (1966). Memory. London: Allen & Unwin.
Smith, G. (1997). The Internal Breeding-Ground of Creativity. I Å. E. Andersson, & N-E. Sahlin. The 

Complexity of Creativity. Netherlands: Kluwer Academic Publishers.
Smith, W. W. (1921). Experiments on memory and affective tone. Brittish Journal of Psychology, 11, 

236-250. 
Spiegel, D., Bloom, J. R., Kraemer, J., & Gottheil, E. (1989). Psychological support for cancer patients. 

Lancet, 2(8677):1447.
Språkbanken vid Göteborgs universitet, <http://spraakbanken.gu.se>



234

Stein, N. L., & Levine, L. J. (1987). Thinkingabout feelings: The development and organization of emo-
tional knowledge. In R. E. Snow, & M. Farr (Eds.), Aptitude, Learning, and instruction: Vol. 3. Cog-
nition, conation and affect (pp. 168-198). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Stein, N. L., & Levine, L. J. (1989). The causal organization of emotional knowledge. Cognition and 
Emotion, 3, 343-378.

Stein, N. L., & Levine, L. J. (1990). Making sense out of emotion: The representation and use of goal-
structured knowledge. In N. L. Stein, B. Leventhal, & Trabasso (Eds.), Psychological and biological 
approaches to emotion (pp. 45-74). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Stein, N. L., & Levine, L. J. (1999). The early emergence of emotional understanding and appraisal. 
Implications for theories of development. In T. Dalgleish & M. Power (Eds.), Handbook of cognition 
and emotion. Chicester, England: Wiley.

Stein, N. L., & Liwag, M. D. & Wade, E. (1995). A goal-based approach to memory for emotional 
events: Implications for theories of understanding and socialization. In R. Kavanaugh, B. Zimmer-
berg-Glick, & S. Fein (Eds.), Emotion: A multidisciplinary perspective  (The G. Stanley Hall Sympo-
sium, pp. 91-118). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Stein, N. L., & Wade, E., & Liwag, M. D. (1999). A theoretical approach to understanding and remem-
bering emotional events. In N. L. Stein, P. A. Ornstein, B. Tversky, & C. Brainerd (Eds.), Memory for 
everyday and emotional event. Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Stenberg, G., Wiking, S., & Dahl, M. (1998). Judging Words at Face Value: Interference in a Word Pro-
cessing Task Reveals Automatic Processing of Affective Facial Expressions. Cognition and Emotion, 
12 (6), 755-782. 

Strauman, T. J. (1996). Stability within the self. A longitudinal study of the structural implications of 
self-discrepancy theory. Journal of Personality and Social psychology, 71, 1142-1153.

Strauman, T. J., & Higgins, E. T. (1988). Self-discrepancies as Predictors of Vulnerability to Distinct 
Syndromes of Chronic Emotional Distress. Journal of Personality, Vol 56, Nr 1, 685-707.

Svanlund, J. (2001). Metaforen som konvention. Graden av bildlighet i svenskans vikt- och tyngdmetaforer. 
Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Studies in Scandinavian Philology. Stockholm: Alm-
quist & Wiksell International.

Squire, L. R., & Knowlton, B. J. (2000). Memory, hippocampus, and brain systems. I M. S. Gazzaniga 
(Red.), The new cognitive neurosciences, s. 825-837. Cambridge, MA: MIT Press.

Talmy, L. (1983). How language structures space. In Spatial Orientation: Theory, Research, and Applica-
tion. In H. L. Pick, Jr. & L. P.Acredolo (Eds.), 225-282. New York: Plenum.

Talmy, L. (1988). Force Dynamics in Language and Cognition. Cognitive Science 12, 49-100.
Talmy, L. (2000). ‘Force Dynamics in Language and Cognition’ Chapter 7 of  Toward a cognitive seman-

tics vol I: Concept structuring systems. Cambridge: MIT Press.  
Tessler, M. (1986). Mother-child talk in a museum: The socialization of a memory. New york: City Univer-

sity of New York Graduate Center. 
Tessler, M. (1991). Making memories together: The influence of mother-child joint encoding on the develop-

ment of autobiographical memory style. Unpublished doctoral dissertation, New York: City University 
of New York Graduate Center.

Thompson, E., & Varela, F. (2001). Radical embodiment: Neural dynamics and consciousness. Trends 
in Cognitive Science 5: 418-425.



235

Thompson, C. P., Skowronski, J. S., Larsen, S. F., & Betz, A. L. (1996). Autobiographical memory: 
Remembering what and remembering when. Mahwah, NJ: Erlbaum.

Thorndike, E. L. (1927). The law of effect. American Journal of Psychology, 39, 212-222. 
Thorndyke, P. W. (1977). Cognitive structures in comprehension and memory of narrative discourse. 

Cognitive Psychology, 9 s 23-49.
Thorne, A. (1995). Developmental truths in memories of childhood and adolescence. Journal  of Perso-

nality, 63, 138-163.
Todorov, T. (1969). Structural analysis of narrative. Novel, 3 pp 70-76.
Tolman, E. C., & Johanson, I. (1918). A note on association-time and feeling. American Journal of Psy-

chology, 29, 187-195.
Tomkins, S. S. (1962). Imagery, affect, consciousness, vol 1. New York: Springer.
Tulving, E. (1972). Episodic and semantic memory. In E. Tulving, & W. Donaldson (Eds.), Organization 

of memory (pp. 381-403). New York: Academic Press.
Tulving, E. (1983). Elements of episodic memory. Oxford, UK: Oxford University Press.
Tulving, E. (1985). Memory and consciousness. Canadian Psychologist, 26, 1-12.
Tulving, E. (1989). Memory: Performance knowledge, and experience. European Journal of Cognitive 

Psychology, 1, 3-26.
Tulving, E. (2000). Concepts of Memory. In E. Tulving, & F. I. M. Craik (Eds.), The Oxford Handbook 

of Memory, New York, NY: Oxford University Press. 
Tulving, E. (2002). Episodic memory: From mind to brain. Annual Review of Psychology. 53, 1-25.
Turner, M. (1996). The Literary Mind: The Origins of Language and Thought. New York: Oxford Univer-

sity Press.
Warren, B. (1998). “What is metonymy?” In R. M. Hogg, & L. van Bergen (Eds.), Historical Linguistics 

1995. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.
Warren, B. (1999). “Aspects of Referential Metonymy”. In K.-U. Panther, & G. Radden (Eds.), Meto-

nymy in Language end Thought. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.
Wheeler, M.A., Stuss, D. T., & Tulving, E. (1997). Toward a theory of episodic memory: The frontal 

lobes and autonoetic cosciousness. Psychological Bulletin, 121, 331-354.
Williams, J. M. G. (1996). Depression and the specificity of autobiographical memory. In D. C. Rubin 

(Ed.), Remembering our past: Studies in Autobiographical memory (pp. 244-267). Cambridge, England: 
Cambridge University Press.

Wittgenstein, L. (1953/2001). Philosophical Investigations. Blackwell Publishing.
Zajonc, R. B. (1968). Attitudinaleffects of mere exposure. Journal of Personality and Social Psychology, 9, 

1-27.
Öberg, P. (1997). Livet som berättelse. Om biografi och åldrande. ACTA Universitatis Upsaliensis.





237

Appendix

Stimulimaterial till Experiment 3

Kraftmetaforiska ord
Utgångspunkten för detta material är de kraftmetaforiska ord som användes i 
Experiment 1 och 2. Orden översattes till engelska och med sina avledningar 
består de av följande 230 ord. 

abandon
abandoned
abandoning
abandonment
affect
affectation
affected
affecting
affectingly
affection
affectionate
affectionately
affections
affects
agitate
agitated
agitating
agitation
agitator
agitators
arousal
arouse
aroused
arouses
arousing
attached

attaching
attachment
attachments
attracting
attraction
attractive
attractively
avoid
avoidable
avoidance
avoided
avoiding
balance
balanced
balances
balancing
breathtaking
broken
candid
candidacy
captivate
captivated
captivating
carry
caught
confine

confined
conflict
conflicting
conflicts
confrontation
confrontations
confronted
confronting
connect
connected
curb
curbing
deject
dejected
dejectedly
dejection
depressed
depresses
depressing
depressingly
depression
depressions
depressive
depressors
deprivation
deprivations

deprive
deprived
depriving
devastate
devastated
devastating
devastatingly
devastation
devote
devoted
devotedly
devotee
devotees
devoting
devotion
devotional
devotions
disconcert
disconcerting
disconcertingly
enchanting
excluded
fascinating
hooked
liberate
liberated
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liberating
liberation
limit
limited
limiting
neglect
neglected
neglecting
neglects
negligee
negligence
negligent
obtrude
persist
persistence
persistent
persistently
persisting
persists
powerful
powerfully
powerfulness
powerless
pressed
pressing
pressure
pressurize
prevented
preventing
prevention
protect
protected
protecting
protection
ravishing

refrain
refrained
reject
rejected
rejecting
rejection
rejections
release
released
releases
releasing
relief
relies
relieve
relieved
relieves
relieving
reluctance
reluctant
reluctantly
repel
repelled
repellent
repudiation
repugnance
repugnant
repulse
repulsed
repulsion
resignedly
resist
resistible
resisting
resistive
safeguard

safekeeping
shaky
shield
shielded
shielding
shields
shock
shocked
shocking
shockingly
staggered
staggering
staggeringly
steadfast
steady
stricken
strike
striking
strikingly
strive
striving
stuck
support
supported
supporting
supportive
supports
touched
touching
touchy
trap
trapped
turbulence
turbulent
unbend

unharmonious
unmoved
unruffled
uplift
uplifting
upset
upsets
upsetting
weak
weaken
weakened
weakening
weakens
weaker
weakest
weakling
weakly
weakness
weaknesses
withstand
withstands  
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Emotionsord
Utgångspunkten för detta material är emotionsorden i Niedentahls (2003) un-
dersökning av franska emotionsord. Dessa ord finns i Niedentahls artikel över-
satta till engelska. Orden med sina avledningar består av följande 724 ord. 

abandon
abandoned
abandoning
abandonment
affect
affectation
affected
affecting
affectingly
affection
affectionate
affectionately
affections
affects
agitate
agitated
agitating
agitation
agitator
agitators
amaze
amazed
amazement
amazing
amazingly
anger
angered
angriest
angrily
angry
anguish

anguished
arousal
arouse
aroused
arouses
arousing
arrogant
arrogantly
astonishment
attached
attaching
attachment
attachments
attracting
attraction
attractive
attractively
baffle
baffled
baffling
balance
balanced
balances
balancing
bewilderedly
bewilderingly
bewilderment
bewilders
bewitch
bewitched
bewitching

bliss
blissful
bore
bored
boredom
boring
bother
bothered
bothering
bothers
bothersome
brash
brashness
breathtaking
broken
candid
candidacy
captivate
captivated
captivating
careful
carefully
carefulness
careless
carelessly
carelessness
cheerful
cheerfully
cheerfulness
coldness
conceit

consternate
consternation
contempt
contemptible
content
contented
contentedly
contentment
covetousness
deject
dejected
dejectedly
dejection
delight
delighted
delightful
delightfully
delighting
delights
dependant
depended
dependence
dependency
dependent
depending
depressed
depresses
depressing
depressingly
depression
depressions
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depressive
depressors
deprivation
deprivations
deprive
deprived
depriving
desolate
desolation
desolations
despair
despairing
despairingly
desperate
desperately
desperation
despise
despised
despises
despising
destitution
devastate
devastated
devastating
devastatingly
devastation
devote
devoted
devotedly
devotee
devotees
devoting
devotion
devotional
devotions

disappoint
disappointed
disappointing
disappointment
disappointments
disconcert
disconcerting
disconcertingly
discontent
discontented
discontentment
discourage
discouraged
discouragement
discouraging
disdain
disdainful
disdaining
disdains
disgust
disgusted
disgusting
disharmonious
disharmony
displeasure
dissatisfaction
dissatisfactions
dissatisfied
dissatisfy
distress
distressed
distressing
doubt
doubted
doubtful

doubting
doubtingly
dread
dreaded
dreadful
dreadfully
drive
eager
eagerly
eagerness
effusive
embarrass
embarrassed
embarrassing
embarrassingly
embarrassment
emotion
emotional
emotionality
emotionally
emotionless
emotions
empathy
enchant
enchanted
enchanter
enchanting
enchantingly
enchantment
enrage
enraged
enthuse
enthusiasm
enthusiasms
enthusiastic

enthusiastically
envy
euphoria
euphoric
exacerbated
exacerbates
exacerbation
exalt
exaltation
exaltations
exalted
exalting
exasperate
exasperated
exasperating
exasperatingly
exasperation
excite
excited
excitedly
excitement
exciting
exult
exultant
exultantly
exultation
fascinate
fascinated
fascinates
fascinating
fascinatingly
fascination
fear
feared
fearful
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fearfully
fearing
fervor
fervors
flabbergast
frenzy
fright
frustrate
frustrated
frustrating
frustration
funk
funky
furious
furiously
fury
gaiety
gloom
gloomily
gloomy
gripped
gripping
grumble
grumbled
grumbling
grumpy
guilt
guiltiness
guilty
hapless
happiest
happily
happiness
happy
hard

hardness
hate
hesitance
hesitancy
hesitate
hesitated
hesitates
hesitating
hesitatingly
hesitation
hopeful
hopefully
hopefuls
hopeless
hopelessly
hopelessness
hoping
horrendous
horrible
horribly
horrid
horrific
horrified
horrify
horrifying
horrifyingly
horror
horrors
hostile
hostilities
hostility
humble
humbled
humbly
humiliate

humiliated
humiliating
humiliatingly
humiliation
humility
hurried
hurriedly
hysteria
hysteric
hysterical
hysterics
impassive
impassively
impatience
impatient
impatiently
indecision
indecisive
indecisively
indecisiveness
indifference
indifferent
indignant
indignantly
indignation
infatuate
infatuation
interest
interested
interesting
interestingly
intimidate
intimidated
intimidation
ironic

ironical
ironically
irresolute
irresolution
irresolvable
irritability
irritable
irritably
irritate
irritated
irritates
irritating
irritation
jealous
jealously
jealousy
jitters
jittery
jovial
joviality
joy
joyful
joyfully
jubilation
languish
languished
languishing
laze
lazily
lazy
lie
lied
lies
likable
like
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liked
liking
mad
madly
madness
marvel
marvellous
marvelous
marvelously
melancholy
miserable
misereably
miseries
misery
morose
morosely
mortification
mortify
moved
nausea
nauseate
nauseated
nauseous
neglect
neglected
neglecting
neglects
negligee
negligence
negligent
nervous
nervously
nervousness
nervy
nonchalance

nonchalant
nostalgia
nostalgic
nostalgically
obtrude
obtrudes
obtrusive
obtrusiveness
offend
offended
offending
open
openhearted
openly
outrage
outraged
outrageous
outrages
overwhelmed
overwhelming
overwhelmingly
pain
pained
painful
painfully
passion
passionate
passionately
passions
passiveness
passivity
patience
peaceful
peacefully
perplex

perplexed
perplexing
perplexity
pity
placid
pleasurable
pleasure
pleasures
powerful
powerfully
powerfulness
powerless
pressed
pride
quivering
rage
raged
raging
rancor
rancorous
rapture
rapturous
ravishing
regret
regretfully
regrets
regretted
reject
rejected
rejecting
rejection
rejections
rejoicing
relief
relies

relieve
relieved
relieves
relieving
remorse
remorseful
repel
repelled
repellent
repentant
reprimand
reprimanded
reproach
reproachful
repugnance
repugnant
repulsion
resent
resented
resentful
resentment
resignedly
resistible
resisting
resistive
respect
respectability
respectable
respected
respectful
revolt
revolted
revolting
rushed
rushing
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ruthless
ruthlessness
sadly
sadness
sarcasm
sarcastic
sarcastically
satisfaction
satisfactory
satisfied
satisfy
satisfying
scandalize
scandalized
scandalizing
serene
serenely
serenity
shame
shamed
shameful
shameless
sheepish
shock
shocked
shocking
shockingly
skittish
somber
sorriest
sorrow
sorrowful
sorrows
sorry
spite

spiteful
staggered
staggering
staggeringly
startle
startled
startling
startlingly
steadfast
steady
stricken
stupefaction
stupefy
stupefying
stupendous
suffer
suffered
sufferer
suffering
surprise
surprised
surprises
surprising
surprisingly
suspicion
suspicious
suspiciously
tender
tenderhearted
tenderly
tenderness
tension
terrible
terrified
terrify

terrifying
terror
terrorize
thoughtful
thoughtfully
thoughtfulness
threat
threaten
threatening
threateningly
thrilled
thrilling
timid
timidity
timorous
tire
tired
tiredly
tiredness
tiresome
tiring
torment
tormented
tormenting
tormentor
touched
touching
touchy
tranquil
tranquility
tranquillity
trapped
tremble
trembled
trembles

trembling
tremendous
tremendously
tremor
tremulously
triumpant
triumphantly
trouble
troubled
troublemaker
troubles
troublesome
trying
turbulence
turbulent
uncertain
uncertainty
unease
uneasily
uneasiness
uneasy
unhappiest
unhappily
unhappiness
unhappy
unharmonious
unmoved
unruffled
unshakable
unshakeable
uplift
uplifting
upset
upsets
upsetting
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venerable
venerate
venerated
veneration
vengeance
vengeful
vex
vexation
vexatious
vexed
vexing
victourious
victoriously
victory
vigilance
vigilant
violable
vilate
violated
violates
violating
violation
violations
violence
violent
violently
wisdom
worried
worriedly
worries
worrisome
worry
worrying
wretch
wretched

wretchedness
vulnerability
vulnerable
yielding
zeal
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Kraftmetaforiska ord & emotionsord
De ord som bedömdes vara både kraftmetaforiska och emotionella är följande 
139 ord. Dessa är således representerade i båda de tidigare kategorierna.

abandon
abandoned
abandoning
abandonment
affect
affectation
affected
affecting
affectingly
affection
affectionate
affectionately
affections
affects
agitate
agitated
agitating
agitation
agitator
agitators
arousal
arouse
aroused
arouses
arousing
attached
attaching
attachment
attachments
attracting
attraction

attractive
attractively
balance
balanced
balances
balancing
breathtaking
broken
candid
candidacy
captivate
captivated
captivating
deject
dejected
dejectedly
dejection
depressed
depresses
depressing
depressingly
depression
depressions
depressive
depressors
deprivation
deprivations
deprive
deprived
depriving
devastate

devastated
devastating
devastatingly
devastation
devote
devoted
devotedly
devotee
devotees
devoting
devotion
devotional
devotions
disconcert
disconcerting
disconcertingly
enchanting
fascinating
neglect
neglected
neglecting
neglects
negligee
negligence
negligent
obtrude
powerful
powerfully
powerfulness
powerless
pressed

ravishing
reject
rejected
rejecting
rejection
rejections
relief
relies
relieve
relieved
relieves
relieving
repel
repelled
repellent
repugnance
repugnant
repulsion
resignedly
resistible
resisting
resistive
shock
shocked
shocking
shockingly
staggered
staggering
staggeringly
steadfast
steady
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stricken
touched
touching
touchy
trapped
turbulence
turbulent
unharmonious
unmoved
unruffled
uplift
uplifting
upset
upsets
upsetting
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Metaforiska meningar till Experiment 4

Meningarna är ordnade efter konventionaliseringsgrad, som ett resultat av 23 
personers skattning på en skala från 1 till 6, där 1 står för ”ej metaforisk” och 6 
står för ”metaforisk”. Materialet är delat efter median.

Högt konventionaliserade
1,85 Hon har skyddat honom i alla år.    
1,95 Hon kände sig övergiven    
2,23 Han var alldeles nedbruten.     
2,33 Han kände sig utanför på jobbet.    
2,35 Hon kunde inte släppa taget om honom.
2,43 Hans ord berörde henne starkt.
2,43 Han tillhörde de utslagna.
2,65 Det var av stor vikt för honom att hon kom.
2,50 Efteråt kände hon en stor befrielse.
2,57 Om jag pressar mig blir det inte bra.
2,76 Hon kände sig helt utlämnad.
2,76 Han får stöd för sitt handlande från flera håll. 
2,86 Mötet med honom var omvälvande.     
2,86 Han hade haft en turbulent barndom.
2,91 Hon var orubblig i sin hållning.
3,24 Som enda dotter satt hon nu fast i föräldrahemmet.
3,25 Han sveptes med av den glada stämningen.
3,29 Hon blev upplyft av bara tanken.
3,33 Hon drabbades av segerrus.
3,38 Det var som ett stort skrik inom henne.

Lågt konventionaliserad 
3,43 Händelsen rörde upp en massa inom henne.  
3.48 Hon kände sig uppriven efter samtalet.
3,57 Hon var bunden av sin relation till honom.
3,62 Han bombarderade omgivningen med alla sina behov.
3,71 Det låg tyngd i det argumentet.
3,80 Hon har en tung börda att bära i äktenskapet.
3,95 Han ville slå hål på hennes ytlighet.
4.14 Han kände sig tillplattad.
4,14 Hon var rädd att tillvaron skulle spricka sönder.
4,33 Han försökte tråckla ihop deras relation.
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4,38 Hon försökte komma innanför hans skal.
4,38 Det var en avgrund mellan dem.
4,57 Han var inte den som lade fingrarna emellan.
4,80 Han kände sig utkastad i rymden.
4,90 Han befinner sig i en uppförsbacke i livet.
4,95 På den arbetsplatsen var det många som trampade, varandra på tårna.
5,14 Inom honom bor ett vilddjur.
5,24 Det var inte lätt att hålla sig flytande med den lönen. 
5,33 Tystnaden satt som en snara runt hennes hals. 
5,38 En sten föll från hans hjärta.   
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Tack

Tack till min huvudhandledare professor Peter Gärdenfors och mina två biträ-
dande handledare professor Lena Ekberg, nordiska språk, och professor Georg 
Stenberg, psykologi, som var och en på sitt vis har gjort detta möjligt. 

Peter Gärdenfors har, på gott och ont (mest gott), låtit mig vara ifred och hitta 
min egen väg. Tack Peter!

Lena Ekberg var den som en gång sa de förlösande orden: ”Skriv på svenska, 
det blir mycket bättre så!” Så mycket mer jag kan tacka Lena för men detta var 
avgörande. Tack Lena! 

Georg Stenberg har varit huvudhandledare för den experimentella delen av 
avhandlingen. Han har dessutom i hög grad varit delaktig i utarbetandet av 
avhandlingens alla experiment. Det samarbete, han och jag utvecklat, har 
haft stor betydelse för min intellektuella utveckling. Tack Georg! 

Ett särskilt tack till Pirjo Birgerstam, docent i psykologi, som var min biträ-
dande handledare då jag för några år sedan skrev licentiatavhandling. Hon 
fick mig att börja skriva. Utan skrivande – ingen avhandling! Tack Pirjo!

Dessutom vill jag tacka alla informanter som deltog i de kvalitativa undersök-
ningarna och alla deltagare i mina och Georgs experiment. Utan er hade det 
definitivt inte blivit någon avhandling.  

Slutligen vill jag tacka min familj och mina vänner som på olika sätt stöttat 
mig i mina personliga strävanden. Mina barn, Nicolas, Mica och Theodor har 
alltid varit ett stöd, där Nicolas med sina professionella kunskaper i layout och 
grafisk formgivning varit den som tydligast varit en arbetskamrat. Han har 
tillsammans med mig givet det hela en form. Tack Nicolas!

 




