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En värld av ljus och mörker. 
Om konceptuella ljus- och mörkermetaforer i svenskan

Det inre ljuset
[...]
Det hör till ljusets natur
att det så kan innestängas
men ändå inte slockna till sin rörelse
att det bevarar sig också i mörkret
som tanke, idé och färdighet,
att det minnes sina skiftningar
och utför sin dans, sitt växelspel.
Med denna sin konst sammanhåller ljuset
materiens tallösa svärmar
och sjunger med ljusets spektralvingar
den eviga sången till världsalltets ära.

Harry Martinson
ur Dikter om ljus och mörker, 1971

1. Inledning

Ljuset har i alla tider varit en konnotationsrik symbol och har i många kulturer symbo-
liserat gudomligheten, den kosmiska skapelsen, det andliga och det eviga. I de äldsta 
religionerna i Europa, Afrika, Asien och Sydamerika har ljuset och dess källa – solen 
– varit kultföremål. 

I vår europeiska kulturkrets har ljusets symboliska innebörd präglats av antika tänkare 
som Platon (den berömda solanalogin i dialogen Staten) och framför allt av Bibeln och av 
de religiösa föreställningarna om Kristus som världens ljus. Den bibliska ljussymboliken 
som omfattar Gud, det andliga, det eviga livet, sanningen, uppenbarelsen och himlen, 
inbegriper också lycka, rättvisa och visdom. Ljusets givna motsats – mörkret – har genom 
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de av Bibeln befästa föreställningarna fått symbolisera döden och helvetet, olycka, ond-
ska, moraliskt förfall och okunnighet. (Fritt efter Cooper 1984: 116–117, 131.) 

Den sekelgamla traditionen att använda ljussymboliken har satt sina spår i språket. 
I svenskan fi nns i likhet med fl era andra språk många metaforiska uttryck som utnyttjar 
både ljus- och mörkerbegreppet, t.ex. ett ljushuvud, en strimma hopp, medeltidens mör-
ker, ett dunkelt budskap. Dessa begrepp används för att konceptualisera många företeel-
ser som framför allt hänger samman med de andliga aspekterna i människans liv.

2. Syfte, teoretisk bakgrund och material

Syftet med uppsatsen är att ge en översikt över ljus- och mörkermetaforiken i svenskan. 
Analysen har genomförts ur den kognitiva metaforteorins perspektiv. Teorin har formu-
lerats av de amerikanska forskarna Lakoff och Johnson (Lakoff & Johnson 1980, Lakoff 
1993, Johnson 1992) och vidareutvecklats på många håll i USA och i Europa (se t.ex. 
Turner 1987, Sweetser 1990, Cameron & Low 1999, Barcelona 2000, Dirven & Pö-
rings 2002, Kövecses 2002). Bland de svenska bidragen kan man nämna bl.a. Broström 
(1994), Svanlund (2001) och Strzelecka (2003). 

En av de grundläggande tankarna inom kognitiv semantik är att språket formas av 
människans upplevelse av sin egen kropp, av hennes interaktioner med omgivningen 
samt av samhälls- och kulturförhållandena. Människans tänkande är till sin natur me-
taforiskt och metaforen betraktas som ett oundgängligt redskap i begreppssystemet och 
språket. Kognitivisterna har påvisat hur människan systematiskt överför sina direkta, 
konkreta upplevelser till andra områden. De har analyserat vardagliga uttryck, ofta s.k. 
bleka eller döda metaforer, som ej längre uppfattas som överförda betydelser och som 
används omedvetet och automatiskt. Dessa konventionaliserade metaforiska uttryck är 
exponenter för konceptuella metaforer som är mappningar (projiceringar) av begrepp 
och föreställningar från en viss, oftast konkret erfarenhetsdomän till en annan, i regel 
abstrakt domän. Ett exempel på en sådan mappning är den konceptuella metaforen TID ÄR 
PENGAR med följande lexikala exponenter: Han lever på lånad tid, Den här punkteringen 
kostade mig några timmar, Slösa inte bort din tid, Det här dataprogrammet kommer att 
spara timmar åt dig (jfr bl.a. Strzelecka 2003: 48).

Undersökningen omfattar betydelseöverföringar från domänen av de fysiska sinnes-
förnimmelserna LJUS och MÖRKER till tre abstrakta domäner: KOGNITION, VÄRDEN och KÄNS-
LOTILLSTÅND. Immateriella, andliga egenskaper och värden utgör en särskilt svårfångad, 
abstrakt kategori av begrepp som får sin struktur tack vare grundläggande, konkreta 
begrepp. Ljus- och mörkerförnimmelser tillhör utan tvivel sådana grundläggande fysiska 
erfarenheter som används för att strukturera andra, abstrakta begreppsområden.

Analysmaterialet i föreliggande uppsats består av några tiotal ord och fraser hämtade 
ur två ordböcker: Stora svenska ordboken (1998) och Svenskt språkbruk (2003). Det 
omfattar simplexa ord, avledningar, sammansättningar samt lexikaliserade uttryck som 
ursprungligen betecknar ljusförhållanden, t.ex. ljus, ljusna, belysa, dag, blända, klar, 
stråle, sken, glans, skina, mörk, mörker, dunkel, skugga. 
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Framställningen gör inga anspråk på fullständighet och har snarare karaktären av 
inledande anmärkningar. Eftersom sambanden mellan de begrepp som tas upp kan vara 
mångsidiga och gränserna mellan dem svåra att dra (som t.ex. vid sådana begrepp som 
KUNSKAP och KÄNNEDOM), anges ofta fl era måldomäner i de metaforiska formlerna. Att 
fl era metaforiska formler hänvisar till samma uttryck är också ett resultat av att de ana-
lyserade uttrycken oftast är polysema och används med syftning på fl er begrepp. Dessa 
metaforiska formler är naturligtvis förenklingar tillkomna i ett försök att systematisera 
materialet och får betraktas som förslag och utgångspunkt för mera ingående analyser.

3. Domänen KOGNITION

3.1. Ljusmetaforer

Ljus är elektromagnetisk vågrörelse som ger upphov till synförnimmelser. I människans 
kognitiva apparat är synen det dominerande sinnet och ljusintryck tillhör de elementära 
synförnimmelserna. Ljus skapar förutsättningar för seendet och detta förhållande verkar 
ligga till grund för de metaforer som hör samman med människans kognitiva processer. 

De rikast språkligt belagda konceptuella metaforerna inom domänen KOGNITION är FÖR-
STÅELSE/KUNSKAP/KÄNNEDOM ÄR LJUS som kan betraktas som instanser av metaforerna ATT 
FÖRSTÅ/ATT VETA ÄR ATT SE (vara klarsynt, det är inte så svårt att se att det fi nns motstridiga 
intressen, du ser att jag litar på dig) (jfr Sweetser 1990: 37). Ljus står i en rad språkliga 
uttryck för den faktor som bidrar till tydlighet och underlättar förståelse (ex. 1).1 

(1) FÖRSTÅELSE/KUNSKAP/KÄNNEDOM ÄR LJUS

i ljuset av något, sprida/kasta ljus över något, vara klar över något, vara på 
det klara med något, något står klart för någon, göra något klart för någon, 
klargöra, klarlägga, bringa/skapa klarhet i något, förklara, förklaring, belysa 
(uppsatsen belyser diktarens liv), belysande (ett belysande exempel), belysning 
(problemet förtjänar en närmare belysning), upplysa, upplysande, upplysning.

Ljusbegreppet används även till att beskriva de ögonblick då man blir medveten om nå-
got, vilket har sammanfattats med formeln INSIKT/MEDVETENHET ÄR LJUS (ex. 2):

(2) INSIKT/MEDVETENHET ÄR LJUS

det går upp ett ljus för någon, en snilleblixt, det klarnar för någon, få något 
klart för sig, komma på det klara med något, nå klarhet i vissa frågor, komma 
till klarhet om något, tankarna klarnar (det är först när man tvingas förklara 
för någon annan som de egna tankarna klarnar), bilden klarnar (så småningom 
börjar bilden klarna av hur det europeiska beslutsfattandet går till).2

1 Inom parenteser anges textuella språkprov.
2 Metaforen INSIKT ÄR LJUS förklarar också varför det ibland tänds en glödlampa eller ett ljus över fi gurer-

nas huvud i tecknade serier när de får ljusa idéer. Detta är ytterligare ett exempel på ljusmetaforens använd-
ning i kognitiva sammanhang, i det här fallet uttryckt med hjälp av utomlingvistiska medel.
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I vissa uttryck anger lexem som betecknar ljusfenomen att någon eller något framträder 
öppet, kommer till offentligheten eller till allmän kännedom. En del fraser syftar till kän-
nedom i fråga om negativa och tidigare hemliga eller dolda egenskaper (ex. 3):

(3) KÄND/OFFENTLIG/AVSLÖJAD ÄR LJUS 
stiga ut/träda fram ur dunklet, affären tål inte offentlighetens ljus, komma fram/
ut i dagsljuset (frågan tål nog inte att komma ut i dagsljuset), komma fram/upp 
i ljuset, dra/lyfta fram något i dagsljuset (missförhållanden dras fram i ljuset), 
dra fram/bringa något i ljuset, uppdaga (så småningom uppdagades miljöskan-
dalen), lägga något i full/öppen dager (rapporten lägger konfl ikten i full dager), 
bringa ljus i/över något (i samband med mordutredningen har polisen gjort upp-
täckter som kommer att bringa ljus i andra fall av rasistiska dåd; DNA-svaren 
kan förhoppningsvis bringa ljus över mordet på den tioåriga fl ickan).

Det faktum att ljus kan användas som ett koncentrerat strålknippe riktat mot en viss punkt 
har utnyttjats i den metaforiska konceptualiseringen av begreppet uppmärksamhet (ex. 4):

(4) UPPMÄRKSAMHET ÄR LJUS

rikta ljuset mot något, sätta ljuset på något, stå i rampljuset/träda fram i ramp-
ljuset.

Andra begrepp som uttrycks metaforiskt som ljus, och som hänger samman med be-
greppsområdet KOGNITION, är LÄRDOM, UTBILDNING och FRAMSTEG (ex. 5). 

(5) LÄRDOM/UTBILDNING/FRAMSTEG ÄR LJUS

upplysningstiden, vårt upplysta tidevarv, en upplyst härskare, upplyst despo-
tism, ett upplyst samhälle.

Som ljus konceptualiseras dessutom människans intellektuella kapacitet – förstånd, tan-
keförmåga (ex. 6), begåvningar och talanger (ex. 7):

(6) FÖRSTÅND/TANKEFÖRMÅGA ÄR LJUS 
förståndsklar, vara klartänkt/klarsynt/klar i huvudet, tankeklarhet, i ett ögon-
blick av klarsyn, en klarsynt analys/skildring.

(7) BEGÅVNING/SNILLE ÄR LJUS

ljushuvud, klassens ljus/klassljus, han är inte precis något ljus, sätta sitt ljus 
under skäppan, hans talang lyser igenom, upptäcka en gnista av talang.

Till de begrepp som hänger samman med FÖRSTÅELSE och KUNSKAP hör också TYDLIGHET 
och ENKELHET. Det föreligger ett metonymiskt samband mellan alla dessa begrepp. Först 
när man har förstått en företeelse, kan den anses vara tydlig och enkel. Det som är all-
mänt känt och förstått anses i sin tur vara uppenbart (ex. 8):
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(8) TYDLIG/ENKEL/UPPENBAR ÄR LJUS

klar (en klar framställning), det är klart som dagen, tala klarspråk, tala/skriva 
i klartext, något klarnar för någon (brottsrubriceringen skärptes i takt med att 
detaljerna klarnade för polisen), självklar, självklarhet, solklar. 

Ljuset är en symbol för den objektiva kunskapen, för sanningen, men det kan också 
fungera som metafor för kunskapens relativitet, vilket också verkar ha sin grund i män-
niskans direkta, fysiska erfarenhet av ljus. Precis som samma fenomen kan ses på olika 
sätt beroende på belysningen, kan människan tolka sina erfarenheter på olika sätt. Därför 
fungerar ljus som metafor för olika uppfattningar och tolkningssätt. I de språkliga meta-
forerna utnyttjas oftast samma lexem som i metaforen KUNSKAP ÄR LJUS – skillnaden be-
står i att de förses med olika attribut som anger vilket tolkningssätt som gäller (ex. 9):

(9) TOLKNING/UPPFATTNING ÄR LJUS 
framstå/visas i ett obarmhärtigt ljus, visa något/någon i ett nytt/ett annat ljus, 
se något i en ny belysning, en allsidig belysning, belysa ämnet från olika sidor, 
kasta/sprida nytt ljus över något, framställa något i en fördelaktig dager, komma 
i en annan dager. 

Starkt ljus kan blända och sätta synförmågan ur funktion. Bristande belysning kan ge falska 
intryck, lura och förleda, vilket förklarar varför ljus också används som metafor för illusion 
och feltolkning. Den lexikaliska exponenten för denna metafor är ordet sken (ex. 10):

(10) FALSKT INTRYCK/ILLUSION ÄR SKEN 
ge sken av att vara något, göra något under sken av något, hålla skenet uppe, 
försöka upprätthålla skenet av lycka, ha skenet emot sig, skenet bedrar, en sken-
bild av lycka/sanningen, skenhelig, skenargument.

3.2. Mörkermetaforer

De lexem som hänger samman med källdomänen MÖRKER bildar – antonymt till källdo-
mänen LJUS – metaforer som syftar på begränsningar och brister i kognitionen. Som mör-
ker konceptualiseras sådana företeelser som okunskap, efterblivenhet och bakåtsträvan 
(ex. 11):

(11) OKUNSKAP/EFTERBLIVENHET/BAKÅTSTRÄVAN ÄR MÖRKER 
oupplyst, famlande i mörker, mörkaste Afrika, mörkaste Småland, mörkman, den 
mörka medeltiden, medeltidens mörker.

Nästa målbegrepp med mörker som källdomän utgörs av oförståelse och otydlighet 
(ex. 12):
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(12) OFÖRSTÅELSE/OTYDLIGHET ÄR MÖRKER 
oklar, oklarhet, oförklarlig, dunkel innebörd/mening, dunkelt budskap, minnas 
något dunkelt, det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta, skingra dunklet kring 
något (affären), fördunkla (en terminologi som snarare fördunklar än förklarar), 
förmörka (hjärnskadan förmörkade hans omdöme).

Mörkerbegreppet används därutöver i metaforer som anger att något ej sker öppet, görs 
i hemlighet eller döljs (ex. 13):

(13) OKÄND/HEMLIG ÄR MÖRK

dunkelt förfl utet/ursprung, dunkel härkomst, frågan är höljd i dunkel, insvepa 
i dunkel, mörka något (bolaget har mörkat utvecklingen genom en förskönande 
redovisning), mörklägga något (hela historien har mörklagts på order från hög-
sta ort), mörkläggning (mörkläggningen av Watergateinbrottet).

4. Domänen VÄRDEN 

4.1. Ljusmetaforer

Nästa begreppsområde i vilket man utnyttjar ljus- och mörkermetaforer är värdedomä-
nen. Som ljus konceptualiseras de mest uppskattade allmänmänskliga värdena, som t.ex. 
det goda och lyckan. Detta kan bero på att ljus i egenskap av fysisk företeelse värderas 
högt men har säkert också påverkats av den religiösa symboliken där anden, den eviga 
lyckan och himlen representeras av ljus. I moraliskt avseende är ljus symbol för det goda 
och det ädla. Med syftning till personliga kvalitéter betecknar ljus sådana egenskaper 
som godhet och hederlighet (ex. 14):

(14) DET GODA/DET ÄDLA/DET HEDERLIGA ÄR LJUS 
i hennes berättelse uppstår en värld av ljus och mörker, ljusets makter segrade 
lyckligtvis, vara en ljusgestalt (för krigsfångarna var den unga rödakorssystern 
en ljusgestalt), sprida ljus (den lilla spred ljus och glädje omkring sig; personer 
som han som sprider ljus i svåra tider), bringa ljus i något (handikappteamen 
lyckas trots alla svårigheter bringa lite ljus i de utsattas vardag), utstråla god-
het, ingen skugga faller över någon. 

Värdedomänen inkluderar också värdeomdömen som vid ljusmetaforer givetvis är po-
sitiva. Ljus och ljushet betecknar allmänt goda sidor och fördelar hos olika företeelser 
(ex. 15): 

(15) GOD/POSITIV ÄR LJUS

livets skuggor och dagrar, hennes ljusaste minnen, i ljust minne bevarad, ha 
sina ljusa stunder, en ljus framtid, framtidsutsikterna är ljusa, det ser ljust ut för 
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någon/något, en ljuspunkt (enda ljuspunkten i den trista matchen var domaren; 
mitt i depressionen såg hon ingen ljuspunkt i tillvaron), ljusna (utsikterna har 
ljusnat), ljusning (en ljusning i det ekonomiska läget; se/skönja en ljusning), 
vara den enda ljusglimten för någon, vara ett ljus/ en ljuspunkt i mörkret, ett 
ljus i tunneln.

För att beskriva ovanliga, utomordentliga kvalitéter hos människor och abstrakta fö-
reteelser utnyttjar man lexem som betonar spridning av ljusstrålar eller som betecknar 
intensivt ljus, t.ex. lysa, stråla, glänsa. De är exponenter för metaforerna FRAMSTÅENDE/ 
UTOMORDENTLIG ÄR LJUS (ex. 16):

(16) FRAMSTÅENDE/UTOMORDENTLIG ÄR LJUS

en glänsande stilist, en glänsande prestation, vara klassens stjärna, fi lmstjärna, 
idrottsstjärna, en bländande/strålande skönhet, göra något lysande, något går 
lysande, en lysande framtid/karriär, en strålande/lysande idé, klara något med 
glans, glansdagar, glanstid, glansroll, glansnummer, sprida glans över något 
(kungligheterna spred glans över tillställningen), glansfull (festligheterna fi ck 
en glansfull avslutning).

4.2. Mörkermetaforer

I likhet med domänen KOGNITION bildar mörkermetaforer en självklar motsats till ljusme-
taforer inom värdedomänen och används för att ge uttryck åt moraliska värderingar. Det 
mörka står för det onda, det moraliskt tvetydiga, fördömliga och förkastliga (ex. 17):

(17) OND/TVIVELAKTIG/MISSTÄNKT/OMORALISK ÄR MÖRK

mörkrets furste, mörksens/mörkrets gärningar, dunkla begär/drifter, dunkelt 
förfl utet, en mörk punkt i någons förfl utna, dunkla förbindelser med maffi an, ett 
dunkelt motiv/syfte, en ljusskygg affär/verksamhet, en ljusskygg fi gur/individ, 
föra någon bakom ljuset.

Mörkermetaforer uttrycker negativa egenskaper eller negativa sidor hos olika företeelser 
(ex. 18):

(18) DÅLIG/NEGATIV ÄR MÖRK

livets skuggor och dagrar, en upplevelse av kompakt mörker, det kompakta mörk-
ret på arbetsmarknaden, en mörk sida av något, det ser mörkt ut för företaget, 
kasta en mörk skugga över något (händelsen kastade en mörk skugga över resten 
av hennes liv), inte ens i sina mörkaste stunder förlorade han hoppet, utsikterna 
för något är mörka (utsikterna för en fredlig lösning är mörka), mörkna (när det 
mörknade i världen 1939 sändes han till släktingar i Sverige; det mörknar över 
den västerländska civilisationen; läget har mörknat; utsikterna har mörknat), 
förmörka (framtidsutsikterna förmörkades).
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5. Domänen KÄNSLOR

Nästa måldomän som utnyttjar ljus- och mörkermetaforiken är KÄNSLOTILLSTÅND. Ljus 
står givetvis för positiva känslor, mörker för negativa. Som ljus konceptualiseras glädje 
och lycka (ex. 19):

(19) GLÄDJE/LYCKA ÄR LJUS

lysa (lysa som en sol; hon lyste och strålade, aldrig hade hon känt sig så lycklig), 
det lyser om någon, någon lyser upp, ljusna (han ljusnade lite nar han fi ck syn 
på barnen), stråla (någon strålar som en sol; någons ansikte ögon strålar; stråla 
av glädje/lycka), stråla upp (hon strålade upp av glädje när hon fi ck presenten), 
vara på strålande humör, strålande glad/lycklig, ett glädjestrålande ansikte, ut-
stråla glädje.

Lexem som primärt betecknar ljusfenomen används också metaforiskt om hopp och op-
timism (ex. 20):

(20) HOPP/OPTIMISM ÄR LJUS

en svag stråle av hopp, en strimma ljus/en liten ljusglimt mitt i all bedrövelsen, 
hoppets gnista tändes, det fi nns alltid en strimma ljus i allt det mörka, se ljust på 
livet, försöka se saken från den ljusa sidan. 

Motsatsen – pessimism, missmod och nedstämdhet uttrycks med hjälp av mörkermeta-
forer (ex. 21):

(21) NEDSTÄMDHET/PESSIMISM ÄR MÖRKER

mörk i hågen, en mörk syn på livet, mörksyn, se mörkt på tillvaron, måla något 
i mörka färger, någons ansikte mörknar.

6. Sammanfattning

Den rika ljus- och mörkermetaforiken utgör ett utmärkt exempel på att både den ome-
delbara, konkreta uppfattningen av fysiska fenomen samt kulturföreställningarna kring 
dem påverkar vårt begreppssystem och vårt språk. Eftersom ljuset spelar en central roll 
i människans perception av omvärlden och är djupt befäst i människans erfarenhet, har 
både ljus och dess motsats mörker blivit en källa till talrika metaforiska överföringar.

Som framgår av de anförda exemplen utnyttjas de direkt förnimbara egenskaperna 
hos ljus och mörker för att konceptualisera mentala företeelser. Motsatsförhållandet mel-
lan de fysiska förnimmelserna av ljus och mörker återspeglas i polariseringen av de me-
taforiska betydelserna hos ord som ursprungligen betecknar ljus- och mörkerfenomen.
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Inom domänen kognition är ljus framför allt en metafor för förståelse, kunskap, ut-
bildning samt för många andra besläktade begrepp såsom kännedom, insikt, intellektuell 
förmåga och tydlighet. Mörker representerar motsatsen – oförståelse, okunskap, bakåt-
strävan och otydlighet.

Inom värdedomänen står ljus för det positiva, det goda och ädla, medan mörker ut-
trycker det negativa, onda och omoraliska. 

Ljus och mörker används dessutom som källdomän vid struktureringen av domänen 
känslotillstånd. Positiva känslor som glädje, munterhet och optimism konceptualiseras som 
ljus, negativa sinnesstämningar – missmod, nedstämdhet och pessimism – som mörker.

I föreliggande uppsats har jag koncentrerat mig på bara tre måldomäner och exem-
plifi erat de konceptuella metaforerna med ett relativt litet språkligt material. Jag är över-
tygad om att ljus- och mörkermetaforiken inbegriper fl er målbegrepp än dem som jag 
har diskuterat. Frågan förtjänar säkert en närmare belysning och jag hoppas att jag har 
lyckats kasta lite ljus över detta ämne.
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