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Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää, millaiset metaforat ovat tyypillisiä
jääkiekkokielelle. Keskityn tutkielmassani erityisesti strukturaalisiin metaforiin, jotka
mahdollistavat käsitteen jäsentämisen metaforisesti toisen käsitteen avulla. Keskeisin
tutkimuskysymykseni onkin, millaisten käsitteiden avulla jäsennämme käsitystämme
jääkiekosta. Pyrin myös selvittämään, onko metaforien käytössä eroja ruotsalaisen,
suomenruotsalaisen ja suomalaisen sanomalehden välillä.

Tutkimusmateriaali koostuu jääkiekkoartikkeleista, jotka on julkaistu Torinon
olympialaisten aikana (11.2. – 26.2.2006) seuraavissa lehdissä: Dagens Nyheter,
Hufvudstadsbladet ja Helsingin Sanomat. Aineisto koostuu yhteensä 97 artikkelista,
jotka käsittelevät miesten jääkiekkoa niiden otteluiden osalta, joissa Suomi tai Ruotsi
pelasi.

Tutkielman teoreettisen viitekehyksen muodostaa Lakoffin ja Johnsonin kehittämä
metaforateoria. Teorian mukaan koko inhimillinen käsitejärjestelmä on luonteeltaan
metaforinen, minkä vuoksi metafora ei ole ainoastaan kielellinen ilmiö, vaan sillä on
myös kognitiivinen merkitys. Lakoffin ja Johnsonin mukaan metaforassa on kyse
asioiden ymmärtämisestä ja kokemisesta toisen asian termien kautta, jolloin abstrakteja
käsitteitä voidaan ymmärtää metaforisesti konkreettisempien käsitteiden avulla.

Analyysimetodini on kvalitatiivinen. Olen poiminut artikkeleista metaforisiksi
tulkitsemani ilmaukset ja muodostanut niiden perusteella strukturaalisia kategorioita,
joita yksittäiset metaforat tekstissä ilmentävät.

Tutkimuksen perusteella selviää, että jääkiekkoa jäsennetään etenkin sotaan liittyvien
termien avulla. Suurin osa sotametaforista on vakiintuneita ja niin yleisiä, että ilman
niitä olisi lähes mahdotonta puhua tai kirjoittaa jääkiekosta. Sodan lisäksi jääkiekko
rinnastetaan usein esimerkiksi matkaan, talouteen ja viihteeseen, mutta myös ihmiseen
itseensä ja luontoon.

Eroavaisuuksia metaforien käytössä eri lehtien välillä esiintyy melko vähän. Yhteinen
kieli lähentää ruotsinkielisiä lehtiä, ja Hufvudstadsbladet ja Helsingin Sanomat
puolestaan jakavat saman kulttuuritaustan. Strukturaalisten metaforien lähdealueet ovat
hyvin pitkälle samat kaikissa lehdissä, ja eroja ilmeneekin lähinnä yksittäisten
metaforisten ilmausten tasolla.

Avainsanat: metaforik, kognitiv metaforteori, strukturella metaforer, ishockeyspråk
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1 INLEDNING

De anfaller, skjuter och försvarar. De lägger in en ny växel och trampar gasen i botten.

De  är  hungriga  och  sätter  extra  krydda  på  anrättningen.  Det  låter  kanske  som  om  jag

skulle skriva om krig, bilkörning eller matlagning, men det stämmer inte alls. Självklart

är det fråga om ishockey. Jag har varit intresserad av ishockey i över tio år, och under

den här perioden har jag sett nästan alla matcher som Finland har spelat i VM-tävlingar

och i de olympiska spelen. Därför känns det intressant och naturligt att förknippa temat

för den här pro gradu avhandlingen med ishockey.

Sport är ett populärt fritidsintresse i Finland, men om vi inte hade sportprogram och

sportnyheter i olika medier skulle den inte beröra en så stor del av befolkningen. Teven,

radion, tidningarna och nätet har medverkat till att sporten har blivit underhållning för

massorna. Innan jag började jobba med den här pro gradu avhandlingen hade jag aldrig

kommit att tänka på hur mycket av det som jag vet om ishockey och andra sportgrenar

jag egentligen har fått veta genom olika medier. Därför är det inte betydelselöst hur man

skriver och talar om sport i massmedierna.

Ishockeyspråket har med åren blivit bekant för mig genom tidningsartiklar och TV-

kommentatorernas referat. Självklart har jag lagt märke till att språket är känsloladdat

och rikt på bildliga uttryck, men aldrig tidigare har jag varit medveten om mängden av

metaforer i ishockeyspråket. Jag har tagit metaforerna som givna och inte ens tänkt på

dem. Nuförtiden, efter att ha blivit bekant med metaforerna i ishockeyspråket, lägger jag

märke till metaforerna och tänker också ofta på vad de berättar om vår uppfattning om

spelet. Samtidigt har jag blivit övertygad om metaforernas makt över vårt tänkande,

med dem är det lätt att lyfta fram vissa aspekter av spelet på bekostnad av andra. Det

intressantaste med metaforerna är just att de kan påverka vår uppfattning om ishockey,

vilket också är orsaken till att jag har valt att forska i metaforer i ishockeytexter.

1.1 Syfte

Mitt syfte är att redogöra för hurdana metaforer som är typiska för ishockeyspråket. Jag

är först och främst intresserad av strukturella metaforer, det vill säga sådana metaforer

som gör det möjligt att ett helt begrepp struktureras med hjälp av termer som hör ihop

med ett annat begrepp. Därför är min viktigaste forskningsfråga: Vilka slags begrepp

används för att strukturera vår uppfattning om ishockey? Dessutom ska jag också
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utreda om det finns skillnader i metaforiken mellan en svensk, en finlandssvensk och en

finsk tidning.

1.2 Material

För  att  nå  mitt  syfte  har  jag  undersökt  sportsidor  i  tre  tidningar:  Dagens  Nyheter,

Hufvudstadsbladet och Helsingin Sanomat. Jag har valt att ta med en svensk, en

finlandssvensk och en finsk tidning för att kunna jämföra eventuella skillnader mellan

dem. Metaforen är ett kulturbetingat fenomen, vilket möjliggör att det finns skillnader

mellan länderna även om det är fråga om en och samma sportgren. Dessutom finns det

en  motsättning  mellan  två  språk,  finskan  och  svenskan.  Det  är  intressant  att  se  hur  de

här aspekterna förhåller sig till varandra, alltså om en gemensam kultur förorsakar

likheter i metaforerna mellan Hufvudstadsbladet och Helsingin Sanomat, eller om ett

gemensamt språk är en mer avgörande faktor.

Eftersom de olympiska spelen kanske är det största och mest uppskattade enskilda

sportevenemanget i världen har jag samlat mitt material under de olympiska spelen i

Turin år 2006 dvs. 11.2. – 26.2.2006. Jag har valt att koncentrera mig på herrarnas

ishockey och bara på de artiklar som handlar om Finland eller Sverige och deras

motståndare i matcherna. Den här avgränsningen har delvis praktiska skäl, de flesta

artiklar i tidningarna handlar nämligen om Finland eller Sverige beroende på tidningen,

och matcherna mellan andra länder kvitteras ofta bara med ett resultat. Med denna

avgränsning blir materialet också så jämförbart som möjligt, eftersom alla artiklar

handlar om ungefär samma matcher. En intressant detalj är att det var just Finland och

Sverige som spelade mot varandra i finalen.

Materialet omfattar artiklar om alla matcher som Finland eller Sverige tar del i, vilket

betyder fem gruppspel, en kvartsfinal och en semifinal för de båda lagen, samt en final

där lagen spelar mot varandra. Sammanlagt blir det femton matcher som artiklarna

baserar sig på. De första ishockeyartiklar som tas med i analysen publicerades den 14

eller den 15 februari beroende på tidningen, och de sista kom ut den 27 februari, alltså

en dag efter att de olympiska spelen tagit slut för att även rapporter från finalen skall

hinna med.
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Materialet omfattar artiklar om situationen före matcherna samt rapporter, analyser och

intervjuer efter matcherna. Jag har valt artiklarna som jag tar med i analysen med den

avgränsningen att artiklarna måste handla om spelet i de femton matcher som utgör

grunden för materialet. Det innebär att jag inte tar med till exempel sådana intervjuer

som handlar om spelarnas personliga liv eller något annat mer än spelet i turneringen.

Orsaken till den här avgränsningen är mitt syfte. Med tanke på att jag vill undersöka

hurdana strukturella metaforer som används för att strukturera vår uppfattning om

ishockey är det inte förnuftigt att ta med sådana artiklar som inte handlar om själva

spelet.

Dessutom har jag lämnat vissa andra texttyper utanför analysen. Jag tar inte med

kolumner i granskningen eftersom kolumnisterna ofta skriver om mer än en sportgren

samtidigt. I Dagens Nyheter finns det ytterligare några delar som saknar motsvarighet

antingen i Hufvudstadsbladet eller i Helsingin Sanomat eller i dem båda. Sådana delar

är till exempel betyg för alla spelare i det svenska laget efter matcherna,

träningsrapporter och nyheter från hemlandet. För att få ett innehållsligt jämförbart

material har jag inte tagit med de här delarna i Dagens Nyheter heller. En fullständig

motsvarighet är ändå omöjligt att nå eftersom tidningarna har lite olika principer enligt

vilka de rapporterar om grannlandets matcher: medan Hufvudstadsbladet skriver

någonting om nästan varje match som Finland eller Sverige har deltagit i, rapporterar

Dagens Nyheter mindre ivrigt om Finlands gruppspel, och bara ett av dem har noterats

med en liten artikel. Helsingin Sanomat ligger i sin tur någonstans mellan de här

tidningarna. Skillnaderna gäller endast gruppspel i början av turneringen, och när

turneringen närmar sig de viktigaste matcherna skriver varje tidning om både Finlands

och Sveriges prestationer.

Antalet artiklar blir 44 i Dagens Nyheter, 26 i Hufvudstadsbladet och 27 i Helsingin

Sanomat. Artiklarna är ändå betygligt längre i Hufvudstadsbladet och i Helsingin

Sanomat än i Dagens Nyheter, vilket leder till att skillnaden sidomässigt inte är stor

även om antalet artiklar är högre i Dagens Nyheter. I artiklarna har jag analyserat också

bildtexterna och rubrikerna utöver själva brödtexterna.

Varje tidning har en journalist som har skrivit största delen av artiklarna och några

andra journalister som har skrivit ett par artiklar. Sammanlagt har artiklarna i Dagens
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Nyheter fem olika skribenter, i Hufvudstadsbladet och i Helsingin Sanomat tre var. I

många artiklar i de finländska tidningarna nämns dessutom bara en nyhetsbyrå i stället

för namnet på journalisten bakom texten.

1.3 Metod

Jag har först läst igenom alla artiklar och excerperat varje ord, term och uttryck som

möjligen kan tolkas som metaforer, med vilket jag menar sådana ord som ger intryck av

att orden har använts i någon annan betydelse än deras egentliga grundbetydelse. Att

bedöma vilka av dem som egentligen är metaforer har inte alltid varit lätt eftersom

många av de metaforer som används i ishockeyspråket är så vanliga och vardagliga att

de inte alls känns som metaforer. För att kunna bestämma om de ord som jag hittat i

artiklarna är metaforer eller inte, har jag slagit upp varje svenskt ord i Norstedts Svensk

ordbok (1999) och varje finskt ord i Kielitoimiston sanakirja (2006), och kontrollerat

deras grundbetydelse. Om ordet i materialet har använts i någon annan betydelse än i

grundbetydelsen har jag i de flesta fall bedömt det som en metafor. Att dra gränsen

mellan metaforer och icke-metaforer har ändå varit svårt, och i många fall är det en

tolkningsfråga. Men när allt kommer omkring är det kanske inte ens så viktigt att

fundera på om enstaka ord kan tolkas som metaforer eller inte. Om de är gränsfall men

ger stöd åt någon strukturell metafor är det, enligt min mening, motiverat att ta med

orden. För att var och en skall kunna göra sin egen tolkning har jag samlat alla ord som

jag uppfattat som metaforer i en bilaga.

När jag har fått fram alla metaforer ur artiklarna har jag kategoriserat dem enligt

Lakoffs och Johnsons (1980) principer. Eftersom författarparet inte presenterar någon

konkret metod för hur metaforer kunde kategoriseras och eftersom det inte finns så

många tidigare undersökningar om temat har jag varit tvungen att skapa mina egna

kategorier. Min analysmetod är kvalitativ. Jag presenterar kategorierna med hjälp av en

rad exempel som belyser olika aspekter av den strukturella metaforen i fråga. I de finska

exempelsatserna översätter jag den metaforiska delen så att det är enklare att jämföra de

svenska och finska metaforerna. Många av de strukturella metaforerna är koherenta med

varandra så att ett och samma metaforiska uttryck kan tolkas stöda mer än en strukturell

metafor. I de här fallen nämner jag metaforiska uttryck kort i samband med varje

kategori.
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Jag gör inte någon kvantitativ undersökning vid sidan av den kvalitativa eftersom jag är

mer intresserad av hurdana kategorier som används i metaforiseringen av ishockey än

kvantitativa relationer mellan kategorierna. Dessutom skulle det vara svårt att börja

räkna metaforer eftersom några av dem är väldigt vanliga och förekommer otaliga

gånger i artiklarna medan andra har använts kanske bara en gång. Om jag räknade alla

som ett belägg på en viss strukturell metafor skulle det vara möjligt, även sannolikt, att

jag fick ett resultat som inte motsvarade verkligheten. Även om två strukturella

metaforer fick stöd av lika många metaforiska uttryck i materialet betydde det inte att de

är lika stora och betydelsefulla kategorier. Materialet är också förhållandevis litet och

därför skulle siffrorna inte vara pålitliga.

1.4 Disposition

I följande kapitel ger jag en kort överblick över sportjournalistiken, mer preciserat över

dess utveckling och språkbruket inom den. I det tredje kapitlet redogör jag för begreppet

metafor och dess funktioner. Begreppet har definierats på många olika sätt under åren.

Eftersom definitionerna baserar sig på olika teorier om metaforer berättar jag kort om de

centralaste av dem för att ge läsarna en någorlunda bild av inriktningarna inom

metaforforskningen. Jag har valt att grunda min undersökning på Lakoffs och Johnsons

(1980) teori som jag presenterar närmare.

I undersökningsdelen presenterar jag de kategorier och strukturella metaforer som jag

har skapat på basis av metaforerna i materialet. Några kategorier bildar synnerligen

enhetliga helheter medan andra är oenhetligare så att det inte går att bilda bara en

strukturell metafor på basis av dem. Därför har jag i samband med sådana kategorier

skapat underkategorier på basis av olika strukturella metaforer som ändå kan förknippas

med samma huvudkategori. Undersökningsdelen består av ett enda kapitel som därför

blir ganska långt, nästan 40 sidor. Jag anser det ändå vara mer praktiskt att ha allt i ett

kapitel, eftersom jag inte kunde undvika onödiga upprepningar om jag till exempel hade

ett eget kapitel för varje tidning.

I bilagan finns kategoriserade alla metaforer som jag har hittat i ishockeyartiklarna.

Varje ord tas med bara en gång och orden står i grundform. Många av metaforerna

förekommer också i sammansättningar, men om ordet används även ensamt lämnar jag

bort sammansättningarna för att spara utrymme. Däremot tar jag med några fraser om
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metaforiken inte framgår av det enskilda ordet. Eftersom jag i min analys är intresserad

av de strukturella metaforerna har jag lämnat bort till exempel alla prepositioner som

skulle ha kunnat ha samband med de orienterande metaforerna. Ur min synvinkel är de

inte så viktiga eller intressanta.

1.5 Tidigare forskning

Det finns hur mycket forskning som helst när det gäller metaforer och metaforik. Det

finns också några undersökningar om sportspråket, men inte så många som har att göra

med de båda ämnena. På 70-talet undersökte Gunnar Tingbjörn sportspråket och

behandlade också metaforer i sin artikel Sportspråket i spalterna – ett målrelaterat

språk (1976). Metaforerna är ändå bara en kategori som han nämner, och angående

metaforiken konstaterar han att metaforer som är typiska för sportspråket kan delas in i

fyra grupper: krigsmetaforer, skådespels- och musikmetaforer, kortspelsmetaforer och

övriga metaforer. (Tingbjörn 1976: 99 – 101.)

De undersökningar som handlar om metaforer i sportspråket och som har samma

teoretiska referensram som jag använder i min undersökning är väldigt få. Praktiskt

taget alla undersökningar som jag har hittat är olika slags lärdomsprov. Merja Suomela

(1998) har letat efter metaforer som är typiska för ishockeytexter i finska tidningar.

Suomela har utgått från Lakoffs och Johnsons teori när hon har kategoriserat

metaforerna, och hon har bildat nio kategorier som hon har delat in metaforerna i. De

sju första strukturerar vår uppfattning om ishockey som spel: ISHOCKEY ÄR KRIG /

JAKT, EKONOMI, BOXNING OCH MOTORSPORT, SVETT, UPPTRÄDANDE

ARTISTER  och  SJÖMÄN.  De  två  sista  koncentrerar  sig  på  laget:  LAGET  ÄR  EN

LEVANDE ORGANISM och DET ÄR MÖJLIGT ATT BRYTA LAGET. (Suomela

1998: 35 – 47.)

En annan lagsport, innebandy, och dess metaforiska struktureringar har undersökts av

Jaana Kähö (2006). Hon har forskat i svenska och finska innebandyartiklar i sin pro

gradu avhandling och redogjort för både strukturella, orienterande och ontologiska

metaforer (se s. 15) som hon har hittat i materialet. De strukturella metaforer som Kähö

har konstruerat är: INNEBANDY ÄR KRIG, INNEBANDY ÄR KAMP OM

ÖVERLEVANDE, EN MATCH / EN MATCHSERIE ÄR EN RESA, SEGERN ÄR

MAT, INNEBANDY ÄR EN ANNAN SPORT, BRA LAG / SPELARE ÄR
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KUNGLIGA, INNEBANDY ÄR KULTUR, ATT SPELA BÄTTRE ÄN ANDRA ÄR

ATT FÖRNEDRA DEM, INNEBANDY ÄR SKOLA / LEK, ATT SPELA BRA ÄR

ATT  BYGGA  och  KROPPEN  ÄR  EN  MASKIN.  Utan  att  ha  konstruerat  några

strukturella metaforer på basis av de följande kategorierna tar Käho också upp

kroppsdelar, värme och kyla, djur, ekonomi och medicin som källområden för

metaforer. (Kähö 2006: 30 – 48.)

Även Tiina Sorvali (1997) har förknippat sportsspråket och metaforer med varandra i

sin licentiatavhandling även om hennes syfte skiljer sig ganska mycket från mitt. Hon

har undersökt finska och tyska sportartiklar som handlar om friidrott, och hennes syfte

är att redogöra för hur bildliga språkliga uttryck används som medel för

temastrukturering, handlingsstrukturering och för att utrycka inställningar. (Sorvali

1997: 11.) Även om Sorvali först och främst är intresserad av bildspråket som medel att

strukturera texten har hon även berört frågan om hurdana metaforer som används i

artiklarna. Hon konstaterar ändå att eftersom källområdena för bildliga uttryck är så

varierande och eftersom det inte finns tillräckligt med tidigare forskning om temat är det

omöjligt att skapa någon sammanhängande klassificering. De enda strukturella

metaforer som Sorvali har kunnat konstruera i de båda språken på basis av sitt material

är MÄNNISKA ÄR EN MASKIN, SPORT ÄR KRIG och SPORT ÄR JAKT. (Sorvali

1997: 139.)

2 SPORTJOURNALISTIK

Även om jag inte direkt undersöker sportjournalistik i sig är den en central

bakgrundsfaktor i avhandlingen, eftersom hela mitt undersökningsmaterial består av

artiklar på tidningarnas sportsidor. Pertti Hémanus (1981: 181) har definierat

sportjournalistik som ett system som producerar information och åsikter om själva

sportsystemet. I det här kapitlet redogör jag först kort för sportjournalistikens utveckling

och därefter om sportspråket och dess särdrag jämfört med det mer allmänna

språkbruket.

2.1 Sport i tidningar

Tidningspressens betydelse för utvecklingen av idrottsrörelsen har varit obestridlig.

Sportfackpressen spelade en viktig roll när det gällde att etablera och legitimera

tävlingsidrottens betydelse i samhället (Dahlén 1999: 53).  När sporten inte ännu var så
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känd behövdes det dessutom idrottstidningar för att berätta om olika sportgrenar och

deras regler för läsarna (Pänkäläinen 1998: 13).

Förenta Staterna och England har varit pionjärer när det gäller utvecklingen av

sportjournalistiken. Före 1800-talet var sporten ett sällsynt tema i pressen i de här

länderna och den allmänna attityden mot idrotten var ganska negativ. Under senare

delen av 1800-talet började sportlitteraturen påverka den här uppfattningen som sedan

började ändras så småningom. (Pänkäläinen 1991: 132.) Såväl i Förenta Staterna och

England som i Finland och Sverige har utgångspunkten för sportjournalistiken varit

sportfackpressen. I Finland grundades den första idrottstidningen Sporten år 1881. Den

första finskspråkiga tidningen Uljas grundades fem år senare, men den utkom bara

under ett år. Suomen Urheilulehti som grundades 1898 nådde däremot större framgång

och utkommer fortfarande. (Pänkäläinen 1991: 146 – 148.) I Sverige började

idrottstidningarna publiceras lite tidigare än i Finland, men de första tidningarna var inte

några nyhetsförmedlare utan nöjde sig med små läsarkretsar som bestod först och främst

av idrottarna själva. Ett exempel på sådana tidningar är Tidskrift i Gymnastik som

grundades år 1874. Den första riktiga idrottstidningen Tidning för idrott, som startades

år 1881, återspeglade bra det bredare idrottsutbudet under 1880-talet. (Dahlén 1999: 55

– 56.)

Också dagstidningarna intresserade sig för idrott och skötte nyhetsbevakningen allt

aktivare. Pänkäläinen (1991: 157) ser åtminstone tre orsaker till att fackpressen började

förlora sin ställning i tävlingen mot dagspressen: för det första kunde dagspressen

förmedla information snabbare, för det andra blev dagstidningarna mer och mer

intresserade av sporten när deras sidantal ökade, och för det tredje började idrotten ha en

så viktig samhällelig betydelse att dagspressen inte längre kunde ignorera den.

I Finland var Hufvudstadsbladet, Päivälehti/HS och Turun Sanomat föregångare på

sportjournalistikens område. Landets första sportjournalist Uno Westerholm, som

jobbade för Hufvudstadsbladet, började år 1902. Vid sekelskiftet etablerades också egna

vinjetter för sporten i alla tre tidningar. (Pänkäläinen 1991: 162 – 163.) Sportens

nyhetsvärde ökade snabbt, och redan den 14 juli 1924 behandlade all text och alla bilder

på Hufvudstadsbladets framsida de olympiska spelen i Paris, som avslutats dagen innan

med en finländsk seger i maratonloppet (Vestergård 1992: 32). I Sverige började de
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första fast anställda sportjournalisterna framträda omkring år 1910, och när det gäller

idrott i dagspressen blev de olympiska spelen i Stockholm 1912 ett genombrott. Ändå

dröjde det till 1920-talet innan sporten etablerare sin ställning i dagspressen med egna

redaktioner och sektioner. (Dahlén 1999: 64.) Numera finns det mer eller mindre

omfattande sportsidor i nästan varje dagstidning, och för många läsare är sportsidorna

den viktigaste delen av tidningen.

2.2 Sportspråk

Sporten väcker stora känslor, och åskådarna förhåller sig ofta till den lika passionerat

som idrottarna själva. Det syns också i sportspråket. Språket på tidningarnas sportsidor

och i sportsändningarna i radio och TV har många särdrag i jämförelse med språket i

andra sammanhang. Peter Cassirer (1986: 29) påstår att sportspråket verkar obegripligt

för den oinvigde och att sporten framställs som det enda väsentliga i universum. Enligt

Cassirer är sportspråket ett specialspråk med termer, smeknamn, förkortningar,

krigsmetaforer, värderingar och starkt känsloladdade ord. Pänkäläinen (1998: 20)

tillägger att patriotismen är en väsentlig del av sportspråket.

De ovannämnda specialdragen gäller även ishockey, men Teleman och Wieselgren

(1990: 31) har dessutom listat några drag som är typiska speciellt för lagsport som

ishockey och fotboll:

- främmande ord i myckenhet: neutralisera, miserabel

- facktermer: rökare, krysset

- ordglädje, i synnerhet djärva sammansättningar: målfabrikationen, skottpigg

- vildvuxet bildspråk: ladda kanonen, hålla krutet torrt

- omskrivningar om spelare och lag: den grönsvarta järntrusten (Sandviken)

- karakteriserande adjektivattribut: favorittyngda hemmalaget

- långa, ofta participiella attribut: det i allsvenska sammanhang hittills bästa

  laget

- förnamn, ofta i smeknamnsvariant: Beppen, Strimma

- klichéer, uttryck som finns även i andra slag av texter, men som här

                  förekommer påfallande ofta: rekord-, dröm-, lägga på ett extra kol

               - talspråksord, ofta ur slangen: fixa, greja

Bildspråket nämns som ett av dragen men även ordglädje, omskrivningar,

karakteriserande attribut och klichéer innehåller metaforiska element. En del av
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egenskaperna kan förklaras ur ett behov att variera språket eftersom innehållet i olika

texter är ganska likartat (Teleman och Wieselgren 1990: 31). I alla ishockeymatcher

finns det tre perioder som tar 20 minuter var, det finns två lag som båda försöker göra

mål och samtidigt försvara sitt eget mål. Rapporterna om matcherna skulle lätt bli

ganska trista att läsa om man inte hade några sätt att göra språket livligare och mera

varierande.

3 METAFORER

Många människor tycks tro att metaforer är något främmande för vardagen, men det är

inte sant. Vi använder metaforiska uttryck hela tiden i olika sammanhang men fäster

vanligen inte någon större uppmärksamhet på dem. De flesta av oss kommer inte att

tänka på att uttryck som bergets fot eller stolsben egentligen är metaforer.

Ett nyckelbegrepp i min undersökning är metafor. Otacksamt nog är det inte något lätt

begrepp att definiera entydigt, utan metaforlitteraturen visar en märkvärdig oenighet om

vad som ankommer på själva studieobjektet (Svanlund 2001: 10). Svanlund (2001: 10)

ser några orsaker till att det inte finns någon enhetlig och rimlig definition på begreppet.

För det första anknyter metaforsynen till allmänna språkteoretiska preferenser, och för

det andra har olika forskare koncentrerat sig på olika typer av metaforer. Metaforiken

uppfattas vanligen som ett gradfenomen, och då är det klart att man kommer till skilda

slutsatser om man behandlar de mest etablerade vardagsmetaforerna jämfört med om

man bara studerar de mest innovativa metaforerna. Gemensamt för olika definitioner

tycks vara att de alla är eniga om att metaforerna är någon slags överföring, vilket också

framgår av själva termen: ordet metafor ”kommer av det grekiska meta pherein, att föra,

flytta över; en metaphora är alltså en överföring” (Stålhammar 1997: 13).

Eftersom det ligger olika teorier bakom olika definitioner på metaforen redogör jag nu

kort för de centralaste teorierna samt presenterar närmare den kognitiva metaforteorin

som jag baserar mitt arbete på.

3.1 Teorier om metaforer

Det finns några grundläggande frågor som skiljer olika metaforteorier från varandra.

Kanske den viktigaste är frågan om metaforer endast ses som språkliga företeelser, vars

funktion först och främst är av stilistisk, dekorativ och retorisk art, eller om metaforerna
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också anses ha en kognitiv funktion. Utgående från den här frågan har Black (1976: 25

– 44) delat in teorierna om metaforer i ersättningsteorin, jämförelseteorin och

interaktionsteorin.

3.1.1 Ersättningsteorin

All metaforforskning går tillbaka till den grekiska filosofin och Aristoteles som är en av

de tidiga representanterna för ersättningsteorin. I själva verket är utgångspunkten för

hela teorin Aristoteles’ definition på metaforen, enligt vilken en metafor uppstår när en

benämning för något överförs till något annat. (Hellsten 1997: 16, Stålhammar 1997:

21.)

Enligt ersättningsteorin är metafor en överföring av namn, och den här överföringen

innebär att ett bokstavligt uttryck ersätts med ett bildligt uttryckt. Det betyder i sin tur

att metaforen kan ersättas med det bokstavliga uttrycket utan att någonting av innehållet

förloras. Läsarens eller hörarens uppgift är då att lösa gåtan och ta reda på vad

skribenten eller talaren verkligen menar med sitt bildliga uttryck. Enligt

ersättningsteorin har metaforen bara en dekorativ och underhållande funktion. Det enda

undantaget är de fall där metaforen används för att fylla luckor i ordförrådet, alltså när

det inte finns något bokstavligt uttryck för fenomenet bakom metaforen, vilket

onekligen också är en viktig funktion som metaforen kan ha. (Black 1976: 31 – 34,

Stålhammar 1997: 8 – 9.)

3.1.2 Jämförelseteorin

Enligt jämförelseteorin är metaforen en kompakt liknelse, och metaforiken baserar sig

på likheter mellan det bokstavliga och det bildliga uttrycket så att gemensamma drag för

dem utgör grunden för metaforen. Till exempel metaforen Richard är ett lejon kan

tolkas som liknelsen Richard är som ett lejon. Skillnaden i förhållande till

ersättningsteorin är att samma metafor enligt den skulle tolkas som Richard är djärv.

Det är ändå viktigt att notera att jämförelseteorin är en underkategori till

ersättningsteorin eftersom det också enligt jämförelseteorin är möjligt att ersätta

metaforen med det bokstavliga uttrycket. (Black 1976: 35 – 36.) Även många nyare

definitioner av begreppet metafor baserar sig på jämförelseteorin. Norstedts Svensk

ordbok (1999)  anger  att  metafor  är  ett  uttryck  som  används  om  något  som  liknar  det
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som uttrycket  egentligen  står  för.  På  samma tanke  grundar  sig  den  semantiska  formel

som Koski (1992: 13) använder i en artikel:

X liknar Y i ett visst avseende Z,

där X står för det som talas om och Y för det som X jämförs med. Z betyder de

egenskaper eller drag som jämförelsen grundar sig på.

3.1.3 Interaktionsteorin

Interaktionsteorin skiljer sig betydligt från de två tidigare presenterade teorierna i det

avseendet att enligt den är metaforen inte enbart en språklig företeelse, utan teorin

hävdar att vårt tänkande i sig är metaforiskt. I.A. Richards skapade grunden för den här

teorin på 1930-talet och Max Black vidareutvecklade teorin på 1960-talet. (Hellsten

1997: 19 – 20.) Grundidén i teorin är att vi, när vi använder en metafor, har två olika

tankar eller begrepp som fungerar aktivt tillsammans. Ett metaforiskt ord eller en fras är

ett resultat av den här interaktionen i en viss kontext. Inte bara likheter utan också

skillnader mellan begreppen utgör grunden för metaforen. Om vi till exempel säger att

människan är en varg, avspeglas vår uppfattning om människan med sådana egenskaper

som vi vanligen förknippar med vargen. Men det är inte bara så att vi överför vargens

egenskaper på människan, utan vi överför också mänskliga egenskaper på vargen. Vid

metafor är det alltså fråga om växelverkan mellan två tankar, och därför kan metaforen

inte ersättas med något bokstavligt uttryck. (Black 1976: 38 – 44.)

Men  det  är  just  den  här  växelverkan  som  har  kritiserats  av  representanter  för  den

kognitiva metaforteorin. Lakoff & Turner (1989: 131ff.) påpekar att eftersom det inte

finns någon käll- eller måldomän i det metaforiska uttrycket är metaforen bara ett sätt

att koppla ihop och jämföra två begrepp med varandra i båda riktningar, utan att det har

något att göra med att förstå ett begrepp med hjälp av ett annat begrepp. Den här

punkten är den som skiljer interaktionsteorin från de egentliga kognitiva teorierna.

3.2 Lakoffs och Johnsons teori om metaforer

Det viktigaste med den kognitiva metaforteorin är att metaforen inte enbart anses ha en

språklig utan också en kognitiv funktion. Som framgår ovan har interaktionsteorin varit

ett steg i den riktningen, men den absolut viktigaste rollen i utvecklingen av teorin har

Lakoff och Johnson (1980) spelat. Författarparets huvudtanke är att metaforen är ett sätt

att förstå ett begrepp med hjälp av termer som hör ihop med ett annat begrepp (Lakoff
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& Johnson 1980: 5). Det finns alltså ett klart samband mellan metafor, tänkande och

språk.

Lakoff  och  Johnson  presenterar  sin  teori  om  metaforer  i  boken Metaphors we live by

(1980). Senare har deras teori vidareutvecklats bl.a. i More than Cool Reason. A Field

Guide to Poetic Metaphor av Lakoff och Turner (1989). Lakoff och Johnson påstår

alltså att metaforiken inte bara hör till språket, utan de mänskliga tankeprocesserna är

till stor del metaforiska (Lakoff & Johnson 1980: 6). Det innebär att hela det mänskliga

konceptuella systemet, såväl våra tankar som våra handlingar, är metaforiskt till sin

natur (Lakoff & Johnson 1980: 3). Med hjälp av metaforer är det möjligt att strukturera

ett  begrepp  med  hjälp  av  ett  annat  begrepp,  och  ofta  är  det  så  att  man  behandlar

abstrakta teman genom mer konkreta och bekanta begrepp, varvid metaforen också ökar

förståelsen för det abstrakta. ”The essence of metaphor is understanding and

experiencing one kind of thing in terms of another”, säger Lakoff och Johnson (1980:

5). Metaforen är alltså en slags överföring av begrepp och idéer från en domän till en

annan. Skillnaden är ganska stor jämfört med uppfattningen om metaforen som en

språklig prydnad eller ett sätt att beskriva nya företeelser och fylla luckor i ordförrådet.

Om hela vårt konceptuella system är metaforiskt är det självklart att det även påverkar

språket. För att belysa vad de menar med att ett begrepp är metaforiskt, och att

begreppet kan strukturera vår uppfattning om någon vardaglig aktivitet ger Lakoff och

Johnson ett exempel med det metaforiska begreppet ARGUMENT IS WAR. Begreppet

reflekteras i språket genom olika slags, besläktade uttryck:

“ARGUMENT IS WAR
Your claims are indefensible.
He attacked every weak point in my argument.
His criticisms were right on target.
I demolished his argument
I’ve never won an argument with him.
You disagree? Okay, shoot!
If you use that strategy, he’ll wipe you out.
He shot down all of my arguments.” (Lakoff & Johnson 1980: 4.)

Ett helt begrepp (i det här fallet argument) är alltså uppbyggt i termer som vanligen hör

ihop med ett annat begrepp (i det här fallet war). Men det är inte bara så att vi talar om

en diskussion som om det handlade om krig, utan vi kan verkligen vinna eller förlora en
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diskussion, vi kan använda strategier och försvara vår ståndpunkt. Många av de saker

som vi egentligen gör när vi diskuterar eller grälar med någon är strukturerade med

hjälp av begreppet krig. (Lakoff & Johnson 1980: 4.)

Även om språket blir systematiskt när vi talar om ett systematiskt metaforiskt begrepp,

är begreppet alltid partiellt. Lakoff och Johnson ger ett exempel på detta med det

metaforiska begreppet TID ÄR PENGAR. Det är systematiskt att använda uttrycken att

slösa tid på något, att spara tid, att ha tillräckligt med tid och att ge tid åt någon.

(Lakoff & Johnson 1980: 7-8, Nordman 1992: 162.) Men tiden är faktiskt inte pengar

även om man talar om de båda med samma begrepp. Man kan spara tid men det finns

inga banker för tid, om man slösar tid på något som inte fungerar kan man inte få den

tiden tillbaka, och även om man kan ge tid åt andra människor, kan de andra inte ge

samma tid tillbaka. Om man överförde alla egenskaper som hör ihop med det ena

begreppet till det andra begreppet skulle det egentligen vara fråga om ett och samma

begrepp. (Lakoff & Johnson 1980: 13.)

Det metaforiska begreppet TID ÄR PENGAR är ett bra exempel på att metaforerna är

kulturbetingade (Lakoff & Johnson 1980: 9). Det finns många kulturer i världen som

inte alls delar den här synen på tiden. Exemplet visar också att det inte alltid är entydigt

vad som är en metafor och vad som inte är det eftersom en del av begreppet kan förstås

direkt, utan någon metafor, medan en annan del förstås med hjälp av en metafor. Lakoff

och Turner (1989: 57) konstaterar att om ett begrepp förstås och struktureras med

sådana termer som ursprungligen hör ihop med begreppet självt, utan att strukturer från

ett helt olikt begrepp utnyttjas, är begreppet inte metaforiskt.

De båda hittills presenterade metaforiska begreppen är alldeles grundläggande till sin

natur och delas troligen av största delen av människorna i västerländska kulturer. Som

bevis på det har vi många etablerade och idiomatiska språkliga uttryck som baserar sig

på de metaforiska begreppen. Sådana grundläggande metaforiska begrepp har en stor

makt över vårt tänkande, eftersom de kan användas så automatiskt och utan

ansträngningar att det är svårt att ifrågasätta dem, ibland även lägga märke till dem.

(Lakoff & Turner 1989: 51, 65.)
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3.2.1 Metaforernas huvudgrupper

Lakoff och Johnson (1980: 14, 25) grupperar metaforerna i tre olika kategorier:

strukturella, orienterande och ontologiska metaforer. De ovannämnda exemplen

ARGUMENT IS WAR och TID ÄR PENGAR hör till de strukturella metaforerna. Det

är alltså fråga om att ett begrepp är metaforiskt strukturerat med termer som hör till ett

annat begrepp (Lakoff & Johnson 1980: 14). Jag har valt att koncentrera mig på de

strukturella metaforerna eftersom de kan hjälpa oss att förstå hur vi uppfattar ishockeyn.

De orienterande metaforerna organiserar  ett  helt  system  av  begrepp  i  relation  till

varandra, och de har ofta att göra med rumslig orientering. Exempel på möjliga

distinktioner är uppåt – neråt, in – ut, framför – bakom, på – av och central – perifer.

Sådana metaforer har grunden i att vi alla har en kropp och att vi befinner oss i en viss

fysisk omgivning med kroppen. Därför kan vi förstå olika rumsliga riktningar så bra att

vi kan använda dem för att organisera andra begrepp. De flesta orienterande metaforer

baserar sig alltså på enkla fysiska, kroppsliga eller kulturella erfarenheter. Även om

fysiska erfarenheter är en viktig källa till de orienterande metaforerna kan de ändå

variera mellan olika kulturer. Det finns till exempel kulturer där framtiden anses vara

bakom oss medan i andra kulturer den finns framför oss. (Lakoff & Johnson 1980: 14.)

Lakoff och Johnson (1980: 15ff.) ger ett exempel på dessa metaforer med distinktionen

uppåt – neråt, och det finns ett likadant värderingssystem i svenskan: ”stämningslägen,

medvetandegrad, hälsotillstånd maktpositioner och status kännetecknas samtliga av att

”uppåt” betecknar något positivt, medan ”nedåt” förknippas med något negativt”

(Stålhammar 1997: 145). Detta leder till många metaforiska uttryck: man kan känna sig

uppåt, upprymd eller nere; man vaknar upp eller faller i sömn; man kan inneha högre

eller lägre tjänster m.m. (Stålhammar 1997: 146).

På samma sätt som de orienterande metaforerna har grunden i rumslig orientering har

den tredje kategorin, ontologiska metaforer, grunden i våra erfarenheter av fysiska

föremål. De ontologiska metaforerna gör det möjligt för oss att se olika händelser,

känslor  och  idéer  som  enheter  och  materia.  Det  är  då  lättare  att  hänvisa  till  dem  och

kvantifiera dem. Till exempel processen prisuppgång kan uttryckas metaforiskt med

hjälp av substantivet inflation: Jag mår illa av inflation eller Inflationen tränger in oss i

ett hörn. (Lakoff & Johnson 1980: 25 – 26.) En annan typ av ontologiska metaforer är

behållare för abstrakta ting. Till exempel synfältet kan betraktas som en behållare som
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man kan finnas utanför eller innanför: Jag har honom inom synhåll. (Lakoff & Johnson

1980: 30.) Till de ontologiska metaforerna hör också underkategorin personifiering.

Personifiering betyder att icke-mänskliga företeelser får mänskliga drag: Detta faktum

strider mot de klassiska teorierna. (Lakoff & Johnson 1980: 33.)

3.2.2 Källdomäner och måldomäner

Det metaforiska begreppet består av två domäner, källdomänen och måldomänen, varav

den första betyder det begrepp som används för att strukturera det andra begreppet. Det

andra, beskrivna begreppet är då en måldomän. (Lakoff & Turner 1989.) I min

undersökning är måldomänen alltså ishockey, och mitt syfte är att hitta olika

källdomäner för metaforiska begrepp.

En metafor uppstår alltså när strukturer som hör till begreppet från källdomänen

överförs till begreppet i måldomänen. En viktig precisering angående terminologin

måste göras: Med termen metafor syftar Lakoff och Johnson (1980: 6) på just ett sådant

metaforiskt begrepp från en källdomän till en måldomän. De enstaka ord och uttryck

som används metaforiskt och som reflekterar de metaforiska begreppen på språkets nivå

kallar de däremot för metaforiska uttryck. För att undvika att använda termen

metaforiskt uttryck upprepade gånger i analysdelen har jag där valt att hänvisa till de

enstaka metaforiska orden med termen metafor och använda termen strukturell metafor i

samband med de strukturella metaforer som jag har konstruerat på basis av enstaka

metaforer.

Som framgår av det föregående kapitlet är det ofta direkta fysiska erfarenheter som

utgör grunden för metaforerna. Speciellt är det sant när det gäller de orienterade och

ontologiska metaforerna, men även grunden för de strukturella metaforerna bildas i

relation till våra erfarenheter. Vi använder väl strukturerade och kända begrepp för att

strukturera andra begrepp med. Till exempel är krig en passande källdomän för

metaforerna eftersom fysiska konflikter alltid har funnits bland djur och människor.

Därför förstår vi begreppet krig så bra att det kan hjälpa oss att förstå andra begrepp.

(Lakoff & Johnson 1980: 61ff.) Andra lämpliga källdomäner är till exempel mat, en

resa och en byggnad (Lakoff & Johnson 1980: 118). Lakoff och Turner (1989: 59)

betonar dessutom att källdomänen för en strukturell metafor vanligen förstås direkt,

utan metaforer. Eftersom metaforen filtrerar och organiserar vår uppfattning innebär den
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alltid en tolkning, där vissa aspekter lyfts fram på bekostnad av andra (Stålhammar

1997: 10). Om man till exempel tänker på de strukturella metaforerna KÄRLEK ÄR

KRIG och KÄRLEK ÄR EN RESA tänker man definitivt på olika aspekter av kärlek.

3.2.3 Kritik mot teorin

För Lakoff och Johnson (1980: 211) är metaforer en av de mest grundläggande

mekanismerna som vi har när det gäller att förstå våra erfarenheter. Alla forskare håller

inte med dem, och Lakoff och Johnson har blivit kritiserade speciellt för att de går

alltför långt när det gäller metaforik i vardagligt språkbruk. För dem tycks det mesta i

språket vara metaforik, och om nästan allt är metaforik börjar metaforiken förlora

betydelse. (se Nordman 1992: 163, Onikki 1992: 35.)

Eftersom jag följer Lakoffs och Johnsons principer kan samma kritik i viss mån riktas

mot min undersökning. Men till skillnad från Lakoff och Johnson har jag koncentrerat

mig bara på de strukturella metaforerna, varför jag inte behöver ta med många

prepositioner och andra ord som kan ha anknytning till de orienterande och ontologiska

metaforerna. Ändå är en del av de ord och uttryck som jag anser vara metaforer ytterst

bleknade, och man skulle lika väl kunna bestämma sig för att inte uppfatta dem som

metaforer.

3.3 Döda metaforer

I språket finns en stor mängd metaforer som har bleknat och blivit så vanliga att de inte

längre uppfattas som metaforer. Döda metaforer är sådana ursprungligen metaforiska

uttryck som har funnits så länge att deras ursprungliga betydelse inte längre noteras.

Många av dem lexikaliseras, dvs. får en egen, självständig betydelse som inte uppfattas

som metafor och som upptas i lexikon som enda betydelse. (Stålhammar 1997: 14.)

Döda, eller åtminstone etablerade metaforer har en viktig roll i Lakoff och Johnsons

teori, eftersom det är just sådana uttryck som är bevis på att vårt tänkande är metaforiskt

uppbyggt. Det centrala med de strukturella metaforerna är ju att de metaforiska uttryck

som reflekterar den strukturella metaforen i fråga är ett normalt sätt att använda språket.

De mer innovativa metaforerna hamnar i bakgrunden i teorin. (Lakoff & Johnson 1980:

51ff.)
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3.4 Metonymi och liknelse

Metonymi betyder förändring av namn. ”Metonymier uppstår när en egenskap som på

något sätt förknippas med något annat får beteckna detta ursprungliga begrepp.

Sambandet kan vara av många slag, t.ex. hölje – innehåll: ”att ta ett glas”, producent –

produkt: ”att läsa Shakespeare”, användare – det använda: ”han är första fiol i

symfonikerna”, representant (eller något representativt) – det representerade: ”Vita

Huset meddelar””. (Stålhammar 1997: 15 – 16.) En underkategori till metonymin är

synekdoken,  samtolkning,  där  en  del  står  för  det  hela: fjärden är full av segel

(Stålhammar 1997: 16).

Några forskare ser metonymin som en underkategori till metaforen, medan andra tycker

att de är två närstående men skilda kategorier. Lakoff och Johnson (1980: 36 – 37) gör

skillnad mellan metaforer och metonymier, och påstår att metonymierna först och

främst har en referentiell funktion, medan metaforerna används för att öka förståelsen.

De medger ändå att även metonymier har något att göra med förståelsen, eftersom det

inte är utan betydelse vilken del av helheten som lyfts fram för att stå för det hela, utan

valet innebär en tolkning och ger ett visst perspektiv. Den största skillnaden mellan

metaforer och metonymier är att metonymier bara har att göra med ett begrepp och dess

inre relationer medan metaforer förknippar två särskilda begrepp. Metaforer och

metonymier har ändå många likheter, de båda har till exempel en konceptuell natur och

de innebär relationer mellan käll- och måldomänen. (Lakoff & Turner 1989: 103.)

Onikki (1992: 40) anser att gränsen mellan metaforen och metonymin kan vara svår att

dra också därför att  det  inte alltid är lätt  att  bestämma om det är fråga om en eller två

konceptuella domäner som är inblandade i uttrycket. Jag tar med metonymierna i

undersökningen, eftersom likheterna mellan begreppen, enligt min mening, är

tillräckligt stora. Jag jämställer inte metonymierna med de strukturella metaforerna, men

jag tycker det är logiskt att ha dem med på listan över metaforiska uttryck som jag

sedan använder som grund för de strukturella metaforerna.

Liknelse skiljer  sig  från  metaforen  på  så  sätt  att  jämförelsen  markeras.

Likhetsmarkeringen pekar ut de egenskaper som jämförs, till exempel liknelsen han är

stark som en björn betonar styrkan: han har en björns styrka.  Det  gör  uttrycket  mer

entydigt och lättolkat. (Stålhammar 1997: 16.) Samtidigt gör det ändå att man inte talar

om  ett  begrepp  med  termer  som  hör  ihop  med  ett  annat  begrepp,  vilket  är  fallet  med
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metaforer, utan bara jämför dessa två begrepp. Därför gör jag skillnad mellan metaforen

och liknelsen och tar inte med liknelser i analysen.

3.5 Metaforens funktion i journalistiken

Metaforen har en viktig funktion också i journalistiken. Om man medvetet börjar leta

efter metaforer i vilka slags tidningsartiklar som helst är det lätt att se att texterna är

fulla av olika slags metaforiska uttryck. Dels kan det bero på journalisternas strävan

efter att göra sina texter mer varierande och livliga, dels är det fråga om att

journalisterna, medvetet eller omedvetet, strukturerar händelser ur en viss metaforisk

synvinkel. Hellsten (1997: 61) konstaterar att struktureringen ofta sker systematiskt och

upprepade gånger i samband med likartade händelser, det blir alltså ett ickeifrågasatt

sätt att behandla nya saker med hjälp av det som är bekant.

Hellsten (1997: 69) tar också upp frågan om vem som står bakom metaforerna i

tidningsartiklar, om det är en journalist eller en källa. Om en källa får igenom sin egen

metafor i en artikel stöder det källans intresse, eftersom saken då presenteras ur den

synvinkel som källan vill. Om den metafor som källan har använt däremot tas ut ur

kontexten kan konsekvenserna vara mindre positiva ur källans synvinkel. Sådana

spekulationer är kanske viktigare i artiklar som handlar till exempel om politik än i

sportsammanhang. Oftast är det ju så att varken journalister eller idrottare själva

behöver övertyga läsarna om något visst synsätt inom idrotten, utan det räcker med att

förmedla fakta och stämningar.

4 METAFORER I UNDERSÖKNINGSMATERIALET

I det här kapitlet kategoriserar och analyserar jag de metaforer som jag har hittat i

materialet. Några av metaforerna är typiska speciellt för ishockey och andra lagsporter,

medan andra hör till vardagligt språkbruk oberoende av temat. Jag har bildat kategorier

som jag har placerat största delen av metaforerna i, men det finns också många enskilda

metaforer som inte kan förknippas med andra metaforer i materialet, och som därför inte

kan kategoriseras. Dem presenterar jag kort i slutet av kapitlet.

Som exempel använder jag både enskilda ord och hela satser och jag kursiverar

metaforerna i mina exempel. I enlighet med Lakoffs och Johnsons bruk använder jag

versaler i samband med de strukturella metaforerna. När det gäller de finska exemplen
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översätter jag de enstaka finska orden samt den metaforiska delen i satserna till svenska.

I samband med exempelsatserna använder jag förkortningarna DN, Hbl och HS som står

för Dagens Nyheter, Hufvudstadsbladet och Helsingin Sanomat. Symbolen --- använder

jag i sin tur när jag har lämnat bort en sådan del av satsen som är betydelselös ur

metaforikens synvinkel.

4.1 Krigsmetaforer

Ishockeyns  kampmoment  är  en  väsentlig  del  av  spelet,  och  därför  är  det  naturligt  att

söka paralleller till ishockeyn från andra slagfält. Krig är ett av de begrepp som Lakoff

och Johnson anser vara lämpliga att förklara andra begrepp med, och dessutom är

krigsmetaforer  typiska  för  idrottsspråket  i  allmänhet.  Därför  är  det  inte  oväntat  att

ISHOCKEY ÄR KRIG är den viktigaste strukturella metaforen som jag har konstruerat

på basis av mitt material. ISHOCKEY ÄR KRIG är också den strukturella metafor som

kanske mest påverkar vår uppfattning om spelet, eftersom det finns många likheter

mellan ishockey och krig. Både i krig och i ishockeymatchen finns det en motsättning

mellan två grupper av människor. I båda samanhang försöker grupperna vinna över

motståndarna, grupperna anfaller och försvarar, det finns vinnare och förlorare och så

vidare. Krigsmetaforerna är den största kategorin i Hufvudstadsbladet, Dagens Nyheter

och Helsingin Sanomat, även om varje metaforiskt ord och uttryck räknades med bara

en gång. Dessutom är många krigsmetaforer vanliga och förekommer otaliga gånger i

artiklarna. Till krigsmetaforer har jag också räknat övriga kampmetaforer. Även om de

inte direkt handlar om krig är våldet en gemensam nämnare för dem båda.

En stor del av krigsmetaforerna hör till de centrala ishockeytermerna, och många av

dem kan inte ens uttryckas på något icke-metaforiskt sätt:

Ex.1. Försvaret skulle inte vara deras styrka. (Hbl 22.2.)

Ex.2. Anfallet är deras vapen. (Hbl 24.2.)

Ex.3. Sammanlagt sköt letterna bara 13 skott. (DN 19.2.)

Ex.4. --- att han inte tänker speciellt mycket på motståndarna. (DN 26.2.)

Ex.5. Antero Niittymäki torjui (räddade) Kanadaa vastaan kaiken mahdollisen. (HS

21.2.)

Ex.6. Voitosta voittoon (från seger till seger) kulkeva Suomi ei ole hävinnyt (förlorat)

yhtään pelaamistaan 12 erästä. (HS 21.2.)
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Alla de här exemplen, utom vapen i det andra exemplet, är döda metaforer och mycket

vanliga i ishockeyartiklarna. Det skulle inte ens vara möjligt att tala om spelet utan

dessa metaforer eftersom det inte finns något annat sätt att uttrycka termerna i fråga.

Vapen i sin tur är en uppenbar metafor som används flitigt i Hufvudstadsbladet och i

Helsingin Sanomat, där naturligtvis i formen ase. Seger och förlora i det sjätte

exemplet, samt de sammanhängande termerna vinna och förlust, är ytterst bleknade

metaforer, man kan vinna eller förlora nästan vad som helst. Jag har ändå uppfattat

termerna som krigsmetaforer eftersom de passar bra ihop med uppfattningen om

ishockey som krig.  Exempel på andra vanliga ishockeytermer som har lånats in från

krigssammanhang är taktik och mål. De ovannämnda metaforerna är de vanligaste och

mest grundläggande i materialet och används flitigt i alla tre tidningar.

Om ishockey är krig är spelarna soldater, vilket ger upphov till följande exempel:

Ex.7. Veteranen Peltonen gjorde ett av Finlands mål. (Hbl 23.2.)

Ex.8. Duktig målvakt kan stoppa svenska skyttar. (DN 15.2.)

Ex.9. Det är helt otroligt att få vara med och vinna med det här laget eftersom vi krigat

ihop så länge. (DN 27.2.)

Ex.10. --- valiovitjaan Kimmo Timosen rinnalle komennettiin reserveistä (från

reserven) Antti-Jussi Niemi. (HS 22.2.)

Veteran är  en  allmän  metafor  speciellt  i  den  svenskspråkiga  delen  av  materialet,  men

den används inte på ett helt motsvarande sätt som i krigssammanhang där ordet står för

en soldat som redan har slutat att föra krig. I ishockeysammanhang spelar veteranen

fortfarande men har längre erfarenhet bakom sig än de flesta. Skytt betyder i sin tur en

person som är tränad i att skjuta med eldvapen (Svensk ordbok 1999), och som därför

med största sannolikhet är en soldat. En vanlig metafor som också grundar sig på

likheten mellan spelare och soldat är kapten,  som används  för  att  benämna en  spelare

med ledande uppgifter. Å andra sidan kan ordet kapten räknas som en resemetafor

eftersom det finns en kapten både på båtar och i flygplan. Ytterligare en jämställning

mellan spelarna och soldaterna uppstår när laget kallas för truppen. Metaforen är allmän

i Hufvudstadsbladet och Dagens Nyheter men det finns inte någon motsvarande term i

Helsingin Sanomat. Sambandet mellan spelarna och soldaterna är alltså tydligt men det

utrycks ofta ganska indirekt. Exempel 9 är intressant därför att det är det enda exemplet

i hela materialet vilket direkt syftar på krig, spelarna har fört krig, alltså spelat

tillsammans, länge.
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Vapen är ett viktigt element i kriget, och därför är det bara naturligt att ishockey har

lånat många termer som har anknytning till dem. De tidigare nämnda termerna skjuta

och skott (tillsammans med de finska motsvarigheterna ampua och laukaus)  är  de

vanligaste exemplen på sådana metaforer, men det finns även massor av mer innovativa

metaforer som hör till den här kategorin:

Ex.11. --- men Tre Kronor är av en annan kaliber. (Hbl 26.2.)

Ex.12. --- att uppladdningen inte var optimal. (Hbl 16.2.)

Ex.13. När krutröken lagt sig i Palasport Olimpico ---. (DN 27.2.)

Ex.14. Peter Bondra dundrade i en retur ---. (DN 22.2.)

Ex.15. Yhden osuman latasi (laddade)Teppo Numminen. (HS 16.2.)

Ex.16. ”Huh, olipas pommi (bomb)”, kauhisteli Laviolette puolustaja Sami Salon

laukausta. (HS 22.2.)

Ex.17. Ensimmäisessä erässä Kimmo Timonen tulitti (besköt) siniviivalta Suomen 1 –

0 -johtoon. (HS 27.2.)

Alla satser utom exempel 14 syftar tydligt på vapen och skjutande. Också verbet dundra

kan förknippas med kriget, ofta är det ju kanonerna som dundrar, även om det också kan

vara åskan e.d. (Svensk ordbok 1999). I detta fall betyder uttrycket ändå att Peter

Bondra gör ett mål efter att målvakten redan har räddat en gång. I finskan finns det flera

möjligheter att uttrycka att någon gör ett mål än i svenskan. Medan dundra är det enda

alternativet för skjutandet bland de svenska krigsmetaforerna i materialet kan man i

fiskan ampua (skjuta), laukoa (avlossa), osua (träffa), ladata (ladda), tulittaa (beskjuta)

och tykittää (skjuta med kanonen). Bomben i  exempel  16  syftar  på  ett  hårt  skott  men

uttrycket kan lika väl betyda en tackling.

Även om det är logiskt att jämföra spelarna med soldater, finns det några upplägg i

materialet där spelarna jämställas med vapen:

Ex.18. Ykköstykki (första kanonen) Selännettä myöten Leijonat totesivat, ettei sooloilu

kuulu olympiaryhmän henkeen. (HS 22.2.)

Vapnet är det medel som används för att besegra motståndaren, och därför betonar

vapenmetaforer effektivitet hos spelaren och lyfter också fram vissa individer i laget.

Det känns farligare att vara själva vapnet än den som använder vapen. Bland de

exempel som har att göra med vapen finns det inte många metaforer som förekommer i

alla tre tidningar utan de används bara i den tidningen där exemplet har tagits från.

Endast verbet ladda i det femtonde exemplet används även på svenska men inte i sådana
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sammanhang där någon gör mål, vilket är fallet i det ovanstående exemplet, utan verbet

används  för  att  uttrycka  att  laget  börjar  förbereda  sig  till  exempel  för  den  kommande

matchen. Det finns alltså massor av nyare metaforer i varje tidning vilka har att göra

med vapen, men metaforerna är inte etablerade utan varje tidning har skapat sina egna

former av dem.

Det är inte enbart soldater och vapen som har påverkat ishockeytermerna utan också

själva kriget, vilket är fallet bland många av de vanligaste ishockeytermerna, till

exempel de tidigare nämnda verben anfalla och försvara. Krigets fortskridande och

taktiska mönster ger ändå upphov till mer detaljerade metaforiska uttryck än de tidigare

presenterade fallen. Sådana metaforer är vanligast i Hufvudstadsbladet. Där skrivs det

till  exempel  att  ett  lag  kan lyfta upp positionerna, alltså börja spela närmare

motståndarens mål, samt göra inbrytningar i mål. På finska kan man göra rynnäkkö

(stormning) mot målet eller mot en enstaka spelare. I Hufvudstadsbladet kallas

dessutom Finlands två första matcher mot de lätta motståndarna Schweiz och Italien för

förpostfäktningar innan allvaret börjar mot Tjeckien.

En term som används i Helsingin Sanomat men inte i de andra tidningarna är rintama

(front). Ordet förekommer i flera sammanhang, till exempel i sammansättningen

jääkiekkorintama (ishockeyfront) och laget kan också lyckas laajalla rintamalla (på

bred front), då det är fråga om att det är flera än bara några få spelare som lyckas i

matchen.  När  man  lyckas  på  bred  front  är  det  möjligt  för  laget  att marssia jääkiekon

olympiafinaaliin (marschera till den olympiska finalen i ishockey). Å andra sidan kan

marschen ses som en resemetafor, men den är inte något typiskt sätt att resa och därför

räknar jag den hellre till krigsmetaforerna. Mera typiska exempel på krigsmetaforer som

har källan i krigshändelser är att ett lag tar kommandot i matchen eller sänker det andra

laget. I det sista exemplet är källan till metaforen naturligtvis en strid som förs till sjöss.

Även på finska kan man upottaa (sänka) ett annat lag på samma sätt som på svenska,

men det är också möjligt att upottaa kiekko maaliin (sänka pucken i mål).

Kriget är en farlig sysselsättning som även hotar soldaterna till livet. Också de yttersta

formerna av kriget kan fungera som källa till ishockeymetaforer:

Ex.19. --- livsfarlig i anfallszon där spelar med ett högt självförtroende. (Hbl 26.2.)

Ex.20. När vi dödade utvisningarna så bra som vi gjorde ---. (DN 20.2.)
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Ex.21. Hän väitti Jagrin joutuneen suunnitellun verityön (mord) kohteeksi. (HS 20.2.)

Alla exempel innehåller antagandet att det inte är tryggt att spela ishockey. Exempel 19

jämställer förlusten med döden, eftersom en ishockeyspelare är som farligast när han

gör mål. Om han är livsfarlig gör han troligen så många mål att det andra laget förlorar,

alltså på sätt och vis dör. I exempel 21 är det fråga om Jarkko Ruutus omdiskuterade

tackling på Jaromir Jagr som blir skadad. Tjeckiens förbundskapten går så långt att han

kallar den för verityö som närmast är synonym till mord. Så radikala metaforer är ändå

ganska sällsynta i materialet. Spelarna kan matchas ihjäl, och på finska kan man tappaa

aikaa (döda tiden) i likheten med i exempel 20, men de är så gott som alla exempel på

en livshotande hockey.

En lite mindre farlig, men ändå våldsam, bild av ishockey ger de andra

kampmetaforerna som inte direkt syftar på krig. När man gör mål, slår man in pucken,

en spelare eller ett lag kan slå tillbaka genom att också göra mål, och slutligen vinner ett

av lagen och slår det andra laget. Matchen kan sluta med en riktig stjärnsmäll för det

lag som förlorar ordentligt, och i slutet av turneringen slåss två  lag  om guldet.  På  ett

motsvarande sätt kan man i finskan lyödä kiekkoa (slå pucken), lyödä toinen joukkue

(slå det andra laget), och iskeä tilateisiin (slå till).  Inom ishockeyn finns det också

kamratdueller, vilka äger rum när klubbkompisar från NHL ställs mot varandra i

matchen.

Kampmetaforerna  med allt  slående  kan  även  anknytas  till  andra  sportgrenar,  först  och

främst boxning. Men de kan inte heller förbigås i samband med krigsmetaforerna,

eftersom ISHOCKEY ÄR KRIG är den viktigaste strukturella metaforen som

konstruerats på basis av materialet, och alla metaforiska uttryck som jag tagit upp har

starkare eller svagare anknytning till kriget. Som jag redan har nämnt består

krigsmetaforerna av massor av metaforer som har att göra med vapen och skjutande. De

kan i sin tur också tänkas komma från jaktsammanhang, och därför tar jag upp dem kort

i samband med naturmetaforerna.

Eftersom krigsmetaforer praktiskt taget lägger grunden för de centrala ishockeytermerna

används de flitigt i alla tre tidningar. De nyare och mer innovativa metaforerna står

ibland som enstaka uttryck i texten som inte annars har så mycket att göra med krig.

Ibland är det ändå så att krigsmetaforer används helt systematiskt och upprepade gånger
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genom långa avsnitt i artiklarna, som om det verkligen skulle vara fråga om krig i stället

för ishockey. Det bästa exemplet på det finns i Helsingin Sanomat:

Ex.22. ”Venäjän hyökkäyskalusto (anfallsmateriel) on  Torinossa  lähes  sama  kuin

keväällä Wienissä”, sanoi Westerlund. ”Wienissä annoimme Venäjän käyttää parasta

asettaa (använda sitt bästa vapen), joka on hyökkäys (anfall). Jäimme

puolustusasetelmiin (försvarspositioner), purimme kiekkoa keskialueelle ja Venäjä tuli

kerran toisensa jälkeen.” --- ”Nabokov ja puolustuslinja (försvarslinje) ovat Venäjän

ongelmat.” (HS 24.2.)

Om pucken inte nämndes en gång och om man inte visste att Nabokov är Rysslands

målvakt skulle man kunna tro att det i artikeln verkligen är fråga om ett krig i stället för

ishockey.

Det är lätt att se att den strukturella metaforen ISHOCKEY ÄR KRIG ger upphov till

många slags metaforiska uttryck. Även om största delen av dem är mer eller mindre

bleknade, finns det nya och innovativa metaforer också. Jag tycker att det är just sådana

metaforer som får ishockeyn att kännas som krig. Eftersom de inte är så vanliga har de

mycket mera uttryckskraft än de döda metaforerna.

De döda metaforerna, som i flesta fall hör till ishockeyns centrala facktermer, är

praktiskt taget helt likadana i Hufvudstadsbladet, Dagens Nyheter och Helsingin

Sanomat. I varje tidning finns det också nyare metaforer som motsvarar varandra i

någon mån, men inte fullständigt. Den största skillnaden mellan tidningarna är mängden

av de här innovativa metaforerna. De centrala facktermerna omfattar mer än hälften av

alla krigsmetaforer i Dagens Nyheter, och det finns bara några få sådana metaforer som

inte påträffas antingen i Hufvudstadsbladet eller i Helsingin Sanomat. I de båda

finländska tidningarna finns det däremot massor av unika metaforer som inte finns i de

andra tidningarna. I Hufvudstadsbladet ligger krigets taktiska mönster ofta som grund

till dem, medan många metaforer i Helsingin Sanomat har anknytning till olika

synonymer till verbet skjuta mål. Ett gemensamt språk i Hufvudstadsbladet och i

Dagens Nyheter förorsakar att de delar några termer som inte har motsvarigheter i

Helsingin Sanomat. Ett vanligt exempel är sammansättningen förbundskapten som

syftar på chefstränaren. På finska kallas chefstränaren för päävalmentaja och metaforen

kapten används bara om en spelare. Skillnaderna mellan finskan och svenskan är ändå

mindre än jag väntade. Dessutom delar Helsingin Sanomat sådana metaforer med
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Hufvudstadsbladet som inte har några motsvarigheter i Dagens Nyheter, och även paret

Helsingin Sanomat – Dagens Nyheter har gemensamma metaforer som inte påträffas i

Hufvudstadsbladet.

Även om det finns mera innovativa och unika metaforer i Hufvudstadsbladet och i

Helsingin Sanomat jämfört med i Dagens Nyheter skulle det troligen vara överdrivet att

påstå att finländarna skulle förstå ishockey på något sätt bättre med hjälp av begreppet

krig än svenskarna. Materialet är för litet och skillnaderna för små för att man skall

kunna dra säkra slutsatser. Gemensamt för alla tidningar är dessutom att jag inte har

kunnat konstruera någon annan strukturell metafor på basis av mitt material vilken

skulle ge upphov till en så stor mängd metaforer gemensamma för varje tidning, och

vilken skulle ha påverkat ishockeytermer så mycket som den strukturella metaforen

ISHOCKEY ÄR KRIG.

4.2 Resemetaforer

Ishockey, och speciellt en ishockeyturnering, kan ses som en resa. I ishockeyns fall

börjar resan med den första matchen eller redan tidigare när laget tränar tillsammans,

och det avsedda resemålet är finalen eller även att vinna i finalen. Spelarna kan anses

vara passagerare, och det finns olika slags vägar till resemålet samt olika sätt att lyckas

ta sig dit. Den strukturella metaforen ISHOCKEY / EN ISHOCKEYTURNERING ÄR

EN RESA syns i materialet på många sätt. I alla tre tidningar finns det några direkta

hänvisningar till resan: man har haft en fantastisk resa eller en lätt resa, och man reser

mot finalen. Helsingin Sanomat citerar en spelare som konstaterar att det fortfarande är

pitkä matka palkintopallille (en lång resa till prispallen).

De flesta av resemetaforerna är ändå av mer indirekta slag. Vägen är ett viktigt element

på resan, vilket syns också i materialet:

Ex.23. Kanske hade vi en litet tyngre väg än de till finalen. (Hbl 27.2.)

Ex.24. De hade på något sätt en uppförsbacke---. (Hbl 27.2.)

Ex.25. --- som banade väg för det svenska segermålet. (DN 27.2.)

Ex.26. Vi är halvvägs nu. (DN 26.2.)

Ex.27. Peter Forsberg visade vägen direkt när han spelade sin första OS-match på åtta

år. (DN 19.2.)
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Ex.28. Suomen paras ottelu osui tärkeään saumaan ja avasi tien (öppnade vägen)

finaaliin. (HS 26.2.)

Ex.29. ”Tie alkaa loppua (vägen håller på att ta slut) minun kohdaltani, siksi

pettymys on niin kova.” (HS 27.2.)

En väg är visserligen en vanlig metafor också i andra sammanhang än i ishockey. I

materialet har metaforen använts mångsidigt för att syfta på turneringen som en helhet

där olika skeden följer varandra. Satserna 23, 26 och på sätt och vis också 28 är exempel

på den här synen på vägmetaforen. En uppförsbacke i exempel 24 har inte att göra med

hela turneringen utan bara en match där spelet inte löper som vanligt. Vägen kan också

syfta mer avgränsat på enstaka händelser i matchen, vilket är fallet i exempel 25 där det

är fråga om att göra ett förarbete till målet. Om en spelare visar vägen för de andra kan

han anses vara en slags guide för medpassagerare. Det är inte ens så långsökt när det i

exemplet  ovan  är  fråga  om  en  så  erfaren  och  skicklig  spelare  som  Peter  Forsberg.

Metaforen visa vägen är vanlig i de båda svenskspråkiga tidningarna men har inte någon

motsvarighet i Hesingin Sanomat. Det sista exemplet tar en mer utvidgad ställning till

vägmetaforen än de tidigare presenterade, eftersom det i exemplet är fråga om att hela

ishockeykarriären  ses  som  en  resa.  Citatet  har  lånats  av  Saku  Koivu  som  efter

finalförlusten funderar om han någon gång i framtiden kommer att få en möjlighet till

att vinna en olympisk guldmedalj.

Det är möjligt att resa med olika fordon, eller man kan gå. Gåendet stöds av sådana

metaforer som till exempel syftar på steg: Ett lag kan ta ett bra steg mot ett fungerande

lagspel eller bli bättre steg för steg.  I  Helsingin  Sanomat  används  det  inte  den

motsvarande finska termen askel, men däremot kan en spelare ta huimia harppauksia

(väldiga kliv) i sin karriär. Att köra bil är ett populärt sätt att resa och det finns många

metaforer som kan förknippas med bilkörning. Sådana metaforer är vanliga speciellt i

Hufvudstadsbladet och i Helsingin Sanomat:

Ex.30. Efter det satte Tre Kronor in en ny växel och körde över ett blekt och anemiskt

Tjeckien. (Hbl 25.2.)

Ex.31.  ”--- bensinen är helt enkelt slut.” (Hbl 27.2.)

Ex.32. USA trampade gasen i botten i den tredje perioden. (DN 23.2.)

Ex.33. När vi dödade utvisningar så bra som vi gjorde i andra perioden blev det en

skjuts för hela laget ---. (DN 20.2)

Ex.34. ”Pystyimme dominoimaan peliä yllättävän hyvin, vaikka pelasimme

puolivaloilla (med halvljus).” (HS 16.2.)
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Ex.35. Jagrin T ekki testaa Suomen jarrupalat (bromsbackar). (HS 18.2.)

Laget är alltså som en bil: om man lägger in en ny växel blir spelarna effektivare, om

man  trampar  gasen  i  botten  gör  var  och  en  sitt  yttersta,  och  om  bensinen  tar  slut  är

spelarna så trötta att de inte längre orkar spela med full kraft. I exempel 33 lyckas

spelarna i numerärt underläge bra och de får så mycket mer själförtroende och energi att

resten av matchen känns som om de fick skjuts. I de finska exemplen ligger fokusen på

olika tekniska delar av bilen. När Tjeckien testar Finlands bromsbackar syftar

bromsbackar på spelarna i bromskedjan. De är nödvändigtvis inte utpräglade målskyttar

men kan konsten att försvara, och därför spelar de ofta i numerärt underläge. I Helsingin

Sanomat finns det också en kommentar av målvakten Antero Niittymäki där han säger

att bensa ei loppunut (bensinen tog inte slut). Det är lätt att tro att utsagan är ett svar på

tränaren Jukka Koivus kommentar i exempel 31. Någon motsvarande metafor finns inte

i Dagens Nyheter, vilket troligen beror på att de ovanstående kommentarerna

ursprungligen har sagts på finska.

En intressant term är benämning på en försvarande spelare, en back (pakki). Enligt

Kielitoimiston sanakirja (2006) betyder ordet pakki först och främst ett fordons rörelse i

motsatt riktning mot den vanliga eller ett växelläge för backning. Grundbetydelsen för

termen back är däremot en spelare i bollspel med försvarande uppgift (Svensk ordbok,

1999). Den finska varianten av termen hör alltså till resemetaforerna medan den svenska

varianten inte alls är en metafor. En orsak till det kan vara att det i finskan finns tillgång

till en annan term för backen, nämligen ordet puolustaja. Puolustaja är dessutom en

central fackterm och som sådan en vanligare term för backen än pakki. Svenskan känner

däremot inte någon alternativ term till backen.

Utöver på bilkörning syftar några metaforer kanske mer på buss- eller tågtrafik:

Ex.36. I dag är de framme vid slutstationen. (DN 26.2.)

Med slutstationen menas att laget har lyckats ta sig till finalen. Vastaantulija (en

mötande) kan i sin tur syfta på vilket slags fordon som helst, eller varför inte även på en

fotgängare. I ishockeysammanhang används termen i samband med en klart svagare

motståndare som inte har realistiska möjligheter att vinna.

Ett par centrala ishockeytermer har anknytning till seglande. Att tackla och en tackling

betyder ursprungligen ”att förse (segelfartyg) med tackling” respektive ”anordning
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(ovan däck på farkost) med uppgift att föra segel” (Svensk ordbok, 1999). I

ishockeyspråket betyder tackling ett angrepp med kroppen mot en motspelare, och

tackla är avlett av samma ord. Ibland används verbet tackla även i betydelsen leda eller

styra: hans sätt att tackla turnering. De finska motsvarigheterna taklata och taklaus är

inte metaforer enligt Kielitoimiston sanakirja (2006). Däremot finns det i Helsingin

Sanomat ett par andra metaforer som har att göra med seglande. Som jag redan tidigare

har konstaterat kan ordet kapten uppfattas som en resemetafor, men till och med

tydligare fall är det finska ordet kippari (skeppare) som alltså används som synonym till

kapten. En skicklig skeppare kan bidra till att lagets kurssi kääntyy (kursen ändras).

Enligt Hufvudstadsbladet kan ett lag ånga vidare medan Helsingin Sanomat talar för

nyare teknologi och hänvisar till en spelare med termen pikakiitäjä som  vanligen  står

för  en  snabb  motorbåt  (Kielitoimiston sanakirja, 2006). Ett ännu mer exotiskt fordon

som kan användas för att resa genom en ishockeyturnering är en raket, som i det

följande exemplet där de tre stegen syftar på de tre sista matcherna:

Ex.37. Första steget av trestegsraketen mot guld har bränts av. Nu blir det

upptrappning i form av svårare motstånd. (Hbl 23.2.)

Det finns inte så väldigt många olika resemetaforer i materialet, men de som finns

används aktivt. Detta leder till att resemetaforerna är den näst största kategori som jag

har skapat på basis av mitt material. De metaforer som hör till denna kategori är

allmännare i Hufvudstadsbladet och i Helsingin Sanomat än i Dagens Nyheter. Speciellt

de metaforer som har sin grund i bilkörning är vanligare i de finländska tidningarna

jämfört med i Dagens Nyheter. Upplägg som har något att göra med olika slag av båtar

är vanligast i Helsingin Sanomat, i Dagens Nyheter finns det bara ett enda exempel på

sådana metaforer: verbet tackla.  Däremot är metaforer som har anknytning till väg

vanliga i Dagens Nyheter. Som helhet är det tydligt att den strukturella metaforen

ISHOCKEY / EN ISHOCKEYTURNERING ÄR EN RESA påverkar artiklarna i alla

tre tidningar. Det är ändå inte möjligt att använda den här strukturella metaforen för att

förstå ishockeyns natur så mångsidigt som var fallet med krigsmetaforerna.

4.3 Ekonomimetaforer

ISHOCKEY ÄR EN EKONOMISK AFFÄR. Egentligen behöver man inte ens använda

någon strukturell metafor för att kunna konstatera detta. Detta gäller speciellt i

Nordamerika, men också i Norden hör ishockey och pengar ihop. Dessutom är
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ekonomin en viktig och uppskattad del av vårt samhälle, och därför är det speciellt

anmärkningsvärt att ekonomiska termer och uttryck har spridit sig till allmänspråket,

och också till ishockeyspråket. Likheter mellan själva spelet och ekonomiska affärer kan

däremot först kännas som långsökta men när allt kommer omkring kan spelarna anses

vara kunder som betalar ett visst pris för seger eller i banksammanhang öppnar ett

konto. När det gäller ishockey är det bara fråga om ett målkonto.

Ekonomimetaforer bildar inte en så omfattande och mångsidig kategori som vissa andra

strukturella metaforer. Det finns ändå några aspekter på spelet som går att förstå med

termer som vanligen uppträder i ekonomiska sammanhang. Spelarna kan till exempel

ses som affärsmän, vilket ger upphov till flitig användning på termerna insats och satsa,

varav den första används både ensamt och i olika sammansättningar: insatserna ökar,

helhetsinsats, arbetsinsats, finalinsats m.fl. Den finska termen panos syftar i första hand

på vapen men kan tas upp även här som motsvarighet till den svenska metaforen insats.

När affärsmän satsar på någonting tar de vanligen en större eller mindre risk att allting

inte fungerar på ett önskat sätt och att de förlorar det som de investerat, alltså sin insats.

Risk, tillsammans med den förekommande finska varianten riski, är en ganska bleknad

metafor eftersom det riskerade värdet inte nödvändigtvis behöver vara pengar.

Exemplen ovan är vanliga i alla tre tidningar, medan den följande utvidgningen av

affärsvärlden gäller bara i Hufvudstadsbladet och i Helsingin Sanomat:

Ex.38. Selänne leder poängbörsen i OS. (Hbl 18.2.)

Ex.39. --- voitti Leijonien maalipörssin (målbörsen). (HS 27.2.)

Ex.40. Forsberg pelasi ja Ruotsin kurssi kääntyi (kursen ändrades). (HS 19.2.)

Börsen, centret för affärsvärlden, finns med även i en ishockeyturnering. Det är att

eftersträva att kurserna på ens aktier stiger och förblir höga. I exempel 38 och 39 är det

fråga om enstaka spelare som är listade på börsen medan det i exempel 40 är fallet att

hela det svenska laget finns där och att dess kurs börjar stiga. Det sista exemplet är

detsamma som jag rapporterade i samband med resemetaforerna men det passar också

bra ihop med ekonomimetaforerna.

De flesta människor jobbar för att förtjäna pengar. Ishockeyspelarna jobbar, alltså

spelar, för att förtjäna seger, finalplats, eller för att få avgöra finalen. Verbet förtjäna

används även i allmänspråket i betydelsen ”att vara värd någonting”, och därför är det
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en ganska bleknad metafor. Den finska varianten ansaita förekommer inte i materialet,

vilket är lite överraskande eftersom verbet annars används ganska ofta i en utvidgad

betydelse. När människorna har tjänat pengar kan de köpa någonting, men handeln är

även en del av ishockey:

Ex.41. Segern kan också ha blivit dyrköpt. (Hbl 23.2.)

Ex.42. Det är priset vi som följt och tittat på det här landslaget betalat. (DN 27.2.)

Ex.43. Voitto kävi Ruotsille kalliiksi (dyr), sillä se menetti loukkaantuneiden listalle

puolustaja Mattias Öhlundin. (HS 23.2.)

De ovanstående exemplen visar att ingenting är gratis, man måste betala för segern.

Priset kan t.ex. vara alla tidigare besvikelser och förluster eller att en spelare blir

skadad. Ibland är det dock möjligt att få någonting gratis, det andra laget kan till

exempel skänka bort pucken eller bjuda ett reduceringsmål. Det är ändå ganska ovanligt

och betyder alltid något negativt för ett av lagen, medan det i det vardagliga livet ofta är

båda parterna som får glädje av att en av dem skänker eller bjuder någonting.

Om man inte vill slösa bort allt som man har förtjänat är det självklart möjligt att spara

en del. I ishockeysammanhang hör metaforen spela sparsamt till det här temat.

Metaforen används när spelarna sparar energi, krafter e.d. och ännu mera uppenbara

metaforer uppstår när banken tas med i bilden:

Ex.44. Centern Niko Kapanen hörde till nyckelspelarna i söndagens match då han

öppnade sitt målkonto i turneringen ---. (Hbl 21.2.)

Ex.45. Kultapelien murheellinen voittosaldo (vinstsaldo): Leijonat vastaan muut 1 –

7. (HS 27.2.)

Vem säger att det måste vara pengar som sparas på kontot, det går lika bra att spara mål.

Och i slutet kan man kontrollera saldot. I exempel 45 är det nog inte fråga om mängden

av  mål  utan  mängden  av  segrar  i  de  åtta  finalmatcher  där  Finland  har  spelat  på  VM-

eller OS-nivå under sin ishockeyhistoria. Som framgår av exempel 41-43 finns

handelsmomenten med i alla tidningarna. Däremot finns det inte något stöd i Dagens

Nyheter för att spara någonting. Sådana uttryck är vanligast i Hufvudstadsbladet, i

Helsingin Sanomat är det enda exemplet på att spara något den ovanstående satsen 45.

En del vanliga ekonomimetaforer påträffas bara i den svenskspråkiga delen av

materialet. Sådana termer är t.ex. en kvittering och verbet leverera:

Ex.46. I dag tänker han stoppa puckar levererade av Peter Forsberg ---. (DN 26.2.)
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En kvittering syftar på ett mål som utjämnar ställningen, och därför hör ordet till de

vanligaste metaforerna i matchreferat. Grundbetydelsen för den motsvarande finska

termen tasoitus är ”att göra ngt flatt” (Kielitoimiston sanakirja, 2006). Ordet hör alltså

inte till ekonomimetaforerna. Leverera är en uppenbar metafor, vanligen levererar man

ju avtalsenligt en viss vara, inte en puck eller en passning. När man tar emot en leverans

kvitterar man den genom en namnunderskrift. På samma sätt fungerar det i

ishockeysammanhang: när man tar emot en leverans i form av en passning kan man

kvittera genom  att signera mål. Jag har räknat verben leverera och kvittera till  de

ekonomiska termerna även om de inte direkt hänvisar till pengar. Enligt min tolkning

hör de ändå till samma begreppsfält.

Kanske det intressantaste belägget på ekonomimetaforerna i materialet är det följande:

Ex.47. Till slut blev det firma ”Foppa” och ”Sudden” som banade väg för det

svenska segermålet. (DN 27.2.)

Exemplet jämställer alltså två spelare med en firma. Grunden till jämförelsen är troligen

att de här spelarna spelar ett så suveränt passningsspel att de på grund av det

kontrollerar  och  driver  all  verksamhet  på  isen.  En  slags  firma är  det  också  fråga  om i

metaforen utdelning. Vanligen är det ju ett aktiebolag som delar ut vinst i form av

utdelning, men i sportsammanhang betyder termen oftast mål. Vanliga metaforer som

anknyter till maktrelationerna till exempel i ett företag är termerna leda, ledning och

assistera samt de finska morsvarigheterna johtaa och johto. Företaget är visserligen inte

den enda miljö som termerna kan förknippas med, men det är ett potentiellt alternativ.

Termerna är i alla fall så bleknade metaforer i sportsammanhang att det till och med är

litet tvivelaktigt att tolka dem som metaforer.

En del av ekonomimetaforerna förekommer i alla tre tidningar. Sådana är till exempel

termerna insats, risk och de uttryck som har att göra med att köpa någonting. Men det

finns även skillnader mellan tidningarna. I Helsingin Sanomat är ekonomimetaforerna

mest sällsynta. Utöver de ovannämnda metaforerna som delas av alla tidningar finns det

bara några exempel som har källan i börsverksamheten samt några andra enstaka

exempel. Hufvudstadsbladet och Dagens Nyheter använder däremot flitigare sådana

metaforer som grundar sig på ekonomin. De delar en del typiska termer men det finns

också mer sällsynta metaforer som jag träffat på bara i en av tidningarna. Som helhet

bildar den strukturella metaforen ISHOCKEY ÄR EN EKONOMISK AFFÄR inte ett
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så sammanhängande system som de tidigare presenterade kategorierna men kan

visserligen hjälpa oss att förstå vissa aspekter av spelet.

4.4 Naturmetaforer

Naturen omgiver oss hela tiden och är därför en väsentlig del av vardagen för de flesta

av oss. Dessutom har vi alla konkreta upplevelser av naturfenomen. Naturen är alltså en

lämplig källa till olika slags metaforer i vardagsspråket och har motiverat en del

metaforer använda även i ishockeyartiklarna. Det kan kännas svårt att förknippa den

strukturella metaforen ISHOCKEY ÄR EN DEL AV NATUREN med en kommersiell

megaturnering, men ändå vimlar det av olika djur i rinken, vädret varierar och

himlakroppar är aktivt med i alla aktiviteter.

Den överlägset allmännaste metaforen som syftar på djur är namnet på det finska laget,

Lejonen. Namnet kan antingen ses som en naturmetafor eller förknippas med statens

symboler. I några fall är det ändå klart att namnet syftar på djuret lejon:

Ex.48. Lejonen sparar på krafterna och gör en tam insats i den betydelselösa matchen.

(Hbl 24.2.)

Ex.49. En samling vilt kämpande lejon stod emot. (DN 23.2.)

Ex.50. Leijonat saalistavat laumassa (Lejonen jagar i flock). (HS 26.2.)

Ex.51. Se oli Leijonien viimeinen murahdus (Lejonens sista morrning). (HS 27.7.)

I exemplen nöjer man sig inte enbart med att kalla spelarna till lejon utan överför också

en del av lejonens egenskaper på spelarna. Lejonen jagar till exempel i flock, och så gör

de finska spelarna. Den sista morrningen i exempel 51 syftar på ett mål som utjämnar

ställningen i finalen innan Sverige gör ännu ett mål och vinner. På lejon eller andra djur

med ett gott luktsinne baserar sig metaforerna nosa och den finska varianten haistaa

(lukta). Spelarna kan till exempel nosa fram möjliga svagheter hos motståndarna eller

haistaa (lukta) den  följande  spelsituationen.  Metaforer  som  har  motiverats  av  djur  är

vanligast i Helsingin Sanomat. Där finns det massor av belägg på andra djur också. En

spelare kan kallas för pistehai (poänghaj), en målvakt kan vara perhostorjuja

(”fjärilförsvarare”) och fåglarnas påverkan syns i termerna lento (flyg), lentää (flyga)

och siipirikkofinaali (vingklippt final). Lejonen är  inte  det  enda  exemplet  på

djurmetaforerna i Hufvudstadsbladet och Dagens Nyheter, även om sådana metaforer är

mer sällsynta i dessa tidningar. Tidningarna delar till exempel en allmän metafor som
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har lånats från en ladugård, alltså ett bås. I ishockeyspråket betyder ordet ett utrymme

där en spelare avtjänar straff, och metaforen är allmän i båda tidningarna.

En underkategori till naturmetaforer är jaktmetaforer. I Hufvudstadsbladet och i

Helsingin Sanomat är det ganska vanligt att se spelarna som jägare. Metaforer som har

att  göra  med  skjutande  kan  räknas  höra  till  dem,  även  om  de  ännu  tydligare  kan

förknippas med krig. Det finns ändå många andra exempel som tydligen syftar på

jaktsammanhang:

Ex.52. Felfri start inledde Lejonens jakt på medalj. (Hbl 16.2.)

Ex.53. Han vet med andra ord hur man gör det att fälla Tre Kronor i  en final.  (Hbl

26.2.)

Ex.54. Suomi kaatoi Saksan ylivoimamaaleilla. (HS 22.2.)

De ovanstående exemplen tillsammans med exempel 50 övertygar oss om att spelarna

verkligen är jägare som jagar efter medalj eller ett annat lag som de eventuellt kan fälla,

om allt går som planerat. Den finska motsvarigheten kaataa kan visserligen uppfattas på

många olika sätt men i det här sammanhanget är det ganska lätt att tolka den som en

motsvarande term till svenskans fälla. Det finns inte ett enda belägg på jaktmetaforer i

Dagens Nyheter om de tidigare nämnda termerna från krigssammanhang inte räknas.

Däremot används jaktmetaforerna regelbundet i både Hufvudstadsbladet och i Helsingin

Sanomat.

Enligt min mening hör fisket till samma begreppsfält med jakten, och det finns några få

metaforer  som  grundar  sig  på  det  i  Dagens  Nyheter  och  i  Helsingin  Sanomat.  Till

exempel uttrycket fiska efter i betydelsen ”att försöka få ett visst svar på en fråga” hör

till den här kategorin. I Helsingin Sanomat finns det en mer innovativ metafor som jag

inte kan minnas att jag hört tidigare:

Ex.55. Koivu vastasi vihaisella virvelillä (kastspö), joka johti koukkausjäähyyn. (Hbl

27.2.)

Även här är grunden till metaforen klar. Koivu gör en rörelse med klubban vilken liknar

den som används när det fiskas med kastspö. Det orsakar att motspelaren inte kan röra

sig fritt och leder till en utvisning.

Utöver djur och jakt är väderleken en möjlig källa till naturmetaforer:

Ex.56. Skotten haglade mot Rick Di Pietros mål. (Hbl 23.2.)
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Ex.57. Och om det varit hårt tryck i den finländska zonen före det målet blev det rena

stormen efteråt. (DN 23.2.)

Båda exemplen känns välmotiverade, en stor mängd skott kan ur målvaktens synvinkel

kännas som om det föll hagel, ganska stora nog och i sidled men hagel i alla fall.

Stormen i sin tur används allmänt om häftiga händelser, vilket är fallet också i exempel

57. Metaforen förekommer flera gånger i de båda svenskspråkiga tidningarna, medan

exempel 56 är unikt i materialet. Jag har också hittat några metaforiskt använda adjektiv

som grundar sig på vädret, t.ex. blixtsnabb och solklar. De är båda döda metaforer och

används också i allmänspråket. Jag har inte påträffat metaforer som grundar sig på

väderleken i Helsingin Sanomat.

Om begreppet natur utvidgas lite kan himlakroppar tas upp i detta sammanhang. En

stjärna samt den finska motsvarigheten tähti används för att benämna en bra spelare.

Metaforen används flitigt i alla tre tidningar, också i sammansättningar: en

stjärnspelare, en världsstjärna, tähtihyökkääjä (en stjärnforward) m.fl. En spelare kan

glänsa, även stråla, som en stjärna eller en sol. Dagens Nyheter går ännu längre i sin

jämförelse mellan spelarna och stjärnorna:

Ex.58. Det finns flera superstjärnor i Tre Kronors OS-lag. Men det finns en som lyser

starkare än de övriga i OS-turneringen i Turin. (DN 20.2.)

Uttryck som överför stjärnornas egenskaper till spelarna förekommer i de båda

svenskspråkiga tidningarna men inte i Helsingin Sanomat.

En annan utvidgning av begreppet natur för med olika metaller som påträffas i naturen.

Guld, silver och brons samt deras finska motsvarigheter kulta, hopea och pronssi

används flitigt i varje tidning. På svenska förekommer även otaliga sammansättningar

speciellt med ordet guld, som kan användas också adjektiviskt med huvudordet:

guldhjälten, guldmålet, guldlaget, den gyllene generationen. Termerna har

ursprungligen betytt ädelmetaller men står numera för medaljer som man vinner som

pris. Det är ändå fråga om väldigt bleknade metaforer som också används i samband

med alla andra tävlingar. Dessutom har de kanske inte en så stark anknytning till

naturen  som  de  andra  fenomenen  i  den  här  kategorin.  Därför  är  de  kanske  inte  så

pålitliga bevis på att naturen påverkar vår syn på ishockey.



36

Utöver de presenterade underkategorierna har jag hittat olika slags enstaka metaforer.

Ett exempel som finns med i alla tidningar har hämtats från en bildning i naturen: ordet

topp samt den finska motsvarigheten huippu. Enligt Kielitoimiston sanakirja (2006)

betyder termen huippu den högsta punkten på en bildning i naturen. Den svenska

termen topp har i sin tur grundbetydelsen ”översta del av föremål”, vilket innebär olika

tolkningsmöjligheter (Svensk ordbok, 1999). Säkert är bara att ordet har använts

metaforiskt när spelarna talas om som individuella toppar e.d.  De  flesta  av  liknande

exempel påträffas i Helsingin Sanomat där det dessutom förekommer olika termer som

har att göra med sysselsättningar som kan anknytas till naturen: man kan jyrätä (välta)

sig själv till finalen eller puida (tröska) det som hänt i matchen.

Den strukturella metaforen ISHOCKEY ÄR EN DEL AV NATUREN förverkligas

mångsidigare i de finländska tidningarna än i Dagens Nyheter, som inte innehåller så

många olika metaforer som hör till den här kategorin. Å andra sidan är väderlek

praktiskt taget det enda naturfenomenet som har motiverat metaforer i de

svenskspråkiga tidningar men inte i Helsingin Sanomat som annars har det rikaste

urvalet av naturmetaforer.

4.5 Människometaforer

Ishockeyspelare, åskådare, journalister… Alla som är inblandade i ishockey är

människor, så det ligger nära till hands att överföra våra egna egenskaper till

ishockeysammanhang. Människan har använts mångsidigt som källa till metaforerna i

materialet. I artiklarna förekommer olika kroppsdelar, sinnen, karaktärsdrag och

känslotillstånd, sjukdomar och aktiviteter som är typiska för människor. Jag presenterar

inte dessa kategorier var för sig, utan använder som utgångspunkt två strukturella

metaforer ISHOCKEYSPEL ÄR EN MÄNNISKA och ISHOCKEYLAG ÄR EN

MÄNNISKA.

I varje tidning finns det exempel på att själva spelet innehåller mänskliga element. En

ishockeymatch kan till exempel innebära grymma mål, nervösa slutminuter och

surullisia aloituksia (ledsna tekningar). Trots att matcherna ibland är tuffa, kan laget

spela starkt spel eller smart lagspel. Också på finska är det möjligt att pelata vahvasti

(spela starkt). Liknande exempel på karaktärsdrag och känslotillstånd förekommer i

varje tidning. Däremot finns det inte så många mänskliga aktiviteter som har lånats till
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ishockeyspelet. Gulddrömmen och minnena lever,  och  en  fundamental  del  av

människolivet, att födas, har användning också inom ishockeyn:

Ex.59. ”Onneksi osumani syntyivät (föddes) luonnollisesti, eikä puskemalla ja

väkinäisesti.” (HS 16.2.)

Kroppens betydelse för människan är av grundläggande slag och därför är det bara

logiskt att ord och uttryck som hör ihop med kroppen och dess funktioner också

används i andra sammanhang. Största delen av de metaforer som direkt handlar om

någon kroppsdel säger egentligen ingenting om själva spelet, utan är idiom eller

liknande vardagliga uttryck. Jag har ändå hittat några exempel på att spelet verkligen

anses ha en kropp. I Hufvudstadsbladet tituleras Saku Koivu som finländska spelets

hjärna, och Helsingin Sanomat kallar honom Suomen pelin sielu (finländska spelets

själ). Själen är visserligen inte någon kroppsdel men hör till samma begreppsfält. Båda

exemplen visar hur ytterst viktig en spelare kan vara för laget. Koivu är den ende

spelaren i materialet som har fått äran att representera sitt lag på ett så grundläggande

sätt. Utöver de här exemplen används termen syke (puls) på finska, spelet har alltså en

puls. Ett motsvarande förkroppsligande av spelet påträffas inte i Dagens Nyheter, om

det följande exemplet inte räknas som sådant:

Ex.60. Det svenska spelet har haltat en hel del på vägen till onsdagens kvartsfinal.

(DN 23.2.)

Om spelet haltar har det troligen ont i fötterna, vilket naturligtvis förutsätter att spelet

har fötter.

Den strukturella metaforen ISHOCKEYLAG ÄR EN MÄNNISKA syns inte så

mångsidigt i materialet men får ändå något stöd i varje tidning. Det finns inga exempel

på att ett lag skulle ha några kroppsdelar, men andra mänskliga egenskaper kan

förknippas med laget:

Ex.61. --- och körde över ett blekt och anemiskt Tjeckien. (Hbl 25.2.)

Ex.62. Lamt Tre Kronor förlorade. (DN 22.2.)

Av de ovanstående exemplen används speciellt metaforen blek flitigt i

Hufvudstadsbladet. I exempel 62 kämpar Tre Kronor till och med med så svåra

hälsoproblem att det är lamt. Det intressanta är att det finns bara ett enda belägg i

materialet som förknippar något motsvarande positivt mänskligt drag med laget. I

Hufvudstadsbladet finns exemplet skärpt Tre Kronor,  men  alla  andra  metaforer  är  på
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något sätt negativa. På basis av sådana exempel kunde man kanske påstå att när spelet

inte flyter är det laget som helhet som ligger bakom möjliga förluster, medan när laget

lyckas kan det vara fråga om skickliga individer i stället för hela laget. Oftast är det ju

sant att man inte kan beskylla en enstaka spelare för förlusten, även om någon inte är i

vassaste slag kan de andra rädda situationen. Motsvarande metaforer som förknippar

mänskliga drag med laget förekommer inte i Helsingin Sanomat.

En annan grupp människometaforer som påträffas bara i de svenskspråkiga tidningarna

är sådana som berättar någonting om lagets vakenhet. Det är bra om laget är vaket i

matcherna, men ibland händer det att laget har tagit sovmorgon och  missar  början  av

matchen. Ändå lönar det sig inte att lägga sig. Drömmarna hör ihop med att sova, vilket

syns i ishockeysammanhang med mardrömsmotståndare och drömkedjor. Ännu en

aspekt som har lånats från människolivet är unga nationer och lagen som växer när

turneringen går vidare. Alla presenterade exempel på den strukturella metaforen i fråga

förekommer bara i de svenskspråkiga tidningarna. De enda finska beläggen som

jämställer laget med en spelare är uttrycken siirtää katseensa (flytta blicken) och

olympiaryhmän henki (olympiagruppens anda). Det första uttrycket används i samband

med att laget flyttar blicken till nästa match, och om laget har en anda så måste det ses

som en levande varelse.

I alla exempel som har presenterats är det fråga om personifiering, ett spel eller ett lag

får drag som vanligen skildrar en person. Speciellt med den strukturella metaforen

ISHOCKEYLAG ÄR EN MÄNNISKA gäller det att personifiering framhäver lagets

enhetlighet och får oss tänka på laget som en levande organism.

Alla metaforer som har motiverats av människan kan ändå inte förknippas med någon

av de strukturella metaforer som jag har konstruerat. Det finns till exempel många olika

kroppsdelar med i artiklarna, men bara få av dem passar ihop med de presenterade

strukturella metaforerna. De vardagliga uttrycken bita på naglarna, ha råg i ryggen och

antaa vapaat kädet (ge fria händer) säger ingenting om spelet eller laget, utan de är

idiom som förekommer ofta även i allmänspråket. Termen ansiktet med den finska

motsvarigheten kasvo används ofta metonymiskt för att syfta på spelaren som helhet.

Även adjektivet hårfin har grunden i en kroppsdel även om det är fråga om en väldigt

bleknad metafor.
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Våra sinnen hör tätt ihop med kroppsdelar. En vanlig metafor i ishockeytexter är en

blick, en spelare kan ha en blick för spelet eller för något delområde av det. I exemplen

betyder en blick förståelse för spelet. Även verben se, höra, tala och svara samt de

finska termerna nähdä (se), kuulua (höras), kertoa (berätta) och vastata (svara)

används ofta i artiklarna mer abstrakt än deras grundbetydelse förutsätter.

Som framgår av exemplen ovan har en del av metaforerna lånats in från medicinsk

terminologi. De presenterade exemplen har hämtats från Dagens Nyheter, men även de

finländska tidningarna använder motsvarande metaforer, skillnaden är bara att i

Hufvudstadsbladet och i Helsingin Sanomat är det inte fråga om att ett spel eller ett lag

är sjukt:

Ex.63. --- sättet på vilket Finland förlorade guldet svider extra mycket. (Hbl 27.2.)

Ex.64. Turnaus on mennyt niin hyvin, että pelaajia huimaa (känner yrsel). (HS 26.2)

I de båda exemplen är det fråga om att en mental upplevelse skildras antingen som en

fysisk smärta eller som yrsel som i det här fallet är en positiv känsla.

Människometaforer är en ganska vid kategori i alla tidningar, vilket inte är överraskande

eftersom människan som källa är ytterst bekant för oss alla. En del av

människometaforerna kan anknytas till de strukturella metaforerna ISHOCKEYSPEL

ÄR EN MÄNNISKA och ISHOCKEYLAG ÄR EN MÄNNISKA, men metaforerna

används också mångsidigare för att skildra andra aspekter av spelet.

Människometaforerna skiljer sig i någon mån mellan tidningarna. Bäst motsvarar

varandra de sist presenterade metaforerna som inte passar ihop med någon av de

strukturella metaforerna som jag skapat. Den strukturella metaforen ISHOCKEYSPEL

ÄR EN MÄNNISKA framkallar många slags metaforer i varje tidning, men allmännast

är de i Helsingin Sanomat. Den andra strukturella metaforen ISHOCKEYLAG ÄR EN

MÄNNISKA får stöd speciellt av de svenskspråkiga tidningarna som också motsvarar

varandra i hög grad vad ankommer källområdena till metaforerna. Kroppsdelar, sinnen,

karaktärsdrag och de andra kategorier som kan fungera som källområden till

människometaforer skiljer sig alltså inte så mycket från varandra i tidningarna. I

Hufvudstadsbladet förekommer mera kroppsdelar än i andra tidningar, medan metaforer

som har att göra med sjukdomar är allmännast i Dagens Nyheter
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4.6 Hemmetaforer

Det går troligen inte att förstå ishockey som helhet med hjälp av termer som vanligen

förknippas med hemmet, men vissa ord och uttryck har lånats in från det här fältet. Jag

har räknat ganska många slags ord till den här kategorin, en del metaforer har att göra

med hemmets fysiska omgivning och personer medan en del kan förknippas med olika

sysselsättningar som vanligen äger rum i hemmet.

En del av metaforerna har att göra med byggnader. Byggnaden är ett av de begrepp som

Lakoff och Johnson anser vara lämpliga att förklara andra begrepp med. I mitt material

är byggnaden ändå en ganska sällsynt källa till metaforer, och därför tar jag upp den i

samband med hemmet, även om det naturligtvis finns alla möjliga slags byggnader i

världen. Den strukturella metaforen ISHOCKEYSPEL ELLER ETT ISHOCKEYLAG

ÄR EN BYGGNAD får stöd av varje tidning, men det finns bara en gemensam metafor

för tidningarna: ordet nyckel med den finska motsvarigheten avain.  I

ishockeysammanhang betyder nyckeln vanligen en nyckel till seger, guld eller framgång

i allmänhet. Metaforen är ganska bleknad och används även i allmänspråket. Motparten

till nyckeln, låset, används inte så flitigt i artiklarna. I själva verket finns det inga träffar

på den svenska termen och bara ett belägg på den finska motsvarigheten i Helsingin

Sanomat, där målvakten Gerber sägs vara Sveitsin lukko (Schweiz’ lås). Uttrycket

betonar den skyddande uppgift som målvakten Gerber har i sitt lag. Detsamma gäller

termen mur som används i de båda finländska tidningarna i samband med målvakten

Antero Niittymäki. Han sägs vara den mur som omger lejonburen och på finska

Leijonien muuri (Lejonens mur). Även de allmänna termerna vakta och vakt kan

förknippas med byggnader även om man kan vakta något annat också.

De ovannämnda exemplen är vanliga men deras uttryckskraft är inte så stor. I materialet

finns det även sådana exempel som verkligen kan anses hjälpa oss att förstå vissa

aspekter av spelet:

Ex.65. ”Dominator” Hasek skulle tillsammans med Jaromir Jagr vara en stöttepelare.

(Hbl 18.2.)

Ex.66. Forsberg är garnityren i det svenska anfallet medan Nordström är fundamentet

i det svenska försvarsspelet. (DN 16.2.)

Ex.67. Niissä kahinoissa valettiin pohja (göts botten) Ruotsin voitolle. (HS 27.2.)
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De två första exemplen förklarar vissa spelarnas betydelse för laget.  Om några spelare

är stöttepelare, är det sannolikt att byggnaden, i det här fallet laget, ramlar utan dem.

Även tydligare är det i exempel 66 att byggnaden verkligen används för att visa läsarna

skillnaden mellan två spelares viktighet för laget, även om metaforerna i fråga är lite

missledande. Enligt min tolkning var Forsbergs betydelse lite mer än bara av dekorativt

art i turneringen. Exempel 67 syftar i sin tur på kamperna mellan kaptenerna, ett

element i finalen som hade en viktig betydelse för resultatet.

Också några sysselsättningar som vanligen äger rum i hemmet ligger som grund för

metaforer. Att vårda hemmet är en viktig del av vardagen hos nästan var och en av oss,

och därför är det logiskt att spelarna vårdar hemmet också inom en ishockeymatch. Litet

tveksamma fall är substantivet passning och verbet passa. Deras grundbetydelse har

med tillsyn att göra, t.ex. att passa barn, barnpassning. Därför tar jag upp orden här,

även om deras betydelse i bollspel har lexikaliserats. De är centrala ishockeytermer och

allmänna i de båda svenskspråkiga tidningarna. Termernas finska motsvarigheter

syöttää och syöttö är också lexikaliserade, och även om de skulle betraktas som

metaforer kan de hellre förknippas med maten än hushållet. Tydligare metaforer är de

följande:

Ex.68. Di Pietro sopade pucken i eget mål. (Hbl 23.2.)

Ex.69. --- att de våra inte kommit åt att använda det spelsystem man skräddarsytt för

de hårda motståndare ---. (Hbl 18.2.)

Ex.70. Vi höll i och vårdade pucken. (DN 25.2.)

Ex.71. Hän siivosi (städade) verkkoon Teppo Nummisen laukauksen ---. (HS 17.2.)

Exempel 68 och 71 visar att det är trevligt att hålla hemmet rent. En del av matchen kan

vara lite stökig, men situationen lättar vanligen när man sopar pucken i motståndarens

mål. Till samma begreppsfält hör den finska termen puhdas (ren) som  används  till

exempel om en tackling som sker enligt reglerna. I exempel 69 har man sytt ett

spelsystem i stället för kläder som kanske skulle vara ett mer typiskt föremål för

syendet. Kläder fungerar som källa också till ett par finska metaforer: förr eller senare

måste varje match ratketa (spricka) och  en  spelare  kan  skjuta  mål tärkeään saumaan

(till en viktig söm). Exemplen 68 - 71 har någon slags motsvarighet åtminstone i en av

de andra tidningarna, men det finns inte så många andra metaforer i materialet som kan

förknippas med hushåll.
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Ganska nära till hushållsmetaforer ligger ändå en kategori av verb som förekommer

bara  i  Helsingin  Sanomat.  De  har  inte  riktigt  att  göra  med hushållet  utan  utförs  hellre

ute på gården eller på en verkstad och de kräver ofta kroppsliga ansträngningar. Arbeten

kan äga rum även någonstans utanför hemmet men på något sätt är de jämförbara med

de tidigare presenterade metaforerna, och därför har jag räknat dem till hemmetaforer.

Exempel på sådana metaforer är hioa (slipa), naputtaa (knacka) och takoa (smida). Den

första termen används till exempel i uttrycket hioa yksityiskohtia (slipa detaljer) vilket

betyder att detaljerna måste få att fungeras ännu bättre. Verbet naputtaa betyder

vanligen ”att slå flera gånger till exempel med hammaren” (Kielitoimiston sanakirja,

2006), men i ishockeysammanhang kan termen användas när en spelare eller en kedja

gör flera mål i rad. Sådana metaforer betonar faktumet att ishockey är kroppsligt arbete.

Motsvarande exempel finns inte i de svenskspråkiga tidningarna även om spelet även i

dem ses som ett tufft arbete, vilket bevisas av att en spelare kan kallas för en

grovjobbare som sliter rejält.

Det finns bara några få exempel som tar en motsatt, mindre allvarlig, ställning till

spelet:

Ex.72. Svenskarna lekte bort sin motståndare---. (Hbl 16.2.)

Ex.73. Peltosen osuma oli kakkosketjun villin karusellin (karusell) palkinto. (HS

27.2.)

De båda exemplen visar spelet i det ljuset att spelet är underhållning för spelarna och att

de spelar bara för nöjes skull. Som sagt är den här synen på spelet ändå starkt

underordnad i jämförelse med synen på ishockey som ett allvarligt arbete. De

ovanstående exemplen är motiverade av barn och deras beteende, vilket är fallet också

med metaforen stryk: om ett barn inte beter sig bra kan han i värsta fall få stryk av sina

föräldrar. På ett motsvarande sätt kan laget få stryk, även storstryk, av sin motståndare

om det inte spelar tillräckligt bra. Utöver barn har några andra personer från hemmet

lånats in till en ishockeyturnering: det finns värdar, grannar och mödrar använda både

ensamt och i olika sammansättningar.

Hemmetaforer är en ganska oenhetlig kategori som innehåller många slags metaforer.

Först har jag räknat med metaforer som grundar sig på byggnader. De är praktiskt taget

lika allmänna i varje tidning och också innehållet i metaforerna är likartat i alla tre

tidningar. De termer som förekommer i fler än en tidning är nyckel, mur och vakta.  I
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varje tidning finns det även mer innovativa metaforer som verkligen kan sägas

konstruera vår uppfattning om spelet. Till hemmetaforer har jag också räknat olika slags

sysselsättningar som äger rum hemma. Gemensamma källområden till metaforer i de

finländska tidningarna är städning och syende, medan Dagens Nyheter och Helsingin

Sanomat delar den vårdande aspekten av spelet. Ett litet tvivelaktigt val är att ta med

även de på sätt och vis lite hantverksmässiga arbetena i samband med hemmet. Å andra

sidan bildar de en motsats till metaforer som ser ishockeyn som lek och som på grund

av sin association med barn tydligt hör till hemmetaforerna. Metaforer som grundar sig

på hantverksmässiga arbeten förekommer bara i Helsingin  Sanomat, vilket förorsakar

att hemmetaforer är allmännare i Helsingin Sanomat än i de svenskspråkiga tidningarna.

4.7 Matmetaforer

En intressant kategori är metaforer som förknippar ishockey med mat. Kombinationen

kan kännas lite konstigt vid första tanken men maten är verkligen inblandad i ishockeyn

i oväntat hög grad. Spelet innehåller olika smak, ingredienser, matlagning, ätande och

förstås själva maten. Det finns exempel på den strukturella metaforen ISHOCKEY ÄR

MATLAGNING OCH ÄTANDE i varje tidning, men exemplen är betydligt flera i de

finländska tidningarna än i Dagens Nyheter. På grund av att mat och ätande självklart

hör ihop med mänskliga aktiviteter skulle jag ha kunnat ta upp sådana metaforer i

samband med människo- eller hemmetaforerna. Å andra sidan bildar matmetaforerna en

ganska enhetlig och täckande kategori, och därför har jag valt att behandla dem som en

egen kategori.

En förutsättning för matens viktiga roll i ishockeysammanhang är att spelarna är

hungriga. Då måste de börja laga mat:

Ex.74. Lejonen mosade defensivt Italien. (Hbl 17.2.)

Ex.75. Daniel gjorde ett bra jobb defensivt och kryddade det med två mål. (DN 16.2.)

Ex.76. ”Kypsytimme Saksan pienellä liekillä (vi kokte Tyskland med en liten låga)”,

sanoi kakkosketjun pelinkokkaaja (spelkock), sentteri Olli Jokinen. (HS 22.2.)

Tillagningssättet beror på vad man vill äta. Om man är sugen på potatismos måste

motståndaren mosas först, och så vidare. Tidningarna föredrar lite olika sätt att laga mat,

termen krydda är den enda metaforen som har motsvarigheten i en annan tidning. Också

på finska kan man lisätä mausteita peliin (tillsätta kryddor i spelet). Metaforen är

välmotiverad eftersom kryddor är något extra som ger smak i spelet, eller som tas med
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när  det  vanliga  inte  räcker  till.  Sats  76  är  ett  bra  exempel  på  att  maten  används

systematiskt och medvetet för att strukturera spelet. Rubriken till artikeln lyder Saksa

Leijonille pelkkä kevyt välipala (Tyskland bara ett lätt mellanmål för Lejonen) och

texten fortsätts i samma stil. I Helsingin Sanomat finns det bredaste sortimentet av

tillagningssätt: förutom de redan nämnda sätten kan man också keittää (koka) och

vispata (vispa).

När maten är färdig serveras människor, men i en ishockeymatch serveras till exempel

passningar. Slutligen får man njuta av maten:

Ex.77. Vi suger på den här karamellen en stund. (Hbl 25.2.)

Ex.78. Vi är absolut inte mätta ännu. (Hbl 25.2.)

Ex.79. Sain pitkästä aikaa maistaa maaliherkkua (smaka måldelikatess). (HS 16.2.)

Ex.80. Italia oli Leijonille pelkkä suupala (munsbit) jääkiekkoilun

olympiaturnauksessa. (HS 17.2.)

Karamellen i det sjuttiosjunde exemplet syftar på en seger. Den är något gott som man

gärna suger på en stund. Men man blir inte mätt av bara en karamell utan behöver mera

mat, alltså flera segrar i ishockeysammanhang. En seger över en lätt motståndare kan

kännas som en munsbit som inte alls räcker utan man bara väntar på större matcher och

läckrare motståndare. Även vissa smaker är presenterade i materialet, det finns mustiga

målchanser och bittra förluster.  Efter  att  man  har  ätit  måste  man  smälta  maten,  i

ishockeysammanhang smälta segern  eller förlusten, innan man kan gå vidare.

Som framgår av exemplen används maten mångsidigt i ishockeyartiklarna, och hela

processen från känslan av hunger fram till att få maten att smälta finns presenterade i

materialet. Metaforerna varierar ganska mycket mellan tidningarna, det finns inte en

enda term som skulle förekomma i alla tre tidningar och bara få termer delas av två av

tidningarna. I Dagens Nyheter finns bara fyra olika metaforer som syftar på mat, medan

mängden av exempel i de finländska tidningarna är över det dubbla. Enstaka metaforer

används  sällan  mer  en  ett  par  gånger  i  materialet,  och  därför  ligger  deras  främsta

betydelse kanske mer på att variera och nyansera språket än att verkligen strukturera vår

uppfattning om spelet. Detta gäller särskilt Dagens Nyheter, de finländska tidningarna

innehåller i några fall längre avsnitt som jämställer matchen med maten. I sådana fall är

matmetaforer ofta slagkraftigare än många andra metaforer just därför att de inte är

etablerade utan har skapats vid behov i en viss situation.
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4.8 Underhållningsmetaforer

Ishockey är underhållning för publiken. Det är alldeles klart utan att det behövs någon

slags metafor för att kunna konstatera det. Men publiken, för att vara publik, behöver

någon som uppträder för den. Detta förutsätter att ISHOCKEY ÄR UPPTRÄDANDE

ARTISTER. Det finns några metaforer i materialet som direkt stöder den här synen på

spelet: matchen, eller en del av den, kan kallas för show, på finska används varianterna

esitys (en show) och näytös (en akt).  Det  är  naturligt  att  söka  paralleller  till  den  här

aspekten av spelet från andra underhållande aktiviteter, sådana som teater, film och

musik.

I mitt material är termen roll, tillsammans med den finska motsvarigheten rooli, den

vanligaste metafor som hör till den här kategorin. För skådespelaren berättar rollen

hurdan person han eller hon spelar, för ishockeyspelaren eller tränaren berättar rollen

vilken uppgift han har i laget:

Ex.81. Min roll är  bara att  ge dem så bra förutsättningar  för  att  lyckas som möjligt.

(DN 27.2.)

I likheten med i ett skådespel finns det olika roller även i ishockeylaget, t.ex. en

huvudroll och en nyckelroll. Likaså förekommer det vardagliga uttrycket det spelar

ingen roll i ishockeyartiklarna. Andra allmänna metaforer i de svenskspråkiga

tidningarna är en premiär och en från filmterminologin lånad term rysare som används

om en spännande match. Båda orden förekommer också i sammansättningar, t.ex. OS-

premiären, premiärmatchen och finalrysaren. I Dagens Nyheter finns det dessutom mer

innovativa metaforer som inte träffas i de finländska tidningarna. I det följande

exemplet är det fråga om Per-Johan Axelsson som vanligen har en defensiv roll i laget

och som därför sällan står i centrum av uppmärksamhet. I semifinalen lyckas han ända

göra ett mål och assistera ett annat:

Ex.82. Men i går klev ”Pebben” fram i rampljuset på allvar när Tre Kronor tog sig till

OS-final. (DN 25.2.)

Ibland kan ishockey ses som ett drama. Då är det vanligen fråga om spännande och

uppskakande händelser:

Ex.83. Tänk att en trasig klubba skall avgöra en så här stor final. Det om något visar

vilken dramatik idrotten kan bjuda på. (Hbl 27.2.)

Ex.84. Det är sportens drama, en avbruten kompositklubba. (DN 27.2.)
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Ex.85. ”Dramaattisin (det mest dramatiska) oli ratkaisu, jatkossa puumailat

pelaajille.” (HS 27.2.)

Alla exempel hänvisar till samma situation, som var helt matchavgörande. Den är

samtidigt den enda händelse som har gett upphov till att man jämför ishockey med

drama  i  mitt  material.  En  annan  stilart  som  ishockey  jämförs  med  är  en  parodi.  Inte

heller den är någon typisk metafor, utan kräver speciella omständigheter för att tas i

bruk. I materialet är det bara en läggmatch mellan Sverige och Slovakien som blir något

av en parodi på ishockey.

Ishockey har också lånat in några ord från musikens fält. De här metaforerna skiljer sig

från varandra ganska mycket i tidningarna. I Hufvudstadsbladet är alla musikmetaforer

sådana som inte är typiska speciellt för ishockeyspråket, utan används ofta i

allmänspråket. Exempel på dessa metaforer är en duo, en takt och en rytm. Också i

Helsingin Sanomat används några motsvarande bleknade metaforer, t.ex. termen tahti

(en takt). Dessutom förekommer det några nyare metaforer. Exempel 88 jämställer

spelet med en orkester och berättar att Mats Sundin leder hela orkestern. Den bekanta

melodin i exempel 87 syftar i sin tur på att Koivu och Selänne spelar bra tillsammans

redan i början av turneringen. Till skillnad från i de finländska tidningarna saknar

Dagens Nyheter helt och hållet bleknade metaforer som har hämtats från musikens fält

och har bara några få belägg på musikmetaforer. Exemplen är unika i materialet.

Ex.86. Lidström skulle ha dirigerat det svenska försvarsspelet i Turin tillsammans

med Mattias Nordström. (DN 16.2.)

Ex.87. Tuttu sävel (en bekant melodi) löytyi heti. (HS 16.2.)

Ex.88. Ruotsin ykkösketjun laitahyökkääjä Mats Sundin heilutti ottelussa

tahtipuikkoa (viftade med taktpinnen). (HS 23.2.)

Som helhet är underhållningsmetaforerna en mindre kategori än många andra, även om

den strukturella metaforen ISHOCKEY ÄR UPPTRÄDANDE ARTISTER känns

välmotiverad. Metaforer som kommer från skådespels- eller filmsammanhang är

vanligast och de mest innovativa i Dagens Nyheter, men samtidigt innehåller tidningen

bara få musikmetaforer. I Helsingin Sanomat och Hufvudstadsbladet är fördelningen

mellan skådespels- och musikmetaforerna jämnare, men metaforerna i

Hufvudstadsbladet är lite mer bleknade.
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4.9 Naturvetenskapsmetaforer

Fysik ligger till grund för många uttryck i allmänspråket och detsamma gäller

ishockeyspråket. Det är inte överraskande eftersom naturlagar och andra fenomen som

hör  hemma  på  fysikens  område  är  närvarande  hela  tiden  och  överallt.  Ishockey  utgör

inget undantag, utan fysikens påverkan sträcker sig även till rinken. Den strukturella

metafor som jag har konstruerat på basis av metaforerna i den här kategorin lyder

ISHOCKEY ÄR ETT NATURVETENSKAPLIGT FENOMEN, eftersom det då är

möjligt att ta med också de få belägg som har att göra med kemi.

Fysikens termer som är vanliga i materialet är till exempel press och tryck: ett lag kan

sätta hårt tryck på motståndarna och ha den sista pressen, alltså göra sitt yttersta för att

vinna. Också termerna energi och kapacitet har ursprungligen använts inom fysikens

område men förekommer numera i olika sammanhang. De ovannämnda exemplen

används i de båda svenskspråkiga tidningarna, men deras finska motsvarigheter paine,

energia och kapasiteetti förekommer inte i materialet. Däremot finns metaforen effektiv

samt den finska termen tehokas med i alla tidningar. Metaforen är ändå väldigt bleknad,

till och med ordboken ger den betydelsen ”som snabbt eller ofta når avsett resultat”

(Svensk ordbok, 1999). Den är ändå en avledning av ordet effekt,  som tydligare  är  en

fysikmetafor med definitionen ”energiomsättning per tidsenhet”. Metaforen intensitet

används i de finländska tidningarna men inte i Dagens Nyheter och dessutom finns det

några metaforer i varje tidning vilka inte påträffas i de andra tidningarna. Nästan alla av

de här metaforerna är bleknade, t.ex. sådana som voima (kraft) eller spänning, och det är

väl inte många människor som faktiskt kommer att tänka på att spänning är skillnad i

elektrisk potential.

Eftersom termodynamik är ett av fysikens delområden räknar jag även exempel som

berättar någonting om temperatur och förändringar i den till fysikmetaforerna. Även om

ishockey är en vintersport skildrar värmen och hettan den bättre än kylan. En kedja kan

till exempel vara glödhet, och i finskan används uttrycket käydä kuumana (gå varm) när

en spelare blir lite för upphetsad av spelhändelserna. Värme och hetta uttrycker vanligen

något positivt, med undantag av det nämnda uttrycket käydä kuumana samt uttrycket

brända chanser, där verbet brända närmast  är  en  synonym till  att  förstöra.  I  de  andra

exemplen i materialet är det eftersträvansvärt att få något kallt att bli varmare:

Ex.89. Han var en lugn spelare, men ibland tände han till ---. (Hbl 16.2.)
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Ex.90. Henkilökohtaiset tunnustukset eivät minua lämmitä (värma). (HS 27.2.)

Metaforerna värma och tända förekommer i de båda finländska tidningarna men inte i

Dagens Nyheter som också annars mindre ivrigt förespråkar värme och hetta i

ishockeysammanhang än Hufvudstadsbladet och Helsingin Sanomat. I Dagens Nyheter

förekommer däremot den enda metaforen som tillför kyla till spelet. Om en spelare

kommer  in  från kylan har han kanske kallats till turneringen som reserv och det är

möjligt att han inte har spelat på en tid. Därför är hans prestationsförmåga ett

frågetecken.

Vid sidan av fysiken tar Hufvudstadsbladet och Helsingin Sanomat upp kemin i några

sammanhang. Personkemin funkar, och också på finska kan spelarna ha hyvät kemiat

(bra kemi) med varandra. I Helsingin Sanomat förekommer även verben kiteyttää

(kristallisera) och tiivistää (kondensera) som innebär förändring av

aggregationstillstånd och som därför kan räknas höra till kemin eller även till fysiken,

gränsen mellan dem är delvis flytande. Inom naturvetenskaper är det väsentligt att mäta

allt och till den här aspekten tas hänsyn i de båda finländska tidningarna:

Ex.91. Schweiz --- erbjöd ingen millimeterprecis måttstock på den svenska

kapaciteten. (Hbl 23.2.)

Ex.92. Italia ei ollut minkään luokan mittari (mätare) Suomen taidoille. (HS 26.2.)

I de båda fallen fungerar det ena laget som mätare på det andra lagets

prestationsförmåga.

Som naturvetenskapsmetaforer har jag räknat också tekniska metaforer. Tekniken hör

dock inte direkt till naturvetenskaperna utan betyder människans metoder att utnyttja

naturens resurser. Till det behövs vanligen naturvetenskapliga tillämpningar och därför

tar jag upp tekniska metaforer i det här sammanhanget. I materialet kan man hänvisa till

tekniken direkt, som i exemplet tekniska forwarden, men först och främst hör

benämningar på olika apparater till den här kategorin. Sådana metaforer är ganska

sällsynta i materialet. En maskin är det allmännaste i de svenskspråkiga tidningarna och

kan syfta antingen på spelintensitet, en enstaka spelare eller ett lag:

Ex.93. De gick på halv maskin. (Hbl 22.2.)

Ex.94. Jag borde besöka mekanikern för att ta en koll hur maskineriet fungerar. (Hbl

16.2.)

Ex.95. --- Mike Knuble, förra årets poängmaskin i Linköping. (DN 23.2.)
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I exemplen 93 och 95 framhäver maskinmetaforen effektivitet hos syftet, och för med

sig  en  tolkning  om ett  mekaniskt  arbete.  I  exempel  94  är  det  däremot  fråga  om att  en

spelare jämställer sig själv med en maskin. Det finska exempel som ligger närmast de

svenska maskinmetaforerna är käydä kovilla kierroksilla (gå på höga varv) som

vanligen  syftar  på  en  motor,  men  som  i  materialet  används  om  en  spelare.  Andra

tekniska metaforer är enstaka exempel, i Dagens Nyheter talas det några gånger om

radarkompisar och enligt Helsingin Sanomat fungerar en del av spelet automaattisesti

(automatiskt).

Fysiken, kemin och tekniken fungerar som källområden för några ishockeymetaforer,

men det är bara få av dem som används mer än ett par gånger i materialet. I varje

tidning är de metaforer som hör till den här kategorin praktiskt taget lika allmänna, men

det råder också skillnader mellan tidningarna. Hufvudstadsbladet och Dagens Nyheter

delar  de  mest  allmänna  termerna  som  grundar  sig  på  fysiken.  De  är  oftast  väldigt

bleknade metaforer som används också i allmänspråket. I Helsingin Sanomat

förekommer motsvarande termer i lägre grad. I Hufvudstadsbladet och i Helsingin

Sanomat finns däremot metaforer som förknippar ishockeyn med kemin och som har att

göra med att man mäter någonting. De båda tidningarna använder också metaforer som

har att göra med temperaturen, speciellt med värmen och hettan. Sådana metaforer är

däremot sällsynta i Dagens Nyheter. I varje tidning används även sådana metaforer som

grundar sig på maskiner. De är kanske de mest innovativa metaforerna i den här

kategorin, de andra metaforerna är så vanliga också i allmänspråket att de knappast för

med sig något nytt till vårt sätt att uppfatta ishockey.

4.10 Statsmetaforer

Till statsmetaforer har jag räknat alla uttryck som har att göra med regerande, politik

och statens symboler. Dessutom har jag tagit med metaforer som kan förknippas med

rättsväsendet och kyrkan. Rättsväsendet är en institution underordnad staten, och därför

hör det ganska tydligt till den här kategorin. Statens och kyrkans relation är däremot

mindre entydig, men enligt min tolkning finns det inte någon annan kategori som de få

metaforerna med religiösa anknytningar bättre skulle passa till, och därför tar jag upp

dem här. Statsmetaforerna är inte så många i antal, men största delen av dem som finns

är ganska typiska i ishockeysammanhang. Ändå känns det lite djärvt att konstruera den
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strukturella metaforen ISHOCKEY ÄR EN STATLIG AFFÄR, eftersom det är bara

några få aspekter av staten som har överförts till ishockeysammanhang.

En typisk metafor bland statsmetaforerna är verbet regera. Ett lag kan till exempel vara

en regerande OS-mästare eller världsmästare. I svenskan begränsas användningen av

ordet till sådana titlar, medan den finska motsvarigheten hallita används även för att

berätta vilket av lagen som har kontroll över spelet i matchen:

Ex.96. Suomelta vahva avauserä, mutta USA hallitsi (regerade) kahta seuraavaa. (HS

26.2.)

 En annan allmän metafor i de svenskspråkiga tidningarna är en utvisning, vars

grundbetydelse ”att tvinga att försvinna (från visst land eller annat område)” syftar på

en politisk åtgärd (Svensk ordbok, 1999). Metaforen är ett bra exempel på att ett

gemensamt språk skapar likheter mellan Hufvudstadsbladet och Dagens Nyheter, de

finska motsvarigheterna rangaistus och jäähy har inte liknande politiska associationer.

Mer uppenbara statsmetaforer uppstår när en suverän spelare kallas för isens kung eller

världens bästa spelare kallas för hockeyadel.

Om man vill tolka namnen på de båda landslagen, Lejonen (på finska Leijonat) och Tre

Kronor, som metaforer hör de till den här kategorin, med undantag för de exempel som

jag har tagit upp i samband med naturmetaforerna (se s. 33). Namnen är förknippade

med statens symbol, vapen. Å andra sidan är namnen så etablerade och allmänt kända

att de kanske inte alls borde betraktas som metaforer. Båda två används i alla tidningar,

även om Tre Kronor inte är någon allmän benämning i Helsingin Sanomat. Till statens

symboler hör också flaggan och dess färger, som används i spelarnas dräkter. Därför har

jag räknat uttrycken de blågula och den finska motsvarigheten sinikeltaiset i betydelsen

”de svenska spelarna” till den här kategorin. Uttrycket är egentligen en synekdoke, där

en del (färg på klädseln) står för det hela (spelarna). Om det finska laget används inte

den motsvarande konstruktionen de blåvita eller sinivalkoiset.

Från domstolssammanhang har lånats ordet domare och den finska motsvarigheten

tuomari. Det kan nog ifrågasättas om termen är en metafor eller inte eftersom domaren i

domstolen och domaren i rinken har ganska liknande uppgifter, men enligt ordböckerna

hör domarna först och främst hemma i en rättssal (Svensk ordbok, 1999, Kielitoimiston

sanakirja, 2006). I domstolen är ett av domarens redskap en klubba, i
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ishockeysammanhang är klubban spelarnas verktyg. Den allmänna metaforen kan nog

hänvisa även till ett primitivt krig. I domstolen men också mer allmänt på alla andra

möten måste diskussioner och beslut ofta inledas (alustaa), och detsamma gäller mål.

Slutligen införs beslutet i protokollet, och i likhet med det införs målet i målprotokollet.

I Dagens Nyheter och i Helsingin Sanomat finns några metaforer som har lånats in från

religiösa sammanhang. Hufvudstadsbladet förhåller sig till ishockey lite mindre

fanatiskt och jämställer inte spelet med religion på något sätt. De få belägg som

förekommer i materialet är väldigt bleknade, sådana som mantra och manna (manna),

och det är säkert inte klart för alla att termerna egentligen betyder ”helig vers”

respektive ”himlagiven, brödliknande föda” (Svensk ordbok, 1999). Den enda metaforen

som har använts på ett lite mer innovativt sätt finns i Dagens Nyheter:

Ex.97. Detroitbacken anser att Gustafsson predikar ett annat spel än sina föregångare

---. (DN 26.2.)

I exemplet jämförs tränaren med en präst som predikar inför församlingsmedlemmar, i

detta fall spelarna, om hur de skall bete sig.

Statsmetaforerna är allmännast i Dagens Nyheter. De vanligaste metaforerna

förekommer i varje tidning, eller åtminstone i två av dem, men största delen av de

mindre vanliga påträffas enbart i Dagens Nyheter. Källområdena för metaforerna är

likadana i varje tidning, med undantag för religionen, som har motiverat några

metaforer i Dagens Nyheter och Helsingin Sanomat, men inte i Hufvudstadsbladet.

4.11 Metaforer från andra sportgrenar

Ishockey kan talas om med termer som hör ihop med andra sportgrenar. Det känns

ganska förståeligt att olika sportgrenar lånar in termer från varandra, och ishockey gör

inget undantag i det här avseendet. Det går inte att bilda en enstaka strukturell metafor

som grundar sig på metaforer från andra sportgrenar, utan varje gren som fungerar som

källa måste betraktas separat. På basis av mitt material finns det inte någon enstaka

sportgren som skulle vara en speciellt populär källa till metaforer. Boxning skulle ha

varit en sådan om jag inte hade tagit upp kampmetaforer i samband med krigsmetaforer.

Även bilkörningsmetaforer i samband med resemetaforer är allmänna, och skulle kunna

förknippas med motorsport. Enligt min mening syftar de ändå mer på vanlig bilkörning

än någon tävling.
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I Dagens Nyheter är hänvisningar till andra sportgrenar väldigt sällsynta. Jag har hittat

bara ett exempel där matchen mellan Finland och Sverige kallas för en finnkamp, en

term som vanligen betyder en landskamp i friidrott. I Hufvudstadsbladet och i Helsingin

Sanomat är exemplen flera och ofta likartade i de båda tidningarna. Kortspelet har

motiverat ett par metaforer i Hufvudstadsbladet och i Helsingin Sanomat. Man kan

visserligen  ha  olika  åsikter  om  huruvida  kortspel  räknas  som  sport  eller  inte,  men

åtminstone professionella kortspelares spel innehåller så många likadana element som

andra sportgrenar att det lätt kan tolkas som sport.

Ex.98. Men i andra perioden rasade det italienska korthuset samman. (Hbl 17.2.)

Ex.99. --- Leijonat pelasi ilman maalivahti Antero Niittymäkeä, ja heitti jäälle kaikki

ässänsä (alla av sina ess). (HS 27.2.)

Om laget eller lagets spel kallas för korthus berättar det kanske något om spelets

stabilitet och nivå. Samtidigt innebär jämställningen mellan korthuset och laget ett

antagande att spelarna då är spelkort. Det kommer fram i exempel 99 där laget kastar

sina ess, sina bästa kort, alltså sina bästa spelare på bordet, eller på isen. I en

ishockeymatch kan det också finnas en trumf som hjälper ett av lagen vidare. Trumfen

kan till exempel vara ett bra fungerande spel i numerärt överläge.

Andra sportgrenar som har lånat termer till ishockeyartiklarna i både Hufvudstadsbladet

och i Helsingin Sanomat är cykling, dykning och boxning.

Ex.100. För oss återstår sista etappen av våran Tour de Turin. (Hbl 26.2.)

Ex.101. Svenskarna beskylldes för bristande inställning då de djupdök mot Ryssland

med 0 – 5. (Hbl 19.2.)

Ex.102. Ruotsi otti tylysti lukua (gick ned för räkning) Venäjää vastaan B-lohkossa.

(HS 17.2.)

I Helsingin Sanomat finns det samma dag en helt motsvarande kommentar som exempel

100 försedd med förklaringen att de finländska spelarna kallar turneringen för Tour de

Turin i likhet med cykling. Det är en välmotiverad jämförelse, båda tävlingarna går

framåt etapp för etapp och alla vet att om man deltar i cyklingstävlingen Tour de France

kan man inte vara vinnare förrän också den sista etappen, i det här fallet finalen, är

avklarad. Att de finska spelarna har kommit på den här metaforen förklarar att den

förekommer i de båda finländska tidningarna men inte i Dagens Nyheter. Exempel 101

och 102 syftar båda på en och samma match mellan Sverige och Ryssland vilken blev
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en total förnedring för Sverige. Enligt exempel 102 är Ryssland nära att slå Sverige

knockout och metaforen syftar så tydligt på boxning att jag inte har tagit upp den i

samband med andra kampmetaforer utan här. Djupdykning i exempel 101 visar att

Sverige verkligen är på botten. Samtidigt är exemplet ett bevis på den orienterande

metaforen BRA ÄR UPPÅT, annars skulle det inte vara så dåligt att befinna sig på

botten. Också på finska kan man sukeltaa (dyka) men verbet syftar vanligen på att en

spelare faller omkull med avsikt efter att ha blivit hakad. På så sätt kan han skaffa en

utvisning åt motspelaren. I de båda finländska tidningarna finns det även unika

metaforer lånade från andra sportgrenar. Ett lag kan till exempel surfa genom en lätt

match eller painia kiekosta (brottas med pucken).

Metaforer lånade från andra sportgrenar är betydligt mera typiska för de finländska

tidningarna än för Dagens Nyheter. Det är till och med lite överraskande att det nästan

inte alls finns sådana metaforer i Dagens Nyheter, men det kan också vara en ren

tillfällighet. Största delen av de metaforer som finns i Hufvudstadsbladet och i

Helsingin Sanomat har gemensamma källområden. Sportgrenar som innebär ett

kampmoment passar naturligtvis bra i ishockeysammanhang, men det är lite

överraskande att alla sportgrenar som förekommer som källor till metaforer är

individuella sporter, ingen lagsport har lånat termer till ishockeyn. Orsaken kan vara att

många slagsporter delar en del av termerna och att det inte är någon idé att låna de

kvarstående separata termerna.

4.12 Övriga metaforer

Det finns många metaforer som inte passar in i de ovanstående kategorierna. I princip

skulle det vara möjligt att placera nästan vilken metafor som helst i nästan vilken

kategori som helst med lämpliga utvidgningar av kategorier och med goda förklaringar,

men jag har försökt att hålla måtta vid kategoriindelningen. Alldeles för många gränsfall

och mångtydiga val skulle urvattna analysen så att de kategorier som skapats inte skulle

vara mer än en grupp olika metaforer med någorlunda likheter. Då skulle grupperna

troligen inte ha någonting att göra med vår uppfattning om ishockey. Likaså skulle det

vara möjligt att skapa nya kategorier så att alla metaforer skulle passa in i dem, men

med hänsyn till mitt syfte skulle det inte heller vara förnuftigt. Det finns massor av

enstaka metaforer som förekommer bara några gånger i materialet och som inte hör ihop

med andra metaforer. Om jag skapade kategorier på basis av bara ett eller två belägg
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skulle det kännas litet tvivelaktigt att påstå att ishockey är strukturerad med hjälp av

sådana kategorier.

Bland de övriga metaforerna finns även sådana metaforer som kan förknippas med

andra metaforer i materialet, men som är så få i antal att jag har låtit bli att bilda en egen

kategori för dem. I varje tidning förekommer till exempel metaforer som har att göra

med skolan eller med bildningen i allmänhet. De tydligaste exemplen som har hämtats

från skolsammanhang finns i de svenskspråkiga tidningarna där metaforen klass syftar

på kvalitet:  ett  land kan visa enorm klass eller vara av världsklass eller OS-klass. Om

spelet inte flyter får laget en läxa att lära. Olika skolämnen finns presenterade i

materialet i en liten omfattning: en spelare som är bra på att förutse kommande

spelsituationer sägs läsa spelet och termerna faktor och sektori (sektor) förekommer

traditionellt i matematikiska sammanhang. Detsamma gäller också olika siffror, men

inom ishockeyn syftar femman ändå på de fem spelare som befinner sig samtidigt på

isen och den finska motsvarigheten viitonen berättar i sin tur hur lång tid en utvisning

tar. De är ändå så gott som alla exempel som kan förknippas med skolan. Eftersom

exemplen är så få har jag inte velat jämställa skolmetaforer med andra kategorier som

får  stöd  av  ett  mångsidigare  urval  av  metaforer.  Dessutom  är  alla  metaforer  som  har

lånats ut från skolsammanhang bleknade och säger därför praktiskt taget ingenting om

ishockey.

En del av metaforerna som jag inte har kunnat kategorisera är väldigt allmänna, men

kan inte förknippas med andra metaforer i materialet. Allmänna metaforer är till

exempel en kedja och en länk, till exempel i kedjans tredje länk, tillsammans med deras

finska motsvarigheter ketju och lenkki. Eftersom de tre anfallsspelare som är samtidigt

på isen kallas för en kedja, hör metaforen till de mest allmänna i materialet. Metaforen

framhäver samhörighet mellan spelarna och innebär en tolkning att det inte räcker att en

spelare är strålande eftersom han bara är en länk i kedjan. Ett annat exempel på vanliga

men enstaka metaforer är verbet hålla som  är  ett  litet  oklart  fall  och  gäller  bara  den

svenskspråkiga delen av materialet. Verbets grundbetydelse är ”utsätta för ett fast tag”

(Svensk ordbok 1999). Om alla andra betydelser räknas som metaforer är verbet en

väldigt vanlig metafor i artiklarna, målvaktens spel kan hålla och han kan hålla nollan,

också ett helt lag kan hålla under pressen.
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Många av de metaforer som jag inte har kunnat dela in i kategorier är adjektiv. Adjektiv

kan  vanligen  beskriva  många  slags  substantiv,  och  därför  är  det  inte  alltid  lätt  att

bestämma om de har använts metaforiskt eller inte. Sådana adjektiv som jag har tolkat

som metaforer och som används i alla tidningar är hård, lätt, jämn och vass samt deras

finska motsvarigheter kova, kevyt, tasainen och terävä. Hård är  en  ganska  sällsynt

metafor medan kova används i många sammanhang: kova maalintekijä (en hård

målskytt), kova pettymys (en hård besvikelse), kova yksilö (en hård individ). Lätt och

jämn är ovanligare metaforer medan vass används flitigt i tidningarna, spelarna är av

vasst slag och skapar vassa chanser och ibland ställer de sig emot världens vassaste

motståndare. På finska kan spelarna till exempel luistella terävästi (åka skridskorna

vasst). I de svenskspråkiga tidningarna förekommer två vanliga metaforer tung och

darrig. Speciellt tung har många användningsmöjligheter, en match kan vara tung,

likaså en besvikelse och en titel. Även benen kan vara tunga. Om målvakten inte spelar

så bra är han darrig även om han inte direkt darrar. Dagens Nyheter och Helsingin

Sanomat delar den allmänna metaforen stor. På finska förekommer varianterna iso och

suuri: de stora spelarna, iso peli (ett stort spel), suuri tapahtuma (ett stort evenemang).

Dessutom förekommer det massor av ovanligare exempel som ofta påträffas bara i en av

tidningarna.

I samband med kategoriindelningen har jag bara fäst uppmärksamhet vid de strukturella

metaforerna. Några av de strukturella metaforerna har även innehållit element av

orienterande och ontologiska metaforer. En del av metaforerna som inte passar in i

kategorierna hör till dessa två andra underkategorier av metaforerna, och för att fullfölja

min analys tar jag exempelmässigt upp några av dem här. De tydligaste fallen av de

orienterande metaforerna kan förknippas med distinktionen uppåt – neråt:

Ex.103. Westerlund trodde inte laget föll på fysiken ---. (Hbl 27.2.)

Ex.104. Och som vi har väntat på att han ska resa sig upp i  en  riktig  turnering  ---.

(DN 27.2.)

Ex.105. T ekki nousi (lyfte sig) vielä kamppailuun mukaan ---. (HS 25.2.)

En spelare eller ett lag kan resa sig upp eller lyfta sig. Även metaforen topp hör till de

orienterande metaforerna, laget kan till exempel spela på topp. Det andra alternativet är

att laget faller.  Uppåt  betyder  någonting  positivt,  en  spelare  eller  ett  lag  förbättrar  sitt

spel, medan neråt betyder förlust, alltså någonting negativt.
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Båda strukturella metaforer som jag har presenterat i samband med människometaforer

baserar sig på personifiering och är därför exempel på de ontologiska metaforerna. I

materialet finns det även exempel på ontologiska metaforer av ett annat slag. De är

vanligare i de finländska tidningarna än i Dagens Nyheter och med dem är det vanligen

fråga om att antingen spelet eller laget ses som enhet och materia:

Ex.106. Finland hade inledningsvis lite svårt att få grepp om matchen. (Hbl 16.2.)

Ex.107. Mästerliga ryssar knäckte Tre Kronor. (Hbl 17.2.)

Ex.108. Leijonat mursi (bröt) Kanadan avauserässä. (HS 21.2.)

Ex.109. Leijonissa Ruudulla on paikka nelosketjussa, jonka tehtävä on rikkoa

(krossa) vastustajan peli ja – huumori. (HS 18.2.)

I exempel 106 tar spelarna ett grepp om matchen, vilket förutsätter att matchen är

någonting konkret och materiell. De andra exemplen bevisar att det är möjligt att bryta

ett annat lag eller dess spel. Också det innebär en förutsättning att laget och spelet består

av materia. Utöver de ovanstående exemplen kan laget till exempel krossas och spelet

trasas sönder. Även i Dagens Nyheter förekommer motsvarande ontologiska metaforer,

men de handlar inte om spelet eller laget utan mindre detaljer i spelet. Det är till

exempel möjligt att bryta trenden eller knäcka en enstaka spelare.

5 AVSLUTANDE DISKUSSION

I avslutningskapitlet sammanfattar och diskuterar jag de viktigaste resultat som jag har

fått. Jag tar också fram några frågor som jag har stött på under arbetets gång.

Metaforerna har ansetts ha olika funktioner under åren, och synen på dem har varierat i

takt med allmänna språkteoretiska preferenser. Under en lång tid rådde en uppfattning

om att metaforerna bara är språkliga och stilistiska medel vars uppgift är av dekorativ

eller retorisk art. Under senare tid har metaforernas kognitiva funktioner fått mer stöd,

och de kognitiva funktionerna har blivit helt centrala med Lakoffs och Johnsons

metaforteori. Enligt teorin är metaforen en viktig del av vårt konceptuella system.

Metaforen är ett medel som vi använder för att strukturera vår uppfattning, och ofta är

det så att mer konkreta och bekanta begrepp används för att strukturera mer abstrakta

begrepp, vilket leder till att metaforen också kan öka vår förståelse för det abstrakta.

Ishockey är kanske inte det mest abstrakta begreppet i världen, men alla som har

någorlunda erfarenheter av sportspråket och vet någonting om metaforer har säkert lagt
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märke till att språket innehåller massor av metaforer, vilket gör ishockeyspråket till ett

intressant objekt för metaforforskningen. Jag har valt att koncentrera mig på att utreda

hurdana strukturella metaforer det är möjligt att konstruera på basis av metaforerna i

ishockeyartiklarna. Med andra ord är det fråga om att undersöka hurdana begrepp som

används för att strukturera vår uppfattning om spelet. Som material har jag använt de

ishockeyartiklar i Hufvudstadsbladet, Dagens Nyheter och Helsingin Sanomat som

skrevs under de olympiska spelen i Turin år 2006.

Den överlägset viktigaste strukturella metaforen på basis av mitt material är

ISHOCKEY ÄR KRIG. Krigsmetaforerna är mycket allmänna i ishockeytexter och

ligger till grund för de flesta av ishockeyns facktermer. Det skulle inte ens vara möjligt

att tala eller skriva om ishockey utan dessa termer, och många olika delområden av krig

har påverkat metaforerna i materialet. De andra strukturella metaforerna får stöd av ett

betydligt mindre antal metaforiska uttryck i materialet, men ändå kan de lyckas bilda

sammanhängande struktureringar av spelet. Även om antalet olika metaforiska uttryck

är förhållandevis litet i vissa kategorier, används många av uttrycken otaliga gånger i

artiklarna, och därför kan även de mindre kategorierna vara betydelsefulla för

ishockeyspråket. Källdomänerna för de strukturella metaforer som jag har konstruerat

utöver krig är resa, ekonomi, natur, människa, hem, mat, underhållning,

naturvetenskaper, stat och andra sportgrenar.

Att krigsmetaforerna dominerar i materialet är inte överraskande. Många

undersökningar har redan tidigare bekräftat att krigsmetaforer är typiska för

sportspråket, och dessutom känns de välmotiverade eftersom det är fråga om en slags

tävling både i sport och i krig. De andra kategorier som jag har skapat innehåller inte

heller stora överraskningar. Till exempel en resa används allmänt för att strukturera vår

uppfattning om livet och därför är det bara logiskt att använda den även om mindre

avsnitt av livet, i det här fallet om en ishockeyturnering. Människan är i sin tur ett så

pass bekant begrepp för oss alla att hon är en lämplig källa till metaforer i olika slags

sammanhang, medan ekonomin hör ihop med ishockeyn också utan några metaforer,

vilket gäller även underhållning. Vid första tanken kan till exempel natur och mat

kännas som lite mer oväntade källdomäner för strukturella metaforer, men på basis av

exemplen ur materialet har det ändå varit ganska lätt att konstruera dessa strukturella

metaforer.
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Jämfört med de tidigare undersökningar som jag har presenterat i inledningskapitlet har

jag fått ganska likartade resultat. De kategorier som Suomela och Kähö har konstruerat

är i många fall desamma som mina, eller kan åtminstone jämställas med underkategorier

som hör till någon strukturell metafor. Detsamma gäller de strukturella metaforer som

Sorvali presenterar, även om de är färre till antalet.

Några av kategorierna som jag har skapat är mer sammanhängande än andra, och det

har vanligen varit ganska lätt att komma åt de strukturella metaforerna bakom sådana

sammanhängande kategorier. Några kategorier är oenhetligare och inte så uppenbara,

utan kan innebära olika slags metaforiska uttryck med förklaringar och vissa

utvidgningar av det ursprungliga källbegreppet. I de flesta fall har det ändå varit möjligt

att konstruera flera strukturella metaforer som kan förknippas med samma

huvudbegrepp. Många kategorier är också koherenta med varandra så att ett metaforiskt

uttryck kan ge stöd åt mer än en strukturell metafor.

En intressant fråga är om de strukturella metaforer som jag har konstruerat kompletterar

varandra eller konkurrerar med varandra. Till exempel det sätt som den strukturella

metaforen ISHOCKEY ÄR KRIG strukturerar ishockeyn på skiljer sig ganska mycket

från det synsätt som vi kan få med hjälp av den strukturella metaforen ISHOCKEY ÄR

UNDERHÅLLNING. Om vi däremot jämför källdomänerna människa, hem och mat är

relationen mellan dem kanske mer kompletterande än uteslutande.

Enligt min åsikt har jag nått mitt syfte att undersöka hurdana strukturella metaforer som

är typiska för ishockeyspråket, åtminstone om ishockeyspråket avgränsas till att bestå

av de tidningsartiklar som jag har använt som material i undersökningen. De strukturella

metaforerna är ändå bara min egen tolkning av materialet, inte någon absolut sanning,

och som alla tolkningar kan också min kategoriindelning ifrågasättas. Indelningen har

ändå fungerat bra i mitt material, även om metaforerna säkert skulle ha kunnat

kategoriseras också på något annat sätt.

Jag har varit tvungen att göra mina egna tolkningar även i andra skeden av arbetet. Man

måste  till  exempel  ta  hänsyn  till  att  mitt  kriterium  på  vilka  ord  som  är  metaforer  och

vilka som inte är det har varit ordboksrelaterat så att jag har tolkat ordet som metafor

om det har använts i någon annan betydelse än i den första som ordboken ger. För det
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första har jag själv kommit till det här kriteriet eftersom metaforlitteraturen inte erbjuder

några konkreta svar på eller metoder för sådana frågor. För det andra har det i många

fall varit nödvändigt att använda subjektiv tolkning. Det är inte alltid så att källområdet

för metaforen har att göra med den första betydelsen som ordboken ger, utan det är

möjligt att ordet först har lånats ut till något annat område och efter det till

ishockeysammanhang. I sådana fall är det, enligt min åsikt, motiverat att anse det andra

området som källan till metaforen i stället för det som ordet ursprungligen har betytt. Ett

exempel på detta är den finska metaforen ottaa lukua (gå ned för räkning). Den första

betydelsen för ordet luku (siffra) har att göra med nummer men hela frasen har lånats in

från den terminologi som hör till boxning, varför jag har räknat uttrycket till metaforer

från andra sportgrenar.

Under arbetets gång har jag många gånger funderat på den teoretiska referensramen och

om den är förnuftig i det här sammanhanget, med andra ord om de strukturella

metaforer som jag har konstruerat verkligen berättar någonting om hur vi uppfattar

spelet och ökar vår förståelse för det. Det är lätt att konstatera att vissa strukturella

metaforer lyckas göra det bättre än andra. I allmänhet tycker jag att många av de

strukturella metaforerna verkligen strukturerar vårt sätt att tänka på ishockey, men en

annan fråga är om den här struktureringen verkligen hjälper oss att förstå ishockey

bättre. Ishockeyn är ju inte ett så abstrakt eller obekant tema att det inte skulle vara

möjligt att förstå spelet direkt. Ett faktum som också strider mot teorin är att olika

sportgrenar också fungerar som källdomäner till strukturella metaforer som används i

andra sammanhang. Om de strukturella metaforerna ökar förståelsen för det abstrakta

borde källdomänerna enligt teorin förstås direkt, utan metaforer, vilket inte är fallet med

ishockeyn eller andra sportgrenar.

Utgående från antagandet att de strukturella metaforerna verkligen påverkar vår

uppfattning om ishockey är det intressant att fundera på om begreppen från

källdomänerna används medvetet eller omedvetet för att strukturera vår syn på spelet.

Till exempel när det gäller krigsmetaforerna är största delen av metaforerna etablerade

och de hör till ishockeyns centrala facktermer vilket gör att de används automatiskt. En

del är innovativa och som jag har konstaterat i samband med dem är det ofta sådana

metaforer som får ishockeyn att kännas som krig. På samma sätt har jag kommenterat

många andra kategorier som innehåller mindre vardagliga metaforer. Vid några
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kategorier har det varit alldeles klart att metaforerna har använts medvetet för att

förklara någonting om spelet för läsarna, vilket är fallet till exempel med metaforer som

använder byggnader för att visa spelarnas betydelse för laget. Eftersom innovativa

metaforer medför någonting extra till det vanliga sättet att tala eller skriva om ishockey

känns det vid första tanken som om det är just de som påverkar vårt sätt att uppfatta

ishockeyn med hjälp av andra begrepp. Men vid närmare eftertanke och också enligt

Lakoffs och Johnsons teori är det just tvärtom: de etablerade metaforerna som kan

användas automatiskt är de som bevisar att bakomliggande strukturella metaforer är en

del av vårt konceptuella system, och därför är det just sådana metaforer som påverkar

vårt sätt att uppfatta spelet.

Mitt andra syfte har varit att undersöka om det finns skillnader i metaforiken i de

undersökta tidningarna. Vid kategoriindelningen har jag tagit upp skillnader som jag har

noterat, men i många fall är de ganska små. I inledningskapitlet har jag tagit fram några

möjliga faktorer som kan påverka resultaten, ett gemensamt språk i Hufvudstadsbladet

och Dagens Nyheter och en gemensam kultur bakom de finländska tidningarna, och

dessa faktorer tycks verkligen påverka resultaten i någon mån. Ett intressant exempel på

skillnader mellan de finländska tidningarna och Dagens Nyheter är jaktmetaforer. De

används flitigt i de finländska tidningarna men inte i Dagens Nyheter. Det är lite

överraskande eftersom det ändå är fråga om en kategori som känns som en välmotiverad

källa till metaforer, vilken även får stöd av andra undersökningar som har gjorts om

metaforer i sportspråket. Dessutom antar jag att man jagar även i Sverige så att detta

inte kan vara en förklaring till att sådana metaforer saknas i Dagens Nyheter. Självklart

kan det vara fråga om en ren tillfällighet, eller det kan också vara möjligt att svenskarna

inte använder jakt som hjälpmedel för att strukturera sin uppfattning om ishockey. De är

de enda förklaringar som jag kan komma på angående den här skillnaden.

Vissa likheter mellan Helsingin Sanomat och Hufvudstadsbladet kan förklaras med att

metaforen har använts av en finsk spelare eller tränare och då har den naturligtvis

uttryckts på finska. I sådana fall är det klart att metaforen i fråga inte påträffas i Dagens

Nyheter, eftersom det är ju ganska sannolikt att de svenska journalisterna inte förstår

finska. Även om finskan skapar vissa likheter mellan de finländska tidningarna,

påverkar ett gemensamt språk i Hufvudstadsbladet och Dagens Nyheter betydligt mer.

Tidningarna ligger många gånger ganska nära varandra eftersom de båda skriver på
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svenska.  Det  är  naturligt  att  ett  gemensamt  språk  förorsakar  likheter,  eftersom  vissa

termer är etablerade i språket och kan uttryckas på något annat sätt i ett annat språk, i

det här fallet finskan. Exempel på sådana termer är en trupp och en utvisning.

Materialet  är  ändå  ganska  litet  och  så  gott  som  alla  skillnader  kan  bero  på  det.  I  de

svenskspråkiga tidningarna används till exempel några sådana källdomäner för

metaforerna som saknar motsvarighet i Helsingin Sanomat, även om jag vet att

motsvarande uttryck används också i finskan i samband med ishockey. Ett exempel på

detta är metaforer som baserar sig på väderlek. Sådana metaforer förekommer både i

Hufvudstadsbladet och i Dagens Nyheter men inte i Helsingin Sanomat. Ändå är det

helt möjligt att det också på finska sataa laukauksia (regnar skott). Tillfälligheten spelar

alltså en stor roll, och det är helt möjligt att vissa termer bara inte råkar förekomma i

artiklarna även om de annars skulle användas i motsvarande sammanhang. Man måste

även ta hänsyn till att varje tidning har bara några journalister som har skrivit artiklarna,

och därför kan skillnaderna bero på skribenternas personliga stil.

Om man tänker på resultatens betydelse känns det kanske lite vågat att påstå att min

undersökning skulle berätta någonting väsentligt om vår uppfattning om ishockey. Jag

tycker ändå att den presenterar ett möjligt sätt att tolka hur vår uppfattning om spelet

kan ha konstruerats. Även om de strukturella metaforer som jag har skapat inte är någon

absolut sanning om det bakomliggande tankesystemet hoppas jag att läsarna åtminstone

ser ishockeyspråket i ett nytt perspektiv och får en möjlighet att bli medvetna om

metaforer såväl i ishockeyspråket som mer allmänt i språket. Om man blir medveten om

metaforer och bakomliggande medvetna eller omedvetna antaganden om verkligheten,

vilka i detta arbete kallas för strukturella metaforer, kan man bestämma om man vill

dela det synsätt som de strukturella metaforerna förmedlar eller inte. Då behöver man

inte bara acceptera dem utan att ens ifrågasätta dem först.

Som helhet har det varit intressant att syssla med den här undersökningen, och det har

definitivt gett mig ett bredare och mer analytiskt perspektiv på ishockeyspråket. Utöver

det har jag också blivit mer intresserad av att fundera på vårt tankesystem och hur det

fungerar. Eftersom metaforer i sportspråket fortfarande är ett ganska nytt

forskningsområde finns det många möjligheter att fortsätta forskningen inom området.

Mitt syfte har varit ganska strikt begränsat så att jag först och främst bara beskriver
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hurdana strukturella metaforer som används i ishockeysammanhang. Det skulle ändå

vara intressant att forska i vem som använder metaforerna och vad man vill uppnå med

att använda dem i en viss kontext. För att kunna generalisera resultaten eller för att få

mer information om skillnaderna mellan olika språk eller olika länder borde man

analysera ett större material. På basis av ett sådant material som jag har använt kan man

inte dra säkra slutsatser eller göra generaliseringar av resultaten.

Min metaforturnering börjar närma sig sitt slut. Turneringen har varit lång, ibland lite

ansträngande men ändå givande. De första matcherna med förarbete med materialet var

förhållandevis lätta, men som vanligt blev matcherna tuffare när turneringen gick

vidare. De olika tolkningsmöjligheterna var vassa motståndare, och svårigheter att dra

det hela samman i slutet pressade hårt ändå till de sista minuterna. Slutsignalen räddade

mig, och nu är det bara att vänta på prisutdelningen. Lyckligtvis är det här inte något

slut utan nya turneringar får visa vart metaforforskningen är på väg i framtiden.
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BILAGAN: Metaforiska uttryck i ishockeyartiklarna

KRIGSMETAFORER

DN

anfalla
defensiv
drämma
dundra
döda
formation
fullträff
förbundskapten
förlora
förlust
förnedring
försvar
hjälte
kamp
kamratduell
kanon

klubba
kriga
krut
kämpa
ladda
lagkapten
matcha ihjäl
mittzon
motstånd
motståndare
mål
obesegrad
offensiv
reserv
rädda
räddning

seger
segervapen
segrare
skjuta
skott
skytt
slå
stjärnsmällen
sänka
taktik
trupp
träff
veteran
vinna
vinnare
återta kommandot

Hbl

anfall
avancemang
besegra
center
defensiv
döda
elddop
flytta upp positionerna
formation
fullträff
förbundskapten
förlora
förlust
förnedra
förnedring
förpostfäktning
försvar
försvara
försvarare
hjälte

inbrytning
lagkapten
kaliber
kamp
kanon
kapten
klubba
ladda
laddning
livsfarlig
manskap
matcha ihjäl
matchvinnare
motstånd
motståndare
mål
målskytt
offensiv
positionsspel
prickskjuta

reserv
rädda
räddning
seger
skjuta
skott
slå
slåss
strategi
sänka
ta kommandot
taktik
trupp
uppladdning
utmaning
vapen
veteran
vinna
zon



HS

ampua
ase
hyökkäys
hyökkäyskalusto
hyökkääjä
hävitä
iskeä
kahina
kaksintaistelu
kamppailu
kansallissankari
kapteeni
keskittymisrauha
kukistaa
ladata
laukaus
laukoa
lyödä
läpimurto

maali
marssia
NHL-veteraani
osua
osuma
panos
panostaa
pelistrategia
pommi
puolustaa
puolustaja
puolustus
puolustusasetelma
puolustuslinja
reservi
rintama
rivistö
rynnäkkö
taktiikka

taktikoida
taktinen
tappaa
tappio
teilaus
torjua
torjuja
tulittaa
tykittää
upottaa
uroteko
vastustaja
verityö
voittaa
voittaja
voittaminen
voitto
ykköstykki

RESEMETAFORER

DN

framme
gå
halvvägs
kliv
köra
lasta

resa
riktning
skjuts
slutstation
snäpp
steg

tackla
trampa gasen i botten
utväg
väg
vägvisare

Hbl

bensinen är slut
bromsa
gå
halvvägs
kliva
köra
löpa

resa
snäpp
steg
stiga
sätta in en ny växel
tackla
tackling

trestegsraket
uppförsbacke
upptrappning
väg
åka
ånga



HS

ajaa
bensa ei loppunut
eteenpäin
harppaus
hiipiä
jarruketju
jarrupalat
kapteeni
kippari

kulkea
kurssi kääntyy
käydä kovilla
kierroksilla
läpiajo
matka
mennä
ohittaa
pakki

pikakiitäjä
puolivalot
puoliväli
tie
tulla vastaan
varustus
vastaantulija

EKONOMIMETAFORER

DN

assist
assistera
avslut
betala
bekostnad
bjuda
firma
förskott

förtjäna
förtjänst
insats
kvittera
kvittering
leda
ledning
leverera

pris
risk
riskera
satsa
skänka
utdelning
vinst
återgälda

Hbl

affär
behållning
bjuda
dyrköpt
förtjäna
förvaltas

insats
kvittera
ledning
leverera
löna
målkonto

poängbörs
riskera
satsa
signera
spara
sparsam

HS

johtaa
johto
kallis
kurssi kääntyy

loukkaantumisriski
maalipörssi
palvella
panos

pistepörssilukema
saldo
taata



NATURMETAFORER

DN

blixtsnabb
bås
fiska
flyta
guld
gyllene

Lejon
ljus
lysa
lyskraft
silver
sprudla

stenhård
stjärna
storm
topp
toppa

Hbl

blixtsnabb
blåbär
brons
bås
fjärilar i magen
folkstorm
fälla
gedigen
glänsa

guld
gyllene
hagla
jaga
jakt
Lejonen
ljus
nosa
poängplockare

silver
solklar
stjärna
stråla
tam
topp
toppa
visa klorna

HS

aalto
haistaa
harata
hopea
huippu
jyrätä
kaataa
kasvattaa
kaukalo
kenttä

kerätä
kompastuskivi
kulta
Leijonat
leiri
lento
perhostorjuja
pistehai
pronssi
puida

puskea
saalistaa
siipirikkofinaali
sika
takaa-ajaja
turnaustähdistö
tähti
valo
varjo
virveli

MÄNNISKOMETAFORER

DN

ansikte
bita på naglarna
blick
drömspelare
grym

halta
hockeyfeber
huvudturnering
lam
leva

mardröm
profil
sjuk
smart
smitta



sovmorgon
stark
svara

tala
talang
tufft

ung

Hbl

blek
blick
drömkedja
envis
grepp
hisnande
hjärna
hygglig
hårfin

höra
lägga sig
nervös
profilspelare
på fötter
råg i ryggen
se
skärp
stark

stirra sig blind
svar
svida
talang
tuff
vaken
ögonen i ryggen

HS

elää
henki
huimaa
kasvo
katse
kertoa
kuulua

maalin suu
nähdä
ottaa hampaisiinsa
päälaelleen
sielu
suoralta kädeltä
surullinen

syke
syntyä
tuskainen
vastata
vapaat kädet

HEMMETAFORER

DN

fundament
garnityr
grovjobbare
hem
moderklubb
nyckel

nättak
passa
passning
sköta
slita
storstryk

såga
vakta
vårda
värdland

Hbl

bygga
granne
leka
mur
nyckel

passa
passning
rum
skräddarsy
slita

sopa
stökig
stöttepelare
vakta
värd



HS

avain
hioa
hoitaa
isäntä
jauhaa
karuselli
käänne
lukko

muuri
napauttaa
naputtaa
puhdas
pyyhkiä
ratketa
sauma
siivota

tahkota
takoa
tuki
työkalu
vahti
valaa

MATMETAFORER

DN

anrättning
bitter

krydda
krydda

suga

Hbl

färskvara
hungrig
mosa
munsbit

mustig
mätt
servera
sjuda

smälta
suga

HS

keittää
kokkaaja
kypsyttää
maaliherkku
maistaa

mauste
mättää
sulattaa
suupala
syöttää

syöttö
vispata
välipala

UNDERHÅLLNINGSMETAFORER

DN

dirigera
drama
finalrysare
parodi

premiär
rampljus
roll
scenario

show
specialkomponerad
trumma



Hbl

dramatik
duo
premiär
roll

rysare
rytm
sologenombrott
takt

tempo
trio

HS

draama
dramaattinen
esitys
helisemässä

näytös
rooli
sooloilu
sävel

tahti
tahtipuikko

NATURVETENSKAPSMETAFORER

DN

effektiv
energi
fokus
kapacitet
kugghjul

kyla
maskin
press
pressa
radarkompis

spänning
tryck
tät
värmning

Hbl

belasta
belastning
brända
effektivitet
energi
glödhet
ineffektiv
inställning

intensitet
kapacitet
maskin
maskineri
mekaniker
måttstock
personkemi
press

teknisk
tända
tät
varningssignal
värma
värme

HS

automaattinen
hehkuttaa
intensiteetti
kammeta
kemia
kierros
kiteyttää

kokoonpanomuutos
käydä kuumana
lämmittää
mittari
rikkomuskirjo
sytyttää
teho

tehokas
tiivis
tiivistää
voima
vääntö



STATSMETAFORER

DN

blågula
damkronorna
domare
hockeyadel
klubba
kris

kultstatus
kung
Lejonen
mantra
målprotokoll
predika

regera
slott
Tre Kronor
utvisa
utvisning

Hbl

domare
klubba
kris
Lejonen

propagandahockey
regera
stämpla
Tre Kronor

utvisa
utvisning

HS

alustaa
hallita
Leijonat
maalivahtilegenda

manna
ruotsalaistuomari
suitsuttaa
suomalaishallinta

sinikeltaiset
todistaa
Tre Kronor

METAFORER FRÅN ANDRA SPORTGRENAR

DN

finnkamp

Hbl

djupdyka
knock
korthuset

lättviktare
sista etapp
surfa

tennis
Tour de Turin
trumf

HS

lentävä lähtö
ottaa lukua
painia

sukeltaa
valtti
viimeinen etappi

ässä



ÖVRIGA METAFORER

DN

bryta
darrig
djup
falla
gigantisk
hålla
hård
höja
jättebacken
kedja
klang
knäcka
krama
lossna

lyfta
länk
lätt
magisk
markering
ojämn
resa upp sig
seg
sida
sjunka
skakig
släppa
snabb
spräcka

stor
stå
ställa upp
säker
tappa
trubbig
tung
täcka
utsida
vass
vika
över

Hbl

avskärma
blockering
bryta
darrig
falla
form
frågetecken
genombrott
haka fast
hålla
hård
hänga
höja
jämn
kedja
klar
klämma

knäcka
krossa
lida
lång
länk
lätt
lös
markering
milsvid
mjukstart
peta
punktera
rada upp
resa sig
rämna
skaka
skrälla

skärpa
smälla
stryka
stöta
svag
säker
sönderryckt
tappa
transportsträcka
trasa
tung
vass
öppna
ösa
över



HS

alla
edellä
haaste
hahmo
heilua
heittää
herra
iso
jakaa
kaatua
kaivaa
ketju
kevyt
kohottaa
kova
koventua
kurkottaa
kärki
kääntyä
laskea
lenkki

lohkaista
lohko
lähemmäksi
maalivahtikuvio
murskaava
murtaa
nipistää
nippu
nostaa
nousta
painaa
painua
pilkistää
potkia
pudota
pudottaa
puolustusvire
purkaa
pursua
päästää
rikkoa

rutistus
sitkeä
suuri
takana
tasainen
taso
tasoittaa
tasoitus
terävä
tiukka
tunnustukset
täräyttää
vahva
valiovitjaan
viedä
veto
vetää
värittää
yli


