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1. Introduktion och frågeställning 

"We may believe that what lve see, hear, tOl/ch and taste are real things in a realIvodd. In faet, the on!J input 
that Ol/r hrains receive from the "real" Jvorld tS a sene.r of action potentials passed alO1tg t/Je neurons ~! our 
van"ofrls sensoT) pathwCl:Js. Although we e>-.p erience sensations mc/J as vision and o!faetiol1 as being 

.fi,mdamental!J different from one anothel~ the nerve impulses in !lJe nettrons of these tlVO sensoT) systems are ver} 
similar, as are the net/rons themse/ves. .. Neuroscientists tInderstand a lot abotlt hOlv nerves can ttl171 energy, 
such as light IJJa?Jes, into action potentials . .. Bu! they do not yet knolv hOIP UJe end lp perceiviltg that one set of 
nerve impulses is w/Jat the world looks like and anot/Jer set is what it tastes like. " 
(Kolb 2003:174) 

Det finns många svenska adjektiv som kan beskriva sinnesförnimmelser. Vissa är tämlige n begränsade i sin 
användning (det är nästan bara smaker och lukter som kan beskrivas som bittra) medan andra är mer 
flexibla (som när både ljus och ljud kan vara mjuka). Bland dessa är det främst två adjektiv som har 
intresserat mig: vass och skarp kan användas för att beskriva liknande sinnesförnimmelser - men det är inte 
genast uppenbart på vilket sätt de liknar och skiljer sig från varandra. 

"Med pinfdrska rålJarol~ en vass kniv och några enkla recept kan du bli din egen stts/Jikock ... Den ska 
skå"ras /O"vtunt' - en mycket skarp kniv kr'iivs. " (källa: internet) 

Ovanstående text är två utdrag från samma internetsida om sushitillagning. Man kan fråga sig vad som är 
skillnaden mellan vassa och skarpa knivar. Är de absoluta synonymer, utbytbara i alla kontexter, eller finns 
det något grundläggande som skiljer dem åt? Bilden av relationen mellan lexemen vass och skarp blir än mer 
komplicerad om man ser vilka andra sinnesförnimmelser de kan användas för, exempelvis visuella: 

" ... men det skarpa reflexljuset kan iindå bli irriterande pr de medverkande ... en fotolampa av halogenryp 
/Jar en ncistan pttnktjOrmad !Jskropp, som ger ett vasst och oskant b"us ... " 
(källa: in ternet) 

Finns det någon skillnad mellan ljuset i det skarpa reflexbitset och halogenlampans vassa Ijtls? Vidare kan man 
fundera om det finns någon semantisk likhet mellan den skarpa kniven och det skarpa ljuset å ena sidan och 
den vassa kniven och det vassa bitset å andra sidan. Är det alltid så att den ena typen av sinnesförnimmelser 
(exempelvis visl/el/a, som skatpt ljus) är metaforer som härstammar från en annan typ av sinnesförnimmelser 
(exempelvis taktila, som skarpa knivar)? Men vass och skarp kan även användas för företeelser som inte är 
sinnesförnimmelser alls. 

"De/ar du våra gr'Hndviirden om ett vamt! hjCirta, en skarp hjiima och rena hdnder?" 
(källa: internet) 

"Hennes /Jjäma dr vass, minnet skarpt och livsiNsten på hiJ"gspdnn" 
O<älla: internet) 

Betyder vass och skarp samma sak i dessa avseenden - och är användningarna kopplat till hur de används 
för sinnesförnimmelser som vassa kanter och skarpa IjtlS? 

I ett försök att se hur koncepten VASS och SIZARP, och inte endast lexemen vass och skarp, beter sig 
över språkgränser bestämde jag mig för att titta på engelska. Den primära översättningen av både vass och 
skatp är sharp och som översättning för sharp nämns både IJass och skarp (Norstedts Svensk-Engelska 
Ordbok 1993, Norstedts Engelsk-Svenska Ordbok 1993). Skarp och shatp är också etymologiskt kopplade 
(Våra ord 1997). En översikt över Norstedts engelsk-svenska ordboksartikel om sharp och svenska 
synonymordboksartiklar om skarp och vass visar att det genomgående är samma typer av synonymer och 
definitioner som återkommer i beskrivningarna. Men sharps koppling till de svenska adjektiven vass och 
skarp rör inte endast konkreta översättningar som när sharp knife väl oftast översätts till vass eller skalp kniv. 

"Terry Pratchett's sryle is ful/ oj wit so sbarp YON cONId ett! yourse!f on it . . . " (källa: internet) 

J Felstavning i orginaltexten 
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Ovanstående exempel kan översättas som någondera av: 

'Terry Pratchetts stil iirjit/I aven slagfiirdighet så skarp att mafl skIllle kunna skara sigpå den" 

"Terry Pratchetts stil iir fllll av eJ! slagfiinli;?,het så vass af t man skulle kttnna skiira sigpå den" 

Jag anser själv att skarp passar bättre in med slagjardighet men att den metaforiska kopplingen till att kunna 
skära sig blir mer tydlig med vass. Vilken åsikt man än har i den konkreta frågan, så framgår att det inte är 
lätt att välja mellan de två orden vare sig i konkret eller abstrakt användnjng. 

Jag har valt en undersökningsmetodjk som baserar sjg på ordboksstudier och korpusstudier. Detta leder 
till att jag kan presentera förslag på svar till mina frågeställnjngar baserat på frekvenser av olika 
användningar - om skarp används betydligt oftare för att beskriva mst/ella sinnesförrummelser än vass, 
exempelvis. 

NIina frågeställrungar rör dels de semantiska relationerna mellan vass och skarp och dels de Interna 
semantiska relationerna inom dem. Dessutom har jag velat se hur detta motsvaras för sha;p. 

Detta leder mig till att fråga 

• huruvida vass och skarp är synonymer, och om det semantiska område de delar även överlappar 
engelskans sharp. 

• hur många och vilka delbetydelser som vass, skarp och sharp har - deras polysemjstatus. 
För att göra detta har jag har valt att titta på tre olika aspekter av adjektivens användning. Jag är intresserad 
av 

• om de tre adjektiven beskrjver samma eller olika typer av sinnesförnimmelser, såsom lI/st/ell 
sensation (vasst !JtlS) , at/ditiv sensation (skatpt !Jtid), taktil sensation (shap edge) och liknande. 

• vilken typ av huvudord som de tre adjektiven är kopplade tiU - djur som i skatp travhäst eUer 
män ruskor som i skarp diktare. 

• vilken övergripande effekt - funktion - som orden har på sin omgivrung. VaJs som i den vassaste 
kniven på marknaden kan ju dels stå för en kniv av hög kvalitet och dels för en kruv som kan tränga 
igenom barriärer effektivt. 

2. Disposition 
Uppsatsen består av tre delar. I del ett - bakgrunden - går jag igenom olika typer av semantiska relationer 
som är relevanta för undersökrungen. J ag presenterar också en del tidigare forskrung som kan ha bäring på 
mina frågestäUrungar. I del två - undersökrungen - finns det två faser. Den första fasen beskriver den 
ordboksstudie jag har gjort och den andra fasen den korpusundersökillng som följde på denna. I den andra 
fasen finns statistik på hur sharp, vaJS och skarp förhåller sig med avseende på huvudorden de modifierar, 
den taxonomi som dessa tillhör, om adjektiven hör till en sinnesmodalitet (såsom taktil, visttell eller auditiv 
sinnesmodalitet) och vilka övergripande funktioner som orden kan stå för. Del två avslutas med resultat 
om hur dessa saker samspelar med varandra. l del tre - diskussionen - diskuteras resultaten och en 
återkoppling till frågeställrungarna görs. 
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Del ett - bakgrund 
För att ta reda på om shorp, voss och skarp är synonymer behöver jag verktyg för att undersöka hur 
semantiska relationer mellan lexikala enheter ter sig. Förutom att diskutera synonymibegreppet vill jag 
också ta upp termer som taxonomi, semantiska fålt och semantiska ramar. För att vidare kunna diskutera 
de tre adjektivens polysemistatus behöver jag använda begrepp som polysemi och homonymi och kunna se 
vilka olika typer av delbetydelser som finns. För att undersöka de tre adjektiven som perceptionsadjektiv 
krävs en grundläggande kunskap om hur fysiska förnimmelser hanteras av sinnet. Innan jag går över till 
själva undersökningen kommer jag att presentera tidigare forskning som anknyter till mina frågeställningar. 

Vid semantiska undersökningar kan det vara nyttigt att identifiera två grundläggande 
perspektivskillnader: den onomasiologiska metoden å ena sidan och den semasiologiska metoden å andra sidan. 
Den onomasiologiska metoden för att undersöka hur lexem och betydelse är kopplade tar sin avstamp i 
betydelsen (ett koncepts semantiska innehåll), medan den semasiologiska metoden börjar med att 
koncentrera sig på lexemet (den yttre fonnen). Ett belysande exempel är att traditionella 
definitionsordböcker utgår från ett semasiologiskt perspektiv, medan en tesaurus utgår (mer, men inte 
fullständigt) från ett onomasiologiskt. Jag kommer att använda mig av av båda. 

3. Semantiska relationer mellan lexikala enheter 

3.1. Taxonomi 

Att ordna lexem i taxonomier är ett klassiskt verktyg för att undersöka betydelse. Taxonomier strävar efter 
att ordna lexem i hierarkiska semantiska nät där de semantiska relationerna framgår. I uppställningen 
VÄXTER> TRÄD> ASK, EK är begreppet till höger hyponym till det till vänster. Fillmore har studerat 
taxonomier och använt dem till bland annat databasen Framenet (Framenet 060601) och de är en central 
del av hur den engelska databasen Wordnet (Fellbaum 1998) är uppbyggd. 

3.2. Semantiska fäJt 

Man kan titta på hur taxonomierna ser ut för ett visst specifikt semantiskt fålt. Exempel på semantiska fålt är 
släkttermer och kroppsdelar - två falt som fått stor uppmärksamhet inom lexikal typologi. 

Fysiska förnimmelser skulle kunna utgöra ett (stort) semantiskt falt, där temperaturrelaterade 
förnimmelser, känselförnimmelser, ljudförnimmelser (och så vidare med de andra typerna av kroppsliga 
sinnesförnimmelser människan kan känna) skulle kunna vara undergrupper. Alla typer av 
sinnesförnimmelser har fysiologiska begränsningar i vad den mänskliga kroppen kan uppfatta och inte 
uppfatta. Exempelvis kan vi inte höra ljud över 20kHz. När sedan information om sinnesförnimmelser 
paketeras på olika sätt i olika språk är det intressant att se om det finns några mönster i hur detta sker. 

3.3. Ramsemantik 

Tanken med ramsemantik i Fillmores (Framenet 061101) tappning är att ett ords betydelse inte kan förstås 
innan dess semantiska och syntaktiska användningar blivit karciagda. För sharp så behövs exempelvis ett 
huvudord och adjektivet kan antingen användas predikativt (the axe is sbarp) eller attributivt (tbe sbap axe). 
Dessutom så behöver sharp rent semantiskt exempelvis en entitet (axe) eller företeelse (light) att modifiera. 
Utan att känna till dessa behov anses inte ett ords betydelse kunna förstås. 
Ruppenhofer et al (2005:5) beskriver en semantisk ram sålunda: 

"[aJ seript-like eoneeptual struettlre that desm'bes a partielIlar type of sitllation, objeet, or event and the 
partietpants and props involved in it. " 

Petruck (1996:1) uttrycker det istället så här: 

"A FRAME is any .rystem of eoneepts related in sueh a JVay that to understand any one eoneept it is neeessaJ)I 
to understand the entit'{; .rystem; introduring any one eoneept rest/lts in all of them beeoming avai/ab!e. }} 

En av de grundläggande tankarna med arbetet kring den stora databasen Framenet är att varje lexem ska 
representeras med alla sina delbetydelser och att arbetet ska kunna bedrivas i så stor utsträckning som 
möjligt med datorers hjälp (Ruppenhofer et al 2005:5). Varje ram har ett antal ramelement - en typ av 
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semantiska roller - som hör till ramen. Som komplement till detta taggar Framenet även ordens 
grammatiska funktion (objekt etc) och frastyp (NP etc) i den kontext de uppträder. N är ord är polysema 
identifieras de olika användningarna som tillhörande olika ramar. De lexikala enheterna i en ram har också 
en semantisk typ (sentient etc.): en notation som främst används för att få fram viktiga semantiska 
skillnader mellan lexikala enheter som återkommer i flera ramar. Olika ramar kopplas sedan till varandra. 
Ramen GRADABLE_"\TTRIBUTE är ett sådant exempel, som bland annat har ramen SHARPNESS under sig. 

3.4. Synonymi 

Synonymi inträder när flera lexem har samma (eller nästan samma) betydelse. Cruse (2000:157) tar upp tre 
olika typer av synonymer som ligger på en skala efter varandra. I ena änden finns absoluta synonymer. 
Absoluta synonymer är något mycket ovanligt - det skulle innebära att två lexem vore helt utbytbara utan 
betydelseförändringar i alla kontexter där något av dem kan dyka upp. Bredvid absoluta synonymer på 
skalan finns propositionella synonymer, där exempelvis sociolektbaserade skillnader tillåts och sist kommer 
"near synonyms" (kvasi-synonymer) där uppkomna betydelseskillnader får förekomma så länge de är 
"minor, or backgrounded, or both" (Crose 2000:159). Crose har ingen tydligare definition att ge oss, och 
konstaterar att gråzonen mellan kvasi-synonymer och icke-synonymer är stor och svårdefinierad. 

Synonymer delar samma semantiska rymd - absoluta synonymer överlappar varandras semantiska rymd 
helt och propositionella synonymer och kvasi-synonymer delar delar av samma semantiska rymd. Jag 
kommer att betrakta adjektiven i denna undersökning som "mer synonyma" ju större likhet de har i vilka 
funktioner de har, vilka huvudord de moclifierar samt vilka sinnesförnimmelser de kan representera. Detta 
är dock inget definitivt test för synonymistatus. 

4. Relationer inom lexikala enheter 

4.1. Polyseml~ homonymi och vaga uttryck 

Det semiotiska idealet är att varje lexikal form har en och endast en betydelse. Vid polysemi har den 
lexikala formen fler än en betydelse och de olika delbetydelserna är semantiskt kopplade . Vid homonymi är 
de olika delbetydelserna inte semantiskt kopplade. Vaga uttryck kan dels ha en starkt varierande betydelse 
(som uttrycket medelålders) och kan dels användas väldigt flexibelt (som cirkel vars essentiella betydelse är 
tämligen lättdefinierad men som används på ett väldjgt flexibelt sätt utan att ordet anses vara en metafor) 
(C rose 2000:52). 

Taylor (2003:34) föreslår följande interna relation för de språkvetenskapliga uttrycken homonymi, 
polysemi och vagt uttryck. De kan placeras på en skala med homonymi i ena änden, vaga uttryck i den 
andra och polysemi i mitten. 

Homonymi Polysemi Vagt uttryck 

Den lexikala formen vass har två uppenbara homonymer: substantivet (gräsväxten) vass och adjektivet 
(sinnesförnimmelsen) vass. En vass bordskant och ett vasst rakblad beskriver väldigt olika typer av föremål och 
skärförmåga - men de är semantiskt relaterade. En mer avancerad fråga är om och hur vass blick och vass 
bordskant respektive vasst !Jus och vasst !lud är relaterade. 

4.2. Delbetydelser 

Förutom att det finns många olika åsikter om vad de bästa definitionerna av begrepp som homonymi, 
polysemi eller vaga uttryck är, kan man också cliskutera hur man lämpligast tar reda på vilken av dessa det 
är frågan om när en lexikal form misstänks ha flera betydelser. 
Ett sätt att avgöra om en lexikal form har flera del betydelser är att se om de olika sätten som formen kan 
användas på är diskreta från varandra - om de är självstäncliga. Cruse (2000:106) föreslår ett antal tester för 
att utröna detta. Om två delbetydelser är diskreta bör de inte kunna samexistera i en mening. De två 
delbetydelserna för light (inte mörk och inte tung) kan inte samexistera i exempel 1 - det kan bara vara fråga 
om en av dem. 

(1) Ma')' tS ]JJearing a light coat, so is Jane 
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På samma sätt måste delbetydelser ha oberoende sanningsvillkor för att ses som diskreta - frågan i exempel 
2 kan besvaras sanningsenligt med både ja och nej av samma person, beroende på vilken av de två 
delbetydelserna som väljs. 

(2) [Fere )'ot! IveariJlg a light coat? 

Om två delbetydelser av ett ord har oberoende antonymer (motsatsord) från varandra tyder det på att de 
kan vara diskreta delbetydelser. Light (inte tung) har antonymen hem!)' medan light (inte mörk) har 
antonymen dark. 
De mest underliga meningar kan ges en semantisk tolkning av oförberedda lyssnare genom lite kreativitet. I 
exempel 3) (från Cruse 2000:108) är en bokstavlig tolkning mest förvirrande, men med antagandet att 
metonymi spelar in kan en mer trolig tolkning göras: 

(3) Tbe plv;:a doem't loo/e too happ)' Ivith IV/Jat /Je's been given. 

Kanske pizza står för man tvho ordered the pizza? Men pizza = man lvho ordered a pizza är troligen ingen kandidat 
för att dyka upp som en särskild definition i en ordbok - den måste deduceras fram. Delbetydelsen är alltså 
inte vedertagen. 

I den ordboksöversikt som jag har gjort har delbetydelser för lexemen redan definierats - ofta på lite 
oklara grunder. Jag kommer inte att presentera några studier där acceptansnivån för olika typer av meningar 
med shap, vass och skarp testas, men när resultaten presenteras kommer jag att återknyta även till detta sätt 
att undersöka delbetydelser. 

4.3. DeJbetydeJsers olika nivåer 

4.3.1. Konkreta och abstrakta användningar 

Det finns många olika sätt att betrakta och undersöka vass, skarp och sharp - jag har valt att se det som att de 
har två överordnade typer av användningar. Dessa kommer att kallas för konkreta och abstrakta 
användningar. Konkreta användningar av orden rapporterar olika typer av sinnesförnimmelser - skarpt !JI4S, 
vasst bild, sharp knife. Resten av användningarna av adjektiven ses i denna studie som abstrakta - vass blick, 
Jkarp replik, sharp rise. Detta förutsätter inte att de förra är de bokstavliga betydelserna av lexemen, och den 
senare gruppen är den metaforiska. Demokratisk ses i detta synsätt som ett abstrakt ord, men det är inte 
nödvändigtvis en metafor bara på grund av detta. 

4.3.2. Bokstavlighet 

I Cruse (2000:199) talas det om !itera! meaning (bokstavlig betydelse) och non-!itera! meaning (icke-bokstavlig 
betydelse) för ord. För åtminstone vissa användningar av ord finns det en stark intuitiv känsla hos talare för 
vad som är bokstavlig och icke-bokstavlig betydelse. Vass i Hon gav mig en vass blick känns, för mig, som en 
icke-bokstavlig betydelse medan vass i hon gav mig en vass dolk mer känns som en bokstavlig betydelse. 1rIen 
när vi vill hitta ett sätt att mer systematiskt bedöma skillnaden blir det mer problematiskt - det är svårt att 
komma fram till en grundläggande regel. Snarare behöver man väga in en rad olika aspekter. 

Man skulle kunna undersöka ord diakroniskt, och se vilken den tidigaste dokumenterade användningen är 
- och se detta som en indikation på bokstavliga betydelser, och senare utvecklingar av orden som en icke
bokstavlig betydelse. Vass har tidigare stått för rask, modig och pigg medan skarp och sharp har haft torr, 
skrttmpen, hård och vass som betydelser (Våra ord 2004). Ur detta perspektiv skulle vass i grunden kunna vara 
ett abstrakt ord och skarp och sharp konkreta. Cruse (2000:199) påpekar dock att ett ords historiska betydelse 
troligen har liten påverkan på etymologiskt oskolade inlärare 

Man skulle också kunna titta på textfrekvensen hos ord (Cruse 2000:199) - den vanligaste användningen 
skulle kunna vara den mest bokstavliga. Jag kommer exempelvis att använda mig av textfrekvens i mycket 
stor utsträckning, men även om det kan ge en bra vink så finns det inget som utan vidare bevis stöder en 
direkt korrelation mellan frekvent användning och bokstavligheten. 

En annan metod vore att leta efter den mest typiska och mest naturliga tolkningen av ett kontextlöst ord 
(Cruse 2000:200). Det är svårt att få ett ord helt kontextlöst och det vore inte osannolikt att olika personer 
hade olika uppfattningar om den mest naturliga tolkningen. 

Ett ords betydelse påverkas av dess omgivning. I adjektivs fall sker den största påverkan från de 
huvudord de beskriver (Taylor 2003:39ff). Även andra ord i omgivningen samt genren och 
omvärldssituationen är viktiga faktorer för den semantiska tolkningen. Sådana antaganden kan lätt leda 
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till en språkbeskrivning där ett ord har en specifik betydelse i varje specifik situation: ett mer eller 
mindre oändligt antal delbetydelser. Men allt som oftast är inte disambiguering mellan delbetydelser ett 
större problem i mänskligt tal : vi förstår varandra rätt bra och kan fort hitta den rätta delbetydelsen av ett 
uttryck med många betydelser. Jag anser att detta talar för att det finns tolkningar av ord som är mer 
troliga än andra i specifika situationer. Det skulle inte vara förvånande om den typiska tolkningen av söt 
vore olika om det kom från en zooaffårsägare som hörde det användas om sina kattungar dagarna i ända 
eller från en konditor på ett konditori. Likväl skulle det kunna finnas en mer grundläggande betydelse 
som majoriteten av språkbrukarna ser som den naturliga - Shimotori (2004) försökte få fram en sådan 
för japanska temperaturadjektiv genom att få försökspersoner att beskriva typiska bilder. Mitt val av 
korpusstudier ger mig möjlighet att uttala mig om frekvensen av olika typer av användningar, men inte 
om vad som intuitivt anses vara den mest typiska användningen. 

En annan möjlighet är att se vilka typer av användningar som kan ha utvecklats till andra typer av 
användningar. Man kan exempelvis föreställa sig att kniven är vass historiskt kan ha gett upphov till kritiken ar 
vass, medan det är svårare att tänka sig den motsatta utveckljngen. 

Beitel, Gibbs och Sanders (1997) studerar polysemi för prepositionen on och konstaterar att den 
kroppsliga, fysiska upplevelsen av världen påverkar personers uppfattning av den spatiala prepositionen. 
Även Cruse (2000:200) tar upp frågan om förkropssligade upplevelser. 

'Not onfy much of langttage, but also matlJl conceptl4al categor/es, are metaphorical in nattlre, and are 
extensions from vasic expetience, especialfy, but not exclmivefy, spatial experienceJJ

• 

Baserat på detta skulle man kunna säga att den mest grundläggande, upplevelse kopplade betydel sen av ett 
ord skulle kunna vara dess mest bokstavliga betydelse. Men vilket av uttrycken skarp kniv och skarpt bilS är 
mer grundläggande som upplevelse kopplad betydelse? 

4.3.3. Metaforik 

Det finns många ideer kring metaforer (se bland annat Svaniund 2001, Cruse 2000, Lakoff och Johnson 
1980). Två centrala begrepp är källdomän och måldomän. Källdomän är den semantiska domän som 
metaforen hämtar sitt material ifrån och måldomän den semantiska domän som metaforen projiceras på. Fot 
i bergets fot skulle exempelvis kunna komma från källdomänen KROPPSDELAR men i detta fall uttrycka 
något - projicera något på - en måldomän vi skulle kunna kalla FYSISK PLATS. 

Richards (1965) stipulerar tre aspekter hos metaforer: vehicle (uttrycket som används metaforiskt), tenor 
(den metaforiska betydelsen) och gro und (det gemensamma mellan vehicle och tenOl). Källdomänen kan 
följaktligen ses som domänen som vehicle kommer ifrån och måldomän är den semantiska domän som tenor 
finns i. 

Det är tämligen enkelt att förstå sig på vad som är grotlnd när både vehicle och tenor är konkreta, fysiska 
objekt. I uttrycket bergets fot har bergets nedersta del (tenOl) och foten (vehicle) såsom kroppens nedersta del en 
intuitivt lättförståelig koppling - den gemensamma nämnaren (grotmc!) är att de båda figurerar som den 
nedersta delen (Cruse 2001: 202). 

Det är inte särsk.ilt svårgripbart att dimensionsadjektiv (se exempelvis Vogel 2004) såsom Mg och låg kan 
användas som vehicle. Positiva och negativa effekter på ekonomisk avkastning eller liknande har två motpoler 
(bra och dåJjgt), vilket även antonymparet hrig och låg har. Man kan således konstruera en skala med en 
positiv ände (hög) och en negativ ände Oåg). Adjektiv som uttrycker sinnesförnimmelser används ofta som 
vehicle för abstrakta tenor (exempelvis kylig ilska, vämjelig insikt) men deras grottnd känns åtminstone för mig 
som lite mer komplicerade att spontant förstå - d.imensionsadjektivens tre dimensioner Oängd, bredd, höjd) 
får jämföras med de många fler olika variabler som behöver anges för att kunna beskriva en upplevelse av 
vinterbris eller en doft. 

5. Kognitiv semantik, psykolingvistik och neurofysiologi 
Liksom (paradis 2005) har jag som utgångspunkt att betydelse finns och skapas i sinnet och att den inte 
finns i oberoende enheter i den yttre världen Detta innebär på intet sätt att den fysiska verkligheten är 
irrelevant för hur och varför berydelse skapas i sinnet. Även för ord utan extension i världen kan betydelse 
ofta kopplas till förkroppsligade upplevelser. Gibbs beskriver polysemi hos orden make, just och stand och 
konstaterar bl.a. att talare gör påverkas om de genom övningar har medvetandegjorts om sina kroppar -
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uppfattningen av stand, även i abstrakt betydelse, skiljer sig om försökspersoner kan relatera närmare till 
den förkroppsligade upplevelsen (Gibbs 1997:223). 

Anledningen till den uppdelning mellan abstrakta och konkreta användningar som jag har valt att göra, 
är att jag tror att det finns en viktig skillnad mellan dem. Exempelvis Sweetser (1990:31) påpekar att det 
finns en generell tendens att låna koncept och vokabulär från den konkreta världen för att referera till den 
mer abstrakta. Jag tror vidare att det kan finnas en neurofysiologisk anledning till att vissa visuella) taktila) 
nociceptiska) tmniska) gustatoriska och o!faktoriska upplevelser alla kan ta samma språkliga etikett - såsom vasS 
smäda och vasst lJud, skarp kniv och skarpt !Jus - och att sambandet inte endast är arbiträrt. En viss typ av 
sinnesförnimmelse skulle kunna vara den bokstavliga för orden, och de andra metaforiska utvecklingar -
eller så skulle sharp, vass och skarp kunna vara en språklig etikett för en viss typ av stimuli som är likadan 
oavsett vilken sinnesmodalitet som uppfattar den. 

Vi vet ett antal saker om den fysiologiska bakgrunden till de konkreta användningarna av orden. 
Kroppen signalerar varaktigheten hos stimuli, delen av kroppen som mottagit stimuli och typen av stimuli 
(fotoner som når ögat, estrar som når näsan) till hjärnan. Vissa av dessa stimuli kan beskrivas genom de 
språkliga etiketterna shatp) vass och skarp. 

Det finns troligen ett samband mellan det som är SKARPT i skarpt !Jus, skarp smärta och skarp kniv och 
motsvarande för olika användningar av vass och sharp med VASS och SHARP - men hur ser detta samband 
ut? Det kan tyckas som att ljuset och lmiven påverkar kroppen direkt medan smärtan endast är en reaktion 
på någonting. Men vid det tiIlfålle då kroppen signalerar att stimulit har inkommit är detta egalt, och jag 
skiljer inte på nociceptiska (smärtrelaterade) stimuli eller andra stimuli. 

Goddard och Wierzbicka (kommande) anser att sharp är ett intuitivt taktilt uttryck - men sharp kan även 
användas för ljus- och ljud förnimmelser. I nästa stycke ska vi se vilka typer av sinnesförnimmelser det 
skulle kunna vara relevant att titta på för att förstå sig på vass) skarp och sharp. 

5.1. Modaliteter och sinnesförnimmelser 

Hur många olika typer av sinnesupplevelser finns det som shap) vass och skarp skulle kunna användas om? 
Det brukar sägas att människan har fem sinnen: hörsel, syn, känsel, smak och lukt. Detta är en förenklad 
bild och vi ska använda det mer precisa begreppet modaliteter - olika specifika typer av sinnesintryck som 
kroppen tar in. 

Frågan om hur sinnesintrycken når och toll~s av hjärnan är en ytterst fundamental del av forskningen 
inom ett stort antal områden. Varje modalitet har olika typer av receptorer- speciella delar av celler som tar 
emot information och för den vidare till hjärnan (Kolb 2003:48). I huden finns exempelvis 
mekanoreceptorer som registrerar taktil input (känsel) och skickar vidare elektriska signaler till först 
ryggraden och sedan hjässlobens neocortex. Samma sak sker genom specialiserade receptorer i de andra 
modaliteterna (Kandel1991 :414). 

Receptorer tar endast in stimuli från sina receptiva fiilt - den del av kroppen som den specifika receptorn 
är satt att "övervaka". Olika receptorers receptiva fålt överlappar - genom att analysera graden av överlapp 
kan ursprungsplatsen för ett stimuli identifieras. Receptorerna är som ett system av övervakningskameror 
som var och en täcker in en del aven stor byggnad (Kolb 2003:176). 
Begreppet sensation står för den fysiologiska upplevelsen av stimuli. Perception står för den mentala 
upplevelsen - där även förväntningar och erfarenheter blir relevanta. 

5.2. Modaliteter och språk 

För att sammanfatta: information från kroppens receptorer transduceras (förvandlas) till elektrokemiska 
signaler och når hjärnan. Signalerna fårdas genom neuronfibrer och när informationen väl är transducerad 
finns det inte mycket som skiljer input från mekanoreceptorer från input från nociceptorer eller v-imella 
receptorer. 

Jag kommer hädanefter att använda sinnesfiirniJJJTlJelse när jag talar om en perception - förnimmelsen aven 
hand som läggs i din för med sig dels ett taktilt intryck och dels ett termiskt. Dessutom påverkas din 
upplevelse av dina tidigare erfarenheter av liknande situationer. För att förenkla analys bördan kommer 
varje sinnesförnimmelse som beskrivs språkligt att anses höra till en och endast en modalitet - den termiska) 
nociceptiska) taktila etc. I handens fall skulle det vara främst en taktil modalitet. 
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Frågan om hur hjärnan skiljer sinnesintryck från taktil beröring från fotoner som träffar ögat är ännu inte 
helt besvarad - delar av svaret finns troligen i ursprungsarean - det receptiva faJtet - för stimulit och var 
stimulit hanteras i hjärnan. 

Det finns framförallt två saker som intresserar mig här. För det första behöver inte utgångspunkten att 
synupplevelser, Ij ud upplevelser och känselupplevelser är så väldigt väsensskilda vara satt i sten. Dessutom 
så innebär vår kunskap om hur kroppens receptorer fungerar att det skulle kunna vara möjligt att ge en 
beskrivning av de olika typer av taktila (eller visuella etc.) upplevelser vi kan uppleva och - likt det arbete 
som länge har bedrivits med färg (se bland annat Sweetser 1990:6ff) - se hur olika språk klär dem i ord. 

6. Tidigare forskning 
Det finns väldigt lite tidigare forskning om vass, skarp och sharp eller liknande adjektiv. Goddard och 
Wierzbicka (2005) tar upp Jhmp inom ramen för NSM-teorin, Gaston-Johansson och AUwood (1986) 
nämner l/ass och skmp i sin artikel om smärtupplevelser och Framenet (2006-11-02) behandlar ramen 
SHARPNESS. 

Närliggande forskning om andra perceptionsadjektiv (relaterade till tmm'Jka upplevelser) bedrivs av 
Koptjevskaja-Tamm och Rakhilina (2006) samt Shimotori (2004). Sjöström (1999) undersöker kopplingen 
mellan adjektiv som beskriver mSNe/la perceptioner och metaforer och Persson (2004) undersöker hur 
luktupplevelser är kopplade till metaforer. 

Natural Semantic Metalanguage baserar sig på ett mångårigt forskningsarbete utfört av Wierzbicka (se 
bland annat Wierzbicka 1972). Teorin använder sig inte av ett formellt språk - definitionerna uttrycks 
istället på en variant av ett naturligt språk. Den del av naturligt språk som utgör NSM består av ett ändligt 
antal semantiska primitivor som kombineras till meningar genom en enkel syntax. 

Semantiska primitivor är grundläggande ord som skall vara intuitivt förståeliga och självförklarande 
(Durst 2003). I Goddard och Wierzbicka (kommande) tas NSM-analyser för "fysiska kvaliteer" upp. Ett 
generellt schema - en skelettdisposition - för hur sådana analyser bör se ut presenteras: en del av kroppen 
rör vid någonting, vilket leder till att det känns på ett visst sätt i den berörda kroppsdelen, vilket leder till att 
man vet någonting om tinget som berörts och därigenom (typiskt) tänker på ett visst sätt rörande tinget. 

Definitionen för sharp blir i Goddard och Wierzbicka (kommande): 

This thing is sharp. 
this thing is like this: 
if a person's hand[fvf1 touches some parts of this thing 
this person can feel something in this hand[lvll because of it 
because of this, this person can know something about this rhing 
because of this, this person can think like this: 
"if this thing mo\'es in same ways when same parts of it are touching something else, 
something can happen to this other thing because of it 
ir can happen in one moment 
when it happens, same partS of this thing can be inside this other thing because of it 
if this other thing is a part of a person's body, 
this person can feel something bad in this part because of it" 
([N~ står för att föregående ord inte är en semantisk primitiva utan en semantisk molekyl: ett uttryck som i sin tur 
kan uttryckas med semantiska primitivor.) 

Shorp beskrivs som ett taktilt adjektiv. Definitionen talar om sharp i taktil bemärkelse eftersom det 
grundläggande är att en person måste röra vid något för att ordet ska kunna användas för att beskriva det. 
Ur min synvinkel så tar definitionen dock även upp Jhap i 1l0Clceptisk bemärkelse: den nämner att personen 
känner av något dåligt - smärta - i en kroppsdel som blivit utsatt för shap things. 

l Gaston-Johanssons och Allwoods artikel om de 110ciceptiska substantiven smCirta, viirk och Ol1t (1986) 
används enkäter i kombination med ordboksstudier och korpusundersökningar i en icke namngiven korpus 
(som dock baserades på svenska nyhetstexter). l en intressant deistudie använder författarna de 
modifierande adjektiven (däribland Jkarp och vasJ) för att bedöma intensiteten och den tidsmässiga 
varaktigheten för de olika typerna av smärta. Skarp anses s vara ett adjektiv som indikerade intensitet av 
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smärta genom en analogi till verktyg som används. S karp finns 15 gånger och vass 1 gång i den korpus de 
tagit fram. 

Frame semantics (Framenet 061101) presenterar konceptet SHARPNESS som ett attribut hos en entitet, 
baserat på dess förmåga att skära. Framenets analys är uppbyggd kring detta koncept, inte kring lexemet 
sharJ}, som kan ha andra betydelser (t.ex. shmp retmt). 

"An Entity has a Sharpness characterized by its capability to CNt. The Sharpness is a value of the Attribtlte of 
Sharpness. " 

De ramelement som är essentiella för ramen SHARPNESS är attribut, grad och entitet. IVlindre essentiella 
ramelemen t är oms tändigheter och tids uttryck. 

En typisk mening inom ramen SHARPNESS är som följer: 

'That axe (Entity) seems dangerous/y (Degree) JHARP (Attribt/te). " 

Men sharp är inte det enda lexem som finns i ramen: dull och Mmt anges också. Analysen baseras på en 
manuell bedömning av 29 exempelmeningar - som alla har huvudord som är konkreta fysiska objekt. 
Framenets analys baseras på ett koncept som kan uttryckas "HAR FÖRMÅGAN ATT SKÄRA I 
KONKRETA OBJEKT" 

Entity (i ovanstående exempelmening exemplifierat av axe) räknas till den semantiska typen 
physicaLobject. 

Ramen SHARPNESS är en dotter till ramen GRADABLE_AITRlBUTE, som under sig samlar alla ramar som 
uttrycker jämförelse med eller avvikelse från ett specifikt normvärde för en viss entitet, när entiteten 
jämförs med liknande entiteter. Med detta menas att begrepp som sharp eller long behöver en referenspunkt 
att jämföras med, attributen är - enligt Framenet (Framenet 060601) - inte inneboende: ett föremål är långt 
enbart i relation till ett annat föremål. 

Koptjevskaja-Tamm och Rakhilina (2006) arbetar med temperaturadjektiv på ryska och svenska och 
presenterar en skala från kallt till varmt längs vilken adjektiven täcker olika områden. De ser en tydlig 
skillnad mellan vad de kallar taktila temperaturord och icke-taktila temperaturord. De skriver (2006:4) 

'From a strict scientiftc point if v/elV, the tactile vs. non-tactile opposition is not entire/y justiftable, since all 
temperature perception involves skin receptors. HOlj)ever, ~vhat matters here is the extent to which skin contact is 
foregrounded or salient in estimating temperattlre properties if an entity or JI}hether it can be neglected 
alto~~ether. ]J 

Detta skiljer sig från mitt sätt att använda ordet takti!: jag refererar till alla temperaturord som termiska -
även om de uppkommer när huden är i stor kontakt med värmekällan så kallas de inte taktila. Den egentliga 
fysiologiska skillnaden mellan Koptjevskaja-Tamms och Rakhilinas taktila och icke-taktila temperaturord 
beror antagligen på att värmen i luften stimulerar termiska receptorer över hela kroppen lite granna, till 
skillnad från när ett finger doppas i varmt te och en liten mängd receptorer stimuleras väldigt mycket. Det 
är troligt att just den stora och utspridda mängden receptorer är essentiellt för vad de kallar en icke-taktil 
temperarurupplevelse. 

Shimotori skriver i sin D-uppsats (2004) om japanska temperaturadjektiv i kombination med 
substantiv. Hon konstaterat att det finns dels egocentrisk (subjektiv upplevelse) och dels icke-egocentrisk 
(uppfattning av temperatur i objekt) användning av orden förutom den taktila och icke-taktila upplevelsen -
samt att den senare uppdelningen leder till en del svårförklarade undantag i japanska. 

Sweetser (1990) undersöker metaforiska utvidgningar av perceptionsverb i indoeuropeiska språk. Hon 
sk.iljer på distanssinnen (syn, hörsel) och nära sinnen (taktila upplevelser, smak) och framlägger teorin att de 
förra är närmare kopplade till objektivitet och intellekt och de senare med subjektivitet, intimitet och 
känsla. Mer konkret ser hon följande samband mellan olika typer av sinnesförnimmelser och metaforer: syn 
- kunskap, hörsel - lydnad, smak - preferenser, taktila upplevelser - känslor, lukt - otrevligheter. Det är 
förstås en intressant fråga om dessa samband mellan perceptionsverb från olika modaliteter och typer av 
metaforer även kan utsträckas till andra ordklasser - Sjöström (1999) finner att så är fallet med adjektiv 
vad gäller synförmåga, och Persson (2006) tar upp både adjektiv och verb i sin studie av luktmetaforer. 
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Del två - undersökningen 

För att närma mig svaren på de frågeställningar som anges i introduktionen gör jag dels en ordboksöversikt 
och dels en korpusstucLe. Undersökningen består därmed av två faser. 

Den första fasen är en ordboksöversikt som ger en jämförelse mellan orden s/Jarp, lJaJJ och skarp. StucLen 
leder fram till ett antal föreslagna funktioner som dessa ord kan ha. 

Den andra fasen är en korpusstudie av de ovannämnda orden. Först ska vi se vilka huvudord som sharp, 
vaJJ och skarp modifierar och sen i vilka taxonomiska klasser dessa kan delas in i. De konkreta 
användningarna av s/]arp, vass och skarp skiljer sig åt genom vilka sinnesmodaliteter de ofta beskriver och vi 
ska se frekvenssiffror på detta. De konkreta användningarna har placerats i funktionen 
GENO~HRj\NGANDE, men de abstrakta användningarna är fördelade över ett större antal funktioner och vi 
ska se hur denna fördelning skiljer sig mellan orden. Sedan vänder vi blicken till hur olika funktioner 
åberopas samticLgt i vissa rader i korpusen och vad detta kan innebära. Sist ska vi se hur de taxonomiska 
kategorierna samspelar med modaliteterna hos de konkreta användningarna av de tre adjektiven och hur 
funktion samspelar med taxonomiska kategorier för de abstrakta användningarna. 

Tanken har varit att det ska kunna gå att säga något om hur lika de tre adjektiven är (synonymistatus) och 
vilka delbetydelser de har (polysemistatus) samt eventuellt framlägga vissa funderingar kring vad den 
bokstavliga användningen av shatp, vass och skarp är och hur detta relaterar till de icke-bokstavliga 
användningarna av orden. 

7. Fas ett - ordboksstudie 

7.1. Material 

Då jag knappast är den första som undrar över betydelsen hos vass och skarp ligger det nära till hands att 
göra en översikt över vilka delbetydelser som ordböcker anger. Vilka böcker och antalet böcker baseras i 
mångt och mycket på ett bekvämlighetsurva! av lättillgängliga ordböcker - det är svårt för mig att bedöma 
deras relativa kvaliteer. 

Förutom två definitionsordböcker tittar jag även på två synonymordböcker och en tematiskt uppbyggd 
ordbok (en S.k. tesaurus). De definitionsordböcker jag använder är Bonniers svenska ordbok (2002) 
(hädanefter BSO) och Stora svenska ordboken (1986) (hädanefter SSO) från Norstedts förlag. De 
synonymordböcker jag använder är Bonniers synonymordbok (1991) (hädanefter BsyO), Stora 
synonymordboken (1998) (hädanefter (S syO) och Svensk synonymordbok (2002) från Norstedts förlag 
(hädanefter NsyO). Bring (1930) är en tesaurus där svenska ord är ordnade i begreppsklasser. Sigurd 
(1981 :15) förklarar detta som att ordboken 

" ... sarmnanfrJr ord tinder ca 1000 huvudbegrepp t.ex. tillvaro, hdmnd, Jlutid, mdngd .... oberoende al) Lordens) 
ordklass. " 

Alla dessa ordböcker strävar efter att definiera och förklara ords betydelse, men går till väga på olika sätt. 
Syftet med definitionsordböcker är att på ett uttömmande sätt rada upp och rangordna olika definitioner för 
orden. Definitionerna består både av beskrivande texter som försöker förklara ords betydelse genom 
omskrivningar och av synonymer som nämns för att ange att orden har mycket liknande betydelse. De 
viktigaste eller mest centrala definitionerna eller synonymerna kommer vanligen först i uppräkningen. 
Ordböckerna är dock inte vetenskapliga publikationer, och bl.a. BSO (2002:sidnummer ej utsatt) konstaterar 
att 

"Det måste understrykas att denna gradering av likhet och olikhet inte grttndar sig på någon slnling 
vetenskaplig betydelseana!Js eller ordforskning (etymologz), lItan att det dr den praktiska användbarheten som 
hela tiden varit vdgledande. " 

Ordböckerna särskiljer också betydelsenyanser hos uppslagsord med ord som "överförr", "utvidgat" eller 
"bildligt" men förklarar inte närmare vad detta innebär. 

Även synonymordböckerna rangordnar och grupperar synonymer till huvudordet efter "viktighetsgrad" 
För vissa grupper av synonymer ges information om vilket område (exempelvis, "om väder", "om musik") 
som avses i det specifika fallet. 
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Shatp finns i sm tur i de enspråkigt engelska ordböckerna Collins Cobuild English Dictionary (1995) 
(hädanefter CCED) och The CasselI Concise Dictionary (1997) (hädanefter CCD) samt i \X!ordnet (070208). 
CCED baseras på korpusen Bank of English (20 miljoner ord). CCED grupperar olika liknande typer av 
användningar under varje uppslagsord, men nämner inte uttryckligen något om att grupperingarna sker 
enligt minskande viktighet eller frekvens. Den inbördes ordningen i CCD för angivna underbetydelser är 
baserad antingen på frekvensförekomst (ordets vanlighet) eller på viktighet (CCD:vii) - hur frekvensen och 
viktigheten vägs mot varandra eller bedöms nämns inte. 

\X/ordnet är en elektronisk databas över engelska. \X!ordnet rangordnar inte sina definitioner som de 
vanliga ordböcker vi nämnt gör, utan liknar Bring (1930) i det att den bland annat anger begreppsklasser. 
Sådana begreppsklasser kan t.ex. vara a/1efact (skapat föremål), event (händelse med naturEg slutpunkt) eller 
abJtraction (abstrakt koncept). De olika begreppsklasserna är rangordnade i en taxonomi. \X!ordnet anpassas 
fortfarande: taxonomin förändras och fler ord läggs till. Varje ord har information om synonymer, 
antonymer, plats i taxonomihierarkin med mera. 

7.1.1. Vass och skarp 

Jag kommer att titta närmare på definitionsordböckerna men inte gå in på djupet på synonymordböckerna 
eller tesaurusen i detta kapitel. Allt material finns dock att beskåda i bilaga 1. 

Varken BSO och SSO är särskilt detaljerade sina beskrivningar av adjektiven. Både BSO och SSO radar 
upp sex olika betydelsenyanser för Jkatp medan de har två respektive tre definitioner för vaJJ. Alla de fyra 
ordboksartiklar som citeras här nedan nämner sin respektive synonym (vaJJ-Jkatp) i den första raden, vilket 
kan ses som en betryggande indikation på att mitt antagande att orden var semantiskt relaterade faktiskt 
stämmer. 

Det visade sig, föga förvånande, att innehållet överensstämde någorlunda mellan de två ordböckerna, 
även om en del intressanta "luckor" kunde hittas. Ett exempel är att SSO femte definitionen inte har någon 
uppenbar klar motsvarighet i BSO - där finns istället det något kryptiska "bildligt (bland annat om andra 
sinnesintryck)" varunder mycket skulle kunna rymmas. Detta gör inte SSO till en bättre ordbok än BSO, 
men förklaringarna ligger på olika nivåer - BSO har valt att ange en mer generell nivå än SSO. 

En genomgång av synonymordböckerna visade också att definitionsordböckernas definitioner kunde 
göras mer detaljrika. Ingen av definitionsordböckerna tar upp Jkatp i betydelsen positivt omdöme om 
utseende exempelvis eller Jkatp såsom betecknande plötslig, oväntad förändring. 

Vi ska nu titta närmare på SSOs och BSOs artiklar för vaJJ och Jkatp. De är eniga om sina första 
prioriteringar för hur Jkatp ska presenteras. Den viktigaste, först placerade, definitionen rör föremål som har 
en viss form och detta gör att det kan skära väl. Sedan följer tydlighet men därefter divergerar åsikterna. 
BSO nämner först Jkatp i betydelsen Jkatpt vapen Oaddade, fullt fungerande vapen som kan användas "på 
riktigt"), och sedan Jkatp som modifierande andra sinnesupplevelser än de rent taktila (dvs. intryck från 
receptorer i huden som registrerar tryck från föremål). Efter form och tydlighet sätter SSO icketaktila 
sinnesupplevelser Ojus, ljud till skillnad från Jkatpa knivar eller stenar) och tar sedan upp Jkatp såsom 
indikerande mentala förmågor, sedan som en viss typ av attityd i en kommunikativ handling - först därefter 
nämns Jkarpt vapen. SSO är den av de två ordböckerna som har en definition av vaJJ och inte bara en 
synonymuppräkning. BSO konstaterar endast att VaJJ är en synonym till Jkatp och .spetJig, och att ordet även 
har bildliga betydelser. SSO noterar mer explicit att skärförmåga är en viktig sak för vaJJ och gör en 
distinktion mellan vaJJ och Jkatp j det att formen hos föremålen gör att de kan skära - men j Jkatps fall är det 
pga. en spetsig vinkel, och j fallet med vaJJ pga. en spetsig vinkel längs en kant eller vid en viss punkt. 
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BSO (2002) - om skarp SSO (1986) - om skarp 
NR Definition Tilläggs-definition [Jämför Motsats NR Definition till äggs-defini tian IJämför Motsats 

Slö, Som har en ... Och därför skär lY/SS, 

1 V ass tm b biO" l. spetsio- kant väl spetsi cr Slö 

Som tydligt 

avtecknar sig 

T\dlia _ 0 mot ... om konkreta eller 

2 distinkt SuddiG" 2 omo-ivningen abs trakta fö reteelser 

Fullt Starkt (och 

laddad, obehagligt) ... 001 ljus ljud smak 

3 saran d e ... om amm unitian L.ös 3 verkande el. lukt 

Som har 

utpräglad 

Väl förrn aga tul 

utvecklad, varseblivning 

4 fin ... om sinnen o.d. Svag 4. eller tänkande 

Bl.a. om and ra Som gör ett ... om yttrande eller 

5 BildliO"t. .. sin nesin tt·vck Mild 5. b rvskt in tryd, dvlikt 

Som är avsedd 

6 Läge 6. att skada ... om ammunition L.ös 

BSO (2002) - om vass SSO (1986) -om vass 
... längs en kant eller 

vid viss punkt, och 

som därför (ofta) går 

Skmp, Som har mycket lätt att s kära eller .Ikmp, 

1 spetsio- 1. spetslig vinkel stid,a med spetsio-

Skarp, j'v[ed framhävande av 

2 Bildl. 2. Igenom trängande neo-ativa verkninO"ar 

3: Om positiva 

i\ ven företeelser 

Tabell 1. Definitionsordböcker om vass och skarp. 
I 

En sådan här ordboksöversikt och jämförelse är ett mycket trubbigt instrument för att undersöka 
betydelsenyanser. Men då det finns flera olika kan de jämföras mot varandra och analysen förhoppningsvis 
ge några insikter om ordens betydelser. 

7.1.2. Sharp 

CCED har 12 delbetydelser för sharp, CCD har 17 och Wordnet (070208) har 12. De kan ses i tabell 1. 
CCED och CCD, som ju rangordnar delbetydelserna efter viktighet, tar båda upp en spetsig form på 
föremål och den medföljande tolkningen att detta innebär förmåga att skära i sina första delbetydelser. 
Sedan följer delbetydelser som åsyftar plötsliga förändringar i en rymd, men därefter går bedömningarna av 
placeringsordningen isär något, som kan ses nedan. Det kan vara värt att peka ut att CCED är den enda av 
källorna som nämner "alive to ones interests, unscrupulous". Wordnet tar inte upp sharp idelbetydelsen 
trendigt snygg. CCED har valt att inte ta upp sharp med delbetydelsen hög hastighet och CCD är den enda 
av källorna där sharp inom användningsområdet fonetik och bedömning av sandkvalite får separata 
underbetydelser. 
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7.2. Metod 

7.2.1. Synonymnätverk 

För att få en bild av hur semantiskt näruggande ZlafS] skarp och shmp är, kan man titta i ordböcker och 
jämföra typerna av synonymer de har. Tyvärr bur informationsmängden snabbt oöverskådlig. Pehr 
Söderman hjälpte mig att skriva en parser till grafeditorn Yed (2006-06-01) för att se hur en digital 
synonymordbok (\X1alters 2006-06-01) presenterar lexemens koppungar. 

7.2.2. Sammanvägning av ordboksinformationen 

Ouka typer av ordböcker hanterar semantiskt data på ouka sätt, men det slutgiltiga målet är att säga något 
om betydelsen hos uppslagsordet. En gemensam nämnare för alla ordböcker som nämns ovan är att de 
presenterar delbetydelser för lexemen - definitionsordböckerna gör det genom att ge inte endast en 
definition utan flera rangordnade definitioner och synonymordböckerna genom att gruppera uknande 
synonymer. Istället för att välja en enda av ordböckerna som primärkälla till ordets betydelse gör jag en 
sammanvägning av ordböckernas innehåll. Jag ustar så många skilda betydelser som möjugt som får stöd i 
fler än en ordbok. 
Jag jämför delbetydelserna från ordböckerna och grupperar 
dem efter semantisk ukhet. Detta leder fram till en samlad 

Ord: VAJS 
Funktion, fas ett: BESKRIVER 
FASHIONABILITET 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 
17 

framställning av delbetydelser hos orden: till vänster ses ett 
utdrag ur bilaga 1. I BSO, BsyO, SsyO och NsyO finns det 
delbetydelser som uknar varandra - alla ordboksartiklarna säger 
att vass i den aktuella delbetydelsen står för fasruonabiutet och 
bra utseende. Detta kan ses som en specifik funktion som 
lexemet t)afS kan ha i en given kontext. 

Delbetydelsen motiverad genom data från: 

CCED 
A Jharp point or edge is very small or thin and can eut through 

things very easily 

You can describc a shapc or an object as sharp if part of it or one 

_ end of it comes ro a point or forms an anglc 

A sharp bend or turn is one that changes direction suddenly 

If vou dcscribe som con c as sharp, you are praising them because 

the)' are quick to notice, hear, understand or react to things 

If someone says something in a sbarp wa)', they sal' is suddenly and 

rather firmly and angrily, for cxample becausc they are warning or 

criticizing \'Clll 

A ,-barp change, movement or feeling occurs suddenly, and is great 

in amount, force, or dCf,,'TCC 

'\ sharp difference, image or sound is veryeas)' ro see, hear, or 

distinguish 

\ sbarp taste or smdl is rather strong or bitter, but is of ten also 

clear and frcsh 

1\ sbarp wind, or sharp cold, is so strong or intense that it almost 

hurts you when you are cxposed to it 

sbarp clothes are neat, elegant, and fashionable 

Sbarp is uscd af ter starting a particular time to show that something 

happens at exactly the time stated 

Sbarp is used af ter a letter representing a musical note to show that 

the nate should be played or sung half a tone higher than the note 

which otherwisc corrcsponds ro that letter 

BS01c: Även Om positiva företeelser 
BSyO Vass 1.3: Bra, Snygg, stilig 
SSyO Vass4: Bra, Snygg, Stilig 
NSyO Vass2: Stilig (slang), tuff 

CCD Wordnet 
Having kecn edge or fine point. (Of something scen or heard) dcarly 

defined 

Terminating in a point or edge Ending in a sharp point 

Peaked, pointcd, edged Having or demonstrating abiLity ro 

recognize or draw fine distinctions 

Angular, abrupt Marked by practical, hardhcaded 

inte!Ligence 

Clear-cut, dearly outLined or Harsh 

defined 

Pungent, acid, sour Having or emitting a high-pitched and 

sharp tone or tones 

(Of sand) gritty Extremely steep 

Shrill, biting, piercing Kecnly and painfully fe!t; as if caused by a 

sharp cdge or point 

Harsh, sarcastic, acrimonious, Having or made by a thin edge or sharp 

severc, pain ful, intense point; suitable for cutting or piercing 

Acute, keen-witted Raised in pitch by one chromatic scrnirone 

Vigilant, attentive, alert, Very sudden and in great amount or degrce 

pcnctrating 

Alive to onc's interests, Quiek and forceful 

unscrupulous, dishonest, 

underhand 

Quiek, speed)', energetic, brisk, 
vigorous, impctuous 

(In phonetics) voiccless 

(Musical) above the true pitch, 

csp. a semitone high er 

(CoU.) stylish 

Too flash)' or too smart. 

Tabell 1. CCED och CCD rangordnar delberydelscrna med den mest centrala definitionen först. Wordnet gör det inte. 
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7.3. Resultat från fas ett 

7.3.1. Synonymnätverk 

Det visar sig att vass och skarp är mycket starkt kopplade. Alla synonymer från en digital synonymordbok 
(\Valters 2006-06-01) spaltades upp och därefter även dessa ords synonymer - resultatet är att varje ord bLir 
en nod i ett nätverk, med en linje (en kant) som går ut till alla andra ord i listan som den är kopplad med. 
Nätet blir mycket stort och av tekniska anledningar svårpresenterat här. För att se hur de två svenska 
adjektiven är kopplade till engelskans sharp måste vi använda oss av ytterligare en källa. Om alla 
översättningar av sharp från Norstedts Engelsk-svenska ordbok (1993) tas med i nätverket tillsammans med 
sina synonymer (från Walters 2006-06-01) får vi bild 1. Här ser vi att de tre orden är starkt relaterade och 
befinner sig i mitten av figuren - skmp är blå, vass är röd och sharp är grön. 

För l'aJJ finns det 54 ord (av 297 ord totalt) som förekommer mer än en gång hos dess synonymer och 
synonymernas synonymer - för skarp är det 109 gånger (av 648 ord totalt). Datorprogrammet lägger en nod 
(ord) så nära de kopplade noderna som möjligt, och de noder som har många kopplingar finns följaktligen 
där grafen är som tätast. Andra viktiga noder (som förekommer många gånger) för skarp är skarp (26 gånger 
- skarps synonymer hänvisar ofta tillbaka till ordet), bitande (10), vass (9), stark (8),jrän (8), genomträngande (8) 
och för vass är det skarp (9), vass (9), elegant (5), s0'gg (5), stilig (5) och bitande (5). Det finns nämligen mycket i 
definitionerna för vass, skarp och sharp som liknar varandra. Vass verkar vara en synonym till skarp, men 
mindre uttrycksfull, medan skarp och sharp - sprungna från samma historiska tot - verkar likna varandra 
men har divergerat i olika riktningar. Nästa steg är att se om funktionerna kan användas i en korpusstudie -
och om de kan utvidgas till att inkludera nu saknade funktioner, eller om vissa funktioner som föreslås här 
inte har någon basis i faktisk språkanvändning. 

Bildl 

Skarp (blå) 
vass (röd) och 
sharp (grön) i 
ett synonym
nätverk. 

17 



7.3.2. Sammanvägning av ordboksinformationen 

Tabell 2 nedan representerar en sammanställning av ordbokstudien - en detaljerad översikt över vilka 
delbetydelser som jag kom fram till var motiverade som självständiga. De ordbokskällor som motiverar 
dem finns i bilaga 1. Tabell 2 ger en inledande bild av de olika betydelserna hos orden: den 
huvudsakliga poängen med denna preliminära beskrivning är att använda den som input i fas två av 
studien. 

Vass - Fas ett Ska~Fas ett Sharp - Fas ett 
Beskriver sinnesintryck (värme/v1nd) Beskriver sinnesintryck (auditivt, visuellt, Beskriver sinnesintryck (auditivt, visuellt, 

värme/ vind, olfaktoriskt, nociceptiskt) värm / v1nd, olfaktoriskt, gustatoriskt) 

Beskriver utseende och/eller förmåga Beskriver utseende och/eller förmåga till att Beskriver utseende och/eller förmåga till att 
till a tt kunna skära kunna skära kunna skära 

Beskriver en farlig och intensiv Beskriver en farlig och intensiv Beskriver en farlig och intensiv 
kommunikation kommunikation kommunikation 

Beskriver fashionabilitet Beskriver fashionabilitet Beskriver fashionabilitet 

-- Beskriver kontrast till omgivningen Beskriver kontrast till omgivningen 

-- Beskriver god mental förmåga Beskriver god mental förmåga 

Beskriver en tydlig, märkbar förändring 

Beskriver höjd ton i musik 

Beskriver något oförväntat energi fullt och 

snabbt 

Beskriver god kvalitet och förmåga 

Beskriver en plötslig terrängförändring Beskriver en plötslig förändring 

Beskriver laddade vapen och ammunition 

Beskriver intensiv motsättning 

Övrigt Övrigt Övrigt 

Tabell 2. Funktioner i fas ett för sharp, pass och skarp. 

8. Fas två - korpusundersökning 

8.1. Material 

En viktig del i min undersökning har varit att upprätta en korpus bestående av tre de1korpusar för orden 
vass, skarp och Jhap. Jag använder mig av Språkbanken (2006-06-01) och British National Corpus (BNC 
2006-06-01) som källor. Jag använder termen "delkorpus" för en delkorpus som bara rör ett av adjektiven 
eller "min korpus" i betydelsen alla delkorpusarna. 

Jag tar ut alla förekomster av vass och skatp från Svenska Dagbladet 2000 (SVDOO), Göteborgsposten 
2001 (GP01). I samtliga fall har de efterfrågade orden en kontext runt sig. Kontexten sträcker ut sig till 60 
tecken före ordets början och till 60 tecken efter ordets slut. Den resulterande textmassan runt varje ord har 
kallats en rad. Från British National Corpus (BNC) (2006-06-01) tar jag ut alla förekomster av shatp -
sökningen görs av tekniska anledningar på hela korpusen, inte bara tidningstexter. För materialet från BNC 
kan jag inte ange ett visst antal tecken för kontexten, men kompromissar genom att ta med en 
vänsterkontext och en högerkontext på vardera 10 ord. 

Jag sorterar raderna alfabetiskt på första bokstaven i vänsterkontexten och ger varje rad ett nummer -
sorteringen bör leda till en tämligen slumpartad fördelning med avseende på närkontexten kring 
utgångsordet. I exempel 5 nedan sorteras raden på A från "alestinier". Därefter tar jag ut de 1 000 första 
raderna till en delkorpus. Den slumpvisa fördelningen bör ha minskat risken för att få en sned fördelad 
korpus. Hade raderna istället sorterats på A som i "ammunition" i exempelS finns det en betydande risk att 
alla ord med begynnelsebokstav Ö - skarpt 
(ira - skulle systematiskt exkluderats medan 
andra, exempelvis amTmmition, hade blivit 
överrepresenterade. 

Jag rensar ut allting som inte är attributiva 

SVDOO ales ti nier som förts till 

sjukhus på Västbanken 

skottsår av 

Exempel :'. från sk#l 

skarp ammunition, Den 

sammanlagda döds-

siffran 

adjektiv eller predikativa adjektiv (med verbet /Jara eller bli/Ja) och ser till att göra mig av med 
sammansättningar (skarpsi/~ och adverb (att le skap~. Ett skapt IjIlS är exempel på en attributiv användning. 
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Ljme! dr skarpt är ett exempel på en predikativ användning. Vogel (2004) tar i sin avhandling upp det 
eventuella problemet med att behålla predikativa adjektiv i en korpus - attributiva adjektiv är semantiskt 
starkare bundna till substantivet än predikativa adjektiv är. Attributiva adjektiv uttrycker ofta essentiella eller 
funktionella egenskaper medan predikativa adjektiv tar fram särdrag som inte är essentiella för huvudordet. 
Vogel väljer dock att trots detta inte rensa ut de predikativa adjektiven i sin studie. Framförallt med tanke på 
önskan att få så stora korpus ar som möjligt från källorna väljer även jag att göra så. 

J ag vill ha delkorpusar om minst 1000 rader och efter utrensningen föll vass under det S halp 

1048 

antalet. J ag ökar därför på delkorpusarna VClSS och skCllp med alla förekomster från GP02 SkQ/p 
(Språkbanken 2006-06-01) enligt samma procedur som beskrivs ovan. En slutgiltig Vass 
sammanställning av antalet rader i varje delkorpus finns i tabell 3. Jag bestämde mig för I-T-a-b-e/-'-3---a-n-ta-'-et-1 

att inte normalisera delkorpusarna mot varandra - det vill säga att inte reducera alla tre slutgiltiga rader i 

delkorpusar till 1000 förekomster var. Då jag vill använda mig av procentsatser för att mina delkorpusar 

jämföra ordens utbredning gjorde det ingenting att antalet rader skilde sig åt. 

1083 
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Korpusar baserade på skriftliga källor är lättare att hantera både för de som upprättar korpusen och de 
som använder det än de korpusar som är baserade på muntliga källor. Istället för tidnings texter hade jag 
kunnat välja att basera min korpus på exempelvis romaner - men både för romaner och tidningstexter hade 
texten kunnat vara påverkad av genrespecifikt bia s för vissa uttryck och viss morfosyntax. Hakulinen och 
Karlsson (1982) påpekar att tidningstexter är bland de mer stilmässigt varierande formerna av skriftliga 
källor. Det minskar risken för att undersökningen endast reflekterar en viss typ av skriftlig kommunikation 
med speciella uttryck och formuleringar. En korpus baserad på endast medicin tidskrifter skulle gissningsvis 
kunna innehåUa en oproportionerlig mängd förkortningar eller sexstaviga ord i jämförelse med språket i sin 
helhet. BNC (2006-06-01) består aven stor mängd olika genrer och får även det sägas vara mycket 
stilmässigt varierat. 

8.2. Metod 

Alla raderna i delkorpusarna taggas med ett unikt identifikationsnummer, lemmaformen av de huvudord 
som adjektiven modifierar, den av mig skapade kategorin funktion, taxonomisk kategori och modalitet. Vi 
kommer att gå igenom dessa saker en efter en. 

När jag har känt mig det minsta osäker på betydelsen hos ett engelskt ord har jag använt mig av Norstedts 
stora engelsk-svenska ordbok (1993) i kombination med Wordnet för att få en klarare bild. Har det 
fortfarande funnits ett osäkerhetsmoment taggas raden med två frågetecken: "??". 

8.2.1. Funktion 

8.2.1.1. Omdefiniering av funktionerna 

Jag använder de föreslagna funktionerna från fas ett för att klassificera varje förekomst av sharp, l/CISS, och 
skalp med en av funktionerna. Anledningen till att detta gjordes var att jag ville se vilka luckor och 
otillräckligheter som uppenbarade sig bland de föreslagna funktionerna från fas ett. 

I vissa fall är det svårt att bestämma vilken av funktionerna som adjektiven representerar vid det givna 
tillfallet. Vad gäller de engelska orden kan detta naturligtvis bero på otillräcklig kunskap hos mig om språket 
men också på att de preliminära funktionerna är olämpliga eller för att en viss förekomst idelkorpusarna 
utnyttjar fler olika funktioner. 
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Resultatet av den preliminära taggningen av korpusen var att listan på möjliga funktioner som de tre 
adjektiven kunde ha skrevs om. Målet var att hitta så få överordnande funktioner som möjligt som likväl 
täckte in hela användningen av vass, skarp och shmp. De nya funktionerna är som följer (i bilaga 2 finns även 
information om vilka av funktionerna från fas ett som nu ses som delar av funktionerna i fas två) : 

Funktionsnamn Förkortning Definition Exempel 

GENOMTRÄNGANDE GEN SkClfp, /Jass och sharp står för en genomträngande Vass karit 
upplevelse baserat på fysiologiska stimuli. 

INTENSITET OCH INT Skarp, t'ass och sbarp står för en farlighet och S kmp kritik 
FARLIGHET kraftfullhet på gränsen till elakhet som påverkar 

eller har för avsikt att påverka omgivningen. 

KVALITET OCH KVA Skarp, t,ass och sbarp står för ett högt positivt Vass pasming 
ANVÄNDBARHET betyg för en företeelse - exempelvis skicklighet, 

kvalitet, e:ffekti\·itet och användbarhet av någon 
typ av förmåga eller handling 

PLÖTSLIGHET OCH PLÖ Skarp, vass och sbarp står för en plötslig och Sbarp rise 
KRAFTFULLHET kraftfull förändring 

TYDLIGHET OCH TYD Skarp, tJass och sharp står för tydlighet och Skarp bildk,;a/iti 
KONTRAST kontrast till en fysisk eller abstrakt omgivning. 

FASHIONABILITET FAS Skarp, VaJS och sbarp står för skönhet och Skalp kli/nT/ing 
utmanande trendighet. 

GRADVIS A VSMALl'ANDE GRA Skarp, vass och sharp står för en form i två eller Sharp ridge 
TILL EN PL~KT tre dtmensioner som avsmalnar till en punkt. 

ÖVRIGT ÖVR Användningar som inte faller in i någon av 5/;alp tone, skalp 
ovanstående funktioner. hund 

Tabell 4. Funktioner från fas två 

8.2.1.2. Dominerande och jämförande 

Ibland har det varit utmanande att bestämma vilken av två funktioner som egentligen passar bäst in på given 
rad. I de fall då detta inte gått att bedöma har raden taggats ÖVRIGT. Taggen "??" används när det inte varit 
möjligt att ens gissa sig till funktionen - vanligen för att huvudordet har fallit utanför kontextfönsrret. Talare 
är troligen medvetna om att samma lexem kan ha flera olika funktioner och delbetydelser - förutom 
exemplet ovan så nämner Cruse (2000:108) zeugma2

. 

8.2.2. Huvudordets taxonomi 

Jag vill ta reda på vilka typer av huvudord som sharp, vass och skarp vanligen modifierar. För att göra detta 
behöver jag en taxonomi. Jag har valt att använda mig av \X!ordnets taxonomisystem, ungefär såsom det 
presenteras i Willners (2001). Wordnet utvecklas hela tiden, och i den version (1.6) som Willners använder 
finns nio toppkoncept - toppnoder varifrån ett antal undergrupper går ut, relaterade genom hyponymi. 

Taxonomin är tämligen grund - endast en högre nivå och en lägre nivå. Det gör att det är lättare att 
hantera datat, samtidigt som viktiga specifika mönster skulle kunna missas. Animal skulle exempelvis kunna 
delas upp i däggdjur, fiskar, fåglar etc. - och dessa grupperingar i än mer detaljerade grupper. Ju fler och mer 
specialiserade kategorier som finns desto större korpusar behövs för att undersöka dem (se 8.2.5). En av 
fördelarna med att använda Wordnets taxonomi är att den använts i många andra studier (såsom Willners 
2001) och datat skulle alltså kunna användas mer produktivt i framtida jämförande studier. 

2 När en dubbelbetydelse används skämtsamt som "John and his drivers licence expired last Tuesday". 
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Living organism (liv) 

Animal (anim) - Ma typer av icke-mänskliga djur 
Human (hum) - Alla typer av människor 
Creature (creat) - Alla tjper av le\Tande varelser utan extension i världen 

Object and substance (obi) 

Abstraction (abs) 

Artefact (art) - Ma typer av objekt skapade av männi sko r 
Natural object (NatO) - AUa typer av objekt som inte är skapade av människo r, förutom dä de 
används som tillverkningsmaterial tiH Anefact. Även kroppsdelar till Living organisms. 
Material (mat) - Tillverkningsmaterial till J\rtefact. 
Plant (plant) - Alla typer av växter 

J\ttribute (att) - j\ttribut, såsom energi, vikt 
Quantity (quan) - Kvantiteter 
Relation (re l) - Relationer mellan människor och andra djur 
Time (time) - Tidsen heter 
Shape (shape) - Former 
Communication (com) - Kommunikationsrelaterade utttyck såsom språk, kroppsspråk, poem, texter, 
musik, pjäser etc. 

PsychologicaJ feature (ps y) 

Phenomenon (phen) 

Situation (sit) 

Group (gro) 

Cognition (cog) - Iakttagelseförmåga, intellekt, beslut etc 
Feeling (feel) - Känslor 

Phenomenon (phen) - Naturligt förekommande händelser som man upplever, såsom ljus, ljud, blixt, 
regn sam t smä rtu pplevelse r. 

Event3 (eve) - Händelser med en naturlig slutpunkt 
Process/ state4 (pro/sta) - Tillstånd utan naturliga slutpunkter 

Group (g;ro) - Grupper av Objects and substance eller Living Organisms 
Organisation (org) - Officiella Organisationer 

Monetary representation (mon) 
Monetary representation (mon) - Pengar, skulder, fodringar etc. 

LocationS (loe) 
Location (Ioc) - En plats med extension i världen. 

Korpusen är taggade för både den högre och den lägre nivån - En skarp kniv har alltså både taggen artefact 
(lägre nivå) och taggen object_and_substance (övre nivå). 

Om man studerar adjektiv i kombination med subsrantiv måste man vara medveten om att inte endast en 
metaforisk användning av adjektivet, utan även av substantivet, kan vara relevant. Huvudordet kan användas 
metaforiskt (alternativt metonymiskt) som i Sa) - hjiirna står egentligen för sinnesförmåga och inte för det 
fysiska objektet. I b) är blick, i betydelsen betraktande, inte en metafor eller metonym: blick står inte för 
något annat. Kniv i c) är inte metaforisk - men kan däremot ses som en metonym till egg. 

(Sa) vass hJCima 
(b) vass blick 
(c) vass kniv 

I mina delkorpusar finns det dels en taxonomisk taggning där huvudordet har tolkats kontextlöst. Tunga i en 
skarp ttmga har blivit taggat natural_object. En annan kolumn identifierar dock tunga i detta fall som en metafor 

3 I WiUners (2001) delas Evem upp i Event-Humal7 Action och Eller/t-Other. Det visade sig svårt att skilja mellan dessa två typer av 
händelser och för att inte riskera feltaggningar valde jag att sammanföra kategorierna. 

4 I Willners (2001 ) är Process och State två olika koncept. Jag har valt att slå ihop dem för att undvika feltaggningar. 

5 Location finns inte med i Willners (2001) men däremot i senaste versionen av Wordnet (070208). Jag såg definitionen som 
användbar. 
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eller metonym för uttrycksförmåga: där blir då taggen c01Jl71umication. Rader taggade human, som exempelvis 
/Jon är skarp ser inte hon som en metafor för hennes inteliekt. I resultatdelen är det alltid den kontextberoende 
metaforiska tOlkningen av huvudorden som avses om inget annat uttryckligen sägs. I meningar som /Jon har 
en ?Jass rifst anses huvudordet vara riist och i hon var lJaJS i tonen anses huvudordet vara flon. 

8.2.3. Modalitet 

Varje rad i korpusen är taggad för vilken sinnesmodaLitet som huvudsakligen är involverad om det givna 
fallet är ett konkret och inte abstrakt exempel på ordanvändningen. De möjliga modaliteterna är 

• Taktil - baserat på stimuli från huden. (Förkortning: ta) 
• Olfaktorisk - baserat på stimuli från luktsinnet. (Förkortning: 01) 
• Gustatorisk - baserat på stimuli från smaksinnet. (Förkortning: gu) 
• Visuell - baserat på stimuli från ögonen. (Förkortning: vi) 
• Auclltiv - baserat på stimuli från hörselsinnet. (Förkortning: au) 
• Nociceptisk - baserat på smärtstimuli. (Förkortning: noc) 
• Termisk - baserat på stimuli från temperaturtilistånd. (Förkortning: term/vind) 

Alla dessa modaliteter har fysiologiska receptorer som uppfattar stimuli på olika sätt. Det är svårt att 
bedöma om fenomenet kall eller kylig vind, som i uttrycket en skmp vind eller en vass vind hör hemma i taktil 
eller termisk modalitet. Jag har valt att placera den i den termiska modaliteten. 

Vissa fenomen identifieras av flera receptorer - ett lite svårhanterligt fall är skarpa vindar. En skarp vind 
involverar, enligt min intuitiva bedömning, både termiska och taktila faktorer - det är inte bara en kall vind, 
utan den har en märkbar tryckförmåga på huden . Problemet tangerar det som Koptjevskaja-Tamm och 
Rakhilina (2006) tar upp när de talar om temperatursensationer i luften respektive direkt inpå huden. Jag har 
valt att kalla de termiska sinnesförnimmelserna termisk/ vindmässig och placera förnimmelser av vind där. 

Det kan vara mycket svårt att avgöra om en bedömning av ett fenomen är baserat på omvärldskännedom 
(knivar brukar vara vassa) eller på indirekta sinnesintryck (man ser att eggen är tunn) eller på direkta 
sinnesintryck (man har känt på knivseggen med fingret) i en korpusstudie. I denna undersökning görs inget 
försök att ta reda på hur informationen har framkommit: om informationen är direkt upplevd eller inhämtad 
genom en inferens. Ivlen oavsett vilken väg informationen har tagit så Jdassas perceptionen aven skarp eller 
vass kniv - eller a Jhatp knife -som en taktil upplevelse . 

8.2.4. Tvärgående sökningar 

Förutom att titta på modalitet, taxonomisk kategori och funktion för sharp, vass och skarp tittar jag även på 
tvärgående sökningar mellan dessa kategorier - taxonomisk kategori (både högre och lägre nivå) i 
kombination med funktion, modalitet i kombination med funktion och med taxonomisk kategori (i både 
högre och lägre nivå). 

Denna typ av sökningar i min korpus gör det möjligt att fundera över hur skalp, vaJS och shmp kan 
användas med samma funktion (säg INTENSITET OCH FARLIGHET) men ändå ha stora skillnader i sitt 
semantiska innehåll. Skarp i funktionen INTENSITET OCH FARLIGHET kanske modifierar främst 
taxonomi kategorin communication medan vass i samma funktion kanske snarare modifierar human. 

De slutgiltiga delkorpusarna fördes in i en databas med nedanstående kolumner taggade för olika värden, 
som i exempel 6. 

ID Källa v-kontext ord h-kontext HO Funktion fas två 

akan kallna på plåten . Skär kniv. Bärtarteletter 8 

upp fyrkantiga småkakor tarteletteformar, cirka GEN01'v[-

sk#120 SYDOO med en skarp 10 ce kniv TRÄNGANDE 

Lägre taxonomi utan att Högre taxonomi utan att 

hänsyn tagits till ev hänsyn tagits tiJJ ev metaforisk 

metaforisk användning användning Taxonomi L Taxonomi H Modalitet 

artefact natural _object artefact natural_object taktil 

Exempel 6. 
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8.2.5. Stabiliteten hos korpusen 

För att kunna säga något absolut om liass, skarp och andra ords beteende i svenska skulle vi behöva en 
korpus som bestod av det svenska språket. Den intressa nta frågan blir hur liten delmängd av språket vi 
behöver undersöka för att kunna göra goda gissningar: är storleken på mina delkorpusar - se tabell 3 -
tillräckliga? 

I HakuLinen och Karlsson (1980) presenteras ett sätt att bedöma hur små korpusar behöver vara för att 
ändå vara representativa. Författarna når slutledningen att en tämligen liten korpus räcker för att kunna göra 
generaliseringar om olika "kolumner" från det data de använder. De konstaterar också att korpusens storlek 
måste vara större om jämförelser mellan olika kolumner (det vill säga tvärgående sö kningar) i en korpu s ska 
göras. lVIed andra ord så krävs det ett mindre urval för att säga något om hur två texter förhåller sig till 
varandra med avseende på taxonomi än om hur de förhåller sig med avseende på taxonomi kombinerat med 
modalitet. 

HakuLinen och Karlsson (1980) mätte signifikansen för undersökningar av diverse syntaktiska fenomen i 
unral på 100, 300,500,1000 och 2000 satser - uttagna slumpvis från en större korpus. Urvalet på 100 satser 
var eventuellt för litet, men i övrigt ansågs även de små korpusarna stabila nog att tjäna som unral. Genom 
att öka på med 200 satser mellan varje mätning kunde författarna se om statistiken förändrades. Om 
förändringen var stor skulle detta visa p å att den större korpusen inte var representativt . Om förändringen 
var liten eller icke-existent visar det på att korpusen är stabilt. 

Jag förberedde tre filer vardera för sharp vass och skarp. En fil med hela delkorpusen sorterad på första 
bokstaven i vänsterkontexten. Nästa fil innehöll hela delkorpusen minus 200 rader (slumpvist utvalda) och 
den sista filen innehöll hela delkorpusen minus 400 rader (slumpvist utvalda). Genom att jämföra den 
propo rtionerliga fördelningen av exempelvis taxonomikategorier i de tre ftlerna - hur många procent av 
raderna som modifierade artefac,", event,jee/ing etc. - och jämföra resultaten kan man se hur stabil korpusen är. 
Shop, vass och skarp skulle kunna jämföras för: 

a) Taxonomikatego rier 
b) Funktioner 
c) Modaliteter 
d) 
e) 
f) 
g) 

Taxonomikategorier i kombinati o n med funktioner 
Taxonomikategorier i kombination med mod aliteter 
Funktioner i kombination med modaliteter 
Funktioner i kombination med modaliteter och taxonomikategorier 

U nder undersökningen visade det sig att e, f och g ovan kunde ersättas med en enda sökning - g) - eftersom 
de konkreta användningarna sammanföll med endast en funktion: GENOMTRÄNGANDE. 
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8.3. Resultat fas två 

Vi går först igenom huvudord, sedan taxonomi kategorier följt av modaliteter och funktioner. Sist ska vi se 
hur dessa olika variabler samspelar med varandra. Redan nu kan det vara värt att konstatera att abstrakta 
användningar inte är taggade för sinnesmodaliteter (de är alltså icke-sensoriska) och att konkreta 
användningar alltid faller under funktionen G ENonHRÄNGANDE. 

8.4. Huvudord 

Ett ords kontext är essentiellt för att 
utröna dess betydelse - och för adjektiv 
är huvudordet som det modifierar 
kanske viktigast. Den första 
uppdelningen man kan göra är meUan 
konkreta (använd ningar av) huvudord 
och abstrakta (användningar av) 
huvudord. Konkreta användningar är 
taggade med en sinnesmodalitet, 
abstrakta användningar är taggade som 
icke-sensoriska. I avsnittet om modalitet 
kommer jag att mer i detalj se på hur de 
konkreta användningarna skiljer sig 
mellan orden - här kommer jag främst 
att koncentrera mig på att ge en bild av 
vilka huvudord som finns. 

8.4.1. Konkret användning 

Bland de konkreta användningarna 
finner vi främst föremål med kanter och 
förmåga att skära för sbarp och vass, men 
även fenomen som !Jus och få'rg hos 
skatp. Vi kommer att se att detta väl 
stämmer In med resultaten från 
sökningen på modalitet. 

Om vi tittar på den takti!a 
modaliteten dyker vissa ord upp som 
starkt representerade för alla tre 
adjektiven: (se tabell 4): knil}) kant och 
tand för vcm och skarp - och knife, edge 
och tooth för sharp. Så långt verkar orden 
modifiera samma typer av huvudord 
både mellan vass och skarp och mellan 
de svenska adjektiven och det engelska. 

Vad det gäller huvudord för rader 
taggade vime!! så är !Jus, respektive light, 
det vanligaste förekommande 
huvudordet - sedan följer olika typer av 
ljus - sol !Jus, vårsol, april!jus etc. T abell 6 
visar aUa förekomster av visNella 
huvudord som finns representerade mer 
än en gång i delkorpusarna (de som 
endast förekommer en gång finns under 
"övriga"). 

Alla huvudord - taggade taktil - som förekommer mer än 

en_gång 
SHARP VASS SKARP 

HO lemm~Mod . 1 # HO lemm~odl # HO lemm~Modl # 
instrum ent ta 5 
implem ent ta 

2 föremål ta 24 

knife ta 29 kniv ta 24 kniv ta 5 
tooth ta 25 tand ta 5 
edge ta 15 kant ta 13 kant ta 2 
blade ta 9 egg ta 6 
claw ta 7 klo ta 3 
point ta 5 
spik!.: ta 4 spik ta 3 
corner ta 3 
spIne ta 3 
splinter ta 3 
necdle ta 3 
something ta 3 något ta 2 
pencil ta 2 

sak ta 2 
del ta 2 
bit ta 2 

sto ne ta 2 
SClssors ta 2 
mouthp art ta 2 
flake ta 2 
sand ta 2 
tool ta 2 redskap ta 2 
rock ta 2 klippa ta 4 
Öniga 47 Övriga ta 53 Övriga ta 13 
Summa 179 Summa 145 Summa 20 

Tabell 5. Huvudorden för rader som taggats taktil i\lla som har rvå eller 
fler förekomster nämns, engångs förekomster grupperas under övriga. 

SH ARP VASS SKARP 
HO lemma I Mod. I # HO lemmalMod.1 # HO lemma I Mod.1 # 

light VI 21jus vi 3 ljus VI 14 
colour \ ' 1 2 färg VI 6 

solljus VI 3 
vårsol V I 3 
belysning V I 2 
sol VI 2 
vårljus VI 2 

Övriga \ '1 6 Övrio'a 
h VI 4 övriga VI 8 

Summa 10 Summa 7 Summa 40 

Tabell 6, Huvudorden för rader som taggats visuell. Alla som har två eller 
fler förekomster nämns, engångs förekomster gruppe ras under övriga, 
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Det finns ingen märkbar skillnad i typen av ljus som de olika orden modifierar. Vass har endast 7 

förekomster av visuellt taggade användningar och sharp har 10 - i detta avseende är korpusen inte tillräckligt 
stabilt för att dra några slutledningar av vilket ord som är vanligare än något annat. Däremot kan vi se att 

skarp har Hera t,isuella användningar än tJass och sharp har. Skarp har också markant Her typer av IJisllella 
huvudord: det verkar kunna användasmer produktivt för generella lJisuella fenomen än !'ass och shmp som 

kanske mer är begränsade till fasta uttryck. 

De övriga sinnesmodaliteterna 

är inte så välrepresenterade i 

min korpus - sbarp pain är ett 

inte helt ovanligt uttryck liksom 

sharp wind och sharp hiss. 
Förutom rader taggade taktil 
verkar det finnas en hel del av 

just attditil) betydelse för sharp. 
D et enda huvudord (som inte är 

taktilt eller visuellt) som både 

finns i vass och skarp är !Jud -
och det har en parallell 

engelskans sound - sharp sound. 
Genom att endast se på de 

konkreta huvudorden som sharp, 
vass och skarp modifierar verkar 

det som att lJass och skarp har 

mycket olika fokus. Vass 

SHARP VASS SKARP 
HO lemma l Modalitet I # HO lemma I Modalitet 1# HO lemma Modalite~# 
pajn noe 11 
wind rerm IVlnd 4 vind rerm / \'lnd 3 
hi ss au 4 
crad, au 3 
knock au 3 
sou n d au 3 lju d au 2 ljud au 2 
scenr 0 1 3 dofr 0 1 3 
tang 0 1 3 lu kt 01 3 
taste gLI 3 smak gu 3 
dick au 2 
tap au 2 
repon au 2 

klang au 2 
smäll au 2 
röst au 2 

övriga* 16 övriga* 20 övriga* 8 

Tabell 7. Antal huvudord i delkorpusarna som är raggade med en modalitet annan 
än taktil och vistIeli Ovriga* innebär sådana huvudord som det endast finns en 
förekomst av. 

används mestadels om taktila företeelser och inte särskilt mycket alls utanför detta. Skarp används 

framförallt om visuella företeelser men även för auditiva. Sharp är det av adjektiven som har den mest 

mångfacetterade användning - för taktila, visuella, auditiva och nociceptiska företeelser bland annat. 

8.4.2. Abstrakt användning 

A vsikten med tabell 8 är att ge en bild av de vanligaste huvudorden (i lemmaform) för de olika 

funktionerna hos sharp, vass och skarp. Alla som förekommer i mer än 4% av raderna listas - ett 

procentantal som är valt för att ge ett hanterbart antal ord att visa upp. 

Tabell 8 nedan ger vid handen att huvudorden för både sharp och skarp i kombination med 

f,,\SHIONABlLITET och GRADVIS AVSMALNANDE TILL EN PUNKT oftast rör fysiska objekt, men i INTENSITET 

OCH FARLIGHET rör sharp och skalp kommunikativa handlingar - men gör avstickare till skarpt läge som inte 
riktigt passar in bland de andra. Det är min förhoppning att detta kommer klarna när vi tittar på den 

taxonomiska kategorin för de olika huvudord som är kopplade till sharp, vaSJ och skarp. 

SHARP VASS SKARP 
(5) suit, haircuts, shirt, 

FASHIONABILITET changing-routine O . (2) bena, mustasch 
(37) end, ridge , chin, 

GR.I\DVIS A VSMALNi\NDE crease, feature, nose, (4) jättenäsa, tå och 
TILL EN PUNKT front IJack, topp, knä O 
INTENSITET OCH (245) chans, målchans, (667) kritik, läge, skott, 
FARLIGHET 201) voice, look, end armbåge, läge ordalag 
KVALITET OCH (109) eye, mind, sense, (574) konkurrent, (206) blick, öga, intellekt, 
ANVANDBARHET wi t, eyes, he, you avs[utnincr, spurt hjärna, analys 

(219) rise, decline, (32) kurva, sväng, fall, 
PLOTSLIGHET OCH increase, fall, drop, nedgång, vinkel, 
KRAFTFULLHET bend O högerkurva, krök 
TYDLIGHET OCH 
KONTRAST O O I (183) kontrast, gräns, bild 

Tabell 8: Siffran inom parentes anger tota.la anralet rader i korpusen för sharp, vass och SIe.I1IP respektive som är 
taggade för funktionen till vänster. J\JJa ord anges inte, endast de som är vanligast föreko mmande för 
funktionen (över 4% av raderna raggade med den aktuella funktionen). 

25 



8.5. Taxonomi 

8.5.1. Den lägre och högre nivån 

Den taxonomiska gruppering jag använder förklaras i detalj i metodkapitle t - men för att rekapitulera så 
finns det två nivåer. Den högre taxonominivån består av 9 noder och den lägre taxonominivån består av 
22. De finns listade på sid. 21 och jag kommer att åberopa båda två för att hitta mönster i de huvudord 
som de tre adjektiven kan modifiera. I de diagram och tabeller som följer så används förkortningar - som 
även de finns listade på sid. 21. Det förenklar analysbördan drastiskt att kunna hantera grupperingar av 
huvudord snarare än individuella huvudord . För att konkretisera vilka ord som kan ingå i de olika 
taxonomierna har en tabell för alla tre adjektiven upprättats i bilaga 3. 
Sharp - nivå ett 
I mitt material modifierar sharp oftast process/ state (19%) och därefter cognition (16%), artefact (10%), event 
(8%) , c017lfJ1unication (9%), nattlml_object (8%), location (3%), phenomenon (6%), human (3%), attribute (6%) och 
shape (5%). 3% av materialet är tagga t med "??". 
Sharp - nivå två 
En nivå högre är det sitttation som är den mest framträdande kategorin (28% av materialet), följt av 
abstraction (21 %) och object_and_substance (18%). P[),chological-feattm svarar för ungefär 17%. Phenomenon och 
livin!5-0rganis17l är tämligen fåtaliga (6% mot 4%), medan gr01tjJ är mycket ovanligt och endast utgör 1 % av 
materialet. Det vanligaste huvudordet inom den oftast förekommande taxonomikategorin (process/ state) är 
rise (22 förekomster eller 10%) tätt följt av dec/ine (21 förekomster eller 10%). 
Vass - nivå ett 
Vass modifierar främst ord inom human (19%), event (13%), process/ state (12%), artefact (15%) och 
communication (10%) . GrottjJ (7%) , attn'bute (4%), llaturaLof?ject (3%), cogt/ition (3%) och phenomenon (2%) finns 
också representerade. O!;ganisation utgör endast 1 % och fallen där vass modifierar ett huvudord som hör till 
taxonomikategorin 10catio11 utgör inte ens en procent av materialet. 3% av materialet gick det inte att 
bestämma en taxonomikategori för. 
Vass - nivå två 
Om vi tittar på taxonomin en nivå upp blir situation den vanligaste förekommande gruppen (26%) tätt följd 
av livi17&.-organism (21 %). Oijec'-and_sttbstance (19%) och Abstraction (17%) följs i frekvensordning av 
psychologicalJeature och phenomenon som utgör mindre undergrupper (3% och 2% respektive). Location utgör 
inte ens en procent av materialet. Det vanligas te huvudorden inom human är olika typer av pronomen, men 
sedan följer olika typer av sportrelaterade ord - något som också visar sig om man tittar på de vanligaste 
huvudorden för event. spurt, avsl1/tning, parad m.fl. 

Taxonomi -lägre nivå 
osharp 

ovass 

60% 
oskarp 

40% - - - - - ---< 

I 
20% - - -

flJl~ 
- - - Jl n -

-- - --

-rTh 
- - --i 

0% ...n. rfhrn rfl, fl Ih []..[l n. 

artef feel hum loe 
Nat 

phen plane 
prof 

rel shape time ?? arum attr eogn eom ereat event gro org quan 
O sta 

O sharp 3% 0% 10% 6% 16% 9% 0% 8% 2% 1% 3% 3% 8% 0% 6% 0% 19% 0% 0% 5% 0% 
I- - - - t------ t- -

O vass 5% 2% 15% 4% 3% 10% 0% 13% 0% 7% 19% 0% 3% 1% 2% 0% 12% 0% 0% 2% 1% 
- t- - -

O skarp 2% 0% 7% 1% 21% 44% 0% 5% 0% 1% 3% 1% 1% 0% 5% 0% 7% 0% 0% 1% 0% 

Diagraml : Jämförelse mellan orden, med avseende på taxonomi (lägre nivå) 
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Skarp - nivå ett 
Skarp modifierar främst huvudord från taxonomikategorin cotJJtJJunication (44% av materialet) - därefter 
följer cognitioll (21 %). Steget till nästa taxonomigrupp är rätt stort - 7% av materialet är process/ state, 7% är 
artefact, 5% är event, 5% är phenomenolJ och 4% är human. 3% av materialet har av olika anledningar inte gått 
att tagga. Resterande taxonomigrupper ligger alla på en procent eller lägre. 
Skarp - nivå två 
Om vi går upp en taxonominivå får vi färre siffror att ta ställning till. Abstraction (med bland annat den lägre 
taxonomikategorin commtlnication under sig) är den främst förekommande med 47% av materialet, 
pSJiChologicalJeature kommer därnäst med 21 % och situation med 12%. Först därefter kommer 
objecCand_substance (8%) och phenomenon (5%) - de grupper där vi skulle förvänta oss att hitta de flesta 
konkreta, modalitetstaggade användningarna av skarp. Det vanligaste huvudordet inom cOJ7Jttlullication är 
kritik (267 av de 1048, eller 25%), följt av ordalag (25 förekomster, eller 2%). Varning, formulering och 
liknande ord kommer sen. Det vanligaste huvudordet inom coegnition är kontrast (55 stycken), följt av ordet 
blick (26 stycken, skiljt från blick som en kommunikativ handling) och intellekt (12 stycken). Cognition 
innehåller både ord som svarar mot mentala förmågor (sinne, inte/lekt, p ·rstånd) och mot konceptuella 
strukturer (abstrakta grdnser etc.). 

Taxonomi - högre nivå 
D sharp 

Ovass 

50% D skarp 
r-

40% 

30% 
r--r--

20% I--- r--- -
10% r- l- n-......,......, n r- h rL n l1---rI r-
0% 

?) abstracrion 
Ij vi n~organis 

locarion 
object_and_s 

phenomenon 
psychological 

situation group 
feature m ubstance -

O sh~.~E 3% 21% 1% 4% 3% 18% 6% 17% 28% 
- . _ ... . _. - . .._ .. -

O vass 4% 17% 8% 21 % 0% 19% 2% 3% 26% 
--- .- - - . __ . _-".- .- - ' - .. _. " 

Oskarp 2°/r, 47 % 1% 3% 1% 8% 5% 21% 12% 

Diagram2: Jämförelse mellan orden, med avseende på taxonomi (högre nivå) 

Användningen av sharp är mycket tydligt fokuserad på ett fåtal taxonomikategorier, medan vass är ett mer 
mångfacetterat ord. Av de tre adjektiven så är det dock engelskans sharp som tar huvudord från flest typer 
av taxonomikategorier. Detta skulle kunna tolkas som att vaSJ och skalp kompletterar varandra på områden 
som sharp får täcka helt själv, men det finns inga väldigt klara mönster att så är fallet. Däremot ser vi att det 
finns taxonornikategorier som är viktiga för alla tre orden - men tills vi sett vilken typ av funktioner som de 
tre adjektiven har när de modifierar huvudord från de olika taxonornikategorierna vet vi inte vilken 
relevans detta har. 

8.5.2. Taxonomier och kontexttolkning 

Satsen en Jkarp tunga kan tolkas på två olika sätt. Dels som att tunga är ett fysiskt objekt som är skarpt 
(kanske lite spetsig) och dels som att tunga här används metaforiskt till att betyda uttrycksförmåga. Såsom 
beskrivs i metodkapitlet så innehåller mina delkorpusar information om taxonomikategorier för båda dessa 
tolkningar av huvudordet. 

Hittills har vi inte använt oss av tolkningen gjord utan hänseende till eventuell metaforisk användning av 
huvudordet men det kan ju vara intressant att se om det finns några klara mönster. Tabell 9 visar alla faJJ 
där de två tolkningarna skiljer sig. Detta innebär att huvudordet används metaforiskt i dessa fall. I tabell 9 
ser vi att det är rätt ofta som huvudord från taxonornikategorin naturaLobject får en metaforisk betydelse -
och allt som oftast är den "nya" betydelsen cognition. I exempel 7 är det naturliga objektet tunga. 

27 



(7) " .. . /P IItläggningar, en språkets .!!.ounml. Hans 11I!!f!,a ktlnde IJara vass, nar bam SYl/punkter /lar kritiska, oc/) barl 
framforde si ... " (va#406) 

Man skulle kunna säga att betydelsen hoppar från natttraLobject till communication. För skarp så är det dock 
främst cognition som andra taxonomier "hoppar till" - och oftast från location (exempelvis ord som grCins, 
grämdragnini) eller naturaLol:ject (exempelvis hjäma, näsa). Även för l'ass och shmp så är cognition i topp. 

Tollming utan Tollming utan Tolkning utan 
hänseende till Tolkning med hänseende till Tolkning med hänseende till Tolkning med 

eventuelI hänseende taget eventuell hänseende taget till eventuell hänseende taget 
metaforik till metaforik SHARP metaforik metaforik VASS metaforik till metaforik SKARP 

naturaJ_object cognition 28 artefact cognitjon 2C location cognition 44 
shape process/ state 24 naturaJ_object attribute 16 naturaJ_object cognition 3L 

artefact a ttri b ute 16 arrefact communication 16 shape cognition 14 
process/ state attribute 13 shape attribute 11 artefact communication 14 
shape communication 8 naturaJ_object commurucation 6 artefact cognition 11 

process/ state cognition 6 naturaJ_object cognitjon process / s ta te event -
..J 

naturaCobject communication 6 artefact attribute 4 phenomenon communication ') 

shape cognition event process/state 3 naturaJ_object phenomenon 

location c ogni tion naturaJ_object process/ state L naturaCobject communication 

natural_object attribute 'I artefact ?? !. process/ state cognition 4 
shape attribute L event communication !. cognition attribute L 

event process/ state !. artefact group !. event communication L 

Shape ?? !. 

Tor. antal Tot. antal Tot. anta.l 

metaforiska metaforiska metaforiska 

användningar 132 användningar 96 användningar 160 
Tot. antal rader i Tot. antal rader i 

deLkorpusen 1083 deLkorpusen 

Tabell 9. Taxonomiska kategorier med och utan hänsyn tagen till metaforik. 

8.6. Modalitet 

Den stora majoriteten av sharp, vaSs och skarp i mina delkorpusar 
är icke-sensoriska: de står för abstrakta betydelser. För en del av 
raderna har det inte gått att otvetydigt bestämma om de står för 
en sensorisk eller icke-sensorisk användning - de har då fått 
taggen "??" som i fallet nedan. Troligen är skarp i denna 
användning abstrakt och icke-sensorisk, men jag har inte kunnat 
vara helt säker. 

(8) " ... ågasatts av både tti!sJ~J'rldare ocb 1llotstånd.are. Uddliis eller skarp? 
Vid en dzskt/ssionskviJil i IVmgliga Biblioteket tTled m ... " (sk#1190) 

En delmängd står för konkreta sinnesförnimmelser och är 
taggade för en av de sju modaliteterna som tas upp i metoddelen: 
auditiv (au), gustato17sk (gu), nociceptzsk (noc), o!faktorisk (01), taktil 
(ta), termisk/vindrelaterad (term/vind) och visuell (vi). Diagram 3 
visar att förhållandet mellan icke-sensorisk:sensorisk är (i 
procentenheter) 74:26, 82:18, 93:7 för respektive sharp, vass och 
skarp. 

Tot. antal rader i 
104 delkorpusen 1242 

Ickesensoriska och 
D sharp 

sensoriska användningar 
D vass 

D skarp 
93% 

'(JO% 
74o/~20J,f-- _ 90% -

80% r-- -- - -
70% - r- - -
60% --- --- --
50% - -----
40% -- 26%-- -
30% - 18% 
20% - --~-11% 
0% 

i cke-senso risk Sensorisk 

Diagram 3: Icke-sensoriska och 
sensoriska användningar 

Diagram 4 visar raderna i min korpus som är taggade för någon modalitet alls (de sensoriska raderna i 
tabell 3) - och vilken av de sju modaliteterna som det gäller. Sharp är, vad gäller sinnesmodaliteter, främst 
representerad i taktil användning (65%), följt av auditiv (14%), nocicepttsk (5%), gt4statOlisk (5%), rloci(eptiska 
(5%), visuella (4%), o!faktoriska (4%) och sist av den termiska (vind relaterade) modaliteten på 3%. 
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För lian så är den taktila modaJjteten den klart främsta (82%), följt av den at/ditiva (7%) och den vist/ella (4%) 
tenmsk/ vindmässiga (3%). Den gustatoliska modaliteten utgör 2% av användningarna kopplade till 
sinnesförnimmelser och resterande modaliteter (den llociceptiska och oifak ton'ska) endast 1 % av materialet. 
Skarp skiljer sig från de andra i det att den l/ist/ella modaliteten är den som finns främ st representerad (47%), 
sedan den takttla (24%) och den auditiva (14%). Den gtlJtatoriska modaliteten utgör 7% och den o/faktoriska 
7%. Den termiska modaliteten utgör endast 1 % och den llociceptiska användningen av skarp finns det inga 

förekomster av i min korpus. 
I jämförelse med sin Procentfördelning över modaliteter - procent av 

o sharp 

totala antalet modalitetstaggade rader 
Ovass 

o skarp 

100% 

språkgranne vass är skarp det mest 
multi-sensoriska av de två orden -
vistle/~ takti~ auditiv) gtlstatorisk och 
oljaktorisk användrung, medan vass 
finns i attditiv, vistte/~ 

termlsk / vindmässig (och mjrumalt 
representerat i gtlstatonsk) 2%) . 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

D sharp 

D vass 

D skarp 

80% - , 
60% r- -

40% 
r--- - -

20% -- l- -

0% rl:-ll 11..../1 r--t. I""""L..JI .......--.. ,......,....... 

au gu noc 01 ta term /~;nd \~ 

°0~~ 14% 5°/n 5% 4°/c, 65% 3% 4% 
- -- - - . - --- . -

O va.~s 7% 2% 1% 1% 82% 3°/r, 4% 
-- - ... _-_. - - - - -~- --

O skarp 14% 7% 0% 7% 24% 1% 47% 

Diagram4: Det totala antalet förekomster av sensoriska användningar, jämfört 
med alla rader som är taggade icke-sensoriskt. 

Procentfördelning över modaliteter - procent av totala 
o sharp 

antalet rader Ovass 

D skarp 

--
;-

--- -- --
;-

r----- - -- - -

- - ---- -
-r"L ......... rh .r-"O 

--
icke-

sensorisk 
au gu noc 01 ta term/ \' ind VI 

3% 72% 4% l ':to 1% 1% 17% 1% 1% _ .. - . - --- ._. - - -

4% 79% 1% 0% 0% 0% 14% 1% 1% 
.- - --- - - ---- -- - - --

2% 91 % 1% 0% 0% 0% 2% 0% 3% 

De svenska orden fördelar sig, 
enligt statistiken från materialet, 
mellan olika typer av 
sinnesmodaliteter - skarp används 
oifakto17skt, och termisk/ vindmässig 
användning är vass ensam om. 
Men alla modaliteterna finns 
representerade i engelskans sharp. 

DiagramS: Fördelning av totala antalet förekomster av sensoriska användningar. 

Statistiken över vilken modalitet 
som orden används med måste 
dock ses i ljuset av de rader som 
taggats som icke-sensoriska. 
Diagram 4 på föregående sida ger 
en bra vinkling om den inbördes 
ordningen, vikten (eller i alla fall 
frekvensen) aven modalitet 
gentemot en annan för samma 
ord. Vi kan se att den visuella 
modaliteten är mycket oftare 
förekommande för skarp än den 
taktila är. A v diagram 5 ovan 
förstår vi inte bara att de flesta 
användningar av sharp, vass och 
skarp är icke-sensoriska, men 
också att det svenska ordet vass 
faktiskt används i den taktila 

modaliteten något mindre frekvent än engelskans sharp gör. Men även detta perspektiv på statistiken 
förstärker synen att sharp, vass och skarp allt som oftast används icke-sensoriskt, men när de väl 
används sensoriskt så är sharp och vass vanligen taktila, eller kanske auditiva, vass är vanligen taktilt 
och skarp är vanligen visuellt, eller möjligen taktilt. 
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8.7. Funktion 

Mitt arbete med korpusar och ordböcker har lett mig till att föreslå sju olika övergripande funktioner som 
ShCllp, vass och skalp alla kan fylla. Ibland har det inte gått att bestämma funktion - exempelvis när 
huvudordet har förekommit utanför den kontext som finns för varje rad i korpusen. Raden har då taggats 
"??" för funktion. Förutom taggen "??" finns även taggen "övrigt" - här har huvudordet kunnat 
identifieras, men användningen av adjektivet har inte passat in i någon av de föreslagna funktionerna. Det 
har bland annat rört en handfull användningar av sharp som musikalisk term (E-sharp etc). 

De tre adjektiven täcker tämligen olika, men överlappande områden, som kan ses i diagram 6. När man 
tittar på diagram 6 är det viktigt att komma ihåg att ordningen på de olika noderna (hörnen) på oktanten 
kan placeras var som helst: den nuvarande placeringen är vald för att den tydligast belyser hur orden 
in teragerar. 

Skarp har INTENSITET OCH FARLIGHET (54%) som sin vanligaste funktion i materialet, följt av 
KVALITI3T OCH ANVÄNDBARHET(17%) och sedan TYDLIGHET OCH KONTRAST(15%). Vass har KVALITET 
OCH ANVÄNDBARHET som sin mest förekommande funktion (55%), följt av INTENSITET OCH FARLIGHET 
(23%), följt av GENOMTRÄNGANDE (17%). Sharp har i sin tur GENOMTRÄNGANDE(26%) som sin främsta 
funktion, följt av PLÖTSLIGHET OCH KRAFTFULLHET (20%) och sen INTENSITET OCH FARLIGHET (18%). 
Den vanligaste funktionen för sharp utgör runt en fjärdedel av materialet, till skillnad från de vanligaste 
funktionerna hos vass och skarp som utgör över hälften av det materialet. Shap har vidare fem olika 
funktioner över 10%-strecket, mot ?)ass och skarp som har tre var. Shap är i den här uppställningen av 
funktioner mer mångfunktionell- och vass och skalp är mer tydligt profilerade mot vissa funktioner. 

KVALITET OCH ANVÄNDBARHET, INTENSITET OCH FARLIGHET och GENOMTRÄNGANDE är funktioner 
som är viktiga för alla tre orden. I dessa tre funktioner finns alla tre orden starkt representerade - med 
undantag av ÖVRIGT sker det ingen annanstans. Sharp har också funktionen PLÖTSLIGHET OCH 
KRAfTFULLHET - en funktion som inte verkar vara särskilt framträdande för något av de svenska orden. 
Vass används inte för funktionen TYDUGHET OCH KONTRAST, något som både skap och shap kan 
innebära. 
Den vanligaste funktionen för orden VClJ"J och skatp är alltså abstrakt. Abstrakt innebär här att adjektivet 
implicerar bedömningar av immateriella företeelser såsom mental förmåga eller skicklighet (KVALITET OCH 
ANVÄNDBARHET), intensiva och farliga kommunikativa handlingar och intensiva sportmatcher 
(INTENSITET OCH FARUGHET). Sh ap däremot har GENOMTRÄNGANDE som sin oftast förekommande 
funktion - men den utgör knappt 30% av materialet, så majoriteten av funktionerna som shatp innehar är 
fortfarande abstrakta. 

Alla rader som är taggade som sensoriska (kopplad till en av de sju modaliteterna som sinnet upplever) 
är också taggade för funktionen G EN OMTRA.NGANDE. 

Jämförelse mellan funktioner ~sharp 

~vass 

fj. skarp 

TYDLIGHET OCH 
KONTRAST 

INTENSITET OCH 
FARLIGHET 

?? 

GRADVIS 
AVSMALNANDE TILL 

EN PUNKT 

KRAFTFULLHET 

KVALITET OC ~----v.GENOMTRÄNGANDE 
ANVÄNDBARHET 

Diagram 6: 
Jämförelse 
mellan sharp, 
vass och skarp 
med avseende på 
funktion. 
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hll1ktion Sll j\RP VASS SKARP 
)) 31 3% 45 4ryo 31 2% 

r ASHIO NA BILlTET 5 0% o 0% 2 0% 

GRADVIS AVSMALNANDE TIL L EN PUNKT 38 4% 4 0% o 0% 
PLÖTSLIGHET OCH KRAfTfULLHET 219 20% o 0% 32 3%) 

G ENOMTR.ANGAND E 277 26% 177 17% 84 7% 

KVALlTET OCH ANVANDBARHET 110 10% 574 55% 206 17% 

INTENSITET OCH FARLIGHET 200 18% 239 23% 668 54% 

TImLIGHET OCH KONTRAST 152 14% o 0% 183 15% 

ÖVRIGT 51 5% 8 1% 36 3% 
1083 1047 1242 

Tabell 10. funkrjoner hos de olika adjektiven 

8.7.1. Jämförande funktioner, taxonomier och modaliteter. 

Att döma av korpusarna verkar det mycket troligt att talare är medvetna om de funktions- och 
modalitets jämförelser som lexemen vass, skalp och shorp kan göra. Denna medvetenhet om polysemi kan 
användas för skämt eller dubbeltycligheter - Cruse (2001) visar hur förekomsten av zeugma tyder på att ett 
lexem har flera, diskreta betydelser och frånvaron på att betydelsenyanserna inte är diskreta. I mitt material 
finns det en handfull rader som tydligt visar funktionshopp. Detta är inte samma sak som zeugma och vi 
kan inte säga att det leder till en slutsats om polysemistarusen hos orden, men det kan visa på om några 
användningar är mer grundläggande än andra. 

ID v-kontext ord h-kontext Dominerande funktion Jämförelsefl.1nktion 

romance that's misguided as daggers. They cut 

and inapprop riate." His eyes through her impatiently. "I INTENSITET OCH GENOM-

624 \Vere suddenJv as sharp suppose you FARLIGHET TR.i\NGJ\NDE 

regions. He was a tallish man as a razor. He has been KVALITET OCH GENOlv[-

581 with a mind as sha~ described as "eccentric" but ANV /\.NDBARHET TRl\.NGANDE 

FF - utan att få en enda som ett rakblad på sin 

passning. Bror Tommy milda skånska, drar med KV ALlTET OCH GENOM-

370 Borgström är vass handen a ANV ÄNDBJ\RHET TR.i\NGJ\NDE 

an gör för övrigt båda de 

låtarna i versioner vassa mördarkniv). I like you är KVALITET OCH GENOM-

127 som den vassaste intensiv, nervig och låt ANVÄNDBARHET TRÄNGANDE 

ribban: det är starkare låtar, 

vassare produktioner och än kroksablar. De fyra KV ALlTET OCH GENOM-

884 rim skarpare låta rna är vanvettigt vilda j\NVÄNDBJ\RHET TRÄNGANDE 

år. Därför att Guds ord är 

levande och ve rksamt, men än något tveeggat svärd INTENSITET OCH GENOM-

1193 också" skarpare och trän(]er så djupt att de FARLIGHET TRÄNG /\NDE 

Tabell 11. Jämförande funktioner 

Exemplet nedan visar hur shatp egentligen används för att modifiera ryes och hör hemma i funktionen 
INTENSITET OCH FARLIGHET. Men en liknelse görs till en annan form av användning för shatp - shatp 
daggers. Sharp daggers skulle snarare taggas för funktionen GENOMTRÄNGANDE. Man kan se det som att 
INTENSITET OCH FARLIGHET i detta fall är den dominerande funktionen, men att GENOMTRÄNGANDE är 
en jämförelsefunktion. Den dominerande typen av modalitet är icke-sensorisk medan den jämförande 
modaliteten är taktil. 

(9) " . ..romallce I/Ja!'s /lIisj',lIlded al/d inappropliate." His ryes IPere slIdden/)' as sharp as dagI!,ers. Th~)' mI throllJ'.h ber 
illlpatletttfy. ' '] SIIppose.Y0II ... " (sh#624) 

Det är aldrig någon annan modalitet än den taktila som åberopas som jämförelse - och intuitivt känns 
uttryck som lim /Jassare tin en halogenlampa mindre troliga än rim vassare än kroksablar. Antalet förekomster av 
sådana här meningar är få men de som finns pekar på att taktila användningar är de mest grundläggande. 
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8.8. Tvärgående sökningar 

8.8.1. Funktion och taxonomi 

Intrycket av skalp som det tydligaste profilerade av de tre adjektiven står sig även ur detta perspektiv. 
Nästan 40% av alla användningar för skarp kommer från kommunikativa handlingar som beskrivs som 
farliga och intensiva. Ett typexempel är detta (INTENSITET OCH FARLIGHET:commtmication 39%): 

(10) " ... stora underskott i sin bJlr(get. I l'åras rik tade rev-isorenra skarp kritik mot kommunens siitt att sko'ta sina pellgar. 
Och j.." (sk#991) 

U tIandet är hotande och kan ha farliga konsekvenser för någon - det finns en spänning och en intensitet i 
situationen. En liknande intensitet finns i nästa exempel där det är ett generellt tillstånd eller situation som 
är intensiv och farlig (för någon, ofta en motståndare/antagonist, inte nödvändigtvis för utövaren eller 
talaren) (INTENSITET OCH FARLIGHETprocess/ state 5%): 

(11) 'I •.• vare åt Bush. Men sedan 11 september befinner sig USA i ett skarpt läge och då starks staJlflil{~et/ fo'r en 
kri;!,shjaJte S011/ .•• "(sk#1149) 

Ytterligare en väldigt specifik användning av skarp är företeelser som uppfattas som tydliga som i exemplet 
nedan - sådana användningar utgör 11 % av del korpusen. Det finns en klar skillnad mellan cognition i detta 
användningsområde och cognition tillsammans med KVALlTET OCH ANVÄNDBARHET. I detta fall står skarp 
för en mental bild aven skillnad mellan två abstrakta företeelser, som i detta exempel (TYDUGHET OCH 

KONTRAST:cognitiol1 11 %): 

(12) " ... r. lvlen lopsedlamas s/Jana rubriker 0111 spelskandalen står i skarp k ontrast till den r«ir11last idylliska stajnningen 
linder t ... " (5k#861 ) 

Liksom när skarp används för kommunikativa 
handlingar och farliga, intensiva situationer så 
handlar det om att något görs eller blir 
framträdande på ett märkbart sätt. Detta gäller 
också för bedömningen av kognitiva förmågor -
något som utgör 9% av delkorpusen. Skarp står 
här för mentala förmågor - rent intellektuella såväl 
som när folk har bra "sinnen" - hörselsinne, 
smaksinne, förmåga att lägga märke till saker. Ett 
typiskt exempel ar (KVALITET OCH 

ANVÄNDBARHET:cognitiol1 9%): 

SHARP VASS SKARP 

(13) " ... ka ut hakan. Någon med Fam!)' Danie/sj'ons 
humor, Reza Parsas skarpa blick fo'r viirIdens 
oriittl!isor, Peter BilroJ aversion .. . " (sk#582) 

GEN.artef 86 8% 94 9% 
GEN.NatO 65 6% 32 2% 
GEN.phen 59 5% 22 2% 
INT.com 60 6% 75 7% 
INT:pro/ sta 50 5% 94 9% 
KVAartef O 0% 55 5% 
KVAcog 58 5% 28 3% 
KVA.event 4 0% 125 12% 
KVAgroup O 0% 72 7% 
KVA.hum 24 2% 184 18% 
PLÖ.event 52 5% O 0% 
PLÖ.pro/ sta 126 12% O 0% 
TYD.cog 90 8% O 0% 

SHARP VASS 
Tabell12.Funktion och taxonomikategori 

14 1% 
2 0% 

59 5% 
483 39% 
63 5% 
O 0% 

108 9% 
18 101<, 

4 0% 
19 2% 

8 1% 
4 0% 

134 11 % 

SKARP 

Mycket tydligt är det också att skarp knappt allt uttalar sig om andra förmågor än just de kognitiva. Detta 
skiljer ordet tydligt från vass. Man skulle faktiskt kunna säga att de två adjektiven har delat upp funktionen 
Kv ALlTET OCH ANVÄNDBARHET mellan sig. S karp står för den kognitiva delen och vass för människors 
andra förmågor. Exempel är KVALITET OCH ANVÄNDBARHET:human (18% av del korpusen för vass) som i 
exempel 14 eller händelser (som i princip alltid är baserade på mänskliga handlingar och i förlängningen 
förmågor) som i exempel 15 (KVALITETOCHANVÄNDBARHET:event-12% av delkorpusen för vass): 

(14) " ... an. En liten men ack så ettrig viinsterl77ittfidtare och årets vassaste avsllltare i 5ver~ftes sensationslag nll11lmer ett. 
Inte ... "(va#138) 

(15) " .. . an 200 kIJa!: L:yckade sedal1 också fJålla lindan for en sen oc/; vass SPl/rt av l M.r Olltstaf/ding. M)lcket bra och 
går från k/ar . .. " (va#122) 

Ä ven när vass används för taxonomikategorin group så är det allt som oftast animata (människor eUer 
möjligen djur) gruppers förmågor som prisas - som i exempel 16 (KVALlTET OCH ANVÄNDBARHET: group 
7%) : 

(16) " .. ./J}//ningar. Framåt var dIIall Peter Sf1iJjn/ i'vlattias Luukk onen vassast, de två tar fo'r sig allt mer. N oterbart I: 
Niklas A. .. " (va#458) 
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Om vi skulle slå ihop KVALITET OCH ANVÄNDBARHET:htmlan, KVf'\LITET OCH ANVÄNDBARHET:event och 
KVALITET OCH ANVANDBARHET:group så skulle de gemensam stå för 37% av delkorpusen för vass. En 
profilering nästan lika tydlig som skalps - men en bredare profilering som rör fler typer av händelser. 

Vass bar också flera typer av användningar än skarp har, förutom de vi just har nämnt. Vass kan 
användas för kommunikativa handlingar men i mindre utsträckning än skarp. 

Vass för också med sig en del av sitt tydliga fokus på KVALITET OCH f'\NVÄN DBARHET även när det 
används i funktionen INTENSITET OCH FARLIGHET. Exempel 17 är farligt för någon person, men det finns 
också en annan känsla av att det bela är skickligt gjort. 

(17) H ••• - gjorde samarbetet lätt. l IIlIdantcf/!,sfall tog ban fram den vassa, satiriska petll1an ocb gisslade på ett stilistiskt 
Q'sa ... "(va#l 

Sh arp är det mest mångfacetterade av adjektiven - vilket skulle kunna innebära (men inte uteslutande pekar 
på) att det ensamt täcker semantiska områden som vass och .. kmp delar på. 

Funktion:taxonomi (lägre) 
~sharp 

KVAL.eog skarp 

PLÖ.pro!sta INT.eom 

GEN.NatO r-----{----{----{-e' ~~.--_t--_r_--__j INT:pro!sta 

KVAL.event KVAL. group 

KVAL. hum 

Diagram7: Funktion och den lägre taxonomikategorio. 

Funktionen P LÖTSLlGHET OCH KRAFTFULLHET skiljer dock ut sharp från de svenska adjektiven och visar att 
det åtminstone inte är så enkelt att sharps semantiska område är likadant som det som vass och .. karp täcker 
tillsammans. Vanligen är det tillstånd eller processer som uppstår plötsligt och kraftfullt (som exempel 18, 
PLÖTSLIGHET OCH KRAfTFULLHET: process/ state, 12%) men även händelser med en naturlig slutpunkt, som 
exempel 19 (PLÖTSLIGHET OCH KRAFTFULLHET:event, 5%) 

(18) " ... S/lrvey responses (tbe Oetober CIP.5' pllrcbasing managers' surlJf()' indicated a sharp rise iII inpltl prices, lpbicb Ivas ,'NbseqllentlJ 
conjimud In tbe ... H( sh#880) 
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(19) " .. .the exact position establislJed, tbe ot/t/ine can be scored lPith sharp blOJvs from a c!llb lJa!lllTler and bolster chisel. SCOTi,~g 

tIS!lcdly ... "(sh#l 019) 

I ViSS utsträckning (5%) kan sharp användas för kvalitetsbedömningar av kognitiva förmågor -
kombinationen KVALITET OCH ANVANDBARHET:cognitiotl finns för alla tre adjektiven. I övrigt är sharps 
användning spridd över både I NTENSITET OCH FARLlGHET för både kommunikativa handlingar (6%, 
exempel 20) och tillstånd (5%, exempel 21). 

(20) " ... others Ivas probabf}' len dramatic, but they al! kmlv the sharp edge of Lewis "s tOlZl!,tIf. '/1s to jesterdt1), momi,ze" J was" 
(sh#389) 

(21) " ... !!Iid-nineteenth centtllJl bemlne bll/rred and attetJtlated ty the tlventieth. The sharp end of routine policing alllla)'s falls on the 
ecotlomically llIarginal, ... " (sh#51) 

Funktion: taxonomi (högre) 
KVA:gro 

40° 

KVA:obj 

INT:sit 

GEN:phen 

KVA:psy INT:abs 

TYD:psy 

Diagram8. Funktion och taxonomikategori (högre) 

~sharp 

~vass 

skarp 

GEN:obj 

Liksom sharp utgörs ungefär en tiondel av delkorpusen av tydlighet hos företeelser som i exempel 22 
(TYDLIGHET OCH KONTRAST:cognition 8%): 

(22) " .. . prophetic 0/ early Schoenberg or Eusoni and darkly introspectil)e in sharp contrast to the Mozart theme, lvhich is biOlVtt t/P 
at ... "(sh#526) 

Det finns mycket intressanta skillnader mellan de tre adjektiven och funktionen genomträngande - vilket är 
förväntat eftersom de konkreta användningarna ligger där. Vi ska gå in djupare på detta i nästa kapitel. 
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8.8.2. Funktion: lägre och högre taxonomi: modalitet 

De konkreta användningar av adjektiven sharp, t/ass och skarp är de som svarar mot en sinnesmodalitet -
taktil användning i l/aSS kIlil' och ttlsuell användning i vasst IpiJ. Alla konkreta användningar av orden finns i 
funktionen GENOMTRÄNGANDE - och det finns ingen rad som är taggad G ENOMTRÄNGANDe som inte är 
taggad för en modaUtet. Av de användningar som vi troligast stöter på av de tre adjektiven så är konkreta 
användningar i en minoritet. Det är ingen ide att prata om abstrakta användningar i kombination med 
modalitet. Vissa delar av resultaten är lättare att förstå om man tittar på den högre taxonomin och andra 
om man tittar på den lägre - de kommer här att presenteras i två olika tabeller, men diskuteras löpande sida 
vid sida. 

Vi kan se hur kombinationerna som svarar för minst fem procentenheter av datat jnteragerar med 
varandra i tabell 12 och tabell 13. I diagram 9 visas alla kombinationer av taxonomjkategorier (högre nivå) 
och modaliteter som överstiger en procent. 

8.8.2.1. Konkreta användningar 

Om vi tar bort alla rader i korpusen som är taggade som icke-sensoriJka så ser vi (tabell 12 och 13 nedan) att, 
som förväntat från sektionen om modaliteter, det är det engelska ordet sharp som har den största 
variationen i vilken typ av konkreta sinnesupplevelser det kan rapportera. Sharp används i materialet för att 
beskriva alla taxonomikategorier som nämns i tabell 12 och 13 nedan, medan vass är lite mer begränsad och 
skarp används för att beskriva endast ett fåtal konkreta sinnesupplevelser - främst phenomenon (3%) - oftast 
visuella, som vi sett tidigare. 

VaJJ används oftare än skarp för att beskriva både föremål som ser ut att kunna skära (vass och skarp 
som också kan uttryckas spetsiga) (shape i kombination med takti~ och föremål med förmågan att skära 
(l1attiraCobject eller artefact och takti~. Men skarp används oftare för limeIIa sinnesförnimmelser än taktila och 
modifierar då oftast phenomenol1, men även process/ state (skarp belYsning). 

ShaJp är som väntat det mest multi funktionella bland orden och när de olika typerna av 
o/J;ect_and_sttbstance slås ihop i tabell 13 så ser vi att s/JaJP faktiskt (med knapp marginal) är det av de tre 
orden som oftast används i konkret, taktil betydelse. 

8.8.2.2. Artefakter eller naturliga objekt? 

Vass modifierar (i taktil betydelse) främst (inom den högre taxonomikategorin) obJect_and_slibstallce:taktil 
(12%) och mer specifikt (i den lägre taxonornikategorin) oftast artefact:taktil (9% av det totala antalet rader) 
och lite mer sällan natttraCobject:taktil (3%). Som en jämförande siffra kan tilläggas att 15% av alla rader har 
ett huvudord som tillhör taxonomikategorin mtefact:taktil medan bara 3% tillhör natttraCo0ect:taktil. 

Både sharp, vcm och skarp modifierar oftare artefact:taktil än natNraCol:ject:taktil - men skjllnaden är 
negligerbar för skarp (13 förekomster för det första och 10 för det andra) men mycket tydligare för vass (3% 
av materialet för natttraCo/J;ect:taktil mot 9% för artefact:takti~. För sharp är skjllnaden mellan de två 
undergrupperna till o/J;'ect_and_sNstance:taktil märkbar, men inte lika stark som för det svenska l'CISS: 6% för 
natttraLobject:taktil och 7% för artefact:takti! Detta kunde vi misstänka redan när vi såg siffrorna för 
genomträngande i kombination med taxonomi kategorier - dock finns det både artefakter och naturliga 
objekt i korpusen som inte beskrivs för sina taktila egenskaper. Mat vars smak ska beskrivas hamnar under 
artefact:gl4staton'sk - något som bara engelskans sharp beskriver. Sharp kan också användas för smaken hos 
växter (plant: gustatorisk, 2 förekomster) och naturliga fenomen (phenomenon.gtlstatorisk 4 förekomster) och 
nattiralobject.gustatorisk 2 förekomster). 
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Taxonomi (högre):modalitet 

sit: au 

phen: term/vind 

phen: 01 phen:au 

Diagram9. Taxonomikategori (högre) och modalitet 

~sharp 

~vass 

skarp 

Alla kombinationer av funktion, taxonomi (låg) och modalitet där adjektivet 
används konkret 

FUNKTION TAXONOMI (låg) MODALITET SHARP VASS SKARP 
GENOMTRANGANDE ?? ta 3 00;; 4 00;; O 00;; 

GENOMTRANGANDE animal ta 1 00;; C 00;; O 0°;; 

GENOMTRANGANDE artefact gu 6 1% 1 00;; O 00;; 

GENOMTRANGANDE artefact ta 80 70;; 9 9°;; 13 10;; 

GENOMTRANGANDE attribute au L 00;; L- OD;; L 00;; 

GENOMTRANGANDE attribute gu O 00;; "- 00;' O 00;; 

GENOMTRANGANDE communication au 3 00;; C 00;' O 00;; 

GENOMTRANGANDE event au q 10;' C 00;' O 0°;' 

GENOMTRANGANDE event term/vind 1 00;' C 00;' O 00;' 

GENOMTRANGANDE location ta L- OD;; C 00;' 1 00;' 

GENOMTRANGANDE na turaL object gu L 00;' C 00;; O 00
;' 

GENOMTRANGANDE natural_object ta 6..J 6°;; 31 3°;; L 00;' 

GENOMTRANGANDE naturaLobject term/vind O 00;' 1 00;" O 00;' 

GENOMTRANGANDE phenomenon au 2..J 20;; C; 1°;' 10 l'Yt 
GENOMTRANGANDE phenomenon gu 4 00;' C 00;' 5 00;' 

GENOMTRANGANDE phenomenon 01 IL 1 'Y, 1 00;' 6 00;' 

GENOMTRANGAt'\JDE phenomenon ta L- OD;; C 00;' O 00;; 

GENOMTRANGANDE phenomenon term/vind ! la;' ~ 00;' 1 00;' 

GENOMTRANGANDE phenomenon VI l l (Y, I 1 'Y, 37 3°;' 

GEN O MTRAN GAN DE plant gu L 00;' 1. 00;; O 00;' 

GENOMTRANGANDE plant ta 1 0°;' C 0°;; O 00
;' 

GENOMTRANGANDE process/state VI O 00;' O 0 0;; L 00
;' 

Tabell 12. Alla kombinationer som utgiir iiver eller exakt 1% å'r skuggade med grått 
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Alla kombinationer av funktion, taxonomi (hög) och modalitet där adjektivet 
används konkret 

FUNKTION TAXONOMI (låg) MODALITET SHARP VASS SKARP 

GENOMTR.t\NGANDE abstraetion au 5 0% 2 0% 2 0%, 

GENOMTR.t\NGANDE abstraetion ou O OOIf, 2 O°/., O 0% 

GENOi\tITRÄNGANDE abstraetion ta 27 2% 17 2% 5 O"/., 

GENOj\HRÄNGANDE abst raetion VJ 1 0'% O 0% O 0'1'0 
GENOMTRÄNGANDE livino- oro-anism 19u 2 0% 1 0% O 0% 

GENOMTRANGANDE livinR- organism ta 2 0% O 0'1., O 0% 

GENOMTRÄNGANDE loeation ta 2 0% O 0'1'0 O 0% 

GENOivITRÄNGANDE loeation VI O 0% O 0% 1 0% 

GENOMTRÄNGANDE objeet and substanee Igu 8 1% 1 0% l 0% 

GENOMTRi\NGANDE objeet and substanee ta 146 13% 128 12'/':, 15 1 '/,:, 

GENOMTRANGANDE objeet and substanee term / vind O 0% 1 0% O (l°lf, 

GENOMTR/i.NGANDE Iphenomenon au 25 2% 9 1% 10 1% 

GENOMTRÄNGANDE Iphenomenon gu 4 0% O 0% 5 0% 

GENOMTRÄNGANDE Iphenomenon 01 11 1% 1 0% 6 0% 

GENOMTRÄNGANDE I phenomenon ta 2 0% O 0% O 0% 

GENGMTRÄNGANDE I phenomenon term/ vind 7 1% 5 0% 1 0% 

GENOMTRÄNGANDE Iphenomenon VI 9 1% 7 1% 37 3% 

GENOMTRÄNGANDE situation au 9 1% O 0% O 0% 

GENOMTRÄNGANDE situation noe 13 1% 2 0% O 0% 

GENOMTRÄNG1\NDE situation term/vind 1 0% O 0% O 0% 

GENOMTRÄNGANDE situation VI O 0'1'0 O 0% 2 0% 

'1 "abtl/13. A//a kombinationer SOI1l u{gijr iiller el/er exakt 1 % av "Ia/erialel tir sktlj!f',ade l1Ied orått. 

Man kan ju föreställa sig att VASSHETEN hos naturliga föremål rent fysiskt är annorlunda än för 
mänskligt gjorda föremål. Naturliga föremål kanske inte har lika markerade kanter, exempelvis. Detta skulJe 
kunna vara en skillnad som är relevant för svenskans vass men inte för engelskans sharp. 

En lista på exempel av kombinationer mellan taxonomikategorier och modalitet finns i bilaga 4. 

8.9. Resultat för stabiliteten hos databasen 

Stabiliteten undersöktes genom att den procentuella fördelningen melJan olika kombinationer av funktion, 
taxonomi och modalitet jämfördes meUan hela delkorpusarna, hela delkorpusarna minus tvåhundra rader 
och hela delkorpusarna minus fyrahundra rader. 
För skarp, vass, sharp skilde sig resultaten som absolut högst meUan den största och minsta filen med 2 
procentenheter i kombinationen KVALITET OCH ANVANDBARHET: human: icke-sensorisk 

Vass 
Taxonomi 

human 

Modalitet Funktion 11047 
lcke sensorisk KVALITET OCH ANVÄNDBARHET 184 

1847 

18% 1152 1

647 

18% 104 16'% 

Vid alla andra tillfällen var skillnaden högst på 1 procentenhet, även när tvärgående sökningar gjordes för 
funktion, taxonomikategori och modalitet. Mellan det minsta korpusen och det näst minsta , samt mellan det 
näst minst och det största skilde resultaten aldrig mer än 1 procentenhet (se bilaga 5). Jag väljer att se detta 
som en indikation på att dessa delkorpusar är stabila och kan representera de stora korpusar (Språkbanken 
060601 och BNC 060601) som de ursprungligen kom ifrån. 
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Del tre - diskussion och slutord 

9. Diskussion 

De frågeställningar jag presenterar i introduktionen rör dels de semantiska relationerna mellan I)ass och 
skarp ~ huruvida de är synonymer ~ och dels de interna semantiska relationerna inom dem ~ huruvida de 
har delbetydelser och vad dessa består av. Dessutom har jag velat se hur detta motsvaras för sharp. 

9.1. Synonymi meDan vass och skarp? 

Vass och skalp är uppenbarligen inte absoluta synonymer eller propositionella synonymer ~ det finns 
alldeles för många typer av användningar som de inte delar med varandra. Med de vaga definitioner av 
kvasi-synonymer som står till buds kan orden nog lite löst placeras i den kategorin ~ de överlappar ju trots 
allt varandras semantiska områden. En mer produktiv fråga blir om det finns delbetydelser inom vass och 
skarp som liknar varandra. 

Genom att undersöka acceptansen för meningar av typen som presenteras nedan, kan man få större 
förståelse vilka delbetydelser som är diskreta. Dels om de konkreta användningarna av vass och skarp kan 
ses som separata delbetydelser och dels om de abstrakta användningarna kan det. Givetvis är det inte 
intressant att titta på meningar om IJtlset var vasst och det var lJuset också. Fråga är snarare om meningar om 
lukten var vass och det var smärtan också kan åberopa samma sorts delbetydelse hos vass både för lukten och 
smärtan. 

Kniven målvakten 

Ljuset kniven 
vass 

Smärtan ljuset 
Lukten smärtan 
Smaken lukten 
Brisen 

var och det var 
smaken 

också 

Kritiken (som är 
skarp brisen 

negativ) 

Målvakten (som är efl 
kritiken duktig spelare) 

Förutom mina egna funderingar så har jag inte gjort någon sådan undersökning under mitt arbete med 
adjektiven. Intuitivt vill jag dock gärna dela upp ovanstående meningar på en skala från mer acceptabelt till 
mindre acceptabelt. Inga kombinationer av ovanstående ord fungerar helt smärtfritt, men det finns en 
gradskillnad i hur bra ~ eller dåligt ~ de fungerar. VisIIeiia och auditiva upplevelser är relativt kompatibla 
(lJuset var vasst och det var IJNdet också) liksom olfaktoriska och gustatoriska (smaken var vass och det var INkten ocksa') 
~ i alla fall sett i relation till hur de abstrakta användningar varken är kompatibla med varandra (målvakt 
och kritik) eller med de konkreta användningarna. Det verkar finnas en klar skillnad mellan de abstrakta 
och konkreta delbetydelserna. 

Om vi tittar på den profil som skarp har för konkreta användningar framstår den väldigt tydligt ~ skarp 
modifierar vist/ella fenomen (3% av alla rader i hela delkorpusen, men hela 47% av raderna som är taggade 
för någon sinnesmodalitet) ~ de taktila föremål och at/ditiva fenomen som också kan beskrivas som skarpa 
är mycket mer sällan förekommande. Även vass har en tydlig profil för sina konkreta användningar ~ taktila 
upplevelser kopplade till föremål är den klart vanligaste (12% av alla rader eller 82% av alla rader som är 
taggade för någon sinnesmodalitet). Därnäst är hoppet rätt stort till beskrivningarna av ett föremåls fysiska 
form (2% av alla rader i delkorpusen) och de al/ditiva sinnesförnimmelser som skarp kan beskriva (2% av 
delkorpusen). Vass och skarp används i korpusen för auditiva, vist/ella, olfaktoriska, glIstatoriska och 
termisk/l!indrelaterade fenomen samt för taktila föremål men detta räcker inte för att säga att orden är 
synonymer. Skillnaden i frekvens för de olika modaliteterna är drastisk, och vad gäller taktila föremål så 
verkar det finnas en klar skillnad i hur orden hanterar artefakter å ena sidan och naturliga föremål å andra 
sidan. Det är vanligare att vass modifierar artefakter än naturliga föremål, medan ingen sådan skillnad 
mellan typen av föremål kan ses för skarp. 
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skarp 

vass 

sharp 

Vad gäller de konkreta användningarna så är kontentan från korpusundersökningen att I)ass och skarp i viss 
mån kan beskrivas som liknande varandra när de modifierar taktila föremål. I övrigt beskrivs skarp bäst som 
ett trist/elit adjektiv och I)ass som ett taktilt. 

Om vi tittar på vilka funktioner som vass och skarp delar så är det KVALlTET OCH ANVÄNDBARHET samt 
INTENSlTET OCH FARLlGHET. Om vi ser på orden i relation till varandra så är det i dessa funktioner som 
användningarna av vass och skarp överlappar och de - i någon utsträckning - skulle kunna ersätta varandra 
för att modifiera samma typ av huvudord. Men i dessa två funktioner finns det också ett av de två 
adjektiven som på ett mycket tydligt sett är mest frekvent. Skarp i användningen INTENSITET OCH 

FARLlGHET: commttnicatiol1 täcker nästan 40 % av delkorpusen. Vass har också en tydlig funktion som är mer 
frekvent än alla andra: KVt\L1TET OCH ANVÄNDBAR.HET utgör ju nästan två tredjedelar av delkorpusen men 
till skillnad från skaps fokusering vid 1 funktion i kombination med 1 taxonomikategori används vass för 
funktionen KVALITET OCH ANVÄNDBAR.HET för en rad olika taxonomikategorier - gemensamt är att de 
oftast är kopplade till animata varelser. 

Sen finns det delar av skaps användningar som inte alls delas av vass. Adjektivet används för att särskilja 
en företeelse från någon annan och framhålla att en är tydligare än den andra i TYDLlGHET OCH 

KONTIV\ST. 

Profiler för de viktigaste abstrakta användningarna för sharp, vass och skarp 

rt·.--~. l' . • I 1 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

CilKVA:gro 

C'lKVA:obj 

O KVA:sit 

OKVA:psy 

KVA:abs 

OKVA:liv 

. INT: sit 

OINT:abs 

BTYD:psy 

GEN:obj 

OGEN:phen 

[]PLÖ:sit 

Diagram 10. Profiler för de viktigaste anvädnningarna för sborp, IJass och skarp. 

De områden där adjektiven har samma färg i diagram 10 visar att adjektiven även liknar varandra 
semantiskt - men diagrammet ger oss inget klart svar på om de är synonymer. Om det funnits klara 
antonymer (slii, trubbig och dull exempelvis) så hade de antagligen delat den här typen av semantiskt område 
med varandra. Vad vi däremot kan konstatera är att det finns semantiska områden där orden inte är 
synonymer - att skap inte delar lJi1SS tydliga förmåga att tala om kvalitet och användbarhet för arumata 
varelser. 

9.2. Relationen mellan vass och skap till shap 

Min språkliga intuition och Norstedts svensk-engelska (1993) och engelsk-svenska ordbok (1993) säger mig 
att den mest intuitiva översättningen av vass och skarp till engelska är shap . . Men shap täcker uppenbarligen 
inte exakt samma semantiska område som varken vass eller skap - och inte heller är sbaps semantiska 
område summan av delarna för de svenska adjektivens semantiska områden. Men sh ap är mer likt - delar 
samma semantiska områden - I)ass och skarp än de två svenska adjektiven är lika varandra. 

Shaps profil för de konkreta användrungarna visar sig vara mer mångfacetterad än vare sig vass eller 
skaps. Det engelska ordet är det som har flest konkreta, i jämförelse med abstrakta, användningar. 
Majoriteten av dessa användningar är för taktila föremål (12% av det totala antalet rader, eller 65% av 
raderna som hör till en modalitet) men sharp kan användas för att beskriva alla sinnesmodaliteter. 
Om man skulle göra en topp-lista för de tre adjektivens konkreta använd rungar (se tabell 12) så blir den 
tydligaste skillnaden mellan olika modaliteter om den görs med den högre taxonomikategorin i åtanke - då 
delas nämligen inte attefact och l1atuml_object upp. Listan ser ut som följer: 
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Frekvens- SHARP VASS SKARP 
ranking 

1 object and substance: taktil (13%) object and su bstance: taktil (12%) I phenomenon: visuell (3%) 

2 Abstraction: taktil (2%) Abstra.ction: taktil (2%) object and substance: taktil (1 %)_ 
3 Phenomenon: auditiv (1 %) Phenomenon: auditiv (2%) Phenomenon: auditiv (1 %) 

4 Phenomenon: visuell (1 %) Phenomenon: visuell (1 %) --

Tabell 12. rrekvensranking för taxonomi (höo-re) och modalitet 

Alla de tre adjektiven kan användas för tre modaliteter: taktil, visuell och attditiv. Sh arp och vass kan användas 
för föremåls form. För de konkreta användningarna verkar sharp och vass ligga närmast varandra, medan 
skalp är markant annorlunda. Det är intressant att denna fördelning speglar den som de tre adjektiven har i 
abstrakt användning. Skarp som tydligast profilerat mot en företeelse som inte sharp och vass delar och sharp 
som det mest mångfacetterade av orden. 

Även för de abstrakta användningarna är det shmp som är den mest flexibla av de tre adjektiven. Sharp 
används i korpusen för flest kombinationer av olika funktioner med taxonomi kategorier. Funktionen 
PLÖTSLIGHET OCH KRAFTFULLHET i kombination med olika typer av situationer skiljer ut shmp från de 
svenska adjektiven, och visar att sharps semantiska ram innehåller element som varken finns hos vass eller 
skarp. 

9.3. Relation mellan de konkreta och abstrakta användningarna? 

Skarp används oftast för att modifiera huvudord inom (de högre) taxonomikategorierna, såsom abstraction, 
prychologica'-jeatNre och sitNation. Alla är mycket abstrakta företeelser utan utsträckning i rummet. Det kanske 
är talande att skarp också är det av adjektiven som har flest icke-sensoriska användningar, och det enda som 
inte har den taktila modaliteten som sin främst förekommande sinnesförnimmelse, utan den visuella. 

Sweetser (1990) ser ju syn som ett distanssinne Oeder till metaforer som rör objektivitet och intellekt) 
och känsel som ett nära sinne Oeder till metaforer som rör subjektivitet, intimitet och känsla). Andra 
distanssinnen är hörsel (kopplat till metaforer för lydnad), lukt (kopplat till metaforer för otrevligheter) och 
smak (kopplat till metaforer för preferenser). Sweetser studerar endast perceptionsverb, men bl.a. Sjöström 
(1999) har visat att Sweetsers resultat även kan utsträckas till andra ordklasser. Att se något är ett av de 
grundläggande sätten att inhämta information och kopplingen mellan visuella intryck och kunskap kan 
motiveras. Samtidigt är de typer av perceptionsverb som Sweetser (1990) använder sig av aktiva handlingar, 
medan !Jus och liknande ord beskriver mottagit stimuli. 

Den intressanta frågan för oss blir om det finns en koppling mellan att skarp oftast används som ett 
vistte/lt adjektiv när det används konkret och att skarp ofta används när man vill uttala sig positivt om 
intellektuella förmågor när det används abstrakt. Kopplingen mellan ett visuellt perceptionsverb (jqg ser ett 
aPple) och intellekt (jag imer det) är lättare att intuitivt förstå än en koppling mellan ett vist/elit adjektiv (ett 
skarpt IJNS) och intellekt (ett skarpt sinne). Likväl kan man se det som att ett skalpt ljus tränger in och synliggör, 
vilket även den intellektuella kraften i ett skarp sinne kan göra. 

Om vi fortsätter enligt samma tankegång så skulle det kunna finnas en djupare anledning till att det 
taktila adjektivet IJaSS främst används för kvalitetsbedömningar av människor och situationer. En IJaSS 
målvakt är liksom ett vasst sinne en kvalitetsbedömning - men den förra passar kanske bättre in som en 
metafor baserad på subjektivitet och känsla och den andra på en metafor baserad på objektivitet och 
intellekt. Detta skulle i så fall följa Sweetsers (1990) teorier om de metaforiska utsträckningarna för 
perceptIOner. 

Tyvärr kan vi inte dra alltför säkra slutledningar från detta. Den utan tvivel främsta användningen av 
skarp är inte KVALITET OCH ANVÄNDBARHET: cognition, utan INTENSITET OCH FARLIGHET: communication. 
Om vi fortsätter att försöka passa in datat från korpusstudien i detta tankesätt så skulle vass kritik och vass 
kommentar vara mer kopplade till subjektivitet och känsla och skarp kritik och skarp kommentar skulle vara 
mer kopplade till intellekt och objektivitet. Det finns inget i den nuvarande undersökningen som stödjer en 
sådan slutledning - här behövs en mer kvalitativ undersökning av informanter, snarare än kvantitativ 
undersökning av korpus. 
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Visuell 
Taktil 

Auditiv 

Taktil 
Auditiv 
Visuell 

etc. 

Taktil 
Auditiv 

etc. 

Auditiv 
Visuell 

etc. 

INT:com 
KVA:psy 

(intellektuella 
och 

objektiva?) 

KV A: liv 
KVA:sit 

En försiktig slutledning skulle vara att endast 
koppla samman de tre adjektivens konkreta 
användningar med de abstrakta. 

En något mer vågad ide som kan föreslås från 
korpusdatat - men inte stödjas utan vidare 
forskning - vore att den visuella modaliteten 
var basis för skarp, och den taktila för IJass och 
skarp. Eventuellt kan detta också ha en 
påverkan på typen av metaforiska 
användningar som de tre adjektiven kan ha. 
Om än inte förklaringsmodellen taktila 
upplevelser-7subjektivitet och viSt/ella 
uppleveJser-7objektivt håller, så måste en 
annan förklaring till vad grottnd är för 
företeelserna. 

Auditiv PLÖ:sit 
Visuell INT:com 

etc. (subjektiva 
och 
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ID 

Sh#581 

9.4. Vad är den typiska användningen 

Vi har använt termerna konkret och abstrakt för att tala om ord som har med direkta sinnesförnimmelser 
att göra respektive de som används om mer abstrakta koncept. Kan vi helt enkelt Likställa konkret 
användning med bokstavlig användning och abstrakt användning med metaforer? Delbetydelserna av 
orden som modifierar sinnesförnimmelser som når oss genom receptorer är de bokstavliga och resterande 
delen av användningen är metaforisk? Det är inte givet utan vidare, men stöds av den generella iden inom 
den kognitiva semantiken att stora delar av språket är utvidgningar från kroppsliga upplevelser (se 
exempelvis Cruse 2000:200). 

Dominerande Jämfdrclse- Taxonomi Modalitet 
v-kontext ord h-kontext funktion funktion Taxonomi för jmf. Modalitet för jmf 

regions. He as a razor. He 
was a tallish has been 
man with a described as KV ALlTET OCH GEN Olvf- icke-
mind as sharp "eccentric" but ANVANDBARHET TRÄNGANDE cognition artefact sensorisk taktil 

Exempel 24. 

Vid alla tillfållen nar en annan modalitet (och funktion) tas in som en jämförelse är det abstrakta 
användningar som jämförs med konkreta - och alltid taktila) som i exempel 24 ovan. Detta skulle kunna 
leda oss att tro att den taktila modaliteten är den mest grundläggande och mest bokstavliga - men även de 
två faU av Liknande rader som finns i delkorpusen för Jkatp är taktila. Skarp är ju dock frekvensmässigt 
främst ett viJtlellt adjektiv. Även Gaston-Johansson och Allwood (1986) anser Jkarp vara ett adjektiv som 
indikerade intensitet av smärta genom en analogi till verktyg som används. Detta skulle kunna peka på att 
funktionen GENOMTRÄNGANDE och den taktila modaliteten är den mest bokstavliga användningen för alla 
tre adjektiven - men underlaget är tunt och det är svårt att väga frekvensresultaten (som visar upp Jkarp 
som ett vtsHellt adjektiv) mot jämförelseresultaten (som visar upp Jkarp som ett taktilt uttryck). 

Goddard och Wierzbicka (kommande) anger Jhmp som ett i grunden taktilt adjektiv och det verkar 
finnas fog för detta om man ser både till frekvensen av användningar och vilka typer av användningar som 
används i jämförande meningar (som exempel 24 ovan). Relationen mellan nociceptiJkt och taktilt stimuli 
som både Goddard och Wierzbicka och Gaston-Johansson och Allwood pekar på är intressant och borde 
kunna följas av andra, Liknande relationer mellan andra modaliteter. 

Det finns förstås en grundläggande fara med den metod jag har använt - den baserar sig mycket på de 
föreslagna funktionerna i metod kapitlet. Om dessa funktioner, eller min taggning av min korpus, är 
otillräckliga så kan det innebära att jag har tvingat fram delbetydelser hos orden som inte finns där 
egentligen, eller missat delbetydelser som faktiskt finns. Jag har förtroende för mina indelningar, men jag 
uppmuntrar läsaren att vara kritisk. 

9.5. Relation till tidigare forskning 

9.5.1. Natural semantic metalanguage 

I en internetbaserad synonymordbok för engelskaG kan följande ord hittas som synonymer för Jharp i taktil 
mening: barbed, knifelike) pemtrating, piercittg. Dessa synonymer känns intuitivt som olika sinnesupplevelser -
men inte absoluta synonymer. Det är möjligt att om NSM-definitioner skrevs för alla dessa ord och sattes 
sida vid sida så skulle en modersmåls talare kunna koppla dem till rätt synonymer. Men jag tror att 
relationerna mellan de olika synonymerna, och mellan delbetydelserna av orden, skulle vara svåra att 
illustrera. Liksom vid fårgord får man antaga att smak, lukt, nocicepttska upplevelser, termiJka upplevelser, 
ljuskvaliteer, ljud och taktila upplevelser bäst beskrivs i NSM via referenser till ting och företeelser i den 
verkliga världen som typiskt är kopplade till dessa kvaliteer. 

Goddard och Wierzbicka (kommande) tar upp att ett varmt rum i temperaturskillnad skiljer sig mycket 
från en varm kopp - de båda användningarna bör beskrivas separat. Även Shimotori (2004) konstaterar 
vikten av att lägga märke till skillnaden i hur temperaturord beskriver olika typer av ting och platser. Men 

6 (http://dico.isc.cnrs.fr/dico/en/search?b= l &r=sharp&send=Look+it+up) 
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ett mycket gmndläggande karaktärsdrag hos alla dessa modalitets baserade ord är att de kan hoppa mellan 
olika modaliteter. Vad jag förstår så finns det inget system i NSM för att diskutera hur och varför 
definitionerna för kal! kopp, kall plats och ka!lt !Jus är kopplade. 

Goddard och Wierzbicka (kommande) tar upp att smooth kan kännas inte endast med handen utan också 
med tungan varför NSM definitionen för smooth talar om att "en del av kroppen rör vid någonting" istället 
för att "handen rör vid någonting": i detta fall så behandlas SJJ100th (känns med handen) och smooth (känns 
med tungan) i samma definition, medan JJJarm (object) och }}Jal7tl (Iocation) behandlas i olika. Man antar att 
varmt (ljus) och varm(kopp) (eller för att ta en likvärdig engelsk liknelse: soft (light) och soft (pillou1) behandlas 
som olika definitioner. Jag efterlyser ett sätt inom N SM-annotation att visa att dessa definitioner är 
kopplade - och i förlängningen hur de är kopplade. Om två skilda NSM-definitioner skulle skrivas för 
skarp och vass (i taktil mening) måste skillnaderna mellan de två tydligt definieras. En skillnad som verkar 
sakna plats inom NSM-modellen är frekvens: hur illustrerar man att l)aSS är en mycket vanligare form än 
skarp för att beskriva taktila upplevelser. 

Jag är osäker på om "bra" och "dåligt" är applicerbara på grundläggande taktila upplevelser. Humvida 
upptäckten att en yta är skrovlig eller slät är en bra eller dålig sak är en fråga för perceptionen (hjärnans 
behandling av inputen) snarare än för sensationen (mekanoreceptorernas signaler) - och detta beror ju på 
vad ytan generellt sett bör vara. För att använda ett okynnigt exempel: en man som vaknar upp till insikten 
att någon i hemlighet har rakat av honom skägget får knappast positiva signaler av att hakan är slät. Men 
detta är ju ett något långsökt exempel: man kan kanske säga att i majoriteten av alla fall så är skrovlighet 
negativt och släthet positivt? Jag delar intuitivt inte denna bedömning och frågar mig var NSM-modellen 
finner stöd för detta någonstans. 

Jag har inte försökt att angripa problemet med att hitta ett metaspråk för att tala om språk - å ena sidan 
ser jag NSM som alltför begränsande, men å andra sidan är mitt sätt att använda beskrivande definitioner är 
utan tvekan alltför fritt. 

9.5.2. Forskning om smärta 

I Gaston-Johanssons och Allwood (1986) nämns att skarp förekommer mycket oftare (15 gånger) än vass (1 
gång) i den korpus de tagit fram om smärta. Det är intressant att notera att detta skiljer sig rejält från den 
frekvensinformation jag har fått fram om de noriceptiska användningarna av ordet. I min korpus 
förekommer skarp inte alls i kombination med smärta, och vass endast 2 gånger. Gaston-Johanssons och 
Allwood nämner inte vilken korpus de utgår från, endast att det är baserat på knappt 1200 förekomster av 
smCit1a) J)(irk och ont. Detta är givetvis många flera förekomster av nociceptiska huvudord än jag har. Men det 
är tydligt att vass och skarp inte används särks kilt ofta för att beskriva nociceptiska förnimmelser. 

9.5.3. Framenet 

Framenets metod för att uttrycka kopplingar mellan lexem som förekommer i flera olika ramar är att 
använda sig av semantiska typer som ramelementen kan höra till. I nuläget behandlar Framenet endast det 
som i denna uppsats kallas taktil användning av lexemet shmp. Som jag ser det så finns det två sätt att föra 
in information om att shorp kan användas för flera modaliteter. Antingen kan ramen SHf\RPNESS anses vara 
enbart taktil, och då måste uttryck som sharp light höra till en annan ram. Exempelvis som ett lexikalt 
uttryck i ramen LOCf\TION_OF _LIGHT. Eller så får ramen SHARPNESS utvidgas. 

I nuläget får Entity (modifierat föremål) som axe i sharp axe den semantiska typen physicaLobject. Sharp 
i l'isNel1, auditizJ (etc.) betydelse skulle behöva ha en annan semantisk typ. 
Om vi skapade ett antal nya ramar som var arvingar till Sharpness, varav en har 

Etltity=plJ)sicalob;ect 

och en annan 

Entit)'=phmomeJloJl (Iigh~ 

och en annan 

Entity=phen01!1eJlOn (sottnd) 

och så vidare, så skulle vi få en struktur som hade klarat av att uttrycka likheten mellan de olika 
modaliteterna. Eventuellt måste även definitionen ändras från 
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''/in Entity has a Shmpness characterized try ils capability to cut. II 

Till ett något mer allmänt 

''/in Entit)' has a Sharpness cbaracterized try its capability to ?penetrale?" 

Penetrate kan både vara en rent taktil handling eller att ett visst tröskelvärde av exempelvis intensitet i ljus 
överskrids så att ljuset blir just sharp till skillnad från att kunna beskrivas som varmt eller kallt eller något 
annat adjektiv som kan användas för att beskriva ljuskvaliten. Jag anser visserligen att benämningen penetrate 
som det karaktäristiska i orden haltar, men till dess att djupare studier kan göras för att hitta en mer kärnfull 
formulering får det kanske duga. 

9.5.4. Utvärdering av metoden 

Funktionerna från fas ett - sammanställningar av ordböckernas olika definitioner) visade att !)ass har färre 
beskrivningar än skarp. Efter korpusundersökningen kan jag konstatera att !)ass har fler typer av 
användningar är skarp, och därför borde beskrivas utförligare. När funktionerna utvecklas i fas två uppstår 
ett bättre ramverk för att diskutera de tre ordens betydelser så som de är relaterade till varandra. 
Funktionen FASHIONAI31LlTET är visserligen starkt motiverad från ordböckerna, men nästan icke-exis tent i 
faktiskt användning. Den bör tas bort och dess användningar tiUföras KVALlTET OCH Al\T\fÄNDBARHET. 
Längre än så tror jag inte att funktionerna från fas två går att abstrahera för att ge större klarhet i de 
semantiska relationerna - frågan är snarare om uppsättningen av funktioner kan delas upp. 

Vid ordboksöversikten syntes en skillnad mellan vass och skarp vad gäller formen på föremål - vass 
kopplades till egg och skarp till punkter. Jag har inte hittat några tecken på att denna distinktion är relevant i 
min korpusstudie. Däremot har en intressant skillnad mellan artefact och naturaLoiject dykt upp. 

Den nuvarande taggningsmetocliken innebär att en rad hör hemma i en och endast en funktion - liksom 
huvudorden hör hemma i en och endast en taxonomikategori. Detta minskar analysbördan, men det är 
troligen mer användbart att se funktionerna som ett kontinuum, där flera funktioner kan åberopas för att få 
fram "rätt" tolkning. Vidare användning av just Wordnets taxonomikategorier kan också ifrågasättas. Efter 
att ha taggat korpusen har jag nu en möjlighet att utveckla taxonomin för att ge en tydligare bild av de 
semantiska relationerna mellan !)ass, skarp och sharp i synnerhet och kanske analysen av 
sensations beskrivande ord i allmänhet. Framför allt bör skillnaden mellan attnbute och phenomenol1 definieras 
tydligare och cognition bör delas upp i dels kognitiv förmåga och dels kognitiva, psykologiska företeelser. 
När jag började undersökningen hade jag inte den insikten i taggningen av sensationsbeskrivande adjektiv 
och valde att använda det ursprungliga systemet tämligen rakt av. 

Min analys innefattar inte påverkan som sociolekter kan ha på materialet - även om tidningstexter är 
varierade i stil så finns det vissa användningar som verkar influerade av just sådant - vass i KVALITET OCH 
ANVÄNDBARHET förekommer väldigt ofta i sportsammanhang. 

9.S.S.Framtida forskning - aU hitta ground 

Sharp används om huvudord som ljud, smak, smärta, lukt, kniv, vind, ljus. Vass används om ljud, smak, 
smärta, lukt, kniv, vind, ljus. Skarp används om ljud, smak, lukt, kniv, vind, ljus, Vi har sett i 
bakgrundsdelen av uppsatsen att det finns stora likheter mellan de typer av stimuli som kroppens olika 
receptorer kan uppfatta - de som uppfattar smak, lukt, lmiven mot huden, smärtan etc. Om någon av dessa 
modaliteter är mer grundläggande än andra - exempelvis taktila upplevelser som knivar eller kanter mot 
huden - och resterande är metaforiska utvecklingar av denna mest bokstavliga betydelse, vad är då grountP 
Vad är likheten som vi talare instinktivt känner finns mellan skarpa !Jttd och ett skarpt !/us och en skatp kniv? 

auditiv gustatorisk nociceptisk olfaktorisk taktil termisk/vindrelaterad visuell 

Sharp x x x x x x x 

Vass x x x x x x x 

Skarp x x x x x x 

Tabell 13. Modaliteter som i korpusen modifieras av orden 

Oavsett vad som är källdomänen och måldomänen i uttryck som skarpt !Jus och skarp kniv (den senare är ju 
mycket vanligare förekommande för vass och shap och den förra för skarp) så finns behovet av att förstå 
vad gro/md är. 
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Det finns lite olika tiLlvägagångssätt som detta kan studeras på. Man kan utgå från producerat material, och 
leta efter mönster i detta - exempelvis genom korpusstudier som jag har gjort. Att mer koncentrerat leta 
efter jämförande satser i korpus - X är lJasst/ skarpt som en Y - tror jag skulle vara intressant. J ag har inte 
hittat tiLlräckligt många sådana sa tser för att kunna dra några avgörande slutsatser, men sökningar på större 
korpusar där man specifikt letade efter sådana meningar skulle kunna ge tillräckligt med data. 

~Ian kan också elicitera material, genom experiment med informanter. Rörande eliciteringen kan man ha 
två infallsvinklar - ordet i sig eller stimulit. 

Att försöka elicitera information av talare om ordet i sig skulle kunna ge information om den typiska 
användningen av ordet - vilka huvudord det kan modifiera och i vilka kontexter det kan verka, liknande 
den studie som exempelvis Shimotori (2004) gjort på temperaturadjektiv i japanska. 

Ett mer problematiskt - men intressant - angreppssätt för att hitta grottnd är att utgå från stimlulit. Kan 
det finnas en rent fysiologisk / kemisk likhet mellan de olika stimuli som ger upphov till skarp och l/ass? För 
taktila perceptioner är signalhastighet och signalsryrka i olika typer av mekanoreceptorer viktiga för vilken 
typ av sensation som upplevs i hjärnan. De skulle kunna representeras i diagram, där x-axeln är tid och y
axeln är styrka. Man kan tänka sig att en skarp smCirta eller en kniv (vars egg man känner på, utan att göra illa 
sig) som är skarp skulle kunna ge upphov till en liknande kurva på detta diagram - en kurva som skulle 
skilja sig från den som uppkommer när en vass smCirta och en vass kniv upplevs. 

Det vore intressant om man kunde hitta ett samband mellan dessa typer av receptorsignaler från olika 
modaliteter. Om sensationer med mycket plötsligt stigande och plötsligt avtagande intensitet i alla 
modaliteter (taktil såväl som viSt/eli etc.) i språket ofta blir försedda med samma etikett, säg skarp, medan 
plötsligt stigande, men ihållande intensitet ofta skulle beskrivas som vass. Liknande experiment för 
modaliteter som kan beskrivas av samma adjektiv (säg mjuk för ljud och ljus) behöver inte vara alltför 
komplicerade att upprätta - men givetvis är variablerna som skulle behöva jämföras i de olika 
modaliteterna långt mer komplicerade än endast intensitet och varaktighet. Dessutom har varje person 
unika tröskelvärden för exempelvis l10ciceptiska upplevelser - och dessa tröskelvärden kan vidare ändras av 
trötthet eller kemisk manipulation (Asa Forslin-Aronsson, personlig kommunikation). Men detta problem 
är i grund och botten samma som det klassis ka semantiska problemet att olika människor har skilda 
mentala bilder för koncept som PALL och FAGEL. Uppenbarligen kan vi tala om både pallar och skarpa 
ljud och förstå varandra. 

10. Slutord 
Jbarp, vass och skarp kan användas för att representera många olika typer av sinnesförnimmelser, och det 
tycks svårt att göra en to lkning av hur de konkreta och abstrakta användningarna av orden samspelar utan 
att ta hänsyn till detta. 

J ust för semantiska undersökningar av adjektiv så tror jag att en god bild kan fås genom kombinationen 
av övergripande funktion som taxonomikategorin för huvudordet och den (eventuella) modaliteten som 
beskrivs. Att basera definitionen av funktionerna på ordboksöversikter och intuitiva bedömningar hos en 
enda person har både fö r- och nackdelar. Fördelarna är att det inte krävs särskilt mycket resurser för att få 
fram definitionerna . Nackdelarna är att eventuella fel som begås i första stadiet påverkar hela 
undersökningen. Att ersätta detta med funktioner som tagits fram genom intervjuer med flera 
modersmålstalare skulle öka reliabiliteten. Men på samma sätt som det är svårt att göra bedömningar av hur 
olika språk delar färgspektrumet utan att visa upp färger för försökspersoner, så tror jag att det i längden är 
svårt att bedriva undersökningar om perceptionsrapporterande ord utan att föra in stimulit i själva 
undersökningen. 
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Gäller för sharp 

BILAGA 1 

FUNKTIONER I FAS ETT 

Funktion, fas ett: SINNESINTRYCK (ljud, ljud, värme/vi.nd, lukt, smakrelaterat) 
Delbetydelsen motiverad genom data från: 
Wordnet.8: Synonymer: sharp Definition: (keenl)' and painfully felt; as if caused by a sharp edge o r point) Exempel: "a sh arp 
pain"; "sharp winds" 
<Ljudrelaterat> 
CCD8: shrill , biting, piercing 
Wordnet.6: Synonymer: piercing, shriU, sharp Definition: (having or emitting a high-pitched and sharp tone or tones) 
Exempel: "piercing screams"; "a shriLl \.vhisde"; " a shriLl gaiety" 
<Värme och vind relaterat> 
CCED.9: A sharp wind, or sharp cold, is so strong or intense that it almost hurts you when you are exposed to it. 
<Smak och luktrelaterat> 
CCED.8: A sharp tas te or smell is rather strong or bitter, but is of ten also clear and fresh. 
CCD 6: pungent, acid , sour 

Funktion, fas ett: UTSEENDE och/ eller FÖRlvlÅGA TILL ATT KUNNA SKÄRA 
Delbetydelsen motiverad genom data från: 
CCED.l: A sharp point or edge is very small or thin and can cut through things very easily. 
CCDl :.Having keen edge or fine point. 
\Vordnet.l1.9.1: Synonymer: sharp#9 Definition: having or made by a thin edge or sha rp point; suitable for cutting or 
piercing. Exempel: "a sharp krufe"; "a pencil with a sharp point" 
CCED.2: You can describe a shape or an object as sharp if part of it or one end of it comes to a point or forms an angle. 
CCD2: terminating in a point or edge 
CCD3: peaked pointed edged 
Wordnet.2.6: Synonymer: acute, sharp, needlelike (ending in a sharp point) 

Funktion, fas ett: FARLIG OCH INTENSIV K.OMMUNIKATION 
Delbetydelsen motiverad genom data från: 
CCED.s: If someone says something in a sharp way, the)' sal' is suddenly and rather firrnly and angrily, for example because 
they are warning or criticizing you. 
CCD9: harsh, sarcastic, acrimon.ious, severe, pain ful , intense . 
Wordnet.s.3: Synonymer: sharp, sharp-worded, tart. Definition: harsh. Exempel: "sharp criticism"; "a sharp-worded 
exchange"; "a tart remark" 

Funktion, fas ett: FASHIONABILITET 
Delbetydelsen motiverad genom data från : 
CCED.l0: sharp clothes are neat, elegant, and fashionable . 
CCD16.1: srylish 

Funktion, fas ett: PLÖTSLIG FÖRÄNDRING 
Delbetydelsen motiverad genom data från: 
CCED.3: A sharp bend or tum is one that changes direction suddenly. 
Wordnet.7.3 Synonymer: abrupt, precipitous, sharp. Definition: extremely steep. Exempel: "an abrupt canyon"; "the 
precipitous rapids of the upper river" ; "the precipitous hills of Chinese paintings"; "a sharp drop" 
CCD.6: A sharp change, movement or feeling occurs suddenl)', and is great in amount, force, or degree. 

Funktion, fas ett: K.ONTRAST TILL OMGIVNINGEN 
Delbetydelsen motiverad genom data från: 
Wordnet.l.1. Synonymer: crisp, sharp Definition: (of something seen or heard) clearly defined. Exempel: "a sharp 
photographic image"; "the sharp crack of a t\vig"; "the crisp snap of dry leaves underfoot" 
CCDs: clear-cut, clearly oudined or defined 
CCD. 7: A sharp difference, image or sound is very easy to see, hear, or distinguish. 

Funktion, fas ett: GOD MENTAL FÖRMAGA 
Delbetydelsen motiverad genom data från: 
CCED.4: If you describe someone as sharp, you are praising them because they are quick to notice, ea r understand or re act 
to things. 
CCD1O: acute, keen-witted 
W4. 4: Synonymer: astute, sharp, shrewd. Definition: marked by practical hardheaded intelligence. Exempel: a smart 
businessman"; "an astute tenant always reads the small print in alease"; "he was too shrewd to go along with them on a road 
that could lead only to their overthrow" 
CCD11: vigilant, attentive, alert, penetrating 



BILAGA 1 

FUNKTIONER I FAS ETT 

\Xfordnet.3.6: Synonymer: acute, discriminating, incisive, keen, knifeljke, penetrating, penetrative, piercing, sbarp. Definition: 
baving or demonstrating ability to recogruze or draw fine distinctions. Exempel: "an acute observer of politics and 
politicians"; "incisi\'e comments"; "icy krufelike reasoning"; "as sbarp and incisive as the stroke of a fang"; "penetrating 
insight"; "frequent penetrative observations" 

Funktion, fas ett: HÖJD TON I MUSIK 
Delbetydelsen motiverad genom data från: 
CCED.12: Sharp is used af ter a letter representing a musical note to show that the note should be played or sung half a tone 
higher than the note which otherwise corresponds to that letter. MUSIK. m 
CCD16: 0\Iusical) above the true pitch, esp. a semitone higher 
\Xlordnet.l0: Synonymer: sbarp. Definition: raised in pitch by one chromatic semitone. Exempel: "c sharp" 

Funktion, fas ett: OFÖRVÄNTAT ENERGIFULL, SNABB 
Delbetydelsen motiverad genom data från: 
Wordnet.12: Synonymer: ,harp. Definition: quick and forcduL Exempel: "a sharp blow" 
CCD 13: qwck, speed)', energetic, brisk, vigorous, imperuous. 

Funktion, fas ett: ÖVRIGT 
Delbetydelsen motiverad genom data från: 
CCD12: aLive to one's interests, unscrupulous, djshonest, underhand. 
CCD14. (in phonetics) voiceless 
CCD7 (of sand) gritty SAND 

Gäller för vass 
Funktion, fas ett: SINNESINTRYCK (värme vind) 
Delbetydelsen motiverad genom data från: 
SSOl b: (Överförd betydelse) Skarp, genomträngande· I'vIed framhävande av negativa verkrungar 
Bring: 383 Köld 
BSyO Vass1.2: Frän, Bitande, Genomträngande, SSyO Vass3, Stickande, Bitande, Stingande, Genomträngande 
NSyO VassI: Pinande (om blåst) 

Funktion, fas ett: UTSEENDE och/ eller FÖRMÅGA TILL ATT KUNNA SKÄRA 
DeJbetydelsen motiverad genom data från: 
SSOl a: Som har mycket spetslig vinkel· längs en kant eller vid viss punkt, och som därför (ofta) går lätt att skära eller sticka 
med (Synonym: Skarp, spetsig) 
BSO 1.1: Skarp, spetsig 
Bring 253: Skärpa 
BSyO Vassl.l: Skarp, Spetsig, Slipad 
SSyO Vass1: Skarp, Slipad, Spetsig, Fin 

Funktion, fas ett: FARLIG OCH INTENSIV KOMMUNIKATION 
Delbetydelsen motiverad genom data från: 
SSyO Vass2: Uddig, Elak sarkastisk 
Bring 171: Kraftyttring 

Funktion, fas ett: FASHIONABILITET 
Delbetydelsen motiverad genom data från: 
BSOlc: Aven Om positiva företeelser 
BSyO Vass 1.3: Bra, Snygg, stilig 
SSyO Vass4: Bra, Snyg,f!;, Stilig 
NSyO Vass2: Stilig (slang), ruff 

Funktion, fas ett: ÖVRIGT 
Delbetydelsen motiverad genom data från: 
Bring 173 Våldsamhet (Det är oklart vad som menas med denna indelrung hos Bring (1930) 

Gäller för skarp 
Funktion, fas ett: GOD KVALITET OCH FÖRlViAGA 
Delbetydelsen motiverad genom data från: 
NSyO Skarp 14.1: fin, god, bra, förstklassig, utmärkt, utomordentlig, strong, styv, ruff, (bus)vass, helvass 
NSyO Skarp 14.3 



duktig, skicklig, effektiv, slängd 

BILAGA 1 

FUNKTIONER I FAS ETT 

SSyO Skarp 6: Fin, Känslig, Träffande, Stringent, Pregnant, Strikt, Noga, Precis, Noggrann, Exakt, Rigorös 
BSyO Skarp 5.2: Utmärk 

Funktion, fas ett: SINNESINTRYCK (ljus, Ljud, smak, lukt, värme, vind, smärtrelaterat) 
Delbetydelsen motiverad genom data från : 
SSO Skarp 1 c: (Överförd betydelse) Starkt (och obehagligt verkande) (om ljus, ljud, smak l. Lukt) 
BSO Skarp 1.5:(Bildligt) bl.a om andra sinnesintryck (motsa ts mild) 

<Ljusrelaterat> 
NSyO Skarp 6.1: gräll, ögonpinande, bländande (om ljus l. farg) 
BSyO Skarp 1.3: Gräll, bjärt 
SSyO Skarp 9: Lysande, Bjärt, Gräll, Bländande, Stickande 

< Ljudrelaterat> 
NSyO SkarpS: gäll (om ljud), smattrande 
BSyO Skarp 1.4: Gäll, Skärande, Genomträngande, Starkt verkande 
SSyO Skarp 8: Gäll, Genomträngand e, Skrikig, Skrällig, Öronpinande, Gn.isslande 

<Smak och luktrelaterat> 
NSyO Skarp 4.1: (om smak eller lukt) stark, stickande, brännande, svidande, 
pepprig, pikant, ramande, kärv, amper, frän, besk, bitter, (om fisklukt) strong 
BSyO Skarp 3.1: Frän, Hård, Brysk, Barsk, Amper, Stickande, Stark, Bitande, Bister, Pepprad, Bitsk 
SSyO Skarp 11: Sträv, Amper, Besk, Bitter, Frän, Kärv, Pikant, Lagrad, Starkt, Kryddad, Pepprad, Brännande, Svidande, 
Strong, Frätande, Sur 

<Värme och vind relaterat> 
NSyO Skarp7: genomträngande, kall, bitande, isande, sträng, stark, pinande, piskande, bister, narig, smil 
SSyO Skarp 10: Kall, Isande, Pinande, Snål, Piskande, Bitande, Sträng, Bister 

<Smärtrelaterat> 
NSyO Skarp 4.2: akut (om smärta) 
SSyO 4: Hard, Våldsam, Häftig, Akut 

Funktion, fas ett: UTSEENDE och/eller FÖR1ifAGA TILL ATT KUNNA SKÄRA 
Delbetydelsen motiverad genom data från: 
SkarpSamling 7. UTSEENDE och/ eller FÖRMÅGA till att kunna skära 
N.O Skarp la: Som har en spetsig kant (och därför skär väl) Gmf: lvass, spetsig) (motsats sJö2) 
BSO Skarp 1.1: Vass (motsats: slö, tru bbig) 
NSyO Skarp 1.1: (egg)vass, skärande, (skarp)slipad, (skarp)eggad 
NSyO Skarp 1.2: 
uddvass, spetsig, spetsad, (väl)formerad, sylvass 
NSyO Skarp 2.1, spetsigt avsmalnande, spetsvinkJlig, skarpkantig, skrovug, sträv, oavftlad, taggig 
N.SY Skarp 2.3: tunn och vass (om näsa) 
BSyO Skarp 1.1 : Vass, Vässad, Uddjg, Spetsig 
SSyO Skarp 1 :Vass, Skarpslipad, Vässad, Skarpeggad, Skärande, Välformerad 
SSyO Skarp2: Spetsig, spetsad, Spetsvinklig, Smal, Tunn, Snipig 

Funktion, fas ett: FARLIG OCH INTENSIV KOMMUNIKATION 
Delbetydelsen motiverad genom data från: 
NO Skarp3: Som gör ett bryskt intryck (om yttrande l. Dyl.) 
BrO 574: Uttrycksfullhet 
BrO 171 : Kraftyttring 
BrO 587: Genmäle 
NSyO SkarplI : (om yttrande, ton, kritik, förebråelse) sträng, karsk, förebrående, bitande, ettrig, spetsig2, dräpande (svar), 
uddig (replik), stickande (replik), mördande (kritik), ljungande (protest), skarpslipad (tunga), elak (tunga), nålvass (blick) 
SSyO Skarp 14: , Elak, Uddig, Satirisk, Sarkastisk, Stingande, Dräpande, Träffande, Giftig 

Funktion, fas ett: FASHIONABILITET 
Delbetydelsen motiverad genom data från: 
NSyO Skarp 14.2: Stilig 
SSyO Skarp 15: Snygg, Stilig, Tuff, Styv, Busvass 
BSyO Skarp 5.1 : Snygg, Stilig 

Funktion, fas ett: PLÖTSLIG TERRÄNGFÖRÄNDRlNG 



Delbetydelsen motiverad genom data från: 

BILAGA 1 

FUNKTIONER I F AS ETT 

NSyO Skarp 2.2: tvär (krök), snäv (kurva), harnåls-(kurva) 
NSyO Skarp 8: (om stigning) Brant 
SS)"O Skarp3: Tvär, I>lötslig, Brant 

Funktion, fas ett: KONTRAST TILL OMGIVNING 
Delbetydelsen motiverad genom data från: 
N.O Skarp1b: (Utvidgad betydelse) (om konkreta eller abstrata företeelser) Som tydligt avtecknar sig mot omgivningen 
BSO Skarp 1.2: Tydlig, distinkt (motsats suddig) 
Bring 253: Skärpa 
NSyO Skarp2.4: skarpskuren, utmejslad, markerad, markant 
NSyO Skarp 3.1, väl avskild, klart begränsad, klart avgränsad, klart framträdande, konrurskarp, dinstinkt, tydlig, klart, baptisk 
(om konsthantverk), taktil (om konsthantverk) 
BSyO Skarp 1.2: Distinkt, Konturskarp, Tydlig 
SSyO Skarp 5: Klart begränsad, Konrurskarp, Distinkt, Ren, Klar, Tydlig, Framträdande, Skarpskuren, markerad, utmejslad 

Funktion, fas ett: LADDADE VAPEN OCH AMMUNITION 
Delbetydelsen motiverad genom data från: 
N.O Skarp4: (om ammunition) Som är avsedd att skada (motsats lös) 
BSO Skarp 1.3: (om ammunition) Fullt laddad, srande (motsats lös) 
Bring 727: Vapen 
BSyO Skarp 4.1: FuUt laddad, Sårande, Inte lös 

Funktion, fas ett: GOD MENTAL FÖRlYiÅGA 
Delbetydelsen motiverad genom data från: 
N.O Skarp2: Som har en utpräglad förmåga till varseblivning eUer tänkande 
BSO Skarp 1.4: Väl utvecklad, fin (om sinnen o.d.) (motsats svag) 
NSyO Skarpl 0.1: skarpsynt, skarpsinnig, klar(synt), kririsk, skärpt 
NSvO Skarpl 0.2: vaken 
NSyO Skarpl 0.3: klyftig, slugl 
BSyO Skarp 2.1: Skarpsynt, Skarpsinnig, Fyndig, InteUigent 
BSyO Skarp 2.2: Väl utvecklad, Fin 
SSyO Skarp7: Skarpsynt, Vaken, Vaksam, Uppmärksam, Alert, Skarpsinnig, Listig, Fyndig, Klyftig, Subtil, Kvick, intelligent, 
Begåvad 
NSyO Skarp 9: (om öga 1. syn l.öra l. hörsell.väderkorn) fin, känslig, utvecklad, skärpt, distinkt 

Funktion, fas ett: INTENSIV MOTSÄTTNING 
Delbetydelsen motiverad genom data från: 
NSyO Skarp 12: (om strid 1. meningsutbyte) Häftig, hetsig, het 
NSyO Skarp 13: (om konkurrens) hård, svår 
SSyO Skarp13: Häftig, Hetsig, Het, Bitsk 

Funktion, fas ett: ÖVRlGT 
Delbetydelsen motiverad genom data från: 
Bring 31: Betydenhet 
Bring 739: Stränghet 
Bring 821: Känsla 
Bring 173: Våldsamhet 
NSyO Skarp 4.3: (om tvättmedel 1. syra l.gift) kraftigt verkande, frätande 
BSyO Skarp6: På skarpen, På allvar, Kraftig, Av alla krafter 
SSyO Skarp 12: Eftertrycklig, Drastisk 



Gäller för alla ord 

BILAGA 2 

FUNKTIONER I F AS TV A 

Funktion, fas två: INTENSITET OCH FARLIGHET (förkortning: INT) 
Skarp, pass och sharp I kategorin "IN1 ENSlTET OCH 1 'A RJ J G'HET" står for en farlighet och kraftfullhet på griirlSen till elakhet som 
pålJerkar eller har flir avsikt att påverka omgivnil1l"en. 
Underordnar följande funktioner från fas ett: 
Vas.r. Kommu nikation. 
Skatp: Ko nk urrens och motsä ttning. Kommunikation. Vapen och ammunition 
Sharp: Kommu nika tion. O fö rvän tat energifuU och snabb 

Funktion, fas två: KVALITET OCH ANVÄNDBARHET (förkortning: K VA) 
Skatp, /lass och shmp i kategorin "SKICKI JG'HE T OCH / l1'v 'V :,iJ.VDBA RHET" står flir ett hiig! p ositivt betyg flir f fi flre/eelse inom 
ex empelvis skicklighet, kIJa/i/et, ejJek/ilntel och amJändbarhet alJ någon DP alJ fo'rm~l',a eller /Jandliflg 
Underordnar följande funktioner från fas ett: 
Skarp: Kvalitet oc h förmåga. Mental fö rmaga 
Sbarp: Mental förmåga. 

Funktion, fas två: PLÖTSLIGHET OCH KRAFTFULLHET (fö rkortni ng: PLÖ) 
Skarp, IJass och sharp I kategorin "PLÖ1S1 JGH1 :T OCH KRAFIFUI -1 B ET" s/år for en plbtslig och kraftfull flirändring 
Underordnar följande funktioner från fas ett: 
Ska/p: Terrängförändring 
Sharp: T ydlig, märkbar förändri ng. 

Funktion, fas två: TYDLIG HET OCH KONTRAST (fö rkortning: TYD) 
Skarp, IJass och sharp i kategorin 'TYDUGHE 1'" står for I)'dlighet och kontrast till en Jjsisk eller abstrakt oll~~ivning. 
Underordnar följande funktioner från fas ett: 
Skarp: Kontrast till omgivningen 
S/Jarp: Tydligt definierad, kontrast 

Funktion, fas två: GENOMTRÄNGANDE (förko rtni ng: G E N) 
Skarp, vass och s/Ja/P i kategorin "GENOlvl1R4NGANDE" står for en genomtriingande upplevelse baserat på lysiologiska stimuli. 
Underordnar följande funktioner från fas ett: 
Vas.r. Genomträngande (värme/vind). Utseende och / eller förmåga till att kunna skära 
Skarp: Sinnesintryck (auditivt, visuellt, vä rme/vind , olfaktor iskt, noc icepti skt). Utseende och/ eller fö rmåga till att kun na skära 
S/Jarp: Sinnesintryck (auditivt, visuell t, värm / vind, olfaktoriskt, gustatori skt) . Utseende och/ eller förm åga till att kunna skä ra 

Funktion, fas två: FASHIONABILITET (förkortning: FAS) 
Skarp, /JaSS och sharp i kategorin "FASHIONA BJJJTET" står jo'l' skOr/het ocb utmanande trendigbet. 
Underordnar följande funktioner från fas ett: 
Vas.r. Fas hionabilitet 
Skarp: Fashio nabilite t 
Sbarp: Fashionabilitet 

Funktion, fas två : GRADVIS A VSi\1ALNANDE TILL EN PUNKT (förkortning: GRA) 
Skarp, vass och shmp i kategorin "GRADVIS AVSMALNANDE TILL EN PUNKT" står jo'r en f 01717 i två eller tre di1lJenJ"ioner SOlll 

avsmalnar till en punkt. 

Funktion, fas två : ÖVRlGT (fö rkortning: ÖVR) 
Användningar som inte faller in i någon av ovansL1.ende funk tioner. 
S/Ja/P: Musi k 
Underordnar följ ande funktioner från fas ett: 
Vass, skarp och sbarp taggades om för att motsvara detta. 



BILAGA 3 

EXEMPEL PÅ HUVUDORD FÖR DE OLIKA TAXONOMIKATEGORIERNA 

Högre nivå Lägre nivå SHARP VASS SKARP 

?? ?? (34) (52) (28) 

animal (2) wolf (16) spetshäst, hund (1 ) vakthund 

creature (O) (1) Eros (O) 
living_ 
organism human (36) he, she, you (196) han, hon, avslutare (40) han, kritiker 

natural object (82) tooth, claw (36) tand, klippa (8) näbb, spillning 

plant (3) fruit, dessert apple (2) basilika, hallon (O) 
skott, bild, 

objecc and_ artefact (109) knife, blade (154) föremål, kniv (86) ammuni tion 

substance Material (O) O (O) 
miles, gain, 

quantity (3) mHumum (O) (O) 
relation (O) (O) (1) motpol 

attribute (70) relief, focus voice (45) kant, armbåge (18) röst, drag 

kritik, formulering, 

communication (96) tongue, criticism (108) kritik, penna, tunga (543) ordalag 

shape (55) edge, point, comer (18) kant, spets (14) vinkel, kant 

inledning, 

abstaction time O (6) tid , slutminu t (4) års tidsväxling 

contrast, eye, 
cognition (168) dis tinction (32) vapen, tand (262) 

psychologicaL pang, 
feature feeling (20) disappojntment (1) agg-ression (O) 

group (6) they, council (75) vi, lag (7) VI, press 

försvaret, fins ka 

I group organisation (O) (13) bastllsällskapet (O) 
location location (36) bend, curve (3) korridor, Venedig- (16) kurva, krök 

monetary 
representation (O) O (O) 
phenomenon (61) qind, sound, hiss (22) vind, ljus, ljud (62) ljus, doft 

läge, konkurrens, 
process/ state (211) decline, fall, rise (126) målchans, läge (83) motsättning 

avslutillng, spurt, analys, uppgörelse, 
situation event (91) intake, breath (141) upplopp (68) angrepp 



BILAGA 4 

EXEMPEL PÅ KOMBINATIONER AV FUNKTION (LÄGRE) TAXONOMIKATEGORI OCH MODALITET 

Exemplen är ord nade i fallande frekvensordning 

Ord: SHARP 
GENOtvHRÄNGANDE:artefact:ta (80 förekomster eller 7% av delkorpusen) 

" ... MisterJohnrlJl, look Ivhat I'/Je .f!,ot/ Ny nel.JJ knife. It'.r sharp as a mzor, a real bHntillg kl/ije, bllt if)'oll ... "(sh#63) 

GEN01ifTRÄNGANDE:naturaLobject:ta (63 förekomster, 6% av delkorpusen) 

H ••• tall as CI horse, it bad a 1fJeJ/acing Clr7ll)1 ~lsharp teetb. The skull/vas proportionate/;' bigger, narro/ving at tbe front, . . . " (sh #902) 

GENOMTRÄNGANDE:shape:ta (27 förekomster, 2% av delkorpusen) 

" .. . rectangular UJedge staTldinJ!,ftfteenfeel or so hl~~b ullth its sharp edge at the top. Each side IJlC:Y be ten feet . .. " (sh#S73) 

GENOMTRÄNGANDE:phenomenon:au (25 förekomster,2% av delkorpusen) 

" .. . shf,ft, al/d as he came to it be heard a sharp crack, a )le/p and BIII/tis voice ""Ob ,-bog off,YON" ... "(sh#739) 

GENOMTRÄNGANDE:phenomenon:ol (12 förekomster, 1 %, av delkorpusen) 

" .. . ofJHice that is .f1veet, Imt sbot through Iv;t!1 e/ sharp, vibrant tall/!, alifll to the bland, lIIam!factlfl'ed taste of the . .. "(sh#231) 

GENOMTRÄNGANDE:event:au (9 förekomster, 1% av delkorpusen) 

H .• • lJloment later her heart stopped in her chest ClS a sharp tap sot/nded on the door. Sure/;' it cott/dn't be Jake? .. "(sh#68) 

GENOMTRÄNGANDE:phenomenon:vi (9 förekomster, 1 % av delkorpusen) 

" ... shorts mm distributed over a balf-acre of p/onts in the sharp silve')l light of this place, in the form of white . .. "(sh#730) 

GENOMTRÄNGANDE:phenomenon:term/vind (7 förekomster, 1% av delkorpusen) 

I " ... mo re. After the robbe')l Jhe night JVas bitter/;' cold. A sharp IlJind lJJhipped Ihe fallen snow liP into the air at/d . .. )J (sh#79) 

GENOMTRÄNGANDE:artefact:gu (6 förekoms ter, 1 % av delkorpusen) 

I " .. ·of shmy or balsal7lic mil help take the edge of sharper dmsings. FASTA PASTA We 've had fir:sb pasta, bol/-in-tbe b~!!, 

pasta ... "(sh#2S0) 

Ord: VASS 
GENOMTR/\NGANDE:artefact:ta (93 förekomster förekomster,9% av delkorpusen) 

" .. . lg abort. Islalfet IItfor de galva aborten !!led ti!! exempel vassa jomlJål e!!er en Overdos al) medicinel; e!!er så uppsåk. .. " (va#494) 

GENOMTRÄNGANDE:naturaLobject:ta (31, 3'/'0 av delkorpusen) 

" ... som ater NpP en oxe på bara minutet; om til'ndema som dr så vassa att indianerna anvallder dem som skiil'voktJ'g eller sett ... " 
(va#917) 

GENOMTRÄNGJ\NDE:shape:ta (17 förekomster,2% av delkorpusen) 

" .. . tiot/. - Jag hade miJssa på och kil'nde inget sa'rskilt /liir den vassa koLmten troffade mitt i btllJf./det. lvlen ndr jag tog at) mös . . . " 
(va#97S) 

GENOwITRANGJ\NDE:phenomenon:au (9 förekomster,1 % av delkorpusen) 

" ... "Gi/!ar dN grant? Du brukar lJara på tv, e!!er hud"" Ni/r ett vasst kras p/olshgt guder över rummet flarntar den annars ... " 
(va#41 S) 

GENOMTRÄNGANDE:phenomenon:vi (7 förekomster, 1°!i, av delkorpusen) 

" .. . an ner i lJattne!. Det klara vattnet blev lIdstan svart i det vassa /jNset. I den <~runda anden plaskade en simskola med e . .. )I (#132) 

Ord: SI<ARP 
GENOMTRÄNGANDE:phenomenon:vi (37 förekomster, 3% av delkorpusen) 

" ... SOIll han jor tdlfa!!et laser, dess titel blir skymd atl det skarpa glISet no',. det faller in genolll jo'mtermtoma so/)/ viI. .. ',' (va#978) 

GENOMTRÄNGANDE:artefact:ta (13 förekomster, 1 % av delkorpusen) 

I " ... kil'r kan jo'rstöra ett i Ovrigt val utfort verk. Nils /Jet hllr skarpa knivar ska/! hat/te ras på rätt sätt. Under sittyrkesv ... "(va#608) 

GENOMTRÄNGJ\NDE:phenomenon:au(10 förekomster, 1 % av delkorpusen) 

': .. Iar på sin "Oregon bass", en elektrifierad kontrabas med en skarp och tyd/z'g klallg. lvled den har han oftast gett solokons ... " 
(va#621) 



BILAGA 5: 

FÖRÄNDRINGEN AV FÖRDELNING AV VARIABELKOMBINATIONER IDELKORPUSARNA 

I I Modalitet I 
sharp 

I 
sharp I sh arp ~ 

L taxonomi Funktion 1082 % 882 % 682 % 

?? ~) ~) 30 3% 22 2'!'0 18 3°It, 

) IckSens KVALITET OCH "~~'\lA.NDBARH ET 1 1 0% 1 O O'!,,, 1 l 0% 

~) ta GENOl\JTRANGANDE 1 3 0'% 1 2 0%1 2 0%, 

animal IckSens KVALITET OCH ANVÄNDBARHET 1 1 0%1 1 0°;', 1 O 0% 

animal ta GENOMTRANGANDE 1 l O'y,) 1 l 0% 1 00;', 

a rtefac t ?) » 1 2 0% 1 2 0% 1 l 0% 

artefact gu G E\lOMTRÄNGANDE 1 6 1% 1 5 1 % 1 3 0% 

a rtefac t IckSens FASHIONABILITET 1 3 0% 1 l 0% 1 1 0% 

GRADVIS AVSMALNAND E TILL EN 

I 0%1 a rtefac t lekSens PUN KT 3 0% 2 3 0%) 

artefact IckSens TI'DLIGHET OCH KONTRAST 13 1'% 12 1% 1 7 l r% 

artefact IckSens ÖVRIGT 2 0%1 2 0'% 1 2 0'1<, 

a rtefac t ra GFNOMTRÄNGANDF 80 7'}(, 1 70 8'% 1 50 7 lYr) 

attribute au GENOMTMNGANDE 2 0%1 2 0'% 1 2 0% 

attribu te IckSens F f\SHIONABlLITET 1 0% 1 O 0% l 0% 

GRADVIS AVSl\'IALNANDE TILL EN 
0% 1 attribute lekSens PUNKT 3 3 Ou/" 2 0% 

attribute IckSens INTENSITET OCH FARLIGHET 25 2% 1 20 2% [4 2% 

attribute IckSens KVALITET OCH ANVÄNDBARH ET 2 0% 2 0% 1 0% 

a ttri bute IckSens PLÖTSLIGHET OCH KRAFTFULLHET 2 0% l 0% 2 0% 

attribute IckSens TYDLIGHET OCH KONTRAST 29 3% 22 2% 17 2% 

attribute lekSens ÖVRIGT 6 1% 1 5 1% 4 1% 

cognition IckSens INTENSITET OCH FARLIGHET 15 1% 12 1% 12 20;(, 

cognirion IckSens KVALITET OCH A\lVANDBARHET 60 6'% 50 6% 39 6% 

cogrution IckSens TYDLIGHET OCH KONTRAST 90 8% 79 9% 58 90;(, 

cogrution IckSens öVRI GT 3 0% 1 2 0% 2 0% 

commurucaoon au GENOMTMNGANDE 3 0% 1 2 0% 3 0% 

commurucar.ion IckSens INTENSITET OCH FARLIGHET 60 6%1 47 5% 39 6% 

communication IckSens KVALITET OCH ANVÄNDBAR HET 9 1 "It) 9 1% 5 1% 

communication IckSens PLÖTSLIGHET OCH KRr\FTFULLHET 2 0% 2 0% 2 0% 

commurucation lekSens TYDLIGHET OCH KONTRAST l 0'% 1 0%1 O 0% 

communication IckSens ÖVRIGT 21 2% 1 15 2% 14 2% 

event au GENOMTRANGANDE 9 1% 1 8 1% 4 1% 

event IckSens INn::NSITET OCH FARLIGHET 22 2% 1 17 2% 15 2% 

even t lekSens KVALITET OCH ANVÄNDBARHET 4 0% 1 4 0% 3 0% 

event lekSens PLÖTSLIGI-IET OCH KRAFTFULLHET 52 5% 1 42 5% 28 4% 

event IckSens ÖVRIGT 1 
0% 1 

1 0% 1 0% 

event noc GENOMTMNGANDE 2 O')!n 2 0% l 0% 

event term/vind GENOMTMNGANDE l 0%1 1 0% l 00;') 

feeling IckSens INTENSITET OCH FARLIGHET 19 2% 1 14 2% 11 2% 

group IckSens INTENSITET OCH FARLIG HET 2 onlo 1 l 0% 2 0% 

group IckSens PLÖTSLIGHET OCH KRAFTFULLHET l 0% l 0% 1 0% 

group lekSens ÖVRIGT 2 0% 2 0% 1 O'\';) 

human IckSens » l 0% l 0% 0% 

human lekSens INTENSIT ET OCH FARLIGHET 1 7 
1°1 

6 1% 4 1% 

human IckSens KVALITET OCH ANVÄNDBARHET 1 24 2% 20 2% 15 2% 

human IckSens ÖVRIGT 4 0%1 4 0% 2 0')1,) 

GRADVIS AVSMALNANDE TILL EN 
0%1 0%1 location IckSens PUNKT 5 4 4 1% 

location lekSens PLÖTSLIGHET OCH KRi\FTFULLH ET 1 27 
2% 1 

24 3%1 15 2% 

location IckSens TYDLIGHET OCH KONTRAST I l 0% l 0%1 l 0% 

lucation lekSens ÖVRIGT I 1 0% 1 l 0% 1 O 0% 



BILAGA 5: 

FÖRÄNDRINGEN AV FÖRDELNING AV VARIABELKOMBINATIONER IDELKORPUSARNA 

loeation ta GENOMTIlÄNGANDE 2 0% 2 0% 0% 
naturaLobjeet gu GENOMTRÄNGANDE 2 0'% 2 0% 11 2% 

GRADVIS AVSMALNA NDE TILL EN 
natural_object lekSens PUNKT 16 1 (Ya 11 1% O 0% 
naturaLobject lekSens KVALITET OCH ANVÄNDBARHET 1 0'1'0 O 0% O 0% 
natural_object ta GENOMTRÄNGANDE 63 6% 49 6% 40 6% 
phenomenon au GENOMTRÄNGANDE 25 2% 20 2% 16 2% 
phenomenon gu GENOIVITRf\NGANDE 4 0% 3 0% 2 0% 
phenomenon lekSens TYDLIGHET OCH KONTRAST 2 0% 2 0% 1 0'% 
phenomenon 01 GENOMTRf\NGANDE 12 1% 9 1% 8 1% 
phenomenon ta GENOMTRÄNGANDE 2 0% 2 0% 2 0% 
phenomenon term/vind GENOMTRr\.NGANDE 7 1% 7 1% 4 1 lY" 

phenomenon Vl GENOMTRÄNGANDE 9 1% 7 1% 4 1 r:!" 

pJant gu GENOMTRÄNGANDE 2 O°!cJ 2 0% 1 0% 
plant ta GE)JOMTR./i.NGANDE 0% 0% O 0'% 
proeess/ state lekSens FASHIONABILITET 0% 1 0% 1 0% 
process/state lekSens INTENSITET OCH FARLIGHET 51 5% 39 4% 36 5% 
proeess/ state lekSens KVALITET OCH ANVÄNDBARHET 7 1% 4 0% 5 1% 
proeess/ state lekSens PLÖTSLIGHET OCH KRAFTFULLHET 126 12% 101 11% 83 12% 
proeess/ state lekSens TYDLIGHET OCH KONTRAST 9 1% 7 1% 7 1% 
proeess/ state lekSens ÖVRIGT 7 1% 4 0% 4 1% 
process / s ta te noe GENOMTRÄNGANDE 11 1'% 8 1% 6 1% 
quantity lekSens PLÖTSLIGHET OCH KRAFTFULLHET 1 0% 0% 0% 
quantity lekSens TYDLIGHET OCH KONTRAST 0% 0% 0% 
quantity lekSens ÖVRIGT 0'% 0% O"/rJ 

GRADVIS AVSMALNANDE TILL EN 
shape lekSens PUNKT 10 1 '1" 8 1% 6 1 'Y., 
shape lekSens PLÖTSLIGHET OCH KRAFTFULLHET 8 1% 8 1% 6 1% 
shape lekSens TYDLIGHET OCH KONTRAST 6 1% 5 1% 3 0% 

shape lekSens ÖVRIGT 2 0% 2 0% 0% 
shape ta GENOMTRÄNGANDE 28 3% 26 3% 16 2% 
shape Vl GENOMTRf\NGANDE 0% 0% 0% 



BILAGAS: 

FÖRÄNDRINGEN AV FÖRDELNING A V VARIABELKOMBINA TlONER I DELKORPUSARI'lA 

I L taxonomi I Modalitet I Funktion ~;~; I 'Yr. 
vass I 
847 % ,~~;s I % 

~~ ?? ~~ 45 4% 35 4'10 28 4% 

~~ lekSens INTE NSITET OCH FARLIGHET 1 1 0°;(, 1 0% 1 0% 

~~ lekSens KVALITET OCH ANVÄNDBARHET 1 1 0% 1 0% 1 0% 

~~ ta GENOMTRANGANDE 4 0'1., 3 0% 2 OOA' 

animal lekSens KVALITET OCH ANVÄNDBARHET 16 2% 13 2'10 10 2°Ir, 

artefaet gu GENOMTRÄNGANDE 1 0% l 0% 0% 

GRADVIS AVSMALNANDE TILL EN 

1 0% 1 artefaet lekSens PUNKT 1 1 0% 0% 

artefact lekSens INTE NSITET OCH FARLIGHET 

I 
2 0% 1 2 0% 2 0% 

ar tefact lekSens KVALITET OCH ANVÄN DBARHET 55 
5% I 48 6% 37 6% 

artefaet lekSens Ö'\TRIGT 1 2 0% 1 0'10 1 0% 

artefact ta GENOMTRANGANDE 1 93 
9% I 7S 9% 65 10°;() 

attribute ~~ ~~ 1 1 0% 1 0% 1 0% 

attribute au GENOMTRÄNGANDE 

I 
2 0% 1 2 0% 2 0% 

attribute gu GENOMTRÄNGANDE 2 
0% 1 

2 0% 2 0% 

attribute lekSens INTENSITET OCH FARLIGHET 

I 
29 3% 23 3% 19 3° / ' o 

attribute lekSens KVALITET OCH ANV ANDBARHET 10 1% 1 9 1 'Yt, 4 1% 

attribute lekSens ÖVRIGT 1 1 0% 1 1 0% 1 0% 

cognition lekSens INTENSITET OCH FARLIGHET 1 5 0% 1 4 0% 4 1% 

cognition JckSens KVALITET OCH ANVÄNDBARHET 1 28 3% 1 22 3% 19 3% 

eommllnieation lekSens INTENSITET OCH fARLIGHET 1 75 7% 1 60 7% 48 7% 

eommunieation lekSens l<..\fALITET OCH ANVANDBARHET 

I 
32 

3% I 24 3% 19 3% 

eommllnieation lekSens ÖVRIGT 1 0% 0% 1 0% 

ereature lekSens INTENSITET OCH FARLIGHET 1 1 0% 1 1 0% O 0% 

evem lekSens INTENSITET OCH FARLIGHET 1 16 2% 1 13 2% 8 1% 

event lekSens KVALITET OCH ANVANDBARHET 1 125 12% 1 97 11 % 78 12% 

feeling lekSens INTENSITET OCH FARLIGHET 1 1 0% 1 1 0% 1 0% 

group lekSens INTENSITET OCH FARLIGHET 1 3 0% 1 2 0% 2 0% 

f,TfOUP lekSens KVt\LITET OCH ANVÄNDBr\RHET 72 
7% 1 

57 7% 42 6'% 

human au ÖVRlGT 1 0% 0%, 1 0'% 

human lekSens ~~ 1 0% 1 1 
0% 1 

1 0'% 

human lekSens INTENSITET OCH FARLIGHET 1 10 1% 1 7 1% 4 1% 

hUJJ/ofl IckSetrs KVAIJTET OCH .ANVA1VDBARHET 1 184 18% 1 152 18% 1 104 16% 

loeation lekSens KVALITET OCH ANVÄNDBARH ET 2 
0% I 2 

0%1 
l 0% 

loeation lekSens ÖVRIGT 1 0% 1 0% 0% 
GRADVIS AVSMALNANDE TILL EN 

0% 1 natural_objeet lekSens PUNKT 3 0% 3 3 0% 

natural_objeet lekSens KVALITET OCH ANVÄNDBARHET 1 0% 1 
0% 1 

1 0% 

naturaLobjeet ta GENOMTRANGANDE 31 3'% 1 27 3% 18 3% 

naturaLobjeet term/vind G EN OMTRÄNGANDE I 1 0% 1 1 
0% 1 

0% 

organisation lekSens INTENSITET OCH FARLIGHET 1 1 0% 1 1 0% 1 0% 

organisation lekSens KVALITET OCH ANVANDBARHET 

I 
12 1% 1 10 1% 1 9 1% 

ph enomenon au GENOMTRÄNGANDE 9 1'% I 7 1'10 I 6 1% 

phenomenoo 01 GEN OMTRÄNGANDE 1 1 0% l 0% 1 0% 

phenomenon term/ vind G ENOMTRÄNGANDE 1 5 0%1 3 0'% 1 2 0% 

phenomenon VI GENOMTRÄNGANDE 1 7 1% 1 5 
1°1 

4 1% 

plant gu G E NOMTRÄNGANDE 1 0% 1 0% 1 0% 

plant lekSens KVALITET OCH ANVÄNDBARHET 1 0% 1 1 
0% I 1 0% 

proeess / sta te lekSens INTENSITET OCH FARLIGHET 94 9% 1 76 9% 62 10% 



I 

BILAGAS: 

FÖRÄNDRINGEN AV FÖRDELNING AV VARIABELKOMBINATIONER IDELKORPUSARNA 

proeess/ state lekSens KVALITET OCH ANVÄNDBARHET 29 3% 1 
proeess/ state lekSens ÖVRIGT 1 0%1 
proeess/ state noe GENOMTRÄNGANDE 2 0%1 
shape lekSens KVALITET OCH ANVÄNDBARHET 

0%1 
shape ta GENOMTRÄNGANDE 17 2% 

time lekSens KVALITET OCH ANVÄNDBARHET 5 0%1 
time lekSens ÖVRIGT 0%1 

I Modalitet I 
skarp 

I L taxonomi Funktion 1242 % 

?? ?- ?? 25 2% __ 

lekSens KVALITET OCH A~VÄNDBARHET 1 oryo 1 __ 

lekSens TYDLIGHET OCH KONTRAST 1 0%1 
__ 

lekSens ÖVRIGT 1 0% 

arumal lekSens INTENSITET OCH FARLIGHET 1 0%, 

artefact -- ?? 1 0% 

artefaet gu GENOMTRÄNGANDE 1 0%1 

artefaet lekSens INTENSITET OCH FARLIGHET 53 
4%1 

artefaet lekSens TYDLIGHET OCH KONTRAST 16 1% 

artefaet lekSens ÖVRIGT 2 0%1 

artefaet ta GENOMTRÄNGANDE 13 Wo 1 

attribute au GENOMTRÄNGANDE 2 0%1 

a ttribu te lekSens FASHIONABILITET 1 
0% 1 

attribute lekSens INTENSITET OCH FARLIGHET 5 0% 

attribute lekSens TYDLIGHET OCH KONTRAST 6 0% 1 

attribute lekSens ÖVRIGT 4 0% 1 

eogrution lekSens -- 0% 1 

eognition lekSens INTENSITET OCH FARLIGHET 10 1% 

eognition lekSens KVALITET OCH ANVÄNDBARHET 108 9% 
PLÖTSLIGHET OCH 

cognition lekSens KRAFTFULLHET 3 0% 

cognition lekSens nTILIGHET OCH KONTRAST 134 11 °lr, 1 

cogrution lekSens ÖVRIGT 6 
0% I 

eommurueation lekSens ?? 4 0'% 
eommurueation lekSens INTENSITET OCH FARLIGHET 483 39% I 

eommurueation lekSens KVALITET OCH ANVÄNDBARHET 46 4%,\ 

eommurueation lekSens TYDLIGHET OCH KONTRAST 6 0%\ 
eommunieation lekSens ÖVRIGT 4 0%1 

evem lekSens INTENSITET OCH FARLIGHET 34 
3% 1 

evem lekSens KVALITET OCH ANVÄNDBARHET 18 1% 
PLÖTSLIGHET OCH 

event lekSens KRAFTFULLHET 8 1% 

event lekSens TYDLIGHET OCH KONTRAST 4 0% 

24 3%1 

1 0%1 

2 0%1 

16 
0%1 
2'% 

4 
0%1 
0% 

skarp 
I 1042 % 

21 2% 

l 0% 

1 0'% 1 

1 0%1 

1 0%1 

1 0%1 

1 0%1 

43 
4%1 

14 1% 

1 0%1 

11 1% 1 

2 0%1 

1 0%1 

5 0%1 

6 1% I 
4 0% 

0%1 

7 1% 1 

88 8%1 

2 0%1 

113 11% I 
6 1% 

4 0[% I 
403 39% I 

39 4% 

6 1% \ 
3 0% 

28 3% 

17 2% 

6 1% 

4 0% 

15 2% 

0% 

0% 

0% 

9 1% 

3 0% 

0% 

skarp I 
842 % 

2% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

20 

l 

1 

1 

1 

1 

38 

9 

1 

5'% 

1% 

0% 

10 1% 

0% 

1 0% 

5 1% 

4 0% 

1 0% 

O 0% 

8 1% 

69 8% 

3 0% 

90 11% 

4 0% 

2 0% 
340 40% 

27 3% 

6 1% 
2 0% 

24 3% 

14 2% 

4 0% 

2 0% 



BILAGA 5: 

FÖRÄNDRINGEN AV FÖRDELNING AV VARIABELKOMBINATlONER IDELKORPUSARNA 

event lekSens ÖVRIGT 4 O'/"o [ 3 ouft) [ 4 0% 

group lekSens INTENSITET OCH fARLIGHET 0% [ 1 0% [ 0% 

group lekSens KVALITET OCH ANVÄNDBARHET 4 0%[ 3 0% 1 4 0% 

group lekSens TYDLIGHET OCH KONTRAST 1 0%1 1 0% 1 1 0% 

group lekSens ÖVRIGT 1 0%1 O 0% 1 O 0'1" 

human lekSens INTE NSITET OCH FARLIGHET 16 1% 1 13 1% 1 12 1% 

human lekSens KVALITET OCH ANV ANDBARHET 19 2%1 17 2% [ 14 2% 

human lekSens TYDLIGHET OCH KONTRAST 0%1 0% 1 1 0% 

human lekSens ÖVRIGT 4 0%1 4 0% O 0% 
PLÖTSLIGHET OCH 

loeation lekSens KRAFTFULLHET 13 1% 12 1% 8 1% 

loeation lekSens TYDLIGHET UCH KONTRAST 2 0% 2 0% 1 0% 

loeation V I GENOMTRÄNGANDE 0% 1 0% 1 O'/"n 
narural_objeet lekSens FASHIONA BlLITET 0% 1 0% 0% 

narural_o bjeet lekSens KVALITET OCH ANVÄNDBARHET 0% 1 0% 1 0% 
narural_objeet lekSens ÖVRIGT 4 0% 3 0% 3 0% 

na turaL objeet ta GENOMTRÄNGANDE 2 0% 2 0% 1 0% 
phenomeno n au GENOMTRANGANDE 10 1% 8 1'% 6 1% 
phenomeno n gu GENOMTRÄNGANDE 5 0% 4 0% 3 0% 
phenomenon lekSens TYDLIGHET OCH KUNTRJ\ST 3 0% 3 0% 0% 
phenomenon 01 GENOMTRÄNGANDE 6 0% 6 1% 4 0% 
phenomenon termo/vind GENOMTRÄNGANDE 1 0% O 0% O 0% 

phenomenon VI GENOMTRÄNGANDE 37 3% 29 3% 25 3% 

process/s tate lekSens INTENSITET OCH fARLIGHET 63 5% 48 5% 35 4% 
process /state lekSens KVALITET OCH ANVÄNDBARH ET 7 1% 7 l 'y" 6 1% 

PLÖTSLIGI-IET OCH 
process/s tate lekSens KRAFTFULLH ET 4 0% 4 0% 2 0% 

process / s ta te le kSens TI'DLIGHET OCH KONTRAST 3 0% 3 0% 2 0'% 
proeess/ sta te lekSens ÖVRIGT 4 0% 4 0% 4 0% 
proeess/ s tate VI GENOMTRi\NGANDE 2 0% 2 0% 2 0% 
relation lekSens TYDLIGHET OCH KO NTRAST 2 0% 2 0% O 0% 

shape lekSens KVALITET OCH ANVANDBARHET 0% 0% O 0% 
PLÖTSLIGHET OCH 

Shape lekSens KRAFTFULLHET 4 0% 4 0% 1 0% 

Shape lekSens TYDLIGHET OCH KONTRAST 4 0% 4 0% 3 0% 
shape ta GEN OivITRÄN GANDE 5 O(Yo 4 0% 4 0'% 

time lekSens INTENSITET OCH FARLIGHET 0% 0% O 0% 
time lekSens KVALITET OCHJ-\NVÄNDBARHET 0% 1 0% O O'Y" 
time lekSens ÖVRIGT 2 0%1 0% 0% 








