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Känseladjektiv i svenskan: 
kategorier och figurativa användningar 

Av ANNIKA HILLBOM

Abstract
Hillbom, Annika, annika.hillbom@nordiska.uu.se, Ph.D., Senior Lecturer, Department of Scandin-
avian Languages, Uppsala University, Sweden: “Touch adjectives in Swedish: categories and
figurative uses.” Språk och stil NF 25, pp. 127–159. 

The aim of the study presented in this article is to investigate what adjectives in Swedish could be
classified as touch adjectives, to propose a categorization of these adjectives, and to analyse how
the adjectives in question are used figuratively. A hypothesis is tested according to which touch
adjectives mainly are used to describe emotions and emotional experiences. The overarching goal
of the study, carried out within the framework of Cognitive Semantics, is to contribute to our
knowledge of the lexicalisation of sensory experiences and to our understanding of the relationship
between language, senses and perception.
 A touch adjective is defined as an adjective which is used to describe non-figurative tactile ex-
periences. A dictionary and corpora (novels, newspapers and blogs) are used in order to identify
the touch adjectives and to analyse their semantics.
 The results show that at least 119 Swedish adjectives can be described as touch adjectives to
varying degrees. According to the results, many adjectives are not sense-exclusive, but rather de-
scribe experiences of more than one sense – a phenomenon not to be confused with synaesthesia.
For example, touch often interacts with sight in this way.
 Furthermore, eight categories of touch adjectives are proposed: consistency, surface structure,
manipulation, body-internal experience, passive sensation, temperature, humidity and movement.
Figuratively, the touch adjectives are widely used to describe social, emotional and intellectual
phenomena. The results thus challenge the traditional view of a certain figurative profile for each
sense. Synaesthetically, the touch adjectives describe experiences of all of the other senses.
However, there seem to be differences across the eight categories in this respect.

Keywords: touch adjectives, sensory experiences, perception, Cognitive Semantics, figurative
uses, sense modality hierarchy, corpora, Swedish.

Ord som mjuk, hård, blöt, torr, tung och lätt beskriver intryck som vi får via
känselsinnet. De kan därmed betecknas som känseladjektiv. I den här studien
undersöker jag vilka adjektiv i övrigt som kan kallas för känseladjektiv, och
vilka typer av fysiska känselupplevelser de beskriver. Jag analyserar också hur
Jag vill tacka tre anonyma referenter för värdefulla synpunkter på en tidigare version av artikeln.
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dessa adjektiv används med överförd betydelse, som i en mjuk personlighet och
en lätt uppgift. Jag för även resonemang om hur känseln interagerar med andra
sinnen.

Naturligtvis finns det även verb, particip och substantiv som beskriver kän-
selupplevelser. Olika ordklasser kräver delvis skilda semantiska analyser, och
jag har därför valt att här begränsa mig till adjektiven. Studien är att betrakta
som en första, övergripande översikt över känseladjektiv i svenskan och hur
dessa används med överförd betydelse.

Teoretiska utgångspunkter
Den teoribildning som ligger till grund för den här studien är den kognitiva se-
mantiken. Inom kognitiv semantik betraktas språket som en del av kognitionen.
Språket anses följa samma allmänna lagar och interagera med andra kognitiva
redskap, såsom minne, uppmärksamhet, motoriska färdigheter och perception
(se t.ex. Lakoff & Johnson 1980, 1999, Johnson 1987, 2007, Lakoff 1987,
1990, Lakoff & Turner 1989, Grady 1997, Talmy 2000). Språklig betydelse
utgår bland annat från den mänskliga kroppen (embodiment). Den är inte åt-
skild från encyklopedisk kunskap och den är perspektivisk, dynamisk och flex-
ibel.

Perception definieras av Pomerantz (2005) som den process genom vilken vi
uppnår kunskap om omvärlden genom att organisera och tolka den information
som vi får via våra sinnen. Viberg (2015) menar att processen från sinnesin-
tryck till perception, och vidare till kognition, utgör ett kontinuum utan tydliga
gränser mellan de olika momenten. Detta kontinuum återspeglas också lexikalt
i språket (Viberg 2015 s. 98).

Ifråga om känselord är det tydligt att de utgår från just kroppen. Vidare är
känselupplevelser tydligt perspektiviska. Vi kan känna något inom vår egen
kropp (att känna sig x) eller genom att beröra något utanför vår kropp (något
känns x). Vi kan också notera tecken på andras känselupplevelser, t.ex. Han
såg varm och svettig ut.

Inom kognitiv semantik anses språklig betydelse organiseras genom sådant
som pre-konceptuella föreställningsschematiska strukturer, genom kategorise-
ring och prototyper samt genom konceptuella metaforer och metonymer. Kän-
selord används ofta metaforiskt för att beskriva bland annat känslomässiga
upplevelser. Det handlar då ofta om det som av Steen (2013) beskrivs som me-
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taforik av första graden, det vill säga att polysema ord används med någon av
sina metaforiska (under)betydelser.

Metaforer har ådragit sig ett särskilt intresse inom kognitiv semantik. Språk-
liga metaforer ses som instanser av underliggande, konceptuella metaforer –
det vill säga begreppsliga strukturer genom vilka vi förstår världen. Genom det
vi redan känner till förstår vi nya företeelser. Lakoff och Johnson (1980, och
senare) formulerar det som att MÅLDOMÄNEN ÄR KÄLLDOMÄNEN, med exempel
som GLAD ÄR UPPÅT och LEDSEN ÄR NEDÅT, vilka anses förklara uttryck som hon
kände sig uppåt och han var väldigt nere (’nedstämd’). En domän kan kortfat-
tat beskrivas som ett slags erfarenhetsområde. Domäner finns på olika nivåer,
och större domäner inkluderar mindre. Grady (1997) påpekar att vissa koncep-
tuella metaforer bör ses som mer grundläggande än andra. Han benämner dessa
primära metaforer. Grady (2005) menar även att vissa av de föreställningssche-
matiska strukturer som lyfts fram inom kognitiv- semantisk forskning är mer
grundläggande än andra. Som kriterium för att ett schema ska räknas som
grundläggande föreslår Grady att schemat ska vara tydligt baserat på en välbe-
stämd perceptuell erfarenhet.

Språkforskning om känseln och andra sinnen
Sinnesintryck och perception ådrog sig tidigare större intresse inom discipliner
som psykologi och antropologi än inom språkforskningen. Majid & Levinson
(2011 s. 5) påtalar behovet av språkvetenskaplig forskning med inriktning på
sinnesintryck och perception. Denna får gärna vara tvär-kulturell: »[...] a sys-
tematic cross-cultural approach can reveal fundamental truths about the precise
connections between language and the senses». På senare tid har kognitivt in-
riktad språkforskning om sinnesintryck och perception ökat i omfattning (se
t.ex. Caballero & Díaz Vera (red.) 2013 och Caballero & Paradis (red.) 2015).

Känseladjektiv nämns då och då som exempel i kognitiv-semantiska studier.
Ofta är det då fråga om ett fåtal, vanliga exempel, som antonymerna hard–soft
och hot–cold (se t.ex. Lakoff 1987, Croft & Cruse 2004). Abelin (1988) gör, i
en studie av synestesimönster i svenskans ordförråd, en förteckning över sin-
nesadjektiv i svenskan, inklusive känseladjektiv och listar totalt 80 känselad-
jektiv. Hon ger exempel på figurativa användningar, och konstaterar bland an-
nat att känseladjektiv används för att beskriva personliga egenskaper, attityder
och mentala fenomen (Abelin 1988 s. 21–33). 
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I Bergström 2010 analyseras de svenska temperaturadjektiven varm, kall,
het, ljum/ljummen, kylig, sval och mild. Temperatur är ett område som har
ådragit sig intresse både inom särspråksforskning och inom jämförande språk-
forskning (se t.ex. Koptjevskaja-Tamm 2015). Centrala sinnesverb, framför
allt se/see har också ådragit sig intresse (se t.ex. Alm-Arvius 1991, Sjöström
1999). Viberg (2008) analyserar de centrala svenska perceptionsverben: titta,
se, lyssna, höra, låta, känna, smaka, och lukta utifrån om de beskriver en akti-
vitet, en erfarenhet eller är fenomenbaserade. Viberg inkluderar även en sin-
nesövergripande kategori med verb som undersöka, förnimma och förefalla (s.
125−126). I en senare studie (2015) fördjupar Viberg analysen av de svenska
perceptionsverben, med särskilt fokus på verbet känna. Viberg lyfter bland an-
nat fram att känna kan användas om både emotionella upplevelser (t.ex. känna
glädje) och kognitiva företeelser (känna till något) samt att verbet genom vissa
uttryck visar på samverkan mellan känsel och smak (känna smaken av) och
mellan känsel och lukt (känna lukten av) (s. 96–99). I en studie av vikt- och
tyngdmetaforer i svenskan konstaterar Svanlund (2001) att tyngdmetaforer ofta
står för emotionella upplevelser (s. 331). Svanlunds data utgörs av kollokatio-
ner från korpusar i Språkbanken, utifrån sökord relaterade till vikt och tyngd.
Sökorden kommer från flera ordklasser, t.ex. tung, tyngd, tynga.

Det förefaller dock finnas ett behov av systematiska och mer heltäckande
empiriska studier av sinnesord i modern svenska. Den aktuella studien är tänkt
som ett bidrag på området.

Hur används de fem sinnena figurativt (metaforiskt etc.) i vår förståelse av
världen? Stålhammar (1997 s. 175) ger följande sammanfattande beskrivning:

De fem sinnenas metaforiska användning är alltså mycket ojämnt fördelad:
främst kommer synmetaforerna som beskriver intellektuella processer av insikt
och förståelse, därnäst känseln som får representera både emotioner och sensa-
tioner, känslor och förnimmelser. Hörseln kan beteckna explicita yttringar […]
Smak och lukt används mer sällan, och då för personliga omdömen respektive
svårdefinierade intuitioner. 

I sitt resonemang om känselmetaforik exemplifierar Stålhammar med figura-
tiva användningar av adjektiven lätt, hård, het, varm, ljummen, kylig, kall,
skarp, vass, trubbig, hård, mjuk, stark och svag, tillsammans med en del andra
känselord. Hon nämner användningar som ett skarpt intellekt, vassa argument
och trubbiga instrument (s. 170−171). Huvudomdömet om känselmetaforiken
är dock det som också framgår i citatet ovan: »Känseltermer har kommit att stå
för känsloupplevelser.» Sjöström (1999) har undersökt synmetaforik i
svenskan och menar att denna typiskt betecknar kognitiva företeelser. Grady
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(1997 s. 296) beskriver samma samband för engelskan, uttryckt i den primära
metaforen KNOWING/UNDERSTANDING IS SEEING.

Den bild som ges av Stålhammar stöds i stora drag av lexikologen Järborg,
vetenskaplig koordinator för den första utgåvan av Svensk ordbok (1986). Han
beskriver en sinnesmetaforik i svenskan där synen står för intellektet, känseln
för känslor och känslolivet, hörseln för kommunikation samt smak och lukt för
värderande omdömen (Järborg 2014). Även Sweetser (1990) ger en liknande
övergripande beskrivning av sinnesmetaforik utifrån engelska perceptionsverb
sedda ur en historisk indoeuropeisk kontext. Hon menar, i korthet, att synen
förknippas med intellektet, hörseln med kommunikation och lydnad, smak med
personliga preferenser och känseln med känslor, medan lukten har en mer be-
gränsad metaforisk användning (Sweetser 1990 s. 23–48).

Synestesi
Synestesi är ett område som har ådragit sig stort intresse inom språkforsk-
ningen. Synestesi innebär enkelt uttryckt att ett intryck från ett sinne används
metaforiskt för att beskriva ett intryck från ett annat sinne, som i varma färger
och vassa ljud.1 Språkforskningen på detta område har bland varit inriktad på
att analysera vilka sinnen som beskriver vilka (se bl.a. Ullmann 1957, Williams
1976, Shen 2008, Strik Lievers 2015).

Shen (2008) beskriver, ur ett kognitivt perspektiv, en sinneshierarki i föl-
jande ordning: känsel – smak – lukt – hörsel (eg. ljud) – syn, där känseln utgör
den s.k. lägsta modaliteten och synen den s.k. högsta. De lägre sinnesmodali-
teterna (känsel, smak) kräver fysisk direktkontakt mellan objektet och den som
upplever det, medan sinnesintryck i de högre modaliteterna (syn, hörsel) in-
hämtas genom att objekt observeras på visst avstånd. Ju lägre i hierarkin en sin-
nesterm befinner sig, desto mer omedelbart och konkret är sinnesintrycket.
Shen menar vidare att det är kognitivt enklare att gå från en lägre till en högre
sinnesmodalitet vid synestesi (t.ex. a sweet silence). Normalt sett kan vi alltså
förvänta oss att synestetiska metaforer är uppbyggda på detta sätt, dvs. ett in-
tryck från en lägre modalitet beskriver ett intryck från en högre modalitet. Shen
betonar dock att även den motsatta riktningen förekommer, inte minst inom
poesi, t.ex. a silent sweetness (Shen 2008 s. 302).

1 Enligt vissa definitioner betecknas det även som en sorts synestesi när sinnesintryck beskriver el-
ler beskrivs av också andra fenomen, se t.ex. Abelin (1988 s. 20), som skiljer på real synaesthesia
och partial synaesthesia.
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Strik Lievers (2015) menar, i likhet med Shen (2008), att det finns många ex-
empel på synestetiska metaforer som inte följer ordningen att ett lägre sinne be-
skriver ett högre. Utifrån en korpusstudie av engelska och italienska drar Strik
Lievers slutsatsen att den s.k. riktningsprincipen (directionality principle) sna-
rare speglar frekvenser än universella lagar – det är helt enkelt vanligare att
lägre sinnen beskriver högre än tvärtom. Strik Lievers data visar att känsel är
det sinne som oftast (i runt 50 procent av fallen i båda språken) används för att
beskriva andra sinnesintryck. De två sinnen som oftast beskrivs synestetiskt –
totalt sett i studien, och genom känselsinnet – är syn och hörsel. Känselintryck
beskriver även smaker och lukter i både engelska och italienska, men i betyd-
ligt mindre utsträckning (Strik Lievers 2015 s. 80–81).

Språklig synestesi har även uppmärksammats inom området vinbeskriv-
ningar (se t.ex. Lehrer 2009, Paradis & Eeg-Olofsson 2013). Känseladjektiv
som sträv och len används ofta för att beskriva hur olika viner smakar.

Popova (2005) analyserar den perceptuella grunden för föreställningssche-
mat SCALE. Hon menar att det är erfarenheter från de s.k. lägre modaliteterna,
känsel och smak, som utgör grunden för schemat. Popova menar vidare att
icke-visuella erfarenheter har en viktig roll i uppbyggnaden av språkets seman-
tiska system, vilket ofta har förbisetts när man fokuserat på visuella erfaren-
heter i stället (Popova 2015).

Vad gäller svenska känseladjektiv konstaterar Abelin (1988) att de syneste-
tiskt används för att beskriva intryck inom alla de övriga sinnena. Hon menar
att denna breda synestetiska användning är unik för känseladjektiven i förhål-
lande till andra sinnesadjektiv (Abelin 1988 s. 2–33).

Kulturella influenser och interaktion mellan olika sinnen

Antropologen Howes (2005) är delvis kritisk till hur språkforskning om sinnes-
intryck och perception bedrivits. Howes betonar att de olika sinnena interagerar
vid olika upplevelser. Ett exempel är när vi ser ett äpple (syn), lyfter upp det
och håller i det (känsel) och sedan äter det (smak/känsel). Vi behöver inte få
intrycken exakt samtidigt, men de bearbetas gemensamt i perceptionen och bi-
drar tillsammans till vår kunskap (2005 s. 8). Howes menar också att tendensen
att betrakta sinnesmodalitetshierarkier, och vilka sinnen som förknippas med
vilken metaforik, som biologiska och universella är missvisande. Howes anser
att kulturella faktorer inverkar i stor utsträckning. Att synen ses som det s.k.
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högsta sinnet och metaforiskt kopplas till intellektet, är enligt Howes en kultu-
rell och västerländsk uppfattning. Det är också ett problem att sinnesmodali-
tetshierarkin traditionellt tenderar att ses som en hierarki också metaforiskt, vil-
ket kan innebära att styrande grupper i västerländska samhällen associeras med
syn och hörsel, medan grupper med lägre status, som kvinnor, arbetare och
icke-västerlänningar, förknippas med de lägsta sinnena känsel, smak och lukt.
Även inom ett sinne kan en sådan hierarki etableras. Längre tillbaka ansågs
t.ex. de lägre klasserna lukta illa, medan de högre luktade gott eller inte alls
(2005 s. 10). Howes är därmed även kritisk till att man inom kognitiv semantik
tenderar att se vissa konceptuella metaforer, t.ex. UNDERSTANDING/KNOWING IS
SEEING, som universella (2013 s. 293−294). 

Just känselsinnet behandlas ur ett tvärvetenskapligt perspektiv av antropologen
Classen (2005), kollega till Howes. Här fokuseras känsel ur ett samhälleligt och
kulturellt perspektiv (sociala beteenden, genus, reklam, digitala medier m.m.).

Caballero & Paradis (2015) argumenterar för att både perceptuella och
socio-kulturella faktorer borde tillmätas större betydelse inom kognitiv lingvis-
tik. De förespråkar vad de kallar för a socio-sensory-cognitive approach. De
nämner vidare ett antal frågeställningar relaterade till sinnesintryck som vore
intressanta att titta närmare på inom språkforskningen. Dessa rör bland annat
hur vi beskriver sinnesintryck i språket och hur sinnesintryck används språkligt
för olika kommunikativa syften (2015 s. 13).

Syfte, hypotes och frågeställningar
Studiens syfte är att undersöka vilka adjektiv som kan betecknas som känselad-
jektiv i svenskan, att föreslå en indelning av dessa adjektiv i kategorier och att
analysera hur adjektiven används figurativt. En hypotes prövas, enligt vilken
känseladjektiven i sina figurativa användningar framför allt beskriver känslor
och känslomässiga upplevelser (Stålhammar 1997). Övergripande syftar stu-
dien till att bidra till vår kunskap om lexikaliseringen och användningen av sin-
nesintryck i språket, interaktionen mellan olika sinnen, samt förhållandet mel-
lan språk och perception.

Studiens syfte kan sammanfattas i tre frågeställningar:

1. Vilka är de svenska känseladjektiven? 
2. Hur kan känseladjektiven kategoriseras?
3. Hur används känseladjektiven figurativt?



134 Annika Hillbom
I studien används termerna icke-figurativa och figurativa användningar. Med
icke-figurativa användningar avses när känseladjektiven används som beskriv-
ningar av fysiska tillstånd. Med figurativa användningar avses känseladjekti-
vens överförda (metaforiska, metonymiska etc.) användningar, det vill säga när
de används som beskrivningar av icke-fysiska företeelser.

Det bör påpekas att det är det etablerade allmänspråket som utgör studieob-
jektet, liksom den genomsnittliga språkbrukarens allmänkunskap om våra sin-
nen. Föreställningen om de fem sinnena har komplicerats inom naturvetenska-
pen med bland annat tillägg av ytterligare sinnen, såsom balans. Eftersom det
tar tid innan språket ändras på konceptuell nivå, gör jag, i likhet med tidigare
forskning, antagandet att föreställningen om de fem sinnena fortfarande är le-
vande i allmänspråkets ord och uttryck.

Material och metoder
I detta avsnitt beskrivs hur jag går till väga för att besvara frågeställningarna
(metoder), tillsammans med de material jag använder för att göra detta. Avsnit-
tet är strukturerat i frågeställningsordning.

Vilka är de svenska känseladjektiven?
Min avsikt med studien är att ge en bred, empirisk översikt över känseladjektiv
i svenskan, med fokus på övergripande mönster. Det är därför viktigt att inklu-
dera så många känseladjektiv som möjligt, för att generella drag ska kunna
framträda. Jag har utgått från en fil med alla adjektiv i Svenska Akademiens
ordlista (2006).2 Jag har här använt min egen språkliga intuition och valt ut de
adjektiv som möjligen skulle kunna betecknas som känseladjektiv. Jag gjorde
valet att i denna studie begränsa mig till etablerade svenska adjektiv samt att,
med något undantag, avstå från att inkludera sammansättningar eftersom anta-
let adjektiv annars hade blivit ohanterligt stort.

Den lista på potentiella känseladjektiv som jag sammanställt ur SAOL har
sedan testats mot tre korpusar i Språkbanken. Dessa är:

• Bonniersromaner II (romii): 60 svenska originalromaner utgivna av Bon-
niers förlag 1980–81. Drygt 4,3 miljoner ord.

2 Jag vill tacka Svenska Akademien som gav mig tillgång till en separat fil med alla adjektiv i
SAOL.
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• Göteborgs-Posten 2013 (GP13): En hel årgång av Göteborgs-Posten.
Knappt 16,9 miljoner ord.

• Bloggmix 2013 (BM13): texter från huvudsakligen svenska bloggar.
Knappt 51,6 miljoner ord.

Min tanke med urvalet av korpusar är att de tillsammans ska kunna ge en god
bild av känseladjektivens förekomst i allmänspråket. De representerar tre olika,
vanligt förekommande textgenrer – skönlitteratur, tidningstext och text från so-
ciala medier – och valet innebär också en spridning över tid, i och med att bon-
niersromanerna gavs ut 1980–81, medan de övriga två korpusarna innehåller
nästan nyskriven text. Bloggmix innehåller dessutom texter av vardaglig och
informell karaktär, med talspråkliga influenser, där nya användningar av adjek-
tiven skulle kunna förekomma.

Jag har inkluderat adverbiella användningar av adjektiven i analysen, i en-
lighet med resonemanget i SAG (del 2 § 73).

Kriteriet för att jag ska beteckna ett adjektiv som känseladjektiv i studien är
att adjektivet används för att beskriva fysiska känselupplevelser. Om ett adjek-
tiv i korpusarna används icke-figurativt som känseladjektiv helt och hållet eller
i betydande utsträckning har jag räknat det som ett känseladjektiv. I betydande
utsträckning har jag ansett det vara fråga om när polysema adjektiv har något
eller några lexem med känselbetydelse, och när detta/dessa lexem också före-
kommer i de använda korpusarna. Förekomsten ska vara klart noterbar i förhål-
lande till antal träffar på adjektivet, dvs. det får inte vara fråga om något enstaka
exempel.

Ett exempel kan ges för att illustrera gränsdragningsproblematiken. Adjek-
tivet fet är polysemt och i Svensk ordbok (SO) anges tre olika lexem:

1. som har stort kroppsomfång […]
2. som har hög fetthalt […] äv. med tonvikt på den kladdiga konsistensen:

hyllan var [fet] av damm och stekos
3. som ger god avkastning […] [feta] jordar; […] ett [fett] kontrakt

Den icke-figurativa känselbetydelsen återfinns i lexem 2 (kladdig konsistens).
Eftersom jag har hittat exempel på denna betydelse i korpusarna har adjektivet
fet medtagits som känseladjektiv.

Naturligtvis kan inkluderingen av vissa adjektiv ibland diskuteras. Enstaka
adjektiv kan också ha missats. Som nämndes i artikelns inledning ligger fokus
i studien på en första, bred översikt över området. Ytterligare studier behövs på
detaljnivå.
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Vad gäller adjektivens frekvenser i de undersökta materialen har jag valt att
inte redovisa sådana i resultatdelen beroende på de olika felkällor som i denna
studie inverkar på beräkningen av frekvenser, varav kan nämnas (omfattande)
polysemi, homografi, missar i ordklasstaggningen i Korp, att enstaka uttryck
kan dra upp en frekvens rejält och att de tre använda korpusarna sinsemellan
har så olika storlek. Nämnas bör dock att antalet träffar på de undersökta adjek-
tiven i korpusarna är mycket varierande, alltifrån enstaka träffar på vissa adjek-
tiv till tusentals på andra.

Hur kan känseladjektiven kategoriseras?
Efter att känseladjektiven avgränsats arbetar jag fram ett förslag till kategori-
indelning. Anledningarna till att jag vill föreslå en kategoriindelning är två.
Dels vill jag titta närmare på vilka typer av egenskaper känseladjektiven beskri-
ver när de används icke-figurativt. Dels vill jag pröva om en semantisk diffe-
rentiering i form av en kategoriindelning kan bidra till att strukturera och för-
djupa analysen av känseladjektivens figurativa användningar.

Vid indelningen i kategorier används tre olika grunder: I) teori, II) tidigare
forskning och III) ytterligare analyser av adjektivens icke-figurativa använd-
ningar i de korpusar som presenteras i föregående avsnitt. Som nämndes i teo-
riavsnittet betraktas inom kognitiv semantik kroppen och dess upplevelser av
världen som en viktig utgångspunkt för språklig betydelse. Detta inkluderar
hur upplevelsen sker. I fråga om inhämtning av känselintryck kan vi urskilja
olika typiska sätt som dessa kan inhämtas eller upplevas på. Att typen av kän-
selupplevelse är en relevant utgångspunkt vid analysen av kategorier av kän-
seladjektiv, stöds också av tidigare forskning, vilken har varit vägledande vid
min egen indelning i kategorier (se vidare resultatdelen).

Inom kognitiv semantik anses att något är en kategori i förhållande till något
annat. Beroende på utgångspunkt kan en kategori inkludera många medlemmar
med ett fåtal gemensamma egenskaper, eller ett fåtal medlemmar med många
gemensamma egenskaper. Vogel (2011) liknar detta vid kinesiska askar – vi
öppnar en ask och finner en mindre ask inuti, och detta upprepas sedan ett fler-
tal gånger. Kategorier kan även beskrivas i termer av överordnad nivå, basnivå
och underordnad nivå. Basnivån inkluderar, med detta synsätt, de begrepp som
är särskilt grundläggande, eller centrala, inom kategorin. Edlund (2000) påpe-
kar dock att basnivån inte är densamma för alla människor. Vad som utgör bas-
nivåbegrepp påverkas av sådant som kunskap på området.
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Vid min analys av känseladjektivens kategoritillhörighet betraktar jag kän-
seladjektiv som den överordnade kategorin. I denna urskiljer jag sedan ett antal
underkategorier, varav vissa hänger samman med varandra, medan andra är
mer tydligt avgränsade. Jag diskuterar relationer mellan kategorier, och kom-
mer då ibland in resonemang om överordning och underordning. Jag gör dock
inte någon fullständig analys i termer av basnivå och underordnad nivå.

Inom kognitiv semantik anses vidare kategorier ha flytande gränser och att
de kan överlappa varandra. Kategorier har gränsfall, och det är inte alltid själv-
klart var gränsen mellan olika kategorier ska dras. Detta ses dock inte som ett
problem inom teorin, utan som ett resultat av att språklig betydelse är dynamisk
och flexibel. Vissa känseladjektiv skulle kunna ingå i flera av de kategorier jag
urskiljer. För att göra resultaten hanterbara försöker jag i tveksamma fall, ut-
ifrån adjektivens icke-figurativa användningar i korpusarna, avgöra adjektivets
primära kategoritillhörighet. Naturligtvis kan vissa kategoriseringar av en-
skilda adjektiv diskuteras. Jag har på denna punkt dock prioriterat att placera in
varje adjektiv i en enda kategori, för att underlätta nästa steg i analysen, analy-
sen av de figurativa användningarna, vilken görs kategorivis. Eftersom studien
ytterst syftar till att få fram övergripande tendenser ser jag det inte som ett pro-
blem att vissa adjektiv skulle kunna ingå i flera kategorier.

Det bör påpekas att kategorier också kan sägas ha en inre struktur. En teori
som just fokuserar på kategoriers inre struktur är prototypteorin (Rosch 1977).
I denna studie analyserar jag inte kategoriernas inre struktur närmare, eftersom
studien då hade blivit alltför omfattande och detaljerad i förhållande till syftet.
Detta är dock något som skulle kunna utvecklas i vidare studier.

Hur används känseladjektiven figurativt?
För att undersöka hur känseladjektiven används figurativt går jag till väga på
följande sätt: 

1) Svensk ordbok på nätet (www.ne.se): genomgång av de semantiska ana-
lyserna av samtliga adjektiv som ingår i studien, inklusive de språkliga exem-
pel som ges. Jag har här haft nytta av lexemindelningen och definitionerna av
lexemens betydelser, samt beskrivningarna av relationer mellan icke-figurativa
och figurativa betydelser. Ordboken är dock inte heltäckande i beskrivningen
av framför allt de figurativa användningarna.

2) Användning av testord för att avgöra om adjektiv inom kategorin förefal-
ler kunna användas figurativt inom ytterligare domäner jämfört med vad som
anges i ordboken. Som testord används ord från områden som nämns i samband
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med figurativ användning av svenska känselord i tidigare forskning (Abelin
1988, Stålhammar 1997), och vilka kan fungera som huvudord i förhållande till
adjektivet. Testorden är: känsla, personlighet, stämning, relation, tanke, intel-
lekt, bok, film, samhällsfenomen/aktiviter, t.ex. politik, diskussion, samt smak,
lukt, ljud/röst, synintryck t.ex. färg.

3) Översiktlig genomgång av korpusträffarna på adjektiv som enligt metod
2 förefaller kunna användas figurativt på ytterligare sätt, jämfört med Svensk
ordbok.

4) Jag går även igenom adjektiv med många träffar en extra gång i korpu-
sarna, för att hitta eventuella ytterligare betydelser i förhållande till Svensk ord-
bok. I Bergström (2010) framgår att de mest frekventa temperaturadjektiven
också är de adjektiv som har flest betydelser, samt att dessa adjektiv betydelse-
mässigt täcker de mindre frekventa temperaturadjektiven. Det är rimligt att
anta att detta förhållande kan gälla också inom andra kategorier av känselad-
jektiv.

Eftersom känseladjektiven i studien är många är det inte möjligt att fullstän-
digt utreda samtliga figurativa användningar. Detta är inte heller avsikten med
analysen; den syftar till ett synliggörande av hur känseladjektiv används figu-
rativt i vår förståelse av världen, med fokus på övergripande mönster.

Resultat
I de följande två avsnitten redovisas och analyseras studiens resultat. Resulta-
ten av frågeställning 1 och 2, det vill säga vilka adjektiv som kan betecknas
som känseladjektiv och hur dessa kan kategoriseras, behandlas gemensamt i
det första avsnittet. Därefter presenteras resultaten av den andra frågeställ-
ningen, det vill säga hur känseladjektiven används figurativt. Huruvida stu-
diens hypotes (se Syfte, frågeställningar och hypotes) visar sig stämma behand-
las i Slutsatser och diskussion, där också resultaten av alla tre frågeställning-
arna jämförs med tidigare forskning.

Känseladjektiv i svenskan indelade i kategorier
Totalt har 119 adjektiv urskilts som känseladjektiv (se tablå 1). Bland dessa
finns många adjektiv som huvudsakligen används med känselbetydelse
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(icke-figurativa sinnesintrycksanvändningar), såväl som adjektiv som även be-
skriver synintryck. Det finns även adjektiv som vid sidan av att beskriva sin-
nesintryck (känsel och eventuellt syn) också används som mer allmänna fakta-
mässiga beskrivningar, utan direkt koppling till sinnesintryck.

Redan här kan vi konstatera att kategorin känseladjektiv, såsom den har de-
finierats i denna studie, delvis överlappar med en annan kategori av sinnesad-
jektiv, nämligen synadjektiv. Detta förhållande ska inte uppfattas som ett fall
av synestesi, utan här handlar det om att samma adjektiv kan användas för att
beskriva sinnesintryck från mer än ett sinne. Dels kan detta handla om poly-
semi, som i fallet fet (se metoddelen). Dels handlar det ofta om perspektiv-
skiften, dvs. att vi dels kan känna, dels se, en viss egenskap, såsom att något är
geggigt, ojämnt, skört, luftigt eller svajigt, eller att någon är svettig. Några kor-
pusexempel kan ges för att illustrera detta (mina fetstilsmarkeringar):

(1) Tillsätt ev en skvätt mjölk om röran känns för torr, den ska vara lite
”geggig”. (BM13; känselintryck)

(2) När jag närmar mig samhället och en hägrande lunch lägger jag märke
till en geggig plätt nere vid ån där fjolårets jättelokor står och vajar.
(GP13; synintryck)

(3) Den känns lite skör så man får nog vara lite försiktig när man använder
den. (BM13; shopping; känselintryck)

(4) Och idag ställde jag mig på vågen, för jag tyckte jag såg så himla tunn
& skör ut. (BM13; synintryck)

Det bör påpekas att kopplingen till ett visst sinne inte alltid är explicit, såsom i
ovanstående exempel. Egenskaper nämns ofta utan tydlig koppling till ett visst
sinne, som i:

(5) Rör ihop allt till en geggig deg/smet. (BM13; känsel och/eller syn)

(6) Om du har skör hy, så kräver löparrundan gott om solskydd […] (BM13;
känsel och/eller syn)

Det kan också vara så att koppling till sinnesintryck saknas helt, som i:

(7) För litet D-vitamin gör benstommen skör och svag […] (romii)

För att ett adjektiv ska betecknas som känseladjektiv och inkluderas i studien
krävs förekomst av exempel av typ 1 och 3, dvs. att det tydligt framgår av
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kontexten att det är ett känselintryck som beskrivs. För många av adjektiven
har dock även användningar av typen 2, 4 och 7 hittats.

Om vi i likhet med Howes (2005) tänker oss att olika sinnen interagerar när
vi upplever världen är det logiskt att ett adjektiv kan fungera som mer än en
sorts sinnesadjektiv. Vi använder ofta flera sinnen för att identifiera en viss
egenskap, och eftersom adjektiv betecknar egenskaper blir det följaktligen lo-
giskt att de så att säga kan tillhöra flera sinnen samtidigt. Huruvida något ska
betecknas som en viss typ av sinnesadjektiv förefaller därmed, utifrån resulta-
ten i denna studie, vara en fråga om grad snarare än om absoluta gränser. Dock
vill jag göra reservationen att jag här endast utgår från känsel, samt att klassi-
ficeringarna grundar sig på uppskattningar av bruket i tre specifika korpusar.
Ytterligare studier behövs för att klargöra relationerna mellan olika typer av
sinnesadjektiv.

Som nämnts har det i denna studie framför allt varit svårt att dra gränsen mel-
lan känsel och syn. Många så kallade synadjektiv beskriver egenskaper som vi
också kan uppleva med känseln. Detta gäller inte minst dimensions- och form-
adjektiv såsom bred, platt, rund och fyrkantig. Dessa typer av adjektiv har dock
vid korpussökningarna i sina icke-figurativa användningar visat sig nästan ute-
slutande beskriva synintryck, varför de inte har inkluderats i studien.

Utifrån teori, tidigare forskning och adjektivens användningar i de korpusar
som ingår i studien (se metoddelen) föreslår jag den kategoriindelning som vi-
sas i tablå 1. Indelningen ska betraktas som ett förslag och inte som en slutgiltig
analys. 

Känseladjektiven delas in i tre huvudkategorier: direkt beröring, kropps-
autonoma upplevelser samt specifika egenskaper. I de första två utgör typen
av beröring utgångspunkten. Här utgår jag från kognitiv-semantisk teori, dvs.
jag ser kroppen som utgångspunkt för upplevelser av världen, och därmed
som en grund för språklig betydelse. I enlighet med teorin tar jag här även
hänsyn till hur kroppen inhämtar känselintrycken. Vid direkt beröring är det
fråga om aktiv kroppskontakt mellan en människa och någon typ av objekt.
Vid kroppsautonoma upplevelser är det fråga om känselupplevelser som vi
inte aktivt initierat, utan vilka vi får inifrån vår egen kropp eller genom olika
typer av passiv beröring mot kroppen (via luften, utrymmen, kläder o.d.). I
den tredje huvudkategorin utgörs indelningsgrunden av specifika egenska-
per, vilka är så tydligt semantiskt avgränsade att jag, delvis i enlighet med ti-
digare forskning (temperatur och rörelse), bedömer att de bör utgöra egna ka-
tegorier. Flera av dessa adjektiv kan, i förhållande till övriga kategorier, ses
som kategoriöverskridande.
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___________________________________________________________________________

DIREKT BERÖRING

Konsistenser och ytstrukturer Manipulation

Konsistenser Ytstrukturer

Konsistenser uppfattade via munnen

KROPPSAUTONOMA UPPLEVELSER

Inre förnimmelser Passiv beröring

SPECIFIKA EGENSKAPER

Temperatur Fuktighet Rörelse

___________________________________________________________________________

bubblig, degig, fast, fin, fluffig, 
geggig, grynig, gummiaktig, hård,
kladdig, kleggig, kletig, kompakt, 
lös, mjuk, porös, slemmig, smetig,
smidig, smulig, spröd, svampig,
tjock, tunn, tät, vattnig

fet, flottig, gropig, grov, hal,
jämn, klibbig, klistrig,
knagglig, knottrig, knölig, 
len, ojämn, oljig, raspig, 
rispig, skrovlig, slät, sträv,
vass

bräcklig, böjlig, elastisk, instabil, 
kärv, lätt, oelastisk, ostadig, 
ranglig, skranglig, skör, stabil, 
stadig, stum, trög, tung, tyngd-
lös, töjbar, viktlös

frasig, knaprig, krispig, mör,
saftig, seg, stabbig, trådig

hungrig, klen, lealös, mätt,
ond, ovig, slak, slapp, smärt-
sam, stark, stel, styv, svag,
svettig, törstig, vig, öm

blåsig, dragig, kvav, luftig, snäv, 
stickig, tajt, trång

het, iskall, kall, kylig, ljum,
ljummen, sval, varm

blöt, fuktig, sur (’blöt’), torr,
våt

darrig, gungig, skakig,
skumpig, stötig, svajig, 
vickig, vinglig

Tablå 1. Känseladjektiv i svenskan uppdelade på kategorier. Fetstilsmarkerade
adjektiv används huvudsakligen om känselintryck; övriga används delvis om
känselintryck.

bräcklig, böjlig, elastisk, instabil, 
kärv, lätt, oelastisk, ostadig, 
ranglig, skranglig, skör, stabil, 
stadig, stum, trög, tung, tyngd-
lös, töjbar, viktlös
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Ordningen mellan de tre huvudkategorierna (tablå 1) har fått styras av å ena
sidan att kroppen i studien betraktas som utgångspunkt för språklig betydelse,
å andra sidan vilka typer av känselupplevelser som, sett till antalet adjektiv, fö-
refaller vanligast.

Nedan kommenteras de tre huvudkategorierna ytterligare.

Direkt beröring
Inom direkt beröring ryms tre olika kategorier, varav en (Konsistenser) också
har fått en egen underkategori. Konsistenser utgör med sina 34 adjektiv den
största kategorin av känseladjektiv i studien. Ytstrukturer hamnar med sina 20
adjektiv på andra plats, och Manipulationsegenskaper på tredje, med 19 adjek-
tiv. Konsistenser, Ytstrukturer och Manipulationsegenskaper utgör således,
sett till antalet adjektiv, de tre största kategorierna i studien. Tillsammans in-
kluderar de 73 av studiens 119 känseladjektiv, dvs. 61 procent.

Både i fråga om Konsistenser och Ytstrukturer handlar det om direkt berö-
ring mellan kroppen och någon typ av objekt, i det typiska fallet förmodligen
via handen – vi stryker över något (Ytstrukturer) eller sticker ner handen i nå-
got (Konsistenser). Det är ibland svårt att avgränsa dessa två kategorier från
varandra. De ligger nära varandra, gränsen är flytande, och flera av adjektiven
skulle kunna ingå i båda kategorierna. Som vägledning har jag använt kriteriet
att konsistenser har mer djup, medan ytstrukturer är mer åt det platta hållet. Yt-
strukturer har ändå förstås visst djup, och i vissa fall är det svårt att dra gränsen.
Adjektiven geggig, kladdig, flottig och klistrig, där de två första räknats till
Konsistenser och de två sista till Ytstrukturer, utgör exempel på denna gräns-
dragningsproblematik.

Att Konsistenser och Ytstrukturer ligger nära varandra markeras i tablå 1 ge-
nom att de på en överordnad nivå utgör en gemensam kategori (Konsistenser
och ytstrukturer), vilken sedan delas i två underkategorier, Konsistenser res-
pektive Ytstrukturer.

Abelin (1988 s. 33) urskiljer tre kategorier av känseladjektiv i svenskan:
konsistenser, ytstrukturer och temperatur. Kategoriindelningen i denna studie
är delvis inspirerad av Abelins kategorier. Ytstrukturer (surface structure) ut-
gör hos Abelin den största kategorin, med 55 adjektiv. Av dessa sammanfaller
ett tiotal med mina ytstruktursadjektiv. Bland Abelins övriga ytstruktursadjek-
tiv finns många som jag placerar i andra kategorier, såsom fuktighetsadjektiv
(blöt, torr m.fl.). Här finns även adjektiv som inte ingår i den aktuella studien
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p.g.a. att de är participformer av verb (t.ex. skärande, stickande) eller inte i till-
räcklig omfattning har visat sig användas med känselbetydelse i de korpusar
som ingår i studien (t.ex. rufsig, kvadratisk). Konsistenser (consistency) är hos
Abelin en mindre kategori än i denna studie, med endast 17 adjektiv. Knappt
hälften av dessa återfinns som konsistensadjektiv även i denna studie. Övriga
återfinns i andra kategorier i denna studie (t.ex. stadig i Manipulationsegenska-
per), eller inte alls. Adjektivet kladdig har i denna studie klassificerats som
konsistens, medan Abelin (1988) har definierat det som ett ytstruktursadjektiv.
Överlag förefaller många av de adjektiv som man kanske spontant kommer att
tänka på såsom konsistenser (t.ex. fast, hård, mjuk, smidig) och ytstrukturer
(t.ex. len, sträv, jämn, skrovlig) ha klassificerats på samma sätt i Abelin (1988)
och i denna studie. Skillnaderna består främst i att fler kategorier har urskilts i
denna studie, samt att inte alla adjektiv är desamma i de båda studierna. I det
sistnämnda fallet är en skillnad att jag valde att inte inkludera particip i min stu-
die. Urvalet kan i övrigt ha påverkats av förändringar av det faktiska bruket.
Två av de korpusar som ingår i denna studie (GP13, BM13) innehåller material
skrivet minst 25 år efter Abelins studie. Abelins material utgörs av ordanaly-
serna i dåvarande versionen av Lexikalisk databas/Svensk ordbok, vilka i sin tur
delvis grundade sig på korpusstudier (Press 65, Press 76, Bonniersromaner I).

Inom Konsistenser har jag, baserat på upplevelsesättet, och till skillnad från
Abelin (1988), skilt ut Konsistenser uppfattade via munnen som en egen under-
kategori. Detta gör jag för att jag uppfattar upplevelsesättet, via munnen, som så
pass specifikt. Munnen är också säte för smaksinnet. Det bör påpekas att katego-
rin inkluderar egenskaper som primärt uppfattas via munnen. Även andra kon-
sistensegenskaper, som mjuk, hård, slemmig och tunn, kan uppfattas via munnen.

I kategorin Konsistenser ingår totalt 34 adjektiv. Av dessa utgör således 8 en
egen underkategori. Flera av konsistensadjektiven innebär liknelser med olika
material: deg – degig, gryn – grynig, gummi – gummiaktig, slem – slemmig,
smulor – smulig, svamp – svampig och vatten – vattnig. Bland de 26 konsi-
stensadjektiven i den större kategorin finns tre urskiljbara grupper, vilka möj-
ligen skulle kunna utgöra ytterligare underkategorier. Dessa centreras kring
fasthet/hårdhet, mjukhet/grynighet och kladdighet.

Adjektiven inom underkategorin Konsistenser primärt uppfattade med mun-
nen används alla i hög grad om känselintryck. De kan även de sägas tillhöra tre
undergrupper: krispighet, mörhet och seghet.

Även i kategorin Ytstrukturer skulle underkategorier kunna vara tänkbara.
Några möjliga egenskaper som sådana underkategorier skulle kunna centreras
kring är klibbighet och ojämnhet.
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Också i fråga om Manipulationsegenskaper har upplevelsesättet utgjort de-
finitionsgrunden. Dessa egenskaper upplevs även de via direkt beröring, men
här räcker det inte att lägga handen på något, utan det krävs en tydlig handling
för att egenskapen ska framträda, såsom att lyfta, dra, bryta, vrida eller knuffa
till något. I denna kategori ingår tyngd och vikt. Svanlund (2001) urskiljer
VIKT-TYNGD som en egen domän, vilken i sin tur har två delar, viktdelen och
tyngddelen. Vid en finindelning av Manipulationsegenskaper i ytterligare un-
derkategorier skulle således tyngd och vikt kunna utgöra en sådan, medan
andra tänkbara underkategorier eventuellt skulle kunna centreras kring stabili-
tet, skörhet och böjlighet.

Det bör påpekas att även upplevelser av konsistenser och ytstrukturer kräver
viss manipulation, såsom att stryka över något med handen, att röra i något,
kanske med en slev, och att tugga på något. Även här är kategorigränsen något
flytande. Ett exempel på ett tydligt gränsfall är manipulationsadjektivet trög,
som också kan användas om konsistens.

Kroppsautonoma upplevelser
I den andra huvudkategorin, Kroppsautonoma upplevelser, flyttas perspektivet
från känselintryck som inhämtas via aktiv, direkt beröring av någon typ av ex-
ternt objekt, till känselintryck som upplevs utan inblandning av ett externt ob-
jekt eller utan aktiv direktkontakt med ett externt objekt. Det handlar dels om
fysiska upplevelser inom den egna kroppen (Inre förnimmelser), dels om kän-
selintryck som förmedlas via luften eller ett omgivande utrymme/hölje, såsom
kläder (Passiv beröring). Många forskare nämner kroppens inre upplevelser av
t.ex. smärta och hunger som en egen kategori (se t.ex. Viberg 2015). Inre för-
nimmelser kan upplevas i hela kroppen eller i en specifik kroppsdel.

Nästa kategori, Passiv beröring, är inspirerad av Koptjevskaja-Tamm &
Rakhilinas (2006) uppdelning mellan temperatur som upplevs via direkt och
indirekt beröring.3 Jag har vidgat definitionen till passiv beröring, vilken också
inkluderar direkt beröring som inte initierats av en aktiv handling. Intrycket
upplevs mot huden eller mot en del av kroppen.

Kategorin Inre förnimmelser hamnar, sett till antalet adjektiv, på fjärde plats
med sina 17 adjektiv. Det bör påpekas att många av adjektiven i de andra kate-
gorierna genom uttrycken att känna sig x och att vara x, där x står för ett kän-

3 Dock behandlas temperatur som en egen kategori i denna studie – se vidare nästa avsnitt, Speci-
fika egenskaper.
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seladjektiv, också skulle kunna ingå i denna kategori. Som nämndes i metod-
delen har jag, med stöd av korpusar och ordbok, avgjort kategoritillhörigheten
utifrån min bedömning av adjektivets primära tillhörighet. Adjektiven i kate-
gorin Inre förnimmelser är därför sådana som jag uppfattar som särskilt för-
knippade med upplevelser inifrån kroppen, och där andra kategoritillhörigheter
inte förefaller lika naturliga. Detta hindrar inte att andra analyser och gräns-
dragningar vore möjliga.

I kategorin Passiv beröring ryms åtta adjektiv, vilket innebär att kategorin
tillhör de mindre omfattande i studien. Det handlar om egenskaper som vi ty-
piskt känner via luften omkring oss, som blåsigt, dragigt eller kvavt, eller via
kläder som vi har på oss, där till exempel en tröja kan vara trång eller stickig.
Flertalet adjektiv inom denna kategori används också om synintryck. Katego-
rin är därmed inte någon typisk känseladjektivskategori.

Specifika egenskaper
I huvudkategorin Specifika egenskaper frångår jag principen att låta sättet som
känselupplevelsen sker på utgöra indelningsgrunden. I stället grundar sig de tre
kategorierna här på specifika egenskaper: temperatur, fuktighet och rörelse.
Många av adjektiven i dessa kategorier kan därmed användas kategoriöverskri-
dande i förhållande till övriga kategorier.

Temperatur har som nämnts uppmärksammats mycket inom språkforsk-
ningen som ett eget område. Abelin (1988) urskiljer temperatur som en egen
kategori av svenska känseladjektiv. Även fuktighet utgör, i likhet med tempe-
ratur, en tydligt urskiljbar egenskap. Både temperaturadjektiv och fuktighets-
adjektiv kan delvis placeras in som grader på en skala, från het till iskall, från
våt till torr (jfr Popova 2005, i avsnittet Synestesi). Rörelse uppmärksammas
ofta inom kognitivt inriktad språkforskning som ett särskilt område. Inom kog-
nitiv semantik grundar sig många föreställningsscheman, vilka kan ligga till
grund för metaforisk överföring, på olika typer av rörelser.

Temperatur (8 adjektiv), Fuktighet (5 adjektiv) och Rörelse (8 adjektiv), ut-
gör, tillsammans med Passiv beröring, de minsta kategorierna i studien, sett till
antalet adjektiv. Temperatur- och fuktighetsadjektiven är lätta att avgränsa
gentemot övriga kategorier. De används i hög grad om just känselintryck. Rö-
relseadjektiven är ibland problematiska att avgränsa från manipulationsadjek-
tiven, eftersom rörelser ofta är resultat av manipulation. De adjektiv som har
förts till kategorin Rörelse är sådana som ofta beskriver rörelser i sig, utan fo-
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kus på den handling som initierat rörelsen. Dessa känselintryck upplevs bland
annat vid färd i olika typer av fordon (t.ex. en skumpig biltur) och vid bruk av
sittmöbler (t.ex. en vinglig stol). Möjligen skulle Rörelse kunna utgöra en un-
derkategori till Manipulation.

Övriga iakttagelser
En intressant omständighet som framträder vid sammanställningen av känsel-
adjektiven är att en del av dem förefaller vara onomatopoetiska. De innehåller
ljudhärmande beståndsdelar, såsom konsonantkluster. Det mest slående ex-
emplet är kl-, i adjektiven kladdig, kleggig, klen, kletig, klibbig och klistrig,
men ytterligare exempel finns, såsom bl-, fl-, kn- och sl-, vilka enligt Abelin
(1999 s. 269−270) tillhör de mest ljudhärmande initiala konsonantklustren i
svenskan. De ljudhärmande inslagen stärker bilden av att känseladjektiven be-
tecknar för människan grundläggande upplevelser. De visar också på en tydlig
koppling mellan känsel- och hörselsinnena. 

Nu användes SAOL som grund för urvalet av adjektiv i studien, vilket redan
det innebär att orden är etablerade i svenskan. Jag vill likväl peka på att känsel-
adjektiven överlag utgörs av äldre ord, sedan lång tid tillbaka etablerade i
svenskan (se SO och SAOB), vilket även det understryker att de betecknar för
människan grundläggande upplevelser. Många av dem är morfologiskt enkla,
vilket ytterligare understryker detta faktum. 

Känseladjektivens figurativa användningar
I detta avsnitt behandlas känseladjektivens figurativa användningar. Adjekti-
ven behandlas kategorivis, i samma ordning som i föregående avsnitt. Som ti-
digare nämnts syftar analysen av figurativa användningar till att peka på ty-
piska drag. Den syftar inte till en fullständig kartläggning av varje adjektivs
samtliga figurativa användningar. Av denna anledning kommenterar jag inte
heller, mer än undantagsvis, förekomsten av idiom och andra fasta fraser som
innehåller känseladjektiv.

Exemplen har hämtats från korpusarna eller Svensk ordbok. Längre eller
ovanliga språkliga exempel återges ordagrant, med källa. Vid korta, vanligt
förekommande exempel (tvåordskollokationer o.d.) anges av läsbarhets-
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skäl inte källa. Här har jag ibland anpassat den språkliga formen så att ex-
emplet ska fungera i löpande text, t.ex. en fast övertygelse i stället för fast
övertygad.

Konsistenser
Många av konsistensadjektiven används figurativt. De beskriver ofta person-
lighet och karaktär. Någon kan ha en hård eller mjuk personlighet, eller en fast
eller lös moral. I sammansättningarna tjockhudad och tjockskallig innebär
tjockheten tålighet respektive envishet på gränsen till dumhet. Någon som har
en bubblig personlighet är ofta glad. Att vara smidig i olika lägen ses vanligen
som positivt. Att välja en mjuk linje i en förhandling innebär ofta att man tar
hänsyn till andras känslor. Någon som ger ett sprött intryck framstår som öm-
tålig. 

Kladdighetsadjektiven har vanligtvis en negativ laddning. De används ofta
om olika typer av oönskad uppmärksamhet med en sexuell underton. En slem-
mig typ anses inte så trevlig, vilket inte heller ett kladdigt eller kletigt beteende
gör, eller ett smetigt leende. Degig kan användas om att vara i dålig fysisk form:
[J]ag känner mig lite degig efter festen igår (SO). 

Vidare kan man tala om att någon är en hård eller smidig förhandlare, har
en fast övertygelse eller bjuder ett kompakt motstånd. Hårda fakta eller hårda
data (SO) är exakta och oemotsägliga. Konkurrens kan vara hård, liksom ti-
derna eller klimatet (hård i betydelsen ’besvärlig’). En idé kan vara lös i kon-
turerna och ett projekt kan ta allt fastare former (’bli mer väldefinierat’, SO).
I en fast grund och en fast anställning står fast för att något är väl underbyggt
respektive beständigt. Löshet förknippas ofta med frihet (han kände sig lös och
ledig vid veckans slut, SO), med flyttbarhet (lös egendom, SO) eller med till-
fällighet (en lös förbindelse, ’ett tillfälligt sexuellt förhållande’, SO). Lösa på-
ståenden (SO) är påståenden som saknar faktamässig grund. En analys kan
vara fin (’detaljerad’). Fin kan användas om hög social ställning: en flicka av
fin familj (SO). En icke-övertygande argumentation kan beskrivas som tunn.
Brist på tankemässig skärpa kan beskrivas som att man är degig i huvudet: Är
helt degig i huvudet och det känns som om jag ska somna (BM13). Även geggig
kan användas med denna betydelse: Jag befinner mig i la la-land och är geggig
i huvudet (BM13). Någon som är tät har mycket pengar. Inom politik och sam-
hälle är mjuka frågor och mjuka värden ofta sådant som har med vård, omsorg,
utbildning och kultur att göra.
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Gränsen mellan det emotionella och kognitiva är ofta flytande i exemplen
ovan, som i hårda tider, som samtidigt kan sägas utgöra ett analytiskt omdöme
om sakförhållanden och en beskrivning av en känslomässig upplevelse. Det fö-
rekommer också många figurativa användningar som snarare bör betecknas
som sociala eller samhälleliga (vara av fin familj, vara tät ’ha mycket pengar’
m.fl.).

Ett fåtal konsistensadjektiv förekommer i synestetiska beskrivningar. Ljud
och röster kan vara hårda, mjuka, tunna och spröda. En smak kan vara tunn el-
ler vattnig, även om kanske konsistensen påverkar omdömet i dessa fall. Ljus
och färgnyanser kan beskrivas som hårda eller mjuka.

Konsistenser primärt uppfattade via munnen
I SO är det endast för mör, saftig och seg som figurativa användningar anges.
Mör kan användas om fysisk och psykisk utmattning: efter ett maratonlopp är
man ganska mör (SO) och sedan man korsförhört honom en stund blev han mör
(SO). Det är intressant att mör är positivt när det används om mat, men snarast
negativt när det används figurativt.

Saftig kan enligt SO användas om sådant »som ger ett kraftfullt och mustigt
(och ibland chockerande) intryck». Ett exempel som ges är några saftiga slags-
målsscener i slutet av filmen. Saftig kan också användas i betydelsen ’(för)
mycket’: en saftig hyra, en saftig prishöjning.

Seg kan användas figurativt i betydelsen ’uthållig’ (han var inte kraftig men
desto segare, SO) och i betydelsen ’tråkig’ (t.ex. filmen blev lite seg på slutet,
SO).

Adjektivet krispig kan användas figurativt i betydelsen ’fräsch’: [s]trålande
solsken, härligt krispig vårluft (GP13), [n]ästan alla hus var krispigt vita med
färgglada blomdekorationer (BM13).

Ytstrukturer
Ytstruktursadjektiven används figurativt i många sammanhang. De används
för att beteckna beteenden, personligheter och humör. I uttryck som en klist-
rig typ, en hal typ, ett oljigt leende, ett knöligt beteende, en grov eller sträv
personlighet, ett ojämnt humör och vassa kommentarer lyfter adjektiven
fram olika negativa, problematiska eller oönskade aspekter. Ett jämnt humör
är förmodligen ofta positivt, och ett slätt ansiktsuttryck kan uppfattas som
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neutralt. Att göra en slät figur (SO) är att framstå som otillräcklig i samman-
hanget.

Vidare kan ett resonemang vara knaggligt eller knöligt, en prestation kan
vara jämn eller ojämn, en analys kan vara grov, någon kan vara hal i en debatt
eller ha ett vasst intellekt. Jämn kan även användas för att uttrycka likvärdig-
het, som när man talar om att två personer är jämngamla, eller om matematiska
tal som är delbara med två.

Synestetiskt används ytstrukturerna framför allt om ljud, röster och uttal: en
skrovlig eller sträv röst, en len stämma, en raspig grammofonskiva (SO). Ofta
finns det en emotionell bibetydelse, vilket det även kan göra i beskrivningar av
visuella intryck, som vasst ljus (SO). Några av adjektiven kan också användas
om smaker, till exempel i vinbeskrivningar, där ett vin kan beskrivas som lent
eller strävt.

Manipulationsegenskaper
Många av manipulationsadjektiven kan användas emotionellt. En person kan
vara känslomässigt bräcklig, instabil, kärv, lättsam, skör, stabil, stadig eller
tungsint. Många av dessa adjektiv kan även beskriva relationer. Stor glädje kan
få någon att liksom sväva fram och känna sig tyngdlös eller viktlös. En situation
kan kännas emotionellt tung. Om en konflikt lurar under ytan kan stämningen
vara bräcklig eller skör.

Kognitivt brukar det ses som positivt med ett töjbart eller elastiskt intellekt.
En trög diskussion, ett trögt intellekt eller en trög start på något är inte bra.
Samtidigt kan det elastiska, instabila eller töjbara också ses som tecken på bris-
tande kvalitet eller opålitlighet (t.ex. en töjbar sanning). Att böja sig för någons
vilja är att ge efter och anpassa sig. Stabilitet tyder på pålitlighet och att något
fungerar väl (en stabil regering, en stabil ekonomi, SO). Att något är lätt är ofta
positivt (t.ex. en lättsam film, att ha lätt för något), men kan ibland ses som
tecken på ytlighet. Lätt kan även markera en anstrykning av något, som i [d]et
var ju bra att pornografin hölls efter, men han kände lätt olust när han läste de
pompösa tiraderna (romii). Det tunga (t.ex. en tung bok) ses i stället som an-
strängande men också som mer intellektuellt givande: Lite tung att läsa kanske
men helt klart välskriven och det där Augustpriset tycker jag var välförtjänt
(BM13). Att ett argument väger tungt i en debatt visar också på kopplingen
mellan tyngd och seriositet.
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Manipulationsadjektiven förefaller inte användas synestetiskt i någon större
utsträckning, med några undantag. Kärv kan användas om smak, och bräcklig
och skör kan användas om ljud (t.ex. harpans sköra toner, SO). Stadig kan
användas som beskrivning av någons röst, med en tydlig emotionell bibety-
delse.

Vissa av manipulationsadjektiven förefaller alltid ha en negativ laddning när
de används figurativt. Detta gäller bräcklig, instabil, ostadig, ranglig, skrang-
lig, skör, stum och trög. Det handlar om egenskaper som innebär att något är
ostadigt, lätt går sönder eller är (för) svårt att rubba. Resterande manipulations-
adjektiv förefaller i stället kunna användas med både positiv och negativ vär-
deladdning.

Inre förnimmelser
Adjektiv som betecknar inre förnimmelser är vanliga i figurativa använd-
ningar. Man kan säga att någon är känslomässigt stark, svag eller klen, har en
stark känslomässig upplevelse, att någon är öm i betydelsen ’omtänksam, kär-
leksfull’ eller att någon är ond (’elak, ondskefull’). Någon som blir ond blir arg
(SO). Någon som känner sig obekväm i ett socialt sammahang kan uppfattas
som stel. Någon som är slapp är lat. Någon som är lätt att påverka kan beskrivas
som lealös. En upplevelse kan vara känslomässigt smärtsam, eller stark. En
psykiskt ansträngande upplevelse kan beskrivas som svettig.

Det finns ett verkligt samband mellan vissa känslor och vissa fysiska reak-
tioner, vilket kommer till uttryck i språket, inte minst inom skönlitteraturen, där
någon till exempel kan bli stel av rädsla eller svettig av nervositet (Hillbom
2015).

Vidare kan någon vara en stark kandidat, ha ett svagt eller klent intellekt el-
ler vara munvig (SO). En film kan vara stark i betydelsen ’hög kvalitet, berö-
rande’. Man kan ha en klen hälsa (SO) eller uppnå ett klent resultat (SO). En
regering kan vara stark eller svag. SO anger betydelsen ’som har svag karaktär’
av lealös. En finanspolitik kan vara slapp i betydelsen ’slö, kraftlös’ (SO). Nå-
gon som är stark i matematik är duktig på matematik (SO), och någon som är
svag i något är inte så duktig på detta. Ett resonemang kan ha en öm punkt (’lo-
gisk svaghet’, SO). Hungrig används som beskrivning av någon som vill
mycket: Modedesignern från Göteborg är hungrig på att testa på inom olika
delar av modebranschen och lära sig så mycket som det bara går (GP13). Om-
vänt används mätt som beskrivning av någon som har fått tillräckligt av något:
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Miljardären Roger Akelius är mätt och har donerat det mesta till sin egen väl-
görenhetsstiftelse (GP13). Törstig kan användas om bilar som drar mycket ben-
sin (GP13).

Synestetiskt så kan stark och svag användas om intryck från samtliga sinnen:
en stark eller svag röst/lukt/smak/färg. Klen kan åtminstone användas om rös-
ter. I övrigt förefaller inte adjektiven inom denna kategori användas syneste-
tiskt i någon större utsträckning.

Passiv beröring
Adjektiven inom kategorin används inte figurativt i någon större utsträckning.
När det gäller blåsig, dragig och kvav har jag inte hittat några figurativa an-
vändningar i korpusarna. Övriga adjektiv förekommer i figurativa använd-
ningar, men dessa är relativt få, och representerar ett fåtal betydelser.

I SO finns exemplet en kvav atmosfär, efter definitionen ’själsligt tryck-
ande’. Denna betydelse har jag dock inte hittat i korpusarna. En underbetydelse
av snäv som anges i SO är ’stel och ovänlig’, med exemplet ett snävt bemö-
tande. Inte heller denna betydelse har hittats i korpusarna. Tajt, i betydelsen
’sammanhållning, gemenskap’ har dock hittats i korpusarna (men inte i SO), i
exempel som [s]yskonskaran är tajt, men alla syskon gillar inte varandra lika
mkt, men jag är rätt säker på att om det verkligen gäller så ställer alla upp för
varandra (BM13). Stickig förefaller kunna användas med emotionell bety-
delse: Vilken jävla gubbe till farsa du har, Anders, spottade hon ur sig med rös-
ten stickig av förakt (romii).

Snäv och trång används för att beskriva att något är (ofta mentalt) be-
gränsat eller begränsande: Mallen för hur vi ska se ut och vara är så snäv
att ingen passar in i den (BM13), en snäv tolkning av paragrafen (SO),
[…] den trånga småstadsatmosfären (SO) och kan du inte få in det i din
trånga skalle (SO). Även tajt används om begränsad tillgång: tajt budget,
tajt ekonomi, tajt med tid, tajt schema (BM13, GP13), men också om preci-
sion och skicklighet (tajt spel, GP13). Luftig kan användas om bristande
verklighetsförankring: när drömmarna blev alltför luftiga och verklighets-
främmande (romii).

Stickig är även det enda adjektiv inom kategorin som används synestetiskt.
Lukter och smaker kan vara stickiga. I SO ges beskrivningen ’om något som
irriterar andra sinnen’, med exemplet stickig rök.
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Temperatur4

Temperaturadjektiven används emotionellt (en varm person, ett kyligt motta-
gande, ljumma känslor, hett humör, en varm blick/röst), kognitivt (hålla huvu-
det kallt i en svår situation; argumentera kyligt), samhälleligt (en het fråga ’ak-
tuell fråga’) och synestetiskt (varma och kalla färger, heta kryddor). Alla tem-
peraturadjektiv förekommer figurativt. Varm, kall och het uppvisar flest figu-
rativa användningar.

Temperaturadjektiven används ofta för att beskriva emotionella upplevelser
av olika slag. Även när temperaturadjektiven används kognitivt finns ofta en
emotionell anstrykning, som i het debatt. De är vanligt förekommande i synes-
tetiska beskrivningar, framför allt gällande synintryck (färger).

Fuktighet
Av de 5 adjektiven inom den minsta kategorin, Fuktighet, är det framför allt
torr som används figurativt, och då i betydelsen ’tråkig och saklig’ (han var
torr och tråkig, ett torrt resonemang). Här finns ett drag av återhållsamhet och
kontroll (torr humor). Adjektivet blöt används om riklig förekomst av alkohol
(Chalmers vill införa vapenförbud på skolans område efter en blöt teknologfest
med luftgevärsskytte inomhus, GP13). Fuktig och våt kan anspela på sexuell
upphetsning (fuktig glans i blicken, romii; våt dröm, BM13). Uttrycket våt
dröm används också om något som är åtråvärt utan att vara av sexuell karaktär
(För många teleoperatörer är M2M en våt dröm om nya intäkter, GP13).

Adjektivet sur är kraftigt polysemt med en känselbetydelse (’blöt’) och en
smakbetydelse. Sur har en mycket vanlig figurativ betydelse (’irriterad, gnäl-
lig’), men denna hör sannolikt samman med smakbetydelsen.

Fuktighetsadjektiven förefaller inte användas synestetiskt i någon större ut-
sträckning.

Rörelse
Rörelseadjektiven har, trots att de inte har så många träffar i korpusarna, en tyd-
lig och relativt rik metaforik. De används emotionellt (en gungig eller skakig
relation; känna sig skakig ’nervös’), kognitivt (utredningens siffror var rätt

4 I detta avsnitt stödjer jag mig på min studie Bergström 2010. Av symmetriskäl placeras avsnittet
i resultatdelen.
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svajiga (SO); partiets vingliga turer i frågan (SO), socialt-samhälleligt ([e]fter
en lite darrig inledning hade vi matchen under kontroll, GP13) och synestetiskt
om framför allt ljud (darrig röst, BM13).

Slutsatser och diskussion
Studiens syfte är att undersöka vilka adjektiv som beskriver icke-figurativa
känselintryck i svenskan, att föreslå en indelning av dessa så kallade känselad-
jektiv i kategorier, samt att analysera hur adjektiven ifråga används figurativt.
En hypotes prövas, enligt vilken känseladjektiven i sina figurativa använd-
ningar framför allt beskriver känslor och känslomässiga upplevelser (Stålham-
mar 1997). Övergripande syftar studien till att bidra till vår kunskap om an-
vändningen av sinnesintryck i språket, interaktionen mellan olika sinnen, samt
förhållandet mellan språk och perception. Nedan sammanfattas och diskuteras
studiens resultat utifrån de tre olika frågeställningarna.

Vilka är de svenska känseladjektiven? Detta är studiens första frågeställning.
Känseladjektiv definieras i studien som adjektiv som används för att beskriva
fysiska, eller icke-figurativa, känselintryck. I en fil med alla adjektiv i SAOL
markerades tänkbara kandidater, vilka sedan testades mot tre korpusar i Språk-
banken. 119 adjektiv bedömdes kunna beskrivas som känseladjektiv (se tablå
1). Detta är avsevärt fler än de adjektiv som brukar nämnas som exempel på
känselintryck i olika sammanhang. Det är också fler (och delvis andra) adjektiv
än de som Abelin (1988) kategoriserar som känseladjektiv. Bland de 119 ad-
jektiven i studien finns såväl adjektiv som icke-figurativt huvudsakligen be-
skriver känselintryck, som adjektiv som också används som beskrivningar av
synintryck. Resultaten visar på ett tydligt lexikalt överlapp mellan känsel- och
synadjektiv, vilket också kan formuleras som att känseladjektiven i varierande
grad beskriver känselintryck.

Hur kan känseladjektiven kategoriseras? Detta är studiens andra frågeställ-
ning. Baserat på teori, tidigare forskning och empiri föreslås en indelning i nio
olika kategorier (se tablå 1). De tre största kategorierna inkluderar adjektiv som
betecknar intryck som vi får via direkt beröring av ett objekt: Konsistenser (in-
klusive underkategorin Konsistenser uppfattade via munnen), Ytstrukturer och
Manipulation. Därefter följer två kategorier som grundar sig på känselupple-
velser som vi får utan aktiv beröring, dvs. inre förnimmelser från vår egen
kropp (Inre förnimmelser) och intryck som vi får via luften, kläder o.d. (Passiv
beröring). Slutligen urskiljs tre kategorier som utgår från vissa distinkta egen-
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skaper: Temperatur, Fuktighet och Rörelse. Dessa kan betraktas som kategori-
överskridande i förhållande till övriga kategorier. 

Kategorierna överlappar delvis. Det går att tänka sig delvis andra avgräns-
ningar mellan dem än de som föreslås här. Det vore också möjligt att urskilja
ytterligare underkategorier. Fördjupade analyser av kategoriernas inre struktur
är önskvärda.

Hur används känseladjektiven figurativt? Detta är studiens tredje frågeställ-
ning. I anslutning till denna testas också hypotesen att känseladjektiven figura-
tivt framför allt beskriver känslor och känslomässiga upplevelser (Stålhammar
1997). Känseladjektivens figurativa användningar undersöktes med hjälp av
Svensk ordbok, olika testord samt korpusar. Förekomsten av figurativa använd-
ningar sammanfattas i tablå 2, i fyra olika kolumner: sociala och samhälleliga,
emotionella, kognitiva och synestetiska användningar och redovisas utmed
skalan nej – undantagsvis – i viss mån – ja.

I tidigare forskning (Abelin 1988, Stålhammar 1997) betonas att känselad-
jektiv i svenskan används figurativt om känslor och känslomässiga upplevel-
ser (kolumnen Emotionella användningar i tablå 2), och att de även kan an-
vändas för att beskriva mentala fenomen (kolumnen Kognitiva användningar
– tänkande, intellekt). Abelin (1988) lyfter också fram känseladjektivens
mycket breda synestetiska användning, vilket överensstämmer med vad som
framkommer inom annan synestesiforskning (Shen 2008, Strik Lievers 2015
m.fl.). I den aktuella studien har många exempel på emotionella, kognitiva
och synestetiska användningar hittats. Därutöver har också en typ av figura-
tiva användningar som i tablå 2 preliminärt kallas för sociala och samhälle-
liga hittats. Detta är användningar som varken kan betecknas som emotio-
nella, kognitiva eller synestetiska. De rör ofta faktiska förhållanden och utgör
ibland exempel på metaforisk överföring från konkret till konkret. Några ex-
empel är fast anställning, att vara av fin familj, en saftig hyra, klen hälsa, en
törstig bil, tajt schema och en blöt fest. Eftersom dessa användningar ofta
skildrar konkreta förhållanden placerar jag denna kolumn längst till vänster i
tablå 2.

Som framgår i tablå 2 används känseladjektiv ur samtliga kategorier socialt
– samhälleligt, emotionellt och kognitivt. Ja innebär att flera adjektiv i katego-
rin förekommer med figurativa användningar på området, och att det är fråga
om flera olika och någorlunda frekventa användningar. Jag drar därför slutsat-
sen att hypotesen att känselord figurativt framför allt beskriver känslor inte
stämmer. Känseladjektiven beskriver i betydande omfattning också sociala,
samhälleliga och kognitiva företeelser. Att kognitiva företeelser framför allt
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Tablå 2. Olika typer av figurativa användningar av känseladjektiven inom olika
kategorier.

Kategori av 
känseladjektiv

Sociala och 
samhälleliga 
användningar

Emotionella 
användningar

Kognitiva 
användningar

Synestetiska 
användningar

Direkt 
beröring
Konsistenser Ja Ja Ja I viss mån
Konsistenser 
uppfattade med 
munnen

Ja I viss mån I viss mån Undantagsvis: 
syn

Ytstrukturer I viss mån Ja Ja Ja: smak, ljud, 
syn

Manipulations-
egenskaper

Ja Ja Ja Undantagsvis: 
smak, hörsel

Kroppsauto-
noma 
upplevelser
Inre 
förnimmelser

Ja Ja Ja I viss mån (fr.a. 
stark – svag): 
smak, lukt, 
ljud, syn

Passiv beröring I viss mån I viss mån Ja Undantagsvis: 
smak, lukt

Specifika 
egenskaper
Temperatur Ja Ja Ja Ja: smak, syn
Fuktighet I viss mån I viss mån I viss mån Nej 
Rörelse Ja Ja Ja Undantagsvis: 

hörsel
beskrivs genom synmetaforik kan därmed också ifrågasättas. Åtminstone be-
skrivs de även genom till exempel känselmetaforik. Det bör vidare påpekas att
emotionella och kognitiva perspektiv ofta interagerar i olika upplevelser, vilket
speglas i många språkliga exempel.

Inom ramen för studien har det dock inte varit möjligt att uppskatta eventu-
ella gradskillnader i hur vanligt det är att känselmetaforik beskriver känslor res-
pektive intellektuella företeelser. Kanske finns det sådana.
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De synestetiska användningarna av känseladjektiven är överlag färre än de
övriga typerna av figurativa användningar. Totalt sett beskriver dock känselad-
jektiven egenskaper inom alla de övriga sinnena, vilket stämmer med Abelins
(1988) beskrivning, samt med den allmänna beskrivningen av sinnesmodali-
tetshierarkin (Shen 2008 m.fl.). Skillnader mellan de olika känselkategorierna
finns dock i detta avseende (se tablå 2). Studiens resultat indikerar att precise-
ringar kan göras av hur ett visst sinne, i detta fall känsel, används synestetiskt.

I en vidare analys av känselords metaforik bör strukturer av typen primära
metaforer utgöra ett relevant verktyg för att beskriva hur känselintryck relate-
ras till olika abstrakta fenomen. Flera av de metaforer som Grady (1997 s. 281–
299) betecknar som primära återfinns bland exemplen på figurativa använd-
ningar i studien, såsom SYMPATHY IS SOFTNESS (t.ex. en mjuk/hård personlig-
het), IMPORTANCE IS MASS/WEIGHT (t.ex. ett tungt inlägg i debatten), DESIRE/
NEED IS HUNGER (t.ex. makthungrig) och AFFECTION IS WARMTH (t.ex. ett varmt
mottagande). Innan primära metaforer urskiljs måste dock käll- och måldomä-
ner preciseras. I studien talas det om emotionella, kognitiva etc. användningar,
eller områden. Dessa ganska allmänna beskrivningar skulle kunna preciseras
och avgränsas tydligare i domänform, varvid också olika underdomäner skulle
kunna urskiljas.

Studiens resultat visar på interaktioner mellan olika sinnen, och stödjer här-
vidlag Howes (2005) uppfattning. Det finns många adjektiv som i icke-figura-
tiva användningar kan beskriva både känselintryck och synintryck. Den figura-
tiva användningen av känseladjektiven är vidare mycket rik. De beskriver sam-
hällsfenomen, känslor, intellektuella företeelser och har en bred synestetisk an-
vändning. Resultaten indikerar att den etablerade bilden av synen som det sinne
som i språkliga uttryck står för intellektet och känseln som det sinne som står
för känslor är mycket förenklad. Snarare framträder en bild av en rik och kom-
plex interaktion mellan olika sinnen i språket, vilken kräver fördjupade studier
för att kunna förstås fullt ut.
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