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Om orsaker till färgförändring - 
vad blir man grön och röd av i 
ryska och svenska? 

Peter Gavatin 

Sammanfattning 

Färg är viktig för vår upplevelse av världen, oavsett vilket land vi lever i eller vilket språk vi talar. 

Färger är begrepp som förekommer i alla språk.  

Att beskriva en färgförändring kan ofta vara ett sätt att understryka beskrivningen av en känsla. Att 

berätta att en person blev grön av avund ger en mer kraftfull bild av personens avund än att bara skriva 

att han eller hon blev mycket avundsjuk. Ibland handlar det om en metafor. Ingen faktiskt 

färgförändring har ägt rum. I andra situationer kan naturligtvis beskrivning av färgförändringar vara en 

del i en text, som enbart uttrycker sakförhållanden och inte känslor.  

Färgförändringar kan uttryckas olika i olika språk. De kan uttryckas med konstruktionen bli + färgen. 

För vanliga färger kan det också finnas speciella verb som uttrycker färgförändringen såsom rodna, 

vitna eller grönska. På svenska finns i regel också en homonym betydelse av färgförändringsverben; 

de kan också betyda att något lyser av aktuell färg. På ryska görs distinktionen mellan förändring och 

tillstånd via aspekt. 

Denna uppsats är en jämförande studie av färgförändringskonstruktioner avseende färgerna rött och 

grönt i det ryska och det svenska språket. Den fokuserar i synnerhet på följande frågeställningar: Vilka 

är de vanligaste orsakerna som anges till färgförändringen i de båda språken? Hur vanlig är metaforisk 

användning av färgförändring? Vilka är de vanligaste metaforerna för respektive färg? Hur vanliga är 

konstruktioner med ”bli” respektive färgförändringsverb? 

Analysen är korpusbaserad. Den görs med hjälp av material från dels den ryska Nacional’nyj korpus 

russkogo jazyka, dels den svenska korpusen, Språkbanken. En metodmässig svårighet är att materialet 

i de två korpusarna skiljer sig avsevärt avseende ålder och stil, varför endast resultat som visar på 

tydliga skillnader mellan språken kan uppfattas som trovärdiga. 

Några slutsatser: 

Metaforisk användning förekommer i båda språken och är vanlig i synnerhet när det gäller färgen 

grönt. Frekvensen av de orsaker till färgförändring som anges skiljer sig åt mellan språken i betydande 

grad, såväl när färgförändringen är metaforiskt som bokstavligt menad. Sålunda är på svenska avund 

den helt dominerande orsaken till metaforisk färgförändring till grönt. Denna metafor finns också i det 

ryska språket, men är där inte alls lika vanlig. I stället dominerar där olika benämningar för lägre eller 

högre grad av vrede, i synnerhet злость När det gäller bokstavligt menad färgförändring till grönt 

dominerar på ryska som orsak время. Tid som orsak till färgförändring finns inte i det svenska 

materialet. 

Den dominerande orsaken till färgförändring till rött är på svenska skam. På ryska är bilden mer 

blandad. Medan стыд finns med som en viktig orsak också i det ryska språket ligger här 
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удовольствие i topp. Lägger man ihop olika benämningar för vrede blir de sammantaget de 

vanligaste. 

Användning av färgförändringsverb jämfört med konstruktion med hjälpverb är avsevärt vanligare på 

ryska än på svenska. 
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1 Introduktion 

1.1 Om färgförändring 
Färg är viktig för vår upplevelse av världen, oavsett vilket land vi lever i eller vilket språk vi talar. 

Färger är begrepp som förekommer i alla språk. Liksom längd och vikt kan färg ges entydiga 

fysikaliska definitioner. Färg kan definieras via olika intervall för ljusets frekvens. På samma sätt som 

begrepp som meter eller kilo har samma betydelse i alla språk, skulle då olika färger kunna ha 

entydiga definitioner som gäller i alla språk. 

Så visar sig emellertid inte vara fallet. Människor upplever inte färg som ljusfrekvenser. Färg uppfattas 

som något mångdimensionellt. Färg är på ett helt annat sätt än längd och vikt relaterat till känslor, 

något som troligen är orsaken till att färg är vanligt i metaforisk användning. Detta gäller inte minst 

färgförändringar.  På svenska blir man till exempel grön av avund. 

Att beskriva en färgförändring kan ofta vara ett sätt att förstärka beskrivningen av en känsla. Att 

berätta att en person blev röd av ilska ger en mer kraftfull bild av personens vrede än att bara skriva att 

han eller hon blev väldigt arg. Ibland handlar det om en metafor. Ingen faktiskt färgförändring har ägt 

rum. 

I andra situationer kan naturligtvis beskrivning av färgförändringar vara en del i en text, som enbart 

uttrycker sakförhållanden och inte känslor. Uttryck som Löven gulnar på hösten, Himlen blev alldeles 

svart eller Havet blev blått är exempel. 

1.2 Om färgförändringskonstruktioner 

På svenska uttrycks färgförändring ofta med hjälp av verbet bli, följt av ett adjektiv som betecknar 

färgen. Man blir till exempel blå, grön, röd eller vit. Men det finns också speciella verb som uttrycker 

färgförändringar, så kallade färgförändringsverb. Dessa beskriver att något, metaforiskt eller i 

verkligheten, ändrar färg, De finns i svenska och ryska och troligen i de flesta övriga språk. 

Förändring av färg kan på ryska uttryckas på olika sätt. Karlberg (2010) behandlar olika sätt att 

översätta den svenska konstruktionen bli + adjektiv till ryska. Ett fall han tar upp är en översättning till 

ett enda verb (Karlberg 2010, 27), när det gäller färg sålunda ett färgförändringsverb.  

Möjligheten att på ett motsvarande sätt med bli-konstruktion uttrycka färgförändring finns också på 

ryska med hjälp av verbet стать + adjektiv i instrumentalis (Karlberg 2010, 17). Verbet bli + adjektiv 

uttryckande förändring översätts enligt Nordstedts svensk-ryska ordbok (2006) med стать eller 

fristående förändringsverb. 

Också konstruktion med быть för att uttrycka färgförändring finns på ryska. Ett av de principiella fall 

att översätta bli + adjektiv till ryska, som behandlas av Karlberg (2010, 21) är böjningsform av быть 
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plus adjektiv i instrumentalis. Denna konstruktion är emellertid i Karlbergs material mindre vanlig. 

Han skriver också att konstruktionen på ryska är mer statisk och konstaterande än bli-konstruktionen 

på svenska. Den används alltså inte för att beskriva förändring. 

Vid en lemgramsökning den 11 maj 2016 i den ryska huvudkorpusen på быть красный от, får man 

66 träffar. Det går i regel inte bara genom att studera texten att säga huruvida en aktuell mening 

uttrycker en förändring eller ett tillstånd. Ta till exempel meningen он был красен от вина и 

волнения en av de 66 träffarna. Betyder det samma sak som он стал красен от вина и волнения? 

För att veta måste man undersöka en bredare kontext. 

I några fall finns dock indikationer på att быть-konstruktionen uttrycker förändring. I en träff som 

erhölls i en tidigare körning, men sedan avlägsnats ur korpusen, и глаза её будут постоянно красны 

от слез, handlar det uppenbarligen om en återkommande färgförändring. 

Det finns på ryska färgförändringsverb för vitt och svart, var och en av de fyra grundfärgerna och ett 

antal andra färger. De perfektiva färgförändringsverben för färgerna vit, svart, gul, röd, grön och blå 

heter: 

 Побелеть 

 Почернеть 

 Пожелтеть 

 Покраснеть 

 Позеленеть
1
          

 Посинеть 

På ryska är den preposition som betecknar orsak prepositionen от
2
. Slovar' sovremennogo russkogo 

literaturnogo jazyka (1959) anger bland den aktuella prepositionens betydelser: 

Сочетаясь с существительными, выражающими чувства, психические переживания, 

физические ощущения, употребляется для обозначения причины какого-либо действия или 

состояния. (Предлог от соответствует предлогу с в причинном значении). Exempel: Я от 

испуга дух перевожу едва. 

eller 

Употребляется для обозначения повода, основания действия (состояния), названного 

управляющим глаголом. 

                                                      
1
 I Norstedts svensk-ryska ordbok översätts verbet grönska i bemärkelsen vara grön på ryska till зеленеть 

medan bli grön översätts till det perfektiva verbet зазеленеть, således inte позеленеть.  En sökning den 13 maj 

2016 på зазеленеть от i den ryska huvudkorpusen ger dock endast tre träffar att jämföra med 131 för 

позеленеть от. 

2
Det är för verbet краснеть också möjligt att ange orsak med prepositionen за. Det handlar då om ett 

färgförändringsuttryck som är helt metaforiskt och betyder skämmas över. (Norstedts rysk-svenska ordbok 

2006). Detta uttryck behandlas inte i uppsatsen. 
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Här anges bland annat ett exempel med färgförändringskonstruktion: Трава пожелтела от солнца. 

Båda förklaringarna anger att prepositionen används till att markera orsaken till en handling eller ett 

tillstånd.  Den första trycker på att prepositionen används när orsaken till handlingen eller tillståndet är 

en känsla, något som vi ska se är vanligt vid metaforisk användning av färgförändringskonstruktioner.
3
 

På svenska är det prepositionen av som markerar orsak i konstruktionen. I Svenska Akademins 

Grammatik 
4
  (1999, del 2, 711) behandlas prepositionsvalet vid bland annat kausala och därmed 

besläktade relationer. Prepositionen av anges här som en av de möjliga prepositionerna för att ange 

orsak eller skäl. Ett relevant exempel är dansa av glädje. 

Det semantiska subjekt som ändrar färg kan också vara subjekt i satsen. Det kan vara ett substantiv 

eller i relativbisatser ett pronomen som vilken, som eller på ryska который. Man kan emellertid 

erhålla samma innebörd som i en relativbisats med hjälp av en participkonstruktion. Det semantiska 

subjektet blir då syntaktiskt ett objekt. Meningen Han tittade på pojken, som blev grön av avund kan 

till ryska uttryckas som он посмотрел на мальчика, который позеленел от зависти men också он 

поcмотрел на мальчика, позеленевшего от зависти. I det senare fallet står det substantiv som 

ändrar färg som direkt objekt. Motsvarande konstruktioner finns, där det substantiv som ändrar färg är 

indirekt objekt, till exempel он дал подарок женщине, покрасневшей от удовольствия. 

Participkonstruktionen är på svenska ovanlig men möjlig. Meningen Han betraktade flickan rodnande 

av skam är korrekt. Konstruktionen kan emellertid uppfattas som tvetydig. En användare av språket 

som behärskar ordförråd och syntax, men som saknar vana, kan inte avgöra huruvida det är meningens 

subjekt han eller objekt flickan som rodnar. En van användare, som känner språkets fasta uttryck, 

skulle troligen tolka uttrycket så att det är meningens subjekt, han, som rodnar. Om det varit flickan 

som rodnat, hade det uttryckts med relativbisats, Han betraktade flickan, som rodnade av skam. 

Alla ord i satsen behöver inte stå i omedelbar anknytning till varandra. Hur detta behandlas beskrivs i 

metodavsnittet. 

2 Syfte     
Denna uppsats syftar att jämföra användning av färgförändringskonstruktioner med angivande av 

orsak i det svenska och det ryska språket. Färgförändringen kan beskrivas antingen med 

färgförändringsverb eller med konstruktion med bli respektive стать. Såväl metaforisk användning 

som bokstavligt menade orsaker kommer att studeras. 

                                                      
3
 Ryskan förfogar över fler orsaksprepositioner, t ex из-за, из, с, по (se till exempel Norstedts rysk-svenska 

ordbok 2006). Dessa omfattas inte av vår studie. 
4
 SAG återfinns i Libris sorterad på huvudförfattaren Teleman. 
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Det finns också en gråzon mellan metafor och bokstavligt menade färgförändringsuttryck. Det kan 

handla om vanliga uttryck, som kan vara bokstavligt menade, men som också kan vara menade som 

metaforer.   

Som påpekats ovan finns också färgförändringsuttryck där orsaken till färgförändringen inte anges 

explicit. Dessa studeras inte i uppsatsen. 

Färgförändringsverben är så kallade inkoativa verb, ”verb som anger att ett tillstånd inträder eller att 

ett kontinuerligt förlopp påbörjas: blekna, somna” (Nationalencyklopedin 1992). Typiskt i svenskan är 

att sådana verb bildas genom att man efter ett adjektiv lägger till ändelsen na, något vi ser exempel på 

i det aktuella citatet. Ett annat exempel är rodna. Även andra verb kan dock ha inkoativ betydelse. Hit 

hör grönska. 

Jämförelsen har begränsats till de två vanliga färgerna grönt och rött. Avgränsningen motiveras av 

uppsatsens omfång. Som påpekats avser jämförelsen också konstruktionerna bli <färg> av något 

respektive стать <цвет> от чего. Följande konstruktioner kommer sålunda att studeras: 

 Färgförändrande subjekt + позеленеть от + orsak 

 Färgförändrande subjekt +  покраснеть от + orsak 

 Färgförändrande subjekt + стать зелёным от + orsak 

 Färgförändrande subjekt + стать красным от + orsak 

 Färgförändrande subjekt + bli grön av + orsak 

 Färgförändrande subjekt + bli röd av + orsak 

 Färgförändrande subjekt + grönska av + orsak 

 Färgförändrande subjekt + rodna av + orsak 

Också böjningsformer av färgförändringsverben, bli respektive стать samt de adjektiv som beskriver 

färg i bli- respektive стать-konstruktionerna kommer att behandlas. 

Färgförändringsverben finns också i en imperfektiv form. Denna beskriver ibland ett tillstånd, alltså 

till exempel att lysa rött eller grönt (Norstedts rysk-svenska ordbok 2006). Den imperfektiva formen 

kommer inte att studeras i den aktuella uppsatsen. Ett skäl är att vi kan vänta oss så många träffar där 

de imperfektiva verben betyder lysa rött respektive lysa grönt att ett betydande manuellt 

bortrensningsarbete hade krävts. Inte heller kommer vi att studera konstruktioner med становиться.  

Också de svenska verben grönska och rodna kan beteckna ett tillstånd snarare än förändring. De har 

då uppenbarligen inte en inkoativbetydelse. 

Ordboken, ”Ord för ord - svenska synonymer och uttryck” (1977) definierar verbet grönska på 

följande sätt: ”vara eller bli grön; lövas: växa o frodas; blomstra; utveckla sig” och verbet rodna på 

följande sätt: ”1. (om sak) färgas röd, purpras, purpurfärgas, lysa röd eller rött, (blossa (upp), glöda, 
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flamma 2. (om person) bli (blossande) röd, (ibl.). skifta färg bli rödblommig eller röd om kinderna; 

(ibl.) blygas, skämmas.” 

Några exempel från korpusen, där de aktuella verben beskriver tillstånd: 

1. Kinderna rodnar av brustna blodkärl. (Vasabladet 2013, se Språkbanken 2015) 

2. Han var som ett träd som på långt håll ser ut att grönska av löv … .(Webbnyheter 2011, se 

Språkbanken 2015) 

Den valda jämförelsen blir inte riktigt rättvisande. I och med att vi valt bort de imperfektiva verben, 

kommer vi på ryska inte att få med pågående färgförändringar. Det får vi däremot på svenska. Utan att 

kunna leda detta i bevis, bedömer vi det dock som sannolikt orsakerna till färgförändring är 

någorlunda oberoende av tempus. 

I övrigt får vi med lite olika tidsförhållanden. Meningen 

Мальчик покраснел от стыда и выбежал 

har inte riktigt samma innebörd som meningen 

Мальчик, покраснев от стыда, выбежал 

eller  

Мальчик, покрасневший от стыда, выбежал. 

Medan den första meningen beskriver en nyligen inträffad händelse och syftar att beskriva just den 

händelsen, syftar de två senare att beskriva en annan händelse, men anger som inledning en 

färgförändring som har inträffat och som hunnit bli ett tillstånd, när meningen uttalas. 

Jämförelsen mellan svenska och ryska görs färg för färg. Följande frågeställningar analyseras: 

 Vilka är de vanligaste orsakerna till färgförändringen? 

 Vilka vanliga metaforiska orsaker finns till färgförändringen? 

 Finns det skillnader mellan språken, när det gäller vilka metaforer som är frekventa? 

 Finns det skillnader mellan språken, också när det gäller bokstavligt menade orsaker? 

 Hur hög är frekvensen av konstruktion med färgförändringsverb och стать respektive bli i de 

båda språken? 

I uppsatsen kommer vissa påståenden om frekvensen av ord eller uttryck i språken att beläggas med 

resultat från sökningar i korpusar. En diskussion av begreppet korpus och av de korpusar som använts 

ges i avsnitt 3.1. 
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3 Material och metod 

3.1 Korpusar 

3.1.1 Begreppet korpus 

Analysen i uppsatsen görs med hjälp av korpusar. Den korpus där vi utför sökningar avseende ryska 

uttryck, Nacional’nyj korpus russkogo jazyka, definierar en korpus på följande sätt:  

Корпус — это информационно-справочная система, основанная на собрании текстов на 

некотором языке в электронной форме. 

Vidare anger man två viktiga egenskaper hos en korpus.  Den första är att korpusen ska vara 

representativ, det vill säga rymma en balanserad textsammansättning. Man räknar sedan upp ett antal 

stilsorter. Det andra är att den rymmer tilläggsinformation. Man märker (annoterar eller taggar) texten 

på olika sätt. Sålunda finns till exempel i den ryska korpusen märkning av ordklass. Man framhåller att 

det inte är en kvalitet per se att en korpus rymmer god litteratur eller intressanta texter i övrigt. Det 

viktiga är att kravet på representativitet är tillgodosett.  

En svensk definition av begreppet ges på sprakteknologi.se, en hemsida som underhålls av Sveriges 

nationella forskarskola i språkteknologi: 

En korpus (från latinets corpus, kropp) är inom lingvistiken en samling språkliga data som kan 

användas vid språkforskning, vanligen en stor samling texter eller transkriptioner av talat språk.  

Följande saker utmärker vanligen en korpus:  

 den innehåller naturligt språkbruk, autentiska texter som helst är representativa för en 

texttyp, genre, författare, tidsperiod e.d.  

 den är stor, det vill säga den innehåller ett omfattande språkligt material.  

 den är datorläsbar, så att det går lätt att söka i och bearbeta materialet.  

Genom att använda en korpus kan forskaren studera hur språket faktiskt används (till skillnad från 

introspektion, då forskaren utgår helt från sin egen språkkänsla): 

Ju större och mer representativ korpusen är, desto bättre visar den hur språket används. Å andra 

sidan är en korpus alltid av begränsad (ändlig) storlek, medan själva språket ger möjlighet till 

oändligt många satser. Fullständigt representativ kan därmed en korpus aldrig bli.  

I frågan om en korpus möjligheter att vara representativ för språket, ter sig beskrivningen på 

språkteknologi.se som mer realistisk än beskrivningen i Nacional’nyj korpus russkogo jazyka. 

Under rubriken Olika typer av korpusar skriver man sedan bland annat:  

Den enklaste korpusen innehåller bara ren text. Mer avancerade korpusar är annoterade (eller 

taggade) med extra information. Vanligast är ordklass- och böjningsformsinformation, så kallad 

part-of-speech-taggad text. Orden kan också vara annoterade med till exempel sin grundform 

(lemma), grammatiska funktion (subjekt, predikat etc.), semantiska kategori (personnamn, plats, 

tid etc.). 
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Vi ser här alltså en definition som avviker från den som ges av den ryska nationella korpusen. Där 

kräver man annotering för att en textsamling ska vara en korpus. 

3.1.2 Om användning av korpusar 

Som framgår av definitionerna i föregående avsnitt är en korpus en samling språkliga data som kan 

användas vid språkforskning. Någon precisering av på vilket sätt en korpus kan utnyttjas av 

språkforskare ges inte. Användningen är något som överlåts till forskarna och som blir beroende av 

syfte och metodik i deras forskning. 

 

Vi har i uppsatsen ingen ambition att beskriva de olika sätt på vilka man kan använda en korpus, men 

kan ta några exempel. Vad som kan sägas är att korpusar lämpar sig för att kartlägga frekvenser av 

olika ord eller konstruktioner och att det är gemensamt för många angreppsätt att de innefattar 

kartläggning av sådana. I uppsatsen kommer vi sålunda för de studerade färgerna att ange vilka 

orsaker till färgförändring som är de vanligaste i de två språken och vilka som är de vanligaste 

metaforerna innefattande färgförändringsuttryck. 

 

Det är också möjligt att kartlägga samband mellan olika ord och konstruktioner. Ett exempel på detta 

kommer att behandlas i avsnitt 5.3, där en artikelförfattare, (Stefanowitsch 2013) kartlägger relationen 

mellan å ena sidan olika verb och å andra sidan ditransitiva konstruktioner, det vill säga konstruktioner 

med två objekt. Han kommer då fram till att vissa verb är avsevärt vanligare i den ditransitiva 

konstruktionen än i språket i övrigt, medan andra är avsevärt mindre vanliga.  

Hoey (2009) använder en korpus för att kartlägga betydelsen av ord. Han analyserar det engelska ordet 

dry, som har ett antal olika betydelser och använder korpusen bland annat för att kartlägga antonymer 

(motsatser). Medan motsatsen till dry ofta är wet, är den, när det gäller vin sweet.  

Another category of word relationship that has been used to pinpoint a word’s meaning is that of 

antonymy. Antonymy is recognised when two words are selected from the same paradigm but 

with radically contrastive meaning. (Hoey 2009, 974) 

 

Han går sedan vidare med vinexemplet för att påvisa en av konstruktionsgrammatikens huvudteser (se 

avsnitt 5.2 nedan), att ord i språket inte kombineras oberoende av varandra utan förekommer i fasta 

uttryck. Sålunda säger man i det engelska språket inte sweet white wine, dry white wine, sweet red 

wine och dry red wine, inte  white sweet wine,  white dry wine, red sweet wine respective red dry wine. 

De senare uttrycken är naturligtvis fullt korrekta, men de används i mycket liten utsträckning, något 

som författaren visar via en korpussökning. 
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3.1.3 Använda korpusar 

3.1.3.1 Rysk korpus 

Sökningar avseende ryska uttryck görs i Nacional’nyj korpus russkogo jazyka. Denna rymmer totalt 

drygt 500 miljoner ord. Enligt den breda syftesformulering som ges på Internet är den avsedd för alla 

som är intresserade av olika frågor som hänger samman med det ryska språket, professionella 

lingvister, språklärare, elever och studenter samt utlänningar som studerar det ryska språket. 

Korpusen består av en huvudkorpus, ”основной корпус” samt av några separata kompletterande 

korpusar, där tidningskorpus, ”газетный корпус” rymmande tidningsartiklar är den största. 

Huvudkorpusen omfattar 209 miljoner ord och rymmer texter från mitten av 1700-talet till början av 

innevarande sekel. Tidningskorpusen omfattar 113 miljoner ord. 

Huvudkorpusen rymmer, räknat efter antalet ord, ungefär lika delar skönlitteratur (44 %) och övriga 

texter (56 %). Den senare gruppen indelas i undergrupper, där journalistik är den största och står för 36 

% av antalet ord i huvudkorpusen. Den rymmer tidningsartiklar av varierande ålder. Sådana finns 

sålunda även i huvudkorpus, inte bara i tidningskorpus. 

Uppgifterna ovan är hämtade från statistiksidan i den ryska nationella korpusen den 15 april 2016. 

Totalsiffran avseende antal ord avviker från den siffra som ges i samband med en sökning i korpus, 

vilken är 265 miljoner ord. Detta beror troligen på att materialet i korpusen uppdaterats, men att 

statistiken som avser korpusen före uppdatering ligger kvar. 

3.1.3.2 Svensk korpus 

Sökningar avseende svenska uttryck görs i Språkbanken. Denna är en samling av ett stort antal 

korpusar med gemensam sökfunktion. Korpusarna är indelade i grupper; Moderna, Parallella, 

Fornsvenska. Litteraturbanken, Kubhist
5
, Historiskt samt ytterligare några mindre grupper. Någon 

genomgång av de olika korpusarna görs inte här. Vi kommer i fortsättningen att beteckna 

Språkbankens samling av korpusar som den svenska korpusen. 

Samtliga korpusar i Språkbanken har gemensam annotering i form av ordattribut. Denna åstadkoms 

med hjälp av en corpus pipeline, som används för att importera och annotera korpusar (Borin et al, 

2012, 474).  För varje ord i texten ges ett antal attribut som ordklass, grundform, lemgram
6
, och 

betydelse. I regel anses inte att ordet i fråga behöver förklaras. Som betydelse anges då ordet. 

                                                      
5
 Denna korpus rymmer enligt Språkbankens hemsida texter från Post- och Inrikes Tidningar från 1860-talet. 

Svaren vid sökningar i Kubhist anger dock underkorpus, t ex Kalmar 1910-talet, något som mot denna bakgrund 

ter sig förvånande. 
6
 Enligt användarhandledningen till Korp är ett lemgram ett ords eller ett flerordsuttrycks samtliga böjningar, 

och gör det möjligt att i en och samma sökning söka efter både katt, katter, katterna och så vidare.  
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I gruppen Moderna är sammansättningen mycket blandad.  Där finns skönlitteratur, facklitteratur, 

tidningsartiklar, fackterminologi, bloggar, diskussionsfora, m m. Det finns också en hel del 

finlandssvenska korpusar.  

Vi kommer att använda oss av ett av Språkbanken föreslaget urval ur den största korpusgruppen, 

Moderna samt av Litteraturbanken, en enda korpus rymmande bara skönlitteratur. Det gjorda urvalet 

omfattar 1 750 miljoner ord (Moderna) plus 94 miljoner ord (Litteraturbanken). Sökningarna är gjorde 

den 29 april 2016. 

3.1.3.3 Motivering av valet av korpusar 

Det kan finnas skillnader mellan olika stilar när det gäller användning av metaforer och andra uttryck i 

färgförändringskonstruktioner. Man kan då fråga sig om det som angivits i syftet är möjligt att jämföra 

språken i deras helhet i de aktuella avseendena. Borde man inte i stället för att åstadkomma stilmässig 

homogenitet göra ett urval av texter, till exempel skönlitteratur under perioden 1917-1945 eller 

tidningsartiklar efter1945? Sådana urval är lätta att göra ur den ryska korpusen. Det torde också vara 

möjligt att göra ur den svenska, men för vissa poster saknas här tidsangivelse. 

Mot detta talar två synpunkter. Den första är att en sådan avgränsning skulle medföra att det material 

som erhållits via korpussökningarna skulle bli så litet att det inte går att dra några slutsatser. Den andra 

är att det ändå inte går att verifiera stilmässig homogenitet. De avgränsningar som skulle göras, skulle 

få ett drag av godtycke. Vidare behöver ett urval som för det ena språket rymmer stilmässigt 

någorlunda homogena texter inte göra det för det andra. 

Den ryska huvudkorpusen syftar till att rymma ett brett urval av texter. Man skriver: 

Национальный корпус русского языка охватывает прежде всего период от середины XVIII 

до начала XXI века: этот период представляет как язык предшествующих эпох, так и 

современный, в разных социолингвистических вариантах — литературном, разговорном, 

просторечном, отчасти диалектном. 

Man blandar språket från tidiga epoker med modernt språk. 

Språkbanken är mycket restriktiv, när det gäller att motivera urvalet av korpusar. Man har som 

påpekats en grupp som betecknas Moderna, bestående av 202 korpusar. I sökverktyget Korp finns ett 

förslag till urval av 123 av dessa för den användare som önskar söka i gruppen Moderna. Användaren 

har dock möjlighet att fritt välja. Vi tolkar dock Språkbankens förslag till urval så att man anser att det 

ger någon form av representativitet för modern svenska. 

Vi har i alltså i uppsatsen valt att jämföra å ena sidan den ryska huvudkorpusen och tidningskorpusen 

med å andra sidan Språkbankens föreslagna urval av moderna korpusar samt Litteraturbanken. 

Sammansättningen är olika. Det ryska urvalet rymmer mycket mer skönlitteratur än det svenska. Det 

är också i genomsnitt avsevärt äldre. Det svenska rymmer mycket tidningstexter och bloggar. 
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Kompletteringen av det ryska urvalet med tidningskorpus och av det svenska med Litteraturbanken är 

ett försök att utjämna detta. 

Betydande stilskillnader kommer dock att kvarstå. Det hade dock varit svårt att bättre stilmässigt ensa 

det ryska och det svenska urvalet? Vi vill, som diskuterades tidigare i detta avsnitt, inte avgränsa 

urvalet ur den ryska korpusen. Den metod som då skulle stå till buds är att ta med ytterligare material 

ur den svenska. Ett sätt skulle vara att ta med ytterligare korpusar ur gruppen Moderna. Att gå igenom 

de ytterligare 79 korpusar som inte finns med i Språkbankens förslag till urval skulle dock kräva en 

betydande arbetsinsats. Det ter sig också sannolikt att också dessa korpusar rymmer moderna texter. 

Man hade då knappast med hjälp av ett annat urval av underkorpusar lyckats minska 

åldersskillnaderna mellan texterna i det ryska och det svenska urvalet. 

En annan väg att gå vore att göra sökningar i andra grupper än Moderna. Det finns då bara två 

realistiska alternativ, Historiskt och Kubhist. Övriga grupper rymmer alla små volymer och är av udda 

karaktär. Många rymmer också texter på andra språk än moderna svenska, som fornsvenska, färöiska 

eller sibirientyska. Parallellkorpus rymmer meningar på svenska översatta till flera andra språk. 

Sökningar i Historiskt och Kubhist ger sammanlagt 4 nya träffar avseende färgen grönt och 17 nya 

träffar avseende rött
7
. Dessa finns inte med i materialet, men hade inte påverkat slutsatserna. Den enda 

orsaken till färgförändring till grönt bland de 4 träffarna är avund- eller avundsjuka, som vi ska se den 

dominerande orsaken till färgförändring till grönt i det material som presenteras senare i uppsatsen. 

Den vanligaste orsaken till färgförändring till rött bland de 17 träffarna är skam, den vanligaste 

orsaken också i det material, som kommer att presenteras.  

Vad stilskillnaderna får för konsekvenser för slutsatsernas trovärdighet kommer att diskuteras i avsnitt 

9.2.   

3.1.4 Sökmöjligheter 

I såväl den ryska som den svenska korpusen kan man söka på ord och ordkombinationer. Den ryska 

har ett användarvänligt gränssnitt som möjliggör att man också lätt kan söka på ordklass och avstånd 

mellan ord. Man kan sålunda till exempel söka på ”позеленеть” omedelbart följt av prepositionen 

”от”. Eller man kan söka på ”позеленеть” följt av prepositionen ”от” med valfritt antal ord emellan. 

Eller man kan söka på ”позеленеть” följt av valfri preposition med valfritt antal ord. 

Såväl i den ryska som i den svenska korpusen kan man göra en så kallad lemgramsökning, det vill 

säga söka på ett ords grundform och få träff på samtliga böjningsformer av ordet. En sökning på 

позеленеть + от ger alltså som resultat samtliga böjningsformer av verbet i fråga i kombination med 

                                                      
7
 Sökningar i Historiskt ger också svar från Litteraturbanken. Dessa finns som påpekats i avsnitt 3.1.3.2 med i 

det material som kommer att presenteras senare. 
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aktuell preposition. En sökning på bli + grön +av ger samtliga böjningsformer av bli och grön i 

kombination med aktuell preposition. För båda korpusarna gäller att man då måste beställa en 

lemgramsökning. (I den ryska korpusen gör man detta genom val av de rutor, där man anger 

sökbegreppen. I den svenska korpusen gör man det genom att välja utökad sökning och sedan lemgram 

i rutan ovanför sökbegreppen. Observera att man, när man angivit sökbegreppen, måste invänta svar 

från systemet, innan man gör sökningen). 

I det användargränssnitt till den svenska korpusen som tillhandahålls för den vanliga 

Internetanvändaren kan avstånd mellan ord inte anges i det vanliga användargränssnittet. 

Möjligheter till avancerade sökningar finns i den svenska korpusen. Sådana kan göras via 

programmeringsspråket CPQ, till vilket det finns en manual på Språkbankens hemsida.  

3.1.5 Val av sökning 

Vi kommer sålunda att utföra följande sökningar på samtliga böjningsformer av: 

   Позеленеть от  

   Покраснеть от  

   Стать зелёным от  

   Стать красным от  

   Bli grön av  

   Bli röd av  

   Grönska av  

   Rodna av  

Vi kommer i uppsatsen inte att ange avstånd mellan färgförändringsverb respektive bli- eller стать- 

konstruktion och av respektive От. Detta är möjligt i det vanliga användargränssnittet i den ryska 

korpusen, men svårare i den svenska. Uppenbarligen kommer vi då inte att få med alla uttryck från 

korpusen vi egentligen skulle velat ha med. Ett uttryck som till exempel han rodnade plötsligt av 

vrede kommer vi inte att få träff på. Lemgramsökningar där plötsligt, lite, alldeles och helt skjutits in 

efter rodna eller efter bli röd ger några ytterligare träffar. Det skulle naturligtvis kunna finnas andra 

mellanord än de fyra angivna, som är vanliga, men det ter sig inte troligt att vi missat många uttryck. 

På ryska ger en sökning på покраснеть omedelbart följt av от 569 träffar. En sökning på  

покраснеть följt av от med ett till fem ord emellan ger ytterligare 126 träffar. Den klart största 

andelen träffar får man i den sökning som görs utan mellanord. Detta gäller i synnerhet som en 

okulärbesiktning av de 126 träffarna visar att flera av dessa är irrelevanta. От står där inte för att 

markera orsak till färgförändring utan något annat, till exempel  
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3. Метнув на неё взгляд, Никанор Иванович густо покраснел и стал её отпихивать от себя. 

[М. А. Булгаков. Мастер и Маргарита, часть 1 (1929–1940)] 

3.2 Körningstidpunkter 
Det källmaterial som ligger till grund för analysen skapades genom korpuskörningar under andra 

hälften av april 2016. Exakt datum saknar betydelse eftersom materialet under denna tidsperiod i såväl 

den ryska som den svenska korpusen varit oförändrat. Det har heller inte vid färdigställandet av denna 

uppsats den 26 maj 2016 förändrats sedan dess.  

3. 3 Några metodfrågor 

3.3.1 Representativitet 

Vilka slutsatser kan vi dra om frekvensen i förekomsten av de uttryck vi kommer att finna i 

sökningen? Om de dokument som ligger i korpusen vore ett slumpmässigt urval från alla dokument på 

ett homogent språk utan stilvariationer, då skulle man med traditionell statistisk metod finna att även 

tillsynes ganska små skillnader i vanlighet mellan uttryck är signifikanta på hög nivå. Men så är det ju 

inte. Att se allt skrivet språk som en population och sedan göra slumpmässiga urval ur detta, är inte 

möjligt. Ännu vanskligare blir det uppenbarligen att göra ett slumpmässigt urval från det talade 

språket. 

Vi har tidigare diskuterat stilvariationer. Om ett uttryck är vanligt i viss skönlitteratur och ett annat i 

viss facklitteratur, vilket uttryck är då vanligast? För att besvara frågan måste man väga ihop olika 

stilar. På vilka grunder? Detta gör att frågor om frekvens gällande språket som helhet kan vara 

vanskliga att besvara. 

Ändå är det, som diskuterats i avsnitt 3.1.3, just en hopvägning av stilsorter man gjort vid urvalet av 

dokument till den ryska huvudkorpusen. Den svenska korpusen är en samling av existerande korpusar. 

Att överblicka urvalet här är svårare, eftersom man då måste studera dels sammansättningen av 

korpusarna, dels urvalet av dokument i varje enskild korpus.  

3.3.2 Dubbletter 

Vissa sökningar ger flera träffar på samma uttryck. Detta inträffar framför allt i den svenska korpusen, 

även om någon enstaka dubblett kan observeras också i den ryska. 

Orsaken till dubbletterna kan vara att olika personer, när det handlar om citat, refererar till samma 

uttryck. När det gäller den svenska korpusen, som består av 128 olika oberoende underkorpusar, är det 

kanske inte så konstigt att ett visst uttryck kan uppträda flera gånger. 

Att avgöra vad som är en dubblett kan vara vanskligt. Ett visst vanligt uttryck, till exempel han blev 

grön av avund kan ju ha flera förekomster, som är helt oberoende av varandra. Mer tveksamt är det när 
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man har flera citat som refererar till samma, litet mer ovanliga, uttryck, till exempel det är lika dumt 

att tro att man blir fet av att äta fett som att tro att man blir grön av att äta grönsaker. 

En reduktion av dubbletterna i den svenska korpusen har utförts. Träffar med samma text, kommande 

från samma underkorpus och med samma källdatum har reducerats till en. Upprepningen måste antas 

bero på tekniska orsaker eller på att samma person fört in samma text flera gånger. Träffar med samma 

text men som kommer från olika underkorpusar eller har olika källdatum har däremot fått ligga kvar, 

eftersom mångfalden kan tolkas som tecken på att det aktuella uttrycket är vanligt i språket.  

3.3.3 Flera orsaker i samma uttryck 

I några fall anges inte bara en utan flera orsaker till färgförändringen, till exempel 

4. И вот я, покраснев от стыда и досады, взял у Горчакова тетрадь и давай отбояриват: [С. 

П. Жихарев. Записки современника (1806–1809)] 

Samtliga angivna orsaker finns med i det sammanställda resultatet, varför antalet angivna orsaker 

sammanlagt kommer att överstiga antalet träffar. 

4 Om färg och färgbegrepp 

4.1 Färg 
Beskrivningen av färg i de språk vi studerar görs med ett stort antal nyanser. Ofta beskrivs nyanserna 

med hjälp av färgen på föremål eller färger som finns i naturen - som citrongult, smaragdgrönt, 

karmosinrött, etc. 

Det antal färgnyanser som används, kan variera mellan språken. Översättning av färger mellan olika 

språk kan ibland vara vansklig, såtillvida att en viss färg inte behöver ha en exakt motsvarighet i det 

språk man översätter till. Ett exempel på detta är att färgen синий i ryskan är väsentligt mindre vanlig i 

förhållande till övriga färger än färgen blå i svenskan.
8
 Å andra sidan är i ryskan färgen голубой i text 

i stort sett lika vanligt som синий. Svenskans motsvarighet till голубой borde snarast vara duvblå. 

Ordet förekom mer men är mycket ovanligt. Vi ser alltså att beskrivningen av olika blå nyanser 

beskrivs på olika sätt i ryska och svenska. 

4.2 Färg som metafor 
Färg används ofta metaforiskt. Nedan ges några definitioner av begreppet metafor: 

                                                      
8
 Vid en lemgramsökning i den ryska huvudkorpusen på färgerna синий, красный, жёлтый, зелёный och i den 

svenska korpusen med urval Moderna på färgerna blå, röd, gul och grön, får vi i den ryska 23826,80527, 25140 

respektive 35152 träffar. Motsvarande värden i den svenska är 108647, 237952,78331 respektive 155076 träffar. 

På färgen голубой får vi 21889 träffar. 
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 Ett bildligt uttryckssätt där likheter eller inre överensstämmelser motiverar att en företeelse 

(sakledet) byts ut mot någon annan (bildledet). (Nationalencyklopedin 1994). 

 Av det grekiska ordet för överföra, bildligt uttryck (Bonniers lexikon 1963). 

 Слово или оборот речи, употребленные в переносном значении для определения 

предмета, явления на основе какой-либо аналокии, сходства. (Slovar' sovremennogo 

literaturnogo jazyka 1957). 

 Троп, состоящий в употреблении слова которое обозначает некоторый класс объектов, 

явлений, действий или признаков, для обозначения другого, сходного с данным классом 

объектов или индивидов. В расширительном смысле термин "М." относят также к др. 

видам употребления слов в переносном значении (Bol'šaja rossijskaja ėnciklopedija 2012). 

 Метафора – это перенос названия по сходству, а также само переносное значение, в 

основе которого лежит сходство. (bibliotekar.ru) 

 Ordet metafor kommer från det grekiska ordet metafora och betyder överföring – ett ord 

överförs och får stå som beteckning för ett annat föremål eller fenomen. Eller mer exakt: En 

specifik erfarenhetsdomän får uttrycka en betydelse från en annan erfarenhetsdomän. (Kyrk 

2011, 4). 

Vi ser att de flesta av definitionerna ovan anger att en metafor är ett uttryck använt i överförd 

bemärkelse. Det används i bokstavlig bemärkelse i den erfarenhetsdomän uttrycket emanerar från, 

men får en bildlig användning i det erfarenhetsområde där det används metaforiskt. Men gäller detta 

alltid i samband med färgförändringskonstruktioner? Låt oss jämföra uttrycken Han är duktig men litet 

grön och Han blev grön av avund. I det förra fallet har vi en bild hämtad från växtriket; en frukt som 

inte är mogen.  I det senare fallet handlar det uppenbarligen också om en bild, men varifrån är den 

hämtad? Här är det inte lika lätt att påstå att uttrycket är överfört från annat erfarenhetsområde. 

Bennett (1988) analyserar färgens funktioner i det engelska språket. Han tar upp olika 

typkonstruktioner och exempel. Bland de fraser som Bennett tar upp som exempel på metaforer finns 

sådana där den överförda bemärkelsen inte är helt självklar. Medan uttrycket in black and white ger en 

klar association till en tydlig bild, är det svårare att se varifrån färgerna i uttrycken feel blue eller green 

someone kan ha överförts (Bennet 1988, 44). 

Som jämförelse kan nämnas att de exempel som tas upp i bibliotekar.ru nedan alla uttrycker en bild i 

tydligt överförd bemärkelse. 

Ниже приводятся метафоры, в которых отражены указанные разновидности сходства: 

в) (цвета) медь волос, коралловые губы, пшеничные усы, шоколадный загар, собирать 

лисички, бутылочные (изумрудные) глаза, песочная рубаха, бледное небо, золотая листва…  

(bibliotekar.ru) 
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Vi kommer i fortsättningen i uppsatsen att beteckna all bildlig användning av färg i 

färgförändringsuttryck som metaforisk, även om vi inte kan peka ut ett erfarenhetsområde från vilket 

bilden är överförd. 

4.3 Om färgernas universalitet 
Den aktuella uppsatsen avser en jämförelse mellan färgförändringskonstruktioner i två språk.  Vad kan 

vi vänta oss för likheter respektive olikheter mellan språken, när det gäller orsaker till färgförändring? 

Är de begrepp som används för att beskriva färg universella eller är de kulturellt betingade eller 

betingade av de sätt som de olika språken utvecklas på? I det senare fallet har vi anledning att förvänta 

större skillnader mellan språken också beträffande orsaker till färgförändringar än i det förra. Nedan 

presenteras några exempel på författare som behandlat olika aspekter av färgernas universalitet. 

4.3.1 Om färgers känslomässiga innebörd 

Redan Goethe hade i sin färglära en syn på färgernas universalitet. Här handlar det inte om språk. 

Hans diskussion av hur människor uppfattar färg och vilka associationer olika färger ger är inte 

språkberoende. Sålunda skriver han att olika färger medför bestämda sinnesstämningar (Goethe 1810 

punkt 762, se Pawlik 1974, 118). Som exempel anger han sedan att vissa färger ligger på plussidan 

(Goethe 1810 punkt 764, se Pawlik 1974, 118).  

Goethe är intressant så till vida att, om färg påverkar sinnet hos människan på samma sätt oavsett 

språk, då skulle man också kunna vänta sig att samma metaforer bildas oberoende av varandra i olika 

språk.  

Är då Goethes teser korrekta? Det synes idag föreligga litet vetenskapligt stöd för Goethes teser. 

Pawlik
9
 skriver i en inledande kommentar till sin bok som rymmer ett urval av texter ur Goethes 

färglära att Goethes utsagor är grundläggande och att de i väsentlig grad övertagits av konstnärer och 

färgpsykologer. 

Maria Popova skriver om Goethe på sin blogg Brainpickings: 

But perhaps his most fascinating theories explore the psychological impact of different colors on 

mood and e  motion — ideas derived by the poet’s intuition, which are part entertaining accounts 

bordering on superstition, part prescient insights corroborated by hard science some two centuries 

later, and part purely delightful manifestations of the beauty of language. 

Oavsett om tesen är riktig, att olika färger påverkar sinnesstämningen på samma sätt hos olika 

människor, behöver ju detta inte vara orsaken till att det kan finnas färgmetaforer som finns i flera 

olika språk. En slagkraftig metafor kan spridas via översättning i skrift eller tal. 

                                                      
9
 Ingen presentation av Pawlik ges i boken. 
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4.3.2 Färgförändring som fysiologisk reaktion 

Kulichenko (2011) framhåller att ett av de viktigaste tecknen på vrede är att man blir röd i ansiktet. 

Hon anför som orsak att blodet strömmar till ansiktet och orsakar en förhöjning av blodtrycket, alltså 

en fysiologisk förklaring (Kulichenko 2011,136).  Och vårt material kommer att visa att vrede är en 

vanlig orsak till att en person rodnar i det ryska språket. 

Hon går sedan igenom olika sätt att språkligt beskriva färgförändringen. Det verb vi studerar 

покраснеть, uppger hon vara neutralt, överbringande allmän information om färgförändringen. 

Verbet багроветь betecknar förändring till en mer mättad färg (lila), och äger en högre intensitet.  

Ordet алеть tas också upp. Författaren hävdar att orden алеть och багроветь ger olika associationer. 

Båda orden beskriver olika nyanser av färgförändring till rött, men det förra ordet ger positiva 

associationer medan det senare ger negativa. Hon visar detta med ett exempel där алеть används när 

orsaken till färgförändringen är удовольствие, багроветь används när orsaken är гнев: 

Тогда она была женщина лет сорока пяти, высокая, полная, белая, которая задыхалась от 

здоровья, у которой щеки алели всегда от удовольствия, когда не багровели от гнева. (Ф.Ф 

Вигель. Записки) (exempel ur Kulichenko 2011, 136)    

Vi noterar att verben i fråga uttrycker olika nyanser. Багроветь betyder enligt Norstedts rysk-svenska 

lexikon att bli blodröd eller purpurröd, medan поалеть betyder att bli klarröd. 

Författaren hävdar att valet av verb styrs av graden av vrede. Багроветь uttrycker en starkare vrede än  

покраснеть. 

Författarens resonemang, att en känsla orsakar en fysiologisk reaktion, vilken i sin tur påverkar 

ansiktsfärgen, vilken i sin tur styr ordvalet, borde, om det är korrekt, gälla oberoende av språk. 

4.3.3 Om utveckling av färgbegrepp 

Inom språkforskningen har förts en diskussion om färgbegreppens universalitet. En skola anser att 

färger är universella begrepp som utvecklas på samma sätt i olika språk. I boken Basic Color Terms 

redovisar Berlin och Kay en studie av begrepp för att beskriva färg i 20 olika språk. På basis av den 

framför man hypotesen att färgterminologin är universell och liknande i alla språk: ”Color 

categorization is not random and the foci of basic color terms are similar in all languages.” (Berlin och 

Kay 1991, 10). 

 

Man anser att alla språk har ett begränsat antal begrepp för att beteckna färg. Dessa betecknar Berlin 

och Kay BCT eller basic color terms.  Berlin och Kay anser att BCT kan variera i antal mellan två och 

elva. De är objektiva begrepp oberoende av sammanhang. 

Egenskaper hos ett grundläggande färgbegrepp är enligt Berlin och Kay att de består av ett enda ord. 

De ska vara övergripande och inte innefattas i ett annat begrepp. Rött är sålunda ett BCT, medan 
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vinrött inte är det (uppsatsförfattarens exempel). De ska vara generellt användbara och inte vara 

begränsade till vissa företeelser, som till exempel ordet blond, som på svenska främst används om hår 

(uppsatsförfattarens översättning av det engelska exemplet). Det ska ha en tydlig innebörd för alla som 

talar språket. Ordet kylskåpsfärgad kräver till exempel att man vet vilket kylskåp som avses 

(uppsatsförfattarens översättning av det engelska exemplet). (Berlin och Kay 1991, 6) 

Berlin och Kay framför också en hypotes om hur BCT i ett språk i sju stadier utvecklas över tiden.  I 

det första steget finner man termer för vitt och svart. I senare steg görs en successivt mer detaljerad 

indelning (Berlin och Kay 1991, 14–45). 

Som exempel kan nämnas att begrepp för att beskriva färgen blå i det ryska språket, синий, utvecklas i 

steg fem. I steg 7 sker i det ryska språket en ytterligare sofistikering.  Färgen beskrivs inte bara med 

begreppet синий utan också med begreppet голубой, som står för en ljusare nyans.  Författarna 

anmärker emellertid att den senare färgens status som BCT är oklar. Enligt deras intervjuer med 

rysktalande uppfattar vissa синий som ett överordnat begrepp också innefattande голубой. Detta 

strider mot ett av kriterierna för ett BCT ovan (Berlin och Kay 1991, 36). 

Berlin och Kay’s universalistiska syn fick stort genomslag, men också kritiker. Saunders och van 

Brakel (2011) argumenterar mot Berlin och Kay och hävdar att det finns en konsensus bland 

psykofysiologiska och filosofiska teorier att färgupplevelser skapas i ett utrymme i hjärnan, som förses 

med impulser enligt vissa allmänna regler: 

The Berlin and Kay paradigm proposes that American English color terms are incorrigible and can 

provide the universal metalanguage. We conclude by presenting an alternative account, namely 

that we ourselves are changed as the conditions of production of color science change. (Saunders 

och van Brakel, 2002, 302) 

Saunders och van Brakel’s artikel är också rik på referenser till författare, som är kritiska till Berlin 

och Key’s synsätt. 

Till skaran av kritiker av Berlin & Kay hör också Rachilina och Paramei (2011). Man anser att Berlin 

och Key förbiser de lingvistiska mekanismer som ligger till grund för utvecklingen av begrepp för att 

beskriva färg. Det handlar inte bara om att beskriva en objektiv verklighet. Begreppen för att beskriva 

färg och de associationer de ger förändras över tiden. Ett visst BCT kan också ha olika innebörd 

beroende på fras. Som exempel tar man ryskans синий. Begreppen синее небо respektive синее море 

betecknar olika nyanser av mörkblått. Синий, när det används för att beskriva färgen på ett tillverkat 

föremål, till exempel синяя рубашка, står för ytterligare en annan nyans (Rachilina och Paramei 

2011,136).  

Att frasen som helhet bär betydelse snarare än bara de enskilda orden är ett synsätt, vilket, som nedan 

diskuteras, återfinns i konstruktionsgrammatiken. Detta kan också ha betydelse, när vi tolkar 
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resultaten. Innebörden av ett studerat uttryck, till exempel покраснеть от злости behöver inte vara 

den bokstavliga innebörden. 

5 Konstruktioner 

5.1 Fras 
En fras är ett ord med eller utan bestämning. Bestämning är alltså inte nödvändig. Frasen utgörs ofta 

av huvudordet ensamt (Svenska akademins grammatik 1999, 3). Det handlar alltså inte om en 

fullständig mening. 

Frasens typ styrs av huvudordets ordklass. I uppsatsen diskuteras verbfraser. Verbfrasen är den frastyp 

som har de rikaste möjligheterna till olika struktur, och den utgör vanligen tyngdpunkten i det som 

talaren vill ha sagt med satsen (Svenska akademins grammatik 1999, 253). 

Begreppet fras motsvaras på ryska av begreppet словосочетание.  I den sovjetiska 

vetenskapsakademins grammatik, nu tillgänglig på Internet, definieras den på följande sätt: 

Словосочетание - это синтаксическая конструкция, образующаяся на основе 

подчинительных связей: согласования, управления и примыкания. В словосочетание 

полностью переносятся все те отношения, те общие и частные, более конкретные значения, 

которые возникают при присловной подчинительной связи: эти отношения представляют 

собой значения словосочетаний. (Russkaja grammatika. Akademija nauk SSSR, Institut 

russkogo jazyka) 

Grundläggande definitioner finns pedagogiskt presenterade på hemsidan russkij na 5, en interaktiv site 

avsedd för ryska skolelever, men även för vuxna studerande.  Man skriver där att det handlar om en 

förening av ord underkastade grammatiska regler. Словосочетание är inte en självständig syntaktisk 

enhet och överbringar inte en avslutad tanke. Den är bara en nödvändig komponent för den högre 

syntaktiska nivån – meningen. 

Liksom Svenska akademins grammatik pekar man på att typen av fras bestäms av huvudordet i frasen. 

Verbfraser framhålls som en av de viktigaste. 

Man diskuterar också den syntaktiska relationen mellan huvudord och beroende ord. Den kan vara  

 symmetrisk, (согласование), det vill säga huvudord och beroende ord böjs i samma kasus 

eller numerus. 

 styrande, (управление), det vill säga huvudordet styr det beroende ordets kasus. 

 oberoende, (примыкание), det vill säga det saknas samband mellan huvudord och det 

beroende ordets böjning. 
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Den fras vi studerar hör till mellankategorin. Bestämningen är ett adverbial, konstruerat som от + 

substantiv, det senare alltid i genitiv. 

På hemsidan Cambridge dictionaries online diskuteras begreppet collocation. Ord som ingår i en fras 

kan vara mer eller mindre starka collocators. Starka collocators är sådana där sambandet mellan 

ingående ord är fast. Svaga collocators är sådana där ingående ord lätt kan kombineras med andra. Ett 

antal exempel ges. Ordet big är sålunda svagt; det kan kombineras med ett stort antal olika ord. 

Substantivet wish ges som exempel på en stark collocator. Det kan bara kombineras med ett fåtal ord. 

Exempel är make a wish, express a wish, fulfil a wish (Cambridge dictionaries online). 

Statistiska metoder för att mäta styrkan i en relation mellan å ena sidan ett ord eller ordkonstruktion 

och å andra sidan den grammatiska struktur där ordkonstruktionen förekommer i behandlas också i en 

artikel av Stefanowitsch (2013) (se avsnitt 5.3). 

Den konstruktion vi studerar är en verbkonstruktion, med SAG:s terminologi en lexikaliserad 

verbförbindelse, en bunden bestämning som semantiskt erinrar om ett ensamt verb. Detta gäller såväl 

konstruktionen 

Färgförändringsverb + av  

som 

bli + <färg> + av  

De studerade färgförändringskonstruktionerna är relativt svaga. De kan kombineras med ett stort antal 

olika ord eller uttryck. I den studerade konstruktionen i kombination med prepositionen av respektive 

от, kan de också kombineras med ett stort antal olika orsaker. Samtidigt kommer det att visas i 

uppsatsen att vissa orsaker är speciellt vanliga. Detta gäller i synnerhet när verben används 

metaforiskt, men också när de är bokstavligt menade.  

5.2 Konstruktionsgrammatik 
Färgförändringsuttryck menas ofta metaforiskt. Hur förstår läsaren (åhöraren) innebörden av 

metaforen? Ett svar är att han kan språket och förstår vad metaforen betyder. Han behöver då inte 

uttolka uttryckets innebörd med hjälp av betydelsen av de enskilda komponenterna och grammatiska 

regler. Han förstår uttrycket i dess helhet. Ett annat kan naturligtvis vara att metaforen oftast, men inte 

alltid, rymmer orsaken till färgförändringen. Även om färgförändringen är metaforiskt menad, så är 

orsaken bokstavligt menad. 

Konstruktionsgrammatik är en del av lingvistiken som befattar sig med ords beroende av varandra. 

Rachilina (2010) beskriver konstruktionen som språkets grundläggande enhet: 
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Итак, основной единицей языка, согласно CxG
10

, является конструкция, в частности 

конструкция оказывается в центре внимания при изучении синтаксиса и семантики. 

Vid studium av syntax och semantik bör alltså konstruktionen stå i centrum, inte det enskilda ordet. 

(Rachilina 2010, 19) 

Att det krävs en helhet och att de enskilda komponenterna inte är tillräckliga var för sig är något som 

går igen. Hon skriver i en diskussion av uttrycket I doubt he made colonel let alone general. från 

uppsatsen Regularity and idiomacity in grammatical constructions (Fillmore 1988):  

На этом примере можно видеть, что элементы и значения каждого из участвующих в 

данной конструкции уровней существуют не по отдельности, а в тесной взаимосвязи друг с 

другом. (Rachilina 2010, 20) 

Konstruktionernas betydelse i språket framhävs vidare. Enligt CxG-teoretiker kommer den som talar 

ett språk att komma ihåg enkla konstruktioner i deras helhet. Det skulle då för varje språk behövas inte 

bara en ordbok utan också en konstruktionsbok: 

По представлению теоретиков CxG простые конструкции  запоминаются целиком, так что, 

вообще говоря, было бы правильно для каждого языка создавать не только словарь слов, но 

и словари конструкций. (Rachilina 2010, 22) 

Fillmore argumenterar även för behovet av ett tillägg till den klassiska grammatiken och ordboken.  

As anyone knows who has worked with practical grammar-writing or with detailed text analysis, 

the descriptive linguist needs to append to this maximally general machinery certain kinds of 

special knowledge – knowledge that will account for speakers’ ability to construct and understand 

phrases and expressions in their language which are not covered by the grammar, the lexicon, and 

the principles of compositional semantics, as these are familiarly conceived. (Fillmore 1988, 504) 

Det tillägg Fillmore argumenterar för avser sådant som är idiomatiskt i språket. Med idiomatiskt 

menar han sådant som “somebody who merely knew the grammar and the vocabulary of the language 

could not, by virtue of that knowledge alone, know (I) how to say it, or (ii) what it means, or (iii) 

whether it is a conventional thing to say” (Fillmore 1988, 504). 

Fillmore går sedan vidare och strukturerar upp olika idiom. Först skiljer han mellan idioms of 

encoding och idioms of decoding:  

A decoding idiom is an expression which the language users couldn’t interpret with complete 

confidence if they hadn’t learned it separately. With an encoding idiom, by contrast, we have an 

expression which language users might or might not understand without prior experience, but 

concerning which they would not know that it is a conventional way of saying what it says. 

(Fillmore 1988, 504) 

Med den givna vida definitionen av encoding idioms blir alla decoding idioms också encoding, medan 

motsatsen naturligtvis inte gäller. 

                                                      
10

 CxG är en etablerad förkortning för konstruktionsgrammatik. 
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Fillmore fortsätter sedan att utveckla en hel typologi för att klassificera idiom, som vi inte går in på. 

Skälet är att han i fortsättningen främst intresserar sig för idiom som är att betrakta som decoding och 

dit kan färgförändringsmetaforerna inte räknas. Det går aldrig att utesluta att en användare av språket 

kan förstå en viss färgförändringsmetafor, även om han inte hört den tidigare. En sådan metafor 

använder kända ord och följer etablerade grammatiska strukturer. Däremot är definitionen av idiom 

som är encoding av intresse. En användare av språket, som inte hört uttrycket tidigare, kan möjligen 

förstå det, men vet inte att det är ett vanligt sätt att uttrycka det det gör. 

Tag till exempel Han blev grön av avund. En kunnig användare av språket förstår uttryckets 

bokstavliga innebörd. Han förstår troligen också att det är metaforiskt. Personer blir normalt inte 

gröna. Har han däremot inte hört uttrycket tidigare, vet han inte att uttrycket är ett vanligt sätt att 

illustrera avund. Om vi tar exemplet Ögonen svartnade, då förstår språkanvändaren den bokstavliga 

innebörden. Om han inte tidigare hört uttrycket och det inte framgår av sammanhanget, då förstår han 

troligen inte att det kan handla om en metafor för vrede och en allmän förändring av ansiktsuttrycket, 

snarare än att ögonen bokstavligt talat blev svarta. 

5.3 ”Collostructional analysis”. 

5.3.1 Styrka i relationen mellan ord och grammatisk struktur  

Det finns inom konstruktionsgrammatiken en metodik på engelska kallad collostructional analysis. 

Den behandlas bland annat i en artikel av Stefanowitsch (2013). 

Utgångspunkten är att ord eller ordkonstruktioner kan vara mer eller mindre vanliga i olika 

grammatiska konstruktioner. Ett ord som är vanligt i en viss grammatisk konstruktion har en stark 

relation till konstruktionen och sägs i artikeln attraheras av denna.  Ett ord som är ovanligt i en viss 

grammatisk konstruktion sägs ha en svag relation till konstruktionen och sägs repelleras av den. 

Begreppen kan också appliceras på färgförändringskonstruktioner. Är det så att sådana konstruktioner 

attraherar eller repellerar de vanliga orsakerna till färgförändringen, till exempel удовольствие, гнев, 

зависть? Eller är de neutrala? 

5.3.2 Statistisk metodik – tre metoder 

Stefanowitsch behandlar tre metoder med benämningarna Simple Collexeme Analysis, Distinctive 

Collexeme Analysis respektive Covarying Collexeme Analysis 

5.3.2.1 Simple Collexeme Analysis 

För att bedöma styrkan i relationen jämför Stefanowitsch frekvensen av det aktuella ordet i den 

aktuella konstruktionen med frekvensen av ordet i hela korpusen. Principen är att han utgår från en 

nollhypotes, som antar att det studerade ordet varken är mer eller mindre vanligt i den aktuella 

grammatiska konstruktionen än i språket i övrigt. Man kan då räkna ut hur många träffar av ordet som 

är att förvänta i den aktuella grammatiska konstruktionen. 
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Stefanowitsch använder som ett exempel på metoden relationen mellan å ena sidan olika verb och å 

andra sidan ditransitiva konstruktioner, det vill säga konstruktioner med två objekt.   

Genom en korpusbaserad analys kommer han fram till att vissa verb attraheras (till exempel give eller 

tell) av ditransitiva konstruktioner, medan andra (till exempel make eller do) repelleras. Frekvensen av 

de förra är vanligare i ditransitiva konstruktioner än i alla verbkonstruktioner i korpusen, medan 

frekvensen av de senare är mindre vanlig. Han tar fram en rangordning för både ord som attraheras 

och ord som repelleras av konstruktionen. Rangordningen är inte baserad på kvoten mellan verkligt 

antal förekomster och förväntat antal förekomster för aktuellt ord, utan baserad på ett så kallat p-värde 

enligt Fisher-Yates exact method. Värdet beräknas med hjälp av en statistisk fördelning, den 

hypergeometriska. Detta värde uttrycker sannoliketen för att få det aktuella utfallet om nollhypotesen 

är sann. Ju lägre detta värde är, desto mindre är man beredd att tro att nollhypotesen är sann och desto 

mer benägen är man att dra slutsatsen att nollhypotesen är falsk och att den synbara attraktionen eller 

repellationen inte beror på en slump. 

För verbet give, det verb som starkast attraheras av den ditransitiva konstruktionen, finns sålunda totalt 

1091 konstruktioner i korpus. 560 av dessa är ditransitiva konstruktioner. Totalt finns 136551 

verbkonstruktioner i korpus varav 1824 är ditransitiva. Om nollhypotesen, att den ditransitiva 

konstruktionen varken attraherade eller repellerade verbet i fråga, vore sann, då skulle man förvänta 

sig att finna 1091*1824/136551 ditransitiva konstruktioner eller 14,57 konstruktioner med verbet. 

Men vi hi5ttar alltså 560, ett värde som är drygt 38 gånger högre än det förväntade.  Den intuitiva 

bedömningen säger att en så stor avvikelse knappast kan bero på en slump. Men Stefanowitsch nöjer 

sig som påpekats inte med att titta på relationen mellan verkligt och vid sann nollhypotes förväntat 

värde. I stället rangordnar han efter p-värdena. För verbet give får han ett p-värde på noll, vilket 

troligen inte kan vara resultatet av beräkningen. Antingen har han själv avrundat ett mycket litet tal till 

noll, eller troligare har hans beräkningsprogram inte klarat att hantera så små tal som det är frågan om. 

Vi anser att Stefanowitsch angreppssätt på två punkter är problematiskt.  För det första utförs ingen 

formell signifikanstest. Han tar för varje enskild ord inte ställning till huruvida nollhypotesen att det 

studerade ordet varken attraheras eller repelleras av den aktuella konstruktionen. Han bara rangordnar. 

För det andra påverkas p-värdet av två faktorer. Den ena är relationen mellan faktisk och förväntad 

förekomst av ordet. Den andra är frekvensen av ordet i korpus. Ju mindre vanligt ett ord är, desto 

större är risken för slumpeffekter och desto högre blir p-värdet. Detta betyder dels att p-värdet blir 

svårt att tolka intuitivt, dels att rangordningen kan påverkas av slumpeffekter. 

Ett alternativ angreppssätt vore att först göra en formell signifikanstest ord för ord. Är det statistiskt 

säkerställt att ett visst ord attraheras respektive repelleras av en aktuell konstruktion? De ord för vilka 

svaret är nej rensas bort ur rangordningen. Övriga kan sedan rangordnas efter relationen mellan 

faktiskt och förväntat antal förekomster. Också med denna metod finns risk för att slumpen kan orsaka 
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fel i rangordningen, men resultaten blir för en läsare lättare att tolka. Och för de ord för vilka 

nollhypotesen kan förkastas kraftfullt, där fyller p-värdet sedan ingen funktion. Det bara stör bilden 

och medför en risk för att en korrekt rangordning rubbas. 

5.3.2.2 Distinctive Collexeme Analysis 

Enligt Distinctive Collexeme Analysis, mäter man styrkan genom frekvensen av ordkonstruktionen i 

två olika studerade grammatiska strukturer och jämför med frekvensen av ordkonstruktionen i en 

överordnad ordklass, där ordkonstruktionen ingår. Tekniken bygger på en jämförelse med det 

studerade ordet och andra ord i en definierad klass, som det studerade ordet tillhör. Syftet är att ta reda 

på om olika studerade ord attraheras olika av två synonyma konstruktioner. Man skulle till exempel 

med denna metod i princip kunna jämföra frekvensen av substantivet зависть i konstruktion med 

färgförändringsverb respektive med стать. Antalet träffar med стать–konstruktion är emellertid 

alltför lågt för att man ska kunna erhålla signifikanta resultat.  

5.3.2.3 Covarying Collexeme Analysis 

Covarying Collexeme Analysis påminner mycket om Simple Collexeme analysis. Skillnaden är att den 

senare studerar ord som står i viss position i den aktuella grammatiska konstruktionen. Vi studerar 

sålunda till exempel inte alla fall där ordet зависть finns i samma mening som позеленеть от utan 

bara där det står omedelbart efter от. 

I avsnitt 8.2 redovisas ett exempel på hur man, med en enklare metod som bygger på Stefanowitsch’ 

synsätt, kan undersöka huruvida färgförändringskonstruktionerna attraherar eller repellerar de ord som 

uttrycker orsaken till färgförändringen. 

6 Färgen grön –   material och analys 

6.1 Klassificeringsgrunder 
Vi är intresserade av metaforiskt användning av färgförändringsuttryck. För färgen grön har vi för 

varje enskilt uttryck gjort en klassificering huruvida det är bokstavligt eller metaforiskt menat. Vi har 

också för varje uttryck klassificerat det färgförändrande subjektet i två kategorier. I den första 

kategorin P har vi placerat personer, kroppsdelar eller djur. I den andra kategorin Ö har vi placerat 

övriga färgförändrande subjekt. 

Vi har också från den ryska korpusen hämtat uppgifter om begreppet sfär, vilket avser typ av 

dokument. De vanligaste i den ryska korpusen är skönlitteratur och vetenskaplig/journalistisk text. 

Det bör påpekas att det finns inslag av subjektivitet i klassificeringen. Man kan till exempel vara säker 

på att ett uttryck är metaforiskt menat endast om ett påstående som ryms i metaforen omöjligen kan 

vara sant. Ofta är dock detta fallet, eftersom personer i regel inte blir gröna. 



30 

 

6.2 Ryska 
Som påpekats har sökning gjorts på infinitiven позеленеть som ger träff på samtliga böjningsformer. 

En sökning på позеленеть от i den ryska huvudkorpusen gav 131 träffar och i tidningskorpusen 16 

träffar. En sökning på стать зелёный от (sökbegreppen böjs inte) gav i huvudkorpusen 4 träffar och 

i tidningskorpusen 0 träffar. I bilaga 1 ges en förteckning med orsak, mening och klassificering enligt 

ovan. 

6.2.1 Metaforer 

Av de 151 träffarna avsåg 77, det vill säga något mer än hälften, metaforer. Av dessa var det 

färgförändrande subjektet i 75 fall en person eller kroppsdel som förändrade färg.  

De vanligaste (orsaker med mer än en metaforiskt menad träff) metaforiska orsakerna till 

färgförändringen framgår av nedanstående tabell 

Tabell 1 – Ryska, orsaker vid metaforiskt menad färgförändring till grönt 

Злость 21 

Зависть 11 

Страх 5 

Досада 5 

Злоба 4 

Ужас 2 

Бешенство 2 

Гнев 2 

Время 1 

 

34 av de 77 metaforiska träffarna är, om inte synonyma, så i alla fall av liknande betydelse. Det 

handlar om vrede, ondska, raseri. Andra viktiga orsaker är avundsjuka, skräck och förtrytelse.  

Vi ser att orsaken till metaforisk färgförändring hos personer i regel är en känsla.  Vi ser också att det i 

avgörande grad handlar om negativa känslor som ondska, vrede eller avundsjuka. 

Några exempel:  

5. Командир даже позеленел от злости, а поделать со своим подчиненным ничего не мог: 

сам же назвал щепку бревном.  [А.С. Новиков-Прибой. Капитан первого ранга (1936–

1944)]  

Befälhavaren blev grön av ilska. Ett rättframt exempel på en metafor. Ytterligare ett: 

6. Хозяйка долго хохотала с своим дорогим кавалеристом в темной столовой и говорила 

про какую-то мадам Прехтель, которая, по ее словам, вся позеленеет от зависти, когда 

увидит ее гениальные куличи.  [Т. Г. Шевченко. Прогулка с удовольствием и не без 

морали (1855–1858)]  
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Madam Prechtel blev alldeles grön av avund. 

Inte bara personer kan metaforiskt bli gröna av avund. Vi hittar i sökningen ett exempel på motsatsen, 

ett hus som metaforiskt blir grönt. 

7. Сзади, отставая от уезжавших, сползали непроспавшиеся избы, собрались, галдят; дом 

богача Баландина даже позеленел от злости, словно отравленный; старики, не ехавшие 

в город, а вместе с бабами провожавшие до околицы, ввинчивали в уши жестокий, 

клокочущий в слабом горле крик:  [Сергей Буданцев. Мятеж (1919–1922)] 

Vi ser att färgförändringskonstruktionen öppnar möjlighet till ganska spännande metaforer.    

6.2.2 Bokstavligt menade uttryck 

När det gäller bokstavligt menad användning av färgförändringskonstruktionen, skulle man kunna anse 

att det inte är så intressant vilken orsak som anges till färgförändringen. Man använder 

färgförändringskonstruktionen för att beskriva det man har behov av att beskriva. Det är då inte en 

språkfråga.  Det kan emellertid vara så att vissa bokstavligt menade uttryck är vanligare i språket än 

andra. Det kan också vara så att uttryck som förefaller vara bokstavligt menade är metaforiskt menade.  

De vanligaste orsakerna till att något blir grönt för de 74 bokstavligt menade uttrycken (orsaker med 

mer än en bokstavligt menad träff) framgår av nedanstående tabell: 

Tabell 2 – Ryska, orsaker vid bokstavligt menad färgförändring till grönt 

Время 36 

Сырость 7 

Старость 5 

Древность 2 

Тина 2 

 

I övrigt finns i sökningen inte någon orsak med mer än en träff. Vi ser att det förutom время finns 

ytterligare två orsaker som har med tid att göra, старость och древность. En av träffarna anger 

såväl сырость som старость som orsaker. 

Det är intressant att se hur mycket det är som grönskar med tiden. I 35 uttryck angavs orsaken till att 

något blir grönt vara время, i 5 fall старость, i 2 fall древность och i ett fall тысячелетия. 

Övrig bokstavligt menad användning av färgförändringskonstruktionen har varierande orsaker. Endast 

en återkommer i flera fall. Det är сырость med 7 träffar. 

Время är alltså en vanlig orsak till färgförändring. De flesta träffarna är som vi ser bokstavligt 

menade.  
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6.3 Svenska  
Vid en lemgramsökning på bli grön erhölls 192 träffar.  En lemgramsökning på grönska ger 6 träffar. 

Dessa kommer dock inte att tas med i materialet, eftersom de inte uttrycker färgförändring utan 

tillstånd. Däremot finns 4 uttryck som uttrycker färgförändring med hjälp av verbet grönska med. 

Dessa kom inte med beroende på felaktig annotering i Språkbanken. 

I bilaga 2 redovisas träffarna. Det är samma uppgifter som i bilaga 1 avseende den ryska korpusen, 

men information som varit av intresse saknas. Källa finns inte angiven, inte heller vilken typ av 

dokument det handlar om. I stället anges underkorpus och, när uppgift finns, tidpunkt då materialet 

infördes i korpusen. 

Av de 196 träffarna kom 126 träffar eller 64% från underkorpusarna twittermix och bloggmix, den 

senare uppdelad på olika år. Källorna är alltså till största delen sociala media. 

6.3.1 Metaforer 

I 167 av de 196 träffarna var färgförändringen metaforiskt menad. Orsakerna fördelar sig som framgår 

av tabellen nedan: 

Tabell 3 – Svenska, orsaker vid metaforisk färgförändring till grönt 

Avund 141 

Avundsjuka 18 

Att påta 1 

Skolarbete 1 

Skam 1 

Åksjuka 1 

Glädje 1 

Förstånd 1 

Superkrafter 1 

Illamående 1 

 

Vi ser att i 159 av dessa fall orsaken till färgförändringen var avund eller avundsjuka. 164 av de 

färgförändrande subjekten var här personer. Endast 3 subjekt i kategorin övrigt, som metaforiskt 

ändrade färg till grönt, hittades sålunda: 

8. Redan den gamla förmögenhetsskatten, den som Alliansen har avskaffat, var så full av 

undantag att den fick tyska grammatiken att grönska av avund. (Webbnyheter 2009) 

9. När jag stjärnmarkerar en tweet skickar jag mentala superkrafter man blir grön av till den jag 

tänker på (Twittermix) 

10. Jag tänker fortsätta ropa ett ord i den virala öknen tills den virala öknen börjar grönska av 

förstånd. (Bloggmix 2015) 

Exempel där personer blir gröna av avund finns det alltså gott om. Några följer nedan: 
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11. Kollade på Förkväll i eftermiddags och då var det två av sveriges vackraste kvinnor där : Foto 

: Moonzanna ifrån tvn Både Carolina och Sofi är så otroligt söta och framgångsrika att man 

kan bli grön av avund . (Bloggmix 2010) 

12. Hennes fraseringar fick de melodiska linjerna att leva av sin egen tyngd och hennes 

stensnygga franska uttal skulle få fransmännen själva att bli gröna av avund. (HBL 1998) 

6.3.2 Bokstavligt menade uttryck 

I 29 av de 196 träffarna var färgförändringen bokstavligt menad. Orsakerna fördelar sig som framgår 

av tabellen nedan: 

  



34 

 

 

 

Tabell 4 – Svenska, orsaker vid bokstavligt menad färgförändring till grönt 

Grönsaker 8 

Att äta grönsaker 7 

Vatten 4 

Klorvatten 2 

Olivolja 1 

Att man vattnar 1 

Klor 1 

Poolvatten 1 

Bikarbonat 1 

Sommarsjuka 1 

Solen 1 

Ej angiven 1 

 

De vanligaste orsakerna är negerade. Man blir inte grön av grönsaker (8) eller av att äta grönsaker (7). 

6.4 Slutsatser – färgen grön 
En slutsats är att det i det ryska språket finns flera etablerade metaforer, där ett subjekt ändrar färg till 

grönt. Det vanligaste är att metaforen används för att illustrera vrede, ondska, raseri. Men även den i 

det svenska språket så vanliga metaforen att en person blir grön av avund finns. 

I det svenska språket är det enbart den senare metaforen att en person blir grön av avund som är 

etablerad. Övrig metaforisk användning är improviserad av språkanvändaren. 

I syftet angavs att vi skulle undersöka huruvida det finns skillnader mellan språken, beträffande vilka 

metaforiska uttryck som är frekventa. Det visar sig alltså att så är fallet. 

I det ryska materialet finns 4 träffar som rymmer böjningsform av стать зелёным. Övriga 147 

rymmer färgförändringsverb.  I det svenska materialet rymmer 192 av 196 träffar böjningsform av 

konstruktionen bli grön. Endast 4 rymmer verbet grönska. I svenska är konstruktion med bli det 

normala, medan användning av färgförändringsverbet позеленеть är det normala på ryska. 

7 Färgen röd– material och analys 
Materialet avseende färgen röd klassificeras inte systematiskt på samma sätt som materialet avseende 

färgen grön. Orsaken är att det i många fall kan vara svårt att avgöra om ett uttryck är metaforiskt 

menat eller inte. Vi kommer dock att även för denna färg finna tydliga metaforiska uttryck. 
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7.1 Ryska 
En sökning på покраснеть от gav 569 träffar i huvudkorpusen och 39 träffar i tidningskorpusen. En 

sökning på стать красный от gav 9 träffar i huvudkorpusen och 2 träffar i tidningskorpusen. Totalt 

blir detta 619 träffar. Nedan presenteras en tabell som rymmer alla orsaker som finns i minst tre 

poster, totalt 507 träffar. De är sorterade i ordning från mest till minst vanlig. 

Tabell 5 – Ryska, orsaker vid färgförändring till rött 

Удовольствие 64 

Стыд 51 

Гнев 31 

Радость 30 

Досада 30 

Натуга 28 

Холод 24 

Злость 22 

Слезы 22 

Напряжение 19 

Смущение 18 

Волнение 18 

Кровь 16 

Негодование 14 

Бессонница 14 

Мороз 14 

Мысль 13 

Усилие 9 

Счастие 8 

Обида 8 

Гордость 8 

Возмущение 7 

Выпитое вино eller выпитая водка 5 

Солнце 5 

Похвала 5 

Раздражение 4 

Ярость 4 

Возбуждение 4 

Неожиданность 3 

Работа 3 

Злоба 3 

Боль 3 

 

Om man lägger ihop alla träffar som avser känslor som uttrycker olika grader av ilska samlats, då blir 

de den vanligaste orsaken till färgförändringen med sammanlagt 104 träffar. 
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Tabell 6 – Ryska, orsaker vid färgförändring till rött som uttrycker ilska eller vrede 

Гнев 31 

Досада 30 

Злость 22 

Негодование 14 

Возмущение 7 

 
Grundmaterialet presenteras i bilaga 3. 

Som påpekats är det, när det gäller färgförändring till färgen röd, svårt att avgöra om ett uttryck är 

bokstavligt eller metaforiskt menat. Allmänt kan sägas att det i det ryska materialet är svårt att hitta 

uttryck som inte förefaller vara bokstavligt menade. 

Nedan följer några exempel för vilka orsaken till färgförändringen angivits vara удовольствие den 

enligt korpusen på ryska vanligaste orsaken till färgförändring till rött: 

13. Афра покраснела от удовольствия и гордости, и, быстро наклонившись, поцеловала 

руку Меччио.  [Ф. К. Сологуб. Королева Ортруда (1909)]  

14. По моему покрасневшему от удовольствия лицу он понял, что мне его предложение 

понравилось.  [Т. Л. Сухотина-Толстая. Отрочество Тани Толстой (1910–1950)] 

15. Вы ― не заслуженный?   Зотов слегка покраснел от удовольствия разговора.   ― Был 

бы заслуженный, ― чуть развёл руками Тверитинов, ― пожалуй, здесь бы не был 

сейчас.  [А. И. Солженицын. Случай на станции Кочетовка (1962)] 

Två exempel för vilka orsaken till färgförändringen angivits vara стыд den enligt korpusen på ryska 

näst vanligaste (och på svenska den vanligaste) orsaken till färgförändring till rött: 

16.   И опять Григорий почувствовал, как, помимо воли, кривит его губы улыбка, виноватая 

и просящая, и он покраснел от стыда за свое невольное, не подвластное разуму 

проявление слабости.  [М. А. Шолохов. Тихий Дон. Книга третья (1928–1940)] 

17. ”. И вот я, покраснев от стыда и досады, взял у Горчакова тетрадь и давай отбояривать:  

[С. П. Жихарев. Записки современника (1806–1809)] 

Några exempel för vilka orsaken till färgförändringen angivits vara någon av fem orsaker som 

uttrycker vrede i någon grad: 

18. ― воскликнула, вскочив с места, Синтянина и, вся покраснев от гнева и досады, строго 

спросила:  [Н. С. Лесков. На ножах (1870)] 

19. Юлиан Мастакович, весь покраснев от досады и злости, пугал рыжего мальчика, 

который, уходя от него все дальше и дальше, не знал ― куда забежать от страха.  [Ф. М. 

Достоевский. Елка и свадьба (1848)] 

20. Никандр глядел на нее от окна, он покраснел от злости и напряжения.  [И. А. Новиков. 

Жертва (1921)] 

 

De senare exemplen rymmer flera orsaker till färgförändring i samma uttryck. Detta är dock mindre 

vanligt. 
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Det är ofrånkomligt att bedömningen blir subjektiv. Inget av uttrycken ger dock intryck av att vara 

metaforiskt menat. Samtliga uttryck ovan är en del av detaljerad faktisk beskrivning av ett 

händelseförlopp.  

Men det finns också sådant som inte beskriver något som hänt. I materialet finns 13 futurumformer 

och 5 träffar med infinitivformer. Några av dessa förefaller att vara bokstavligt menade, några är 

svårtolkade, några är troliga metaforer. Nedan presenteras exempel på de senare: 

21. Философы, гордившиеся суетной мудростью, покраснеют от стыда перед учениками 

своими, пылая в геенне, и уже не помогут им ни силлогизмы Аристотеля, ни 

доказательства Платона!  [Д. С. Мережковский. Смерть богов. Юлиан Отступник 

(1895)] 

22. И верите ли, ведь только для того ее дарил, чтобы посмотреть, как она, душа моя, 

обрадуется, вся покраснеет от радости, как станет мой подарок примерять, как ко мне в 

обновке подойдет и поцелует.  [И. С. Тургенев. Петр Петрович Каратаев (1847)] 

23. Они бы заставили уличных котов покраснеть от стыда!  [Игорь Гольдес. Полный 

офсайд! // Советский спорт, 2004.02.24] 

7.2 Svenska 
Det svenska materialet med 11 dubbletter bortrensade omfattar 267 poster. 144 är resultatet av en 

lemgramsökning på rodna av i urvalet Moderna och 44 är resultatet av motsvarande sökning i 

Litteraturbanken. 68 är resultatet av en lemgramsökning på bli röd av i urvalet Moderna och 11 är 

resultatet av motsvarande sökning i Litteraturbanken. Nedan presenteras en tabell som rymmer alla 

orsaker som finns i minst tre poster, totalt 165 träffar.  

Tabell 7 – Svenska, orsaker vid färgförändring till rött 

Skam 51 

Glädje 17 

Stolthet 12 

Ilska 9 

Blygsel 9 

Vrede 9 

Blod 9 

Harm 7 

Förlägenhet 6 

Avund-avundsjuka 7 

Kyla 5 

Upphetsning 4 

Förargelse 4 

Lycka 3 

Förtjusning 3 

Obehag 3 

Förtrytelse 3 

Sekundärskam 3 

Eldsken 3 
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Vi ser att skam är den vanligaste orsaken med 51 träffar. Lägger vi till synonymen blygsel och ordet 

sekundärskam, får vi sammanlagt 63 träffar. 

Liksom på ryska är uttryck för olika grader av vrede vanliga. Ilska, vrede, harm, förargelse och 

förtrytelse upptar sammanlagt 32 träffar. 

Vi ser också att det är vanligt att man rodnar av stolthet. 

Grundmaterialet presenteras i bilaga 4. Det svenska materialet för färgen röd, är naturligtvis behäftat 

med samma brister som för färgen grön, uppgift om källa och typ av dokument saknas. 

Vi har tidigare påpekat att, när det gäller färgen röd, det är svårt att avgöra om det enskilda uttrycket är 

metaforiskt menat eller inte. Studerar vi de olika orsakerna till att någon rodnar, är det i varje fall 

möjligt att de är bokstavligt menade. Vi noterar dock, när det gäller de svenska uttrycken, att de 

ganska ofta avser något som inte inträffat. Den vanligaste orsaken till färgförändringen är skam (eller 

blygsel eller sekundärskam). 20 uttryck med denna orsak handlar om något som inte inträffat och som 

kan vara metaforiskt menade. Verbet kan stå i futurum eller konditionalis eller det kan handla om 

något någon bör eller lovat göra. Att man då väljer uttrycket beror troligen på att det är en metafor 

eller ett mycket vanligt uttryck i språket. Det behöver inte vara bokstavligt menat. Några exempel: 

24. Skönhetsgudinnan Venus själv måste rodna av blygsel, då hon jämför sig med den sköna 

Climene. (LB) 

25. Den sociala servicen i Göteborg ligger på en nivå som borde få GP och de styrande politikerna 

att rodna av skam. (PRESS76) 

26. Så säger Herren till Jakobs folk, han som räddade Abraham : Nu skall Jakob slippa att blygas , 

nu skall han inte mer  rodna av  skam. (LB) 

Intressant är exempel 26, som är ett bibelcitat. Detta antyder att uttrycket rodna av skam inte bara 

förekommer i det svenska och det ryska språket.  

Vi hittar också ett tydligt metaforiskt uttryck i presens: 

27.  Vattenglaset rodnar av skam och går sönder redan innan ni hunnit storma färdigt (Twitter) 

7.3 Slutsatser – färgen röd 
Vi ser klara skillnader i mönstret mellan språken.  

Orsaker som uttrycker ilska, harm eller vrede, svarar på ryska för 104 av 619 träffar (17%) och på  

svenska för 32 av 267 träffar (12%). Dessa känslor är vanliga orsaker i båda språken, men vanligare på 

ryska.  



39 

 

стыд svarar på ryska för 51av 619 träffar (8%). Skam, blygsel och sekundärskam svarar på svenska 

för 63 av 267 träffar (24%).  Metaforisk användning är vanlig i svenska, men som visats ovan, hittar vi 

exempel på sådan också på ryska. 

Удовольствие är den vanligaste orsaken till rodnandet på ryska, 64 träffar, medan радость står för 

30 träffar. Totalt blir det 94 av 619 träffar (15%). Glädje på svenska ger 17 av 267 träffar (6%). 

Vi ser också att de allra flesta orsakerna till att någon eller något på ryska förändrar färg till rött är 

känslor. Andra orsaker är натуга (28 träffar), холод (24 träffar), кровь (16 träffar). När det gäller de 

två första av dessa orsaker handlar det uppenbarligen om personer som ändrar färg. Också på svenska 

gör vi samma observation. Den enda vanliga orsaken till färgförändring till rött, som inte är en känsla, 

är blod (9 träffar). Kyla har fem träffar. 

På svenska är det vanligt att man rodnar av stolthet. Vi har här 12 träffar, medan vi i det ryska 

materialet bara har 8 träffar för покраснеть от гордости. 

I det ryska materialet finns 11 träffar som rymmer böjningsform av стать красным. Övriga 608 

rymmer färgförändringsverb.  I det svenska materialet rymmer 188 av 267 träffar för färgen röd 

böjningsform av verbet rodna, medan 79 rymmer böjningsform av frasen bli röd. Vi ser alltså att 

användning av färgförändringsverbet på ryska är avsevärt vanligare också när det gäller färgen röd. 

8 Slutsatser och observationer 

under arbetets gång 
I detta avsnitt presenteras några observationer och slutsatser, som inte besvarar frågor som ställdes i 

avsnitt 2, Syfte, utan som gjordes under arbetets gång och som avser observationer som möjligen kan 

vara intressanta eller frågor som kan vara av intresse att borra vidare i. I avsnitt 8.1 diskuteras 

slutsatser som går att dra av materialet. I avsnitt 8.2 presenteras ett exempel, som är baserat på det 

synsätt som presenterats av Stefanowitsch (2013) och som diskuterats i avsnitt 5.3. 

8.1 Observationer baserade på materialet 

8.1.1 Inverkan av språkligt område på användningen av metaforer 

I den ryska huvudkorpusen klassificeras posterna efter ett stort antal begrepp, ett av dem språkligt 

område (en översättning av det ryska begreppet сфера). Det senare begreppet definieras i den ryska 

korpusen på sidan för textparametrar som en parameter avsedd att i första hand avspegla språkliga 

särdrag (параметр призван отражать в первую очередь языковые особенности). De klart 

vanligaste när det gäller våra resultat är skönlitteratur (художественная) och facklitteratur 
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(нехудожественная), uppdelad på journalistik och undervisning. I tidningskorpusen saknas uppgift 

om sfär, rimligen för att allt antas vara journalistik. 

Det kan vara av intresse att undersöka huruvida det föreligger en skillnad i graden av 

metaforanvändning mellan å ena sidan författare av skönlitteratur och å andra sidan journalister och 

sådana som skriver facklitteratur. Vårt material stöder emellertid inte en sådan slutsats. 

Vi fick för färgen grönt totalt 151 poster som resultat av sökningen efter färgförändring på ryska. 77 

av dessa, det vill säga något drygt hälften har klassats som metaforer. Av de 151 posterna tillhör 112 

klassen skönlitteratur. Av de senare har 56, det vill säga hälften, klassats som metaforer.  Detta är i 

stort sett samma andel som för hela materialet. 

För färgen röd har vi inte klassificerat de enskilda posterna som metafor respektive bokstavligt menad. 

Vi kan då inte göra motsvarande analys för denna färg.  

8.1.2 Har frekvensen av de ord som används som orsak till 

färgförförändring förändrats över tiden? 

I den ryska korpusen har alla poster en tidsangivelse. Det är också så att materialet spänner över en 

ganska lång tidsperiod, från mitten av 1800-talet till våra dagar. Det gör det möjligt att med tillräckligt 

stort underlag studera om språkbruket ändrats.  

Vi har som exempel på detta gjort en analys avseende de angivna orsakerna till förändring till rött 

enbart på det material som är daterat 1917 eller tidigare. Detta omfattar totalt 226 av 619 träffar. De tio 

vanligaste orsakerna presenteras nedan (det tidigare presenterade resultatet för det totala materialet 

finns med som jämförelse): Vi har också gjort en analys avseende det material som är daterat före 

respektive efter 2006. Materialet efter 2006 omfattar endast 34 poster. 

Tabell 8 – Ryska, orsaker till färgförändring till rött före 1918 och totalt 

Orsak Före 1918 Procent 
 

Orsak Totalt Procent 

Удовольствие 29 13% 

 

Удовольствие 64 10% 

Стыд 19 8% 

 

Стыд 51 8% 

Радость 17 8% 

 

Гнев 31 5% 

Досада 20 9% 

 

Радость 30 5% 

Холод 12 5% 

 

Досада 30 5% 

Негодование 10 4% 

 

Натуга 28 5% 

Гнев 10 4% 

 

Холод 24 4% 

Злость 9 4% 

 

Злость 22 4% 

Волнение 7 3% 

 

Слезы 22 4% 

Слезы 4 2% 

 

Напряжение 19 3% 

  

     

  

Totalt 226 poster 1917 och tidigare           
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Tabell 9 – Ryska, orsaker till färgförändring till rött före och efter 2006 

Orsak Före 2006 Procent  
2006 o 

efter 

Efter 2006 mer 

än en träff 

Удовольствие 63 11% 1 

 

стыд 5 

Стыд 46 8% 5 

 

кровь 4 

Гнев 30 5% 1 

 

холод 3 

Натуга 27 5% 1 

 

ярость 3 

Радость 29 5% 1 

 

мороз 3 

Холод 21 4% 3 

  

  

Досада 30 5% 0 

  

  

Злость 21 4% 1 

  

  

Волнение 18 3% 0 

  

  

Смущение 17 3% 1 

  

  

  

     

  

Totalt 585 poster 2005 och tidigare. Totalt 34 poster från och med 2006     

 

I den svenska korpusen har vi inte samma möjligheter. För det första saknar en del (39 poster för 

färgen grön och 96 för färgen röd) av posterna tidsangivelse. För det andra spänner större delen av 

materialet över för kort tid. Det mesta kommer från det senaste decenniet. 

8.2 Färgförändringskonstruktionernas förmåga 

att attrahera ord som beskriver orsaken till 

färgförändringen – ett exempel 
I avsnitt 5.3, Collostructional analysis, redovisades i en artikel av Stefanowitsch (2009) tekniker för 

att fastställa huruvida olika grammatiska konstruktione r attraherar eller repellerar vissa ord eller    

lexikala konstruktioner. 

Vi kommer inte att söka tillämpa någon av Stefanowitsch’ tekniker på vårt material. Däremot tycker vi 

att själva påpekandet att en viss grammatisk konstruktion kan attrahera eller repellera ord eller lexikala 

konstruktioner är intressant. Vi kommer därför att med en enklare metod analysera huruvida 

konstruktion med färgförändringsverb attraherar eller repellerar de ord som uttrycker de vanligaste 

orsakerna.  

Enbart huvudkorpusen att användas för analysen. Konstruktioner med статьanalyseras inte. Dessa 

skulle ju kunna ha en annan attraktionskraft än konstruktionerna med färgförändringsverb. Dessa två 

begränsningar innebär att de antal träffar, som nedan anges för de olika orsakerna, kan vara något 

lägre än de som anges för hela materialet och som presenterats på andra ställen i uppsatsen. 

Ta förekomsten av det ryska ordet удовольствие efter konstruktionen покраснеть от. Totalt finns i 

huvudkorpusen 22 209 999 meningar.  33 841av dessa är olika böjningsformer av удовольствие. I 
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huvudkorpusen finns 569 uttryck som rymmer olika böjningsformer av konstruktionen i fråga. Om 

nollhypotesen, att ordet удовольствие är lika vanlig i de aktuella konstruktionerna som i språket i 

övrigt, vore sann, då borde vi vänta oss att hittat ordet 569*33841/22209999 gånger, det vill säga 

antalet förekomster av konstruktionen покраснеть от multiplicerad med frekvensen av ordet 

удовольствие i hela korpusen, eller 0,87 gånger i samband med den aktuella 

färgförändringskonstruktionen. Men vi hittar ordet inte mindre än 64 gånger. Ordet удовольствие är 

74 gånger vanligare i de aktuella grammatiska konstruktionerna än i korpusen i övrigt. En nära till 

hans liggande slutsats är att färgförändringskonstruktionen starkt attraherar ordet удовольствие. 

Som exempel presenterar vi nedan motsvarande beräkning för några av de vanligaste orsakerna till 

färgförändring till rött på ryska: 

Tabell 10 – Ryska, färgförändring till rött, orsaker rangordnade efter attraktion - 

huvudkorpusen 22 209 999 meningar, 569 träffar покраснеть от 

  
Antal träffar i 

materialet 

Meningar med 

ordet i korpusen 
Förväntat Kvot 

натуга 27 678 0,02 1554 

стыд 41 8 227 0,21 195 

досада 22 8 150 0,21 105 

гнев 28 11 653 0,3 94 

удовольствие 63 33 841 0,87 73 

радость 28 43 368 1,11 25 
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Ord som är vanliga i samband med färgförändringskonstruktionen, men som är ovanliga i hela korpus 

är de som enligt angreppssättet attraheras av färgförändringskonstruktionen. Att натуга är den orsak 

som får den klart starkaste attraktionskraften trots att ordet inte toppar listan över vanliga orsaker, 

beror på att det jämfört med övriga orsaker är ett ovanligt ord. 

Utan att ha visat detta med statistisk metod, har vi starka skäl att förmoda att de redovisade orsakerna 

inte bara ser ut att attraheras av de aktuella färgförändringskonstruktionerna utan också gör det. 

Skillnaderna mellan verkligt antal och vid sann nollhypotes förväntat antal förekomster är så stora att 

de knappast kan ha uppkommit av en slump. 

För färgförändring till grönt erhålls nedanstående resultat: 

Tabell 11 - Ryska - färgförändring till grönt, orsaker rangordnade efter attraktion - 

huvudkorpusen 222 209 999 meningar, 131 träffar позеленеть от 

  Antal träffar i materialet 
Meningar med ordet  

i korpusen  
Förväntat Kvot 

злость 20 4 572 0,03 742 

сырость 6 3 037 0,02 335 

зависть 8 6 655 0,04 204 

досада 4 8 150 0,05 83 

старость 4 9 673 0,06 70 

страх 5 41 838 0,25 20 

 

Tabellen rymmer såväl metaforiskt som bokstavligt menade orsaker. Här ser vi att злость, сырость 

och зависть starkt attraheras av färgförändringskonstruktionerna till grönt. Även för övriga orsaker i 

tabellen vågar vi tro att färgförändringskonstruktionen attraherar dem, trots att antalet träffar är 

begränsat. 

Den vanligaste orsaken till färgförändring till grönt är время med 35 träffar. Det finns emellertid hela 

533 302 meningar i korpusen som rymmer detta ord, varför ordet inte kommer med på listan över de 

orsaker som mest attraheras av färgförändringskonstruktionen. 

9 Slutsatser 

9.1 Sammanfattning av slutsatser 
Låt oss gå tillbaka till de angivna syftena. 

Vilka är de vanligaste orsakerna till färgförändringen? 



44 

 

Dessa har redovisats i slutsatsavsnitten färg för färg. För färgen rött är på ryska удовольствие, стыд 

och ord som beskriver olika grader av vrede de vanligaste. På svenska är skam den vanligaste orsaken 

till att någon rodnar. För färgen grönt är olika uttryck av vrede, зависть, страх samt время de 

vanligaste orsakerna. Зависть är dock inte alls lika dominerande på ryska som avund på svenska. 

Vilka vanliga metaforiska orsaker finns till färgförändringen? 

För färgen grönt förefaller metaforisk och bokstavlig användning på ryska att vara ungefär lika vanlig. 

De vanligaste metaforiska orsakerna när det gäller färgen grönt är de som angavs i föregående stycke 

med undantag av время, som normalt är en bokstavligt menad orsak. På svenska dominerar den 

metaforiska användningen helt med det mycket vanliga uttrycket grön av avund. 

För färgen rött är det som vi påpekat svårt att med säkerhet avgöra om ett uttryck är metaforiskt menat 

eller inte. På svenska verkar uttrycket rodna av skam vara ett vanligt fast uttryck, som ibland används 

utan att vara bokstavligt menat.  Ett tecken på det är att 20 av 51 uttryck, när det gäller orsaken skam, 

avser sådant som inte inträffat. Ett annat är, att verbet rodna snarare än frasen bli röd används i 50 av 

51 fall. Rodna av skam är ett fast uttryck. Bli röd av skam är det inte.  

På ryska hittar vi ett fåtal uttryck, där покраснеть от стыда inte avser något som inträffat. Det är 

just de uttryck där verbet står i infinitiv. Exempel 21-23 ovan är de som tydligt är metaforiska. 

Finns det skillnader mellan språken, när det gäller vilka metaforer som är frekventa? 

Ja, som framgår av ovanstående tyder materialet helt klart på detta. I det ryska språket finns flera 

etablerade metaforer, där en person ändrar färg till grönt. Det vanligaste är att metaforen används för 

att illustrera vrede, ondska, raseri. I det svenska språket är det enbart metaforen att en person blir grön 

av avund som är etablerad. 

Finns det skillnader mellan språken, också när det gäller bokstavligt menade orsaker? 

Ja, också här finns tydliga skillnader. Det svenska materialet rymmer nästan inga uttryck med 

bokstavligt menad färgförändring till grönt, medan det ryska rymmer en hel del sådana, i synnerhet 

sådant som förändras till grönt som en följd av att tiden går. När det gäller färgen rött kan vi som 

påpekats sällan vara riktigt säkra på vad som är metaforiskt menat, men de ganska stora skillnader 

mellan språken som föreligger för samtliga orsaker, går knappast att förklara enbart med skillnader i 

metaforiskt menade orsaker. 

Sammanfattningsvis tyder materialet på att det finns klara skillnader mellan språken såväl när det 

gäller metaforiska som bokstavligt menade färgförändringsuttryck. Resultatet skulle möjligen kunna 

synas förvånande. Flera av de författare som skrivit om färg har pekat på färgers oberoende av språk i 

olika avseenden. Goethe har presenterat en teori om att olika färger har olika inverkan på det 
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mänskliga sinnet. Berlin och Kay har framfört att färgbegrepp utvecklats på samma sätt i olika språk. 

Kulichenko har pekat på att färgförändring till rött är ett av de viktigaste tecknen på vrede, också detta 

ett fenomen oberoende av språk. Varken Goethe eller Berlin och Kay är dock oemotsagda och Goethes 

teorier kan möjligen uppfattas som kuriosa, eftersom de bygger enbart på eget tänkande snarare än 

vetenskapliga studier. 

Hur hög är frekvensen av konstruktion med färgförändringsverb och ”стать” respektive ”bli” i de 

båda språken? 

För färgen grön är konstruktion med färgförändringsverb avsevärt vanligare på ryska än konstruktion 

med стать, medan konstruktion med bli är avsevärt vanligare på svenska än konstruktion med 

färgförändringsverb. För färgen röd är konstruktion med färgförändringsverb avsevärt vanligare i båda 

språken. 

9.2 Slutsatsernas trovärdighet 

9.2.1 Diskussion 

Vad beror de konstaterade skillnaderna på? Beror de på skillnader mellan språken eller har de andra 

orsaker? Vi kan konstatera att källorna till slutsatserna beträffande det ryska och det svenska språket 

stilmässigt är avsevärt olika. I den ryska korpusen är de funna uttrycken till allra största delen hämtade 

från skönlitterära källor. Sådana är ovanliga i den svenska korpusen. I stället dominerar sociala media.  

Redan om man vid uppbyggnaden av korpusarna i de båda språken haft samma strävan när det gäller 

materialets sammansättning, när det gäller stil, tidsepok eller annat, måste vi konstatera att det finns ett 

mått av subjektivitet vid uppbyggnaden av en korpus. I och med detta finns alltid en felkälla, om man 

vill jämföra olika språk genom sökningar i korpusar. Men nu är ju den ryska och den svenska 

korpusen uppbyggda på helt olika sätt. Det handlar då om en betydande felkälla. För att vi ska våga tro 

att konstaterade skillnader mellan språken i materialet också avspeglar faktiska skillnader mellan 

språken, då måste skillnaderna i materialet vara påtagliga. 

Det material som hämtas från hämtas från den ryska respektive svenska korpusen skiljer sig också 

avsevärt i ålder. Medianen för det år de ryska träffarna skapades är för färgförändring till rött 1906 och 

för färgförändring till grönt 1960. Medianen för det år de svenska träffarna skapades är för 

färgförändring till rött 2007 och för färgförändring till grönt 2010. Då bör påpekas att 94 träffar i det 

svenska materialet för rött och 39 träffar i det svenska materialet för grönt saknar tidsangivelse. Dessa 

har inte beaktats i beräkningen av medianen. 

Det hade varit önskvärt med en mer liknande ålder i det ryska och det svenska materialet. Men 

åldersstrukturen är olika i korpusarna. Det är inte möjligt att åtgärda problemet genom att göra ett 
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urval av träffar ur den ryska korpusen så att man får en liknande åldersstruktur. Man hade då fått välja 

bort den dominerande delen av materialet. 

I avsnitt 8.1.2 gjordes en jämförelse av de 10 vanligaste orsakerna till färgförändring till rött fram till 

1917, från 2006 och framåt samt totalt för hela materialet. Valet av de två brytpunkterna blir 

oundvikligen behäftat med visst godtycke. Vi behövde ett år för att urskilja det äldre materialet och ett 

år i modern tid. Om inga stora skillnader föreligger mellan å ena sidan hela materialet och å andra 

sidan materialet från den 10-årsperiod, från vilken den dominerande delen av materialet från den 

svenska korpusen kommer, då kanske skillnaden i källmaterialets ålder inte har så stor betydelse. 

Det visade sig dock att endast 35 av 619 träffar kommer från den senaste 10-årsperioden, varför 

slutsatser härvidlag blir ganska osäkra.  

Tabellerna i avsnitt 8.1.2 tyder inte på några stora skillnader mellan de studerade tidsperioderna. Då 

har vi dock inte gjort någon beräkning av de olika orsakernas procentuella andel för perioden efter 

2006. En sådan hade uppenbarligen varit olik de övriga, men materialet är så litet att det knappast är 

meningsfullt. 

Sökningar i den ryska korpusen visar att t ex orden удовольствие och стыд var vanligare i början av 

1800-talet än senare. Kan det vara åldersskillnaden i materialet som gör att dessa begrepp blir så 

frekventa orsaker till färgförändring till rött på ryska? Svaret på denna fråga är nej. Endast 20 av 619 

träffar kommer från perioden före 1840.  Olikheterna tidsprofil i materialet är en felkälla, men vi tror 

inte att den är av avgörande betydelse. 

En möjlig felkälla är fel i korpus. En lemgramsökning i den svenska korpusen på verbet grönska följt 

av av borde givit 7 träffar, men gav bara 3, eftersom 4 verb hade klassificerats som substantiv. Någon 

liknande sammanblandning är dock knappast möjlig för rodna, bli röd eller bli grön.  

9.2.2 Troligen tillförlitliga slutsatser 

Att med säkerhet fastställa vilka slutsatser som beror på faktiska skillnader mellan språken och vilka 

som är falska, det vill säga beroende av skillnader i urval ålder eller stil i korpusarna, låter sig inte 

göra. Nedan följer de viktigaste slutsatser som materialet pekar mot: 

 På ryska är konstruktion med färgförändringsverb vanligare än konstruktion med стать, 

medan konstruktion med bli för färgen grön är avsevärt vanligare på svenska än konstruktion 

med färgförändringsverb.  

 För färgen röd är konstruktion med färgförändringsverb vanligare i båda språken. I det 

svenska materialet rymmer 188 av 267 träffar för färgen röd böjningsform av verbet rodna, 

medan bara 4 av 196 träffar för färgen grön uttrycker färgförändring med hjälp av verbet 

grönska. 
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 På ryska finns flera etablerade metaforer, där en person ändrar färg till grönt än i det svenska. 

Det vanligaste är att metaforen används för att illustrera vrede, ondska, raseri. I det svenska 

språket är det enbart metaforen att en person blir grön av avund som är etablerad. Rent logiskt 

skulle skillnaderna mellan språken bero på stilskillnader i korpusarna. En svensk korpus som 

rymde lika mycket skönlitteratur som den ryska skulle kunna rymma uttryck som han blev 

grön av ilska, han blev grön av ondska eller han blev grön av raseri. Att så skulle vara fallet 

ter sig dock mycket osannolikt. Sådana uttryck borde ha samma stilvärde som han blev grön 

av avund, och varför finns de då inte på sociala media, när det senare uttrycket är så vanligt. 

 Skam, blygsel och sekundärskam som orsak till att man rodnar verkar vara klart vanligare på 

svenska (24%  jämfört med 8% för стыд). 

 Uttrycket rodna av skam är på svenska ett fast uttryck som används också i ej bokstavlig 

betydelse. Vi hittar i materialet 20 exempel på uttryck som är metaforiskt menade. Också för 

motsvarande ryska uttryck покраснеть от стыда finns några metaforiska exempel, men de 

är i det större ryska materialet bara 3. De uttryck som återfinns i den ryska korpusen avser 

oftast sådant som faktiskt har inträffat. 

 Glädje är en vanlig orsak till att man rodnar på ryska. Удовольствие  är orsak i 64 av 619 

uttryck och  радость i 30, totalt 15 %.  Glädje på svenska är något mindre vanligt, 17 av 267 

uttryck eller 6 %. 

Sammanfattningsvis kan vi slå fast att det finns skillnader mellan språken. Detta kanske inte är så 

förvånande. Goethe, Berlin och Kay samt Kulichenko har med olika utgångspunkt framfört synpunkter 

som talar för att färgbegrepp borde vara universella. Synpunkterna är dock knappast tillräckligt starka 

för att utesluta utveckling av färgbegrepp, färgkonstruktioner och färgmetaforer inom respektive språk. 

De observerade skillnaderna avser såväl tydliga metaforer som uttryck vilka kan vara bokstavligt 

menade. Intressant är att vi hittar fasta konstruktioner som verkar finnas på ryska, men inte på 

svenska. Hit hör позеленеть от злости men även det inte lika vanliga позеленеть от страха. 

Konstruktionsgrammatiken hävdar att språkanvändare kommer ihåg hela konstruktioner snarare än 

enskilda ord. Vi har i vårt material exempel som klart tyder på detta. 

9.3 Avslutande observationer 
Studiet av färgförändringsuttryck visar sig vara komplext. Ändå har bara två färger studerats. Vilken 

bild erhålls om man går vidare med ytterligare färger och lägger till till exempel färgerna svart och 

vitt? Svart har, liksom grönt, egenskapen att människor sällan antar färgen, något som öppnar 

möjligheter för tydlig metaforisk användning. Vitt påminner om rött i bemärkelsen att det är möjligt 

för människor att vitna. Ändå kanske man skulle kunna finna fasta uttryck som ibland är metaforiskt 

snarare än bokstavligt menade. 
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Ett annat spår för vidare studier skulle kunna vara en systematisk kartläggning av i vilken 

utsträckning, med Stefanowitsch’ terminologi, färgförändringsuttryck attraherar de ord som uttrycker 

orsakerna till färgförändringen. Vi har sett att det vanligaste orsakerna till färgförändring såväl till rött 

som till grönt i det ryska språket starkt attraheras av färgförändringsuttrycken, det vill säga de är 

avsevärt vanligare i färgförändringsuttrycken än i språket i övrigt. Är detta ett generellt fenomen som 

gäller också andra färger och andra språk?  
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