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Sammandrag

Jag har undersökt ord, uttryck och sammansättningar som innehåller orden svart och vit i

syfte att utröna om de har en positiv eller negativ betydelse. För detta ändamål har jag

använt mig av ordböcker för att få fram de olika betydelser som finns i svenska språket

och korpusar, dels som komplement till ordböckerna och dels för att undersöka

användningsområdet för de olika betydelserna. Jag har kommit fram till att svart har i

stort sett alltid en negativ betydelse, i några fall en neutral, medan vitt har en blandning

av såväl positiva som negativa och neutrala betydelser. Bortsett från ett enda uttryck så

hade de uttryck med en positiv betydelse av vitt alltid ett motsvarande uttryck i svart med

en negativ betydelse.
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Höstterminen 2005 gjorde jag, tillsammans med en kurskamrat, en liten B-uppsats i

engelska på Uppsala Universitet. Den gick ut på att genom att titta i olika ordböcker och

på internetsidor så skulle vi se om färgerna ”black” och ”white” i olika sammansättningar

och idiomatiska uttryck hade den negativa respektive positiva betydelsen, när de används

som metaforer, som de flesta nog anser att de har. Vad vi kom fram till var väldigt

överraskande och fascinerande. Cirka 90 % av alla uttryck med ”black” hade en negativ

betydelse medan bara ca 50 % av uttrycken med ”white” hade en positiv betydelse; de

övriga var antingen neutrala eller i vissa fall till och med negativa! I de fall där ”white”

hade en positiv innebörd var det nästan alltid när uttrycket i fråga hade en direkt, negativ,

motsvarighet i ”black”, exempelvis ”White lie – Black lie” och ”White magic – Black

magic”. Detta fann jag väldigt intressant och har sedan dess funderat på om samma

förhållande finns i det svenska språket, dvs. att uttryck och sammansättningar med vit

bara har en positiv innebörd då det finns ett motsvarande negativt led med svart.

Min hypotes är att olika uttryck med vit bara har en positiv innebörd då det finns en

motsvarande negativ i svart. Om den motsvarande negativa innebörden inte finns i svart

borde vit inte ha en positiv betydelse utan snarare en antingen neutral eller negativ

betydelse. I likhet med min undersökning i engelskan är det bara de metaforiska

uttrycken jag är intresserad av då det är där som en eventuell positiv eller negativ

innebörd kan återfinnas.

Med utgångspunkt i hur det såg ut i min undersökning av engelskan skulle Greenbergs

teorier om markering kunna ge en bra förklaring till varför det ser ut som det gör. Ett

markerat led i ett motsatspar, till exempel kort i paret lång – kort, är beroende av det

omarkerade ledet och kan inte existera utan det. Därför skulle det vara intressant att se

om det även går att applicera hans teorier om markering på svart och vit i svenskan; den

positiva betydelsen av vit skulle då vara markerad och den negativa betydelsen av svart

omarkerad. Denna uppsats har som syfte att dels utreda om min hypotes, att uttryck med

vit endast har en positiv innebörd då det finns ett motsvarande uttryck med negativ

innebörd för svart, kan verifieras och dels om det går att applicera Greenbergs teorier på

svart och vit i svenskan.

2 Tidigare forskning
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Jag har inte lyckats finna någon annan undersökning inom det svenska språket om just de

negativa och positiva betydelserna av vit och svart i olika ord och uttryck och deras

förhållande till varandra, vilket visar på en vit fläck på den svenska språkkartan. Däremot

finns det annan forskning som behandlar förhållandet mellan adjektivistiska motsatspar

och den forskningen kommer jag att beskriva i detta kapitel.

Joseph Greenberg1

Greenberg har gjort flera undersökningar angående om det finns några universella regler

eller fenomen som går att finna i alla språk. Det som är intressant för den här

undersökningens del är hans forskning och teorier runt vad han benämner ”marking”;

markerade och omarkerade fonem, ord eller satsbyggnad i språket. Det som är markerat

är det som skiljer sig från normen, dvs. det omarkerade, och kan inte existera på egen

hand om det inte finns något omarkerat som det kan kontrastera mot. Eller som

Greenberg uttrycker det när han talar om en undersökning om bakre och främre klusiler

inom fonetiken:

The implied is more fundamental than that which implies it since the former may be present
without the latter but the latter can exist only in the presence of the former. Thus front
implosives are preferred or are more fundamental in human speech because they are implied
by back implosives which cannot occur without them. But the relation is asymmetrical since
the front implosives, the preferred type, can occur without the back implosive being present.
(Greenberg 1969:476)

En annan karakteristisk sak för ett omarkerat ord är att det har en högre textfrekvens än

det markerade, eller rättare sagt, det markerade kan ha lika hög eller lägre frekvens

gentemot det omarkerade men aldrig högre. Greenberg har, utöver sin undersökning om

klusiler, bland annat undersökt singular och plural, där singular är det som har högst

frekvens, används mest och är därmed omarkerat mot den markerade pluralen. ”A

number of frequency studies show that the plural is less frequent than the singular,

usually about 20 percent, compared to 80 percent for the singular.” (Greenberg

1969:477). Ett ytterligare område där Greenberg applicerar sina teorier om markering är

för adjektivistiska motsatspar (Greenberg 1966:53, 1975:90). I motsatspar som till

exempel ”large/small”, ”wide/narrow”, ”long/short” and ”deep/shallow” är det första

1 Jag har, via muntlig kontakt, Hans Hultqvist att tacka för hjälpen att hitta Greenbergs forskning.



6

ordet det som är omarkerat. Greenberg förklarar detta med att om motsatsen försvinner i

sådana uttryck som ”Hur bred är den?” eller ”Vad är dess bredd?” så är det det första

ordet i varje par som representerar hela kategorin, dvs. den mätbara dimensionen av

bredd. Överför vi detta resonemang till svenskan så är det alltså storleken, bredden,

längden och djupet vi frågar efter och inte litenheten, smalheten, kortheten och

grundheten.

Anna Vogel

Anna Vogel har skrivit en doktorsavhandling om den semantiska betydelsen av tolv

svenska dimensionsadjektiv. Hon har dels undersökt hur det kommer sig att vi har så

många dimensionsadjektiv trots att vi lever i en värld med bara tre dimensioner och dels

undersökt om dessa adjektiv faktiskt kan anses vara antonymer vilket är det traditionella

sättet att se på det inom semantiken. Vad Vogel har kommit fram till är att adjektiven

överlappar varandra i beskrivning av dimensioner och man kan använda flera adjektiv för

att beskriva samma sak, till exempel ”högt gräs”, ”långt gräs” eller ”djupt gräs”. Hon har

dessutom kommit fram till att adjektiv som bildar motsatspar, ”djup – grund”, inte

uppvisar den antonymi de flesta föreställer sig att de har då, till exempel, både ”högt

gräs” och ”långt gräs” kan ha ”kort gräs” som motsats (Vogel 2004).
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3 Material & Metod

I detta kapitel kommer jag att ta upp vilket material jag har använt mig av och hur jag har

använt det. Om det stämmer att den negativa betydelsen av svart är omarkerad så borde

svart ha fler olika betydelser än vit och dessutom borde de olika betydelserna ha en högre

textfrekvens för svart än för vit. För att på ett enkelt sätt kunna se vilka olika betydelser

som finns överhuvudtaget för svart och vit så ansåg jag att ett urval av ordböcker borde

ge en bra bild av detta. Likaså ansåg jag att korpusar var det enklaste och bästa sättet att

undersöka frekvensen och förekomsten av de olika betydelserna som finns för svart och

vit. I både ordböckerna och korpusarna har jag tittat på både de enkla orden, till exempel

vit, och sammansättningarna, till exempel svartjobb. Jag har även med uttryck, dvs.

fraser, som exempelvis se sanningen i vitögat och svart på vitt, eftersom uttrycket som

helhet kan ha en annan betydelse än vad de enkla eller sammansatta orden har som

uttrycket består av.

3.1 Ordböcker

Jag har tittat i ordböcker för att se hur många olika betydelser som går att finna för svart

respektive vit, både för de enkla orden och för sammansättningar. Ordböckerna jag har

använt mig av är Nusvensk Ordbok, Svenskt språkbruk: ordbok över konstruktioner och

fraser och Nationalencyklopedins ordbok. I dessa ordböcker har jag först undersökt vilka

betydelser som fanns under de enkla orden svart och vit (redovisade i avsnitt 4.1.2) och

därefter även gått igenom de sammansättningar som fanns i respektive ordbok. Jag har

också räknat antalet metaforiska betydelser jämfört med dem som har med färgen att göra

för både sammansättningarna och de enkla orden i ovan nämnda ordböcker.

En annan självklar ordbok att använda för det här ändamålet är SAOB (Svenska

Akademins Ordbok) men jag har avstått från att utnyttja den eftersom den ännu inte har

kommit till bokstaven v. På grund av detta så har jag uteslutit den helt och hållet även för

svart då jag annars lätt skulle kunna ha fått en skev bild av sammansättningarna och

betydelserna för de båda färgerna. Jag har även avstått från att använda SAOL (Svenska
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Akademins Ordlista) på grund av att den inte skriver ut betydelserna av alla orden och det

är just betydelserna jag är ute efter i min undersökning.2

Eftersom det endast är de metaforiska användningarna av svart och vit som är av

intresse för den här undersökningen är betydelser utelämnade där uttrycket eller

sammansättningen enbart hade betydelsen av färg, till exempel svart som natten (uttryck

då svart och vit har betydelse av ’mörk’ respektive ’ljus’ har jag ansett vara färg snarare

än metafor) och vitsippa. Jag har av samma skäl exkluderat sammansättningar som inte

har med vare sig färgen eller någon utvidgad, metaforisk betydelse att göra utan endast

råkar börja med bokstavskombinationen svart- eller vit-, som till exempel vitamin eller

vittne. Av detta material har jag sammanställt en lista över alla de olika sammansättningar

och uttryck som i någon form hade en metaforisk betydelse. ( se Bilaga 1) Exempel som

förekommer flera gånger men med olika efterled eller böjningar har jag satt som ett enda

exempel, så svartjobb, svartjobba och svartjobbare har jag bara tagit med en enda gång

som svartjobb- +senare led. Med andra ord så har jag bara tagit med de olika

ordstammarna och inkluderat alla suffix och andra led.

3.1.1 Ordböckernas omfattning

Vi har oändliga möjligheter inom det svenska språket att konstruera nya

sammansättningar av ord. Även om vi aldrig hört orden tidigare så kan vi ändå komma

med en kvalificerad gissning till vad det nya, sammansatta ordet betyder med

utgångspunkt i betydelsen av de ord som bildar sammansättningen. Detta medför att

ordböcker inte har någon möjlighet att ta upp alla ord som skulle kunna finnas och

konstrueras i svenskan utan visar snarare bara de ord som är de vanligaste i språket.

Enligt mitt tycke visar ordböckerna jag har valt att använda mig av i min undersökning

på vad som faktiskt gäller för svenskan och ger den officiella bilden av de ord som finns i

svenskan i dagsläget.

2 Jag har förvisso tittat i SAOL men kunde konstatera att alla de sammansättningar som finns med där även
går att finna i de ordböcker jag har använt mig av så jag har inte förlorat någon ytterligare information.
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3.2 Korpusar

Liksom jag använde ordböcker för att undersöka vilka olika uttryck, sammansättningar

och betydelser av svart och vit som officiellt finns i det svenska språket, är en

korpusundersökning ett bra komplement till ordböckerna för att få fram eventuella

ytterligare betydelser och tillika ett bra sätt att undersöka frekvensen och förekomsten av

olika uttryck, sammansättningar och betydelser av svart och vit i svenskan.

Korpussamlingen jag har använt mig av finns som nätversion på Språkbanken i

Göteborg (http://spraakbanken.gu.se/). De korpusar jag har använt är Bonniers romaner

I3, Bonniers romaner II4, GP04 (Göteborgsposten 2004) och SVD00 (Svenska Dagbladet

2000).5 Korpusarna är hädanefter refererade till som GP04, SVD00, B I och B II.

Jag valde dessa korpusar för att dels få ett så stort urval av ord som möjligt och dels

för att få med både tidningar och skönlitteratur då jag misstänkte att användningen av

metaforer i de olika medierna troligen inte ser likadan ut. Dessutom valde jag dessa

korpusar då de var de mest nutida och det är i modern svenska jag vill göra min

undersökning. En undersökning av de historiska användningarna och betydelserna skulle

naturligtvis också vara av stort intresse som en jämförelse med hur det ser ut idag. Man

skulle kunna undersöka etymologin bakom svart och vit och se om eventuella utvidgade

betydelser har förändrats med tiden, både för de enkla orden och för deras

sammansättningar. På grund av både platsbrist och tidsbrist så har jag valt att inte ta med

de historiska aspekterna men skulle med glädje se att det gjordes i framtiden.

Från Språkbankens startsida valde jag konkordanser (http://spraakbanken.gu.se/konk/)

och för att få fram siffror för frekvensen valde jag sök i: frekvens. För var och en av de

fyra korpusarna använde jag mig av söksträngen svart* respektive vit*. Denna sökmetod

medför att jag får fram alla olika ord som börjar med bokstavskombinationen svart- och

vit- och en siffra framför orden som anger antalet träffar i den valda korpusen för just det

ordet. I SVD00, till exempel, fick jag 226 olika ord där svart- ingår för svart* och 478 där

3 ”Korpusen består av 69 romaner utgivna på Bonniers förlag 1977-78 och omfattar drygt 5,6 miljoner
löpande ord. Ungefär hälften av korpusen utgörs av svenska romaner i original, resten av översättningar,
huvudsakligen från engelska.” (http://spraakbanken.gu.se/konk/).
4 ”Korpusen består av 60 romaner utgivna på Bonniers förlag 1980-81 och omfattar bortåt 4 miljoner
löpande ord. Den övervägande delen av korpusen utgörs av svenska romaner i original.”
(http://spraakbanken.gu.se/konk/).
5 Både GP04 och SVD00 består av en hel utgiven årgång vardera (http://spraakbanken.gu.se/konk/).
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vit- ingår för vit* (Bilaga 3). Dessa siffror för det totala antalet träffar är dock inte

tillförlitliga för min undersökning vilket jag kommer att förklara närmare i avsnitt 3.2.1.

Som jag redan nämnt är det de metaforiska betydelserna jag är ute efter så jag fick gå

in på varje träff och se på kontexten för att ta reda på huruvida betydelsen avsåg färgen

eller en metaforisk betydelse.

För de enkla orden svart, svarta, vit, vita och vitt var frekvensen så pass hög att jag

inte skulle ha hunnit gå igenom alla träffarna under den tid jag hade på mig för den här

uppsatsen och valde därför att bara ta med de första 200 träffarna på de orden. (För svarte

och vite var det dock så pass få träffar att jag kunde ta med alla.) Från början hade jag

bara tagit de första hundra men insåg att då konkordanserna kommer i bokstavsordning

ville jag komma förbi exempel som svart arbetskraft och se om antalet metaforer

gentemot antalet färgbetydelser fortsatte med samma förhållande. Naturligtvis kan det

tyckas att även 200 är i minsta laget när antalen låg på uppemot 1200-1500 men

resultatmässigt ansåg jag att det var tillräckligt. Liksom för sammansättningarna har jag i

mina resultat endast med de metaforiska betydelserna och har alltså exkluderat de fall

som hade med färgen att göra.

3.2.1 Urskiljningsmetod

För att kunna avgöra om ett ord eller uttryck hade en grundbetydelse av färg eller om det

hade en metaforisk betydelse förlitade jag mig på mitt eget språkliga kunnande. En del

ord var väldigt lätta att föra till den ena eller andra kategorin, exempelvis ansåg jag att

svartsjuk var en metafor medan vitmålat i ”ett vitmålat hus” var färg.

I min sökning av svart* var det många ord jag exkluderade då de endast avsåg

betydelsen av färg eller ett egennamn, som till exempel Svartedal, svartpeppar och

svartskalle. (För träffar där svart eller vit används i betydelsen hudfärg, ”svarta och vita

människor”, har jag konsekvent fört dem till kategorin färg då det är just färgen på huden

som avses; dock ganska missvisande då hudfärg snarare är brun respektive rosa-beige-

gul-brun och inte svart eller vit.) För många träffar fick jag revidera förekomsten av dem

då det i kontexten betydde ibland färg och ibland hade en metaforisk betydelse,

exempelvis svartmåla som i GP04 förekom 30 gånger men sex av de förekomsterna
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betydde färgen, som i ”ett svartmålat staket” och de återstående 24 användes då i en

metaforisk betydelse (Bilaga 2).

I min sökning av vit* fanns det betydligt fler olika ord men jag var också tvungen att

exkludera desto fler av dem. Till skillnad från svart*, där de olika orden, utöver

egennamn, antingen betydde färgen eller användes metaforiskt, fick jag en mängd träffar

för vit* där betydelserna inte avsåg vare sig färg eller metafor utan istället var ord som

bara råkade börja på bokstavskombinationen vit-, exempelvis vitamin, vitalitet och vittne.

Efter att ha tagit bort dessa ord inklusive de ord där betydelsen var av färg blev antalet

metaforiskt använda träffar kraftigt reducerat jämfört med det totala antalet träffar för

vit*. Detta gällde även för vitt i de fall då vitt hade betydelsen ’vid/omfattande’ i till

exempel ”…så vitt jag vet…” då det, i likhet med vitamin och vittne, inte har med varken

färg eller någon metaforisk betydelse att göra överhuvudtaget.

3.2.1.1 Problematiska uttryck

En del uttryck fanns det svårigheter med att definiera som antingen betydande färg eller

metafor.

Vitbok, till exempel, har från början varit just en bok med vit pärm omkring men har

numera fått en mer generell betydelse av ”officiell dokumentsamling i utrikespolitiskt el.

diplomatiskt ärende” (Nationalencyklopedins ordbok 1996) och är inte längre

nödvändigtvis vit. Av den anledningen har jag ansett vitbok vara en metafor och inte ha

en betydelse av färgen vit.

Ett annat uttryck jag hade lite bryderi med var vit i ansiktet. I kontexterna var det

oftast i betydelsen att man blir blek i ansiktet, dvs. förlorar färg, av antingen ilska, rädsla

eller av svaghet och chock. Jag tolkade det som att det faktiskt är just färgen i ansiktet

som förändras och därför menas med uttrycket och har därför fört det till kategorin färg i

min undersökning.

Som ett sista exempel på uttryck som var svåra att definiera tänkte jag nämna svartna

för ögonen/ögonen blev svarta/han hade svarta ögon. Dessa uttryck har lite olika

betydelser och har därav kategoriserats olika. Ögonen blev svarta/svartna för ögonen i

betydelsen ’svimma’ har jag tolkat som metafor. Liksom vit i ansiktet betyder ’blekna’ så

betyder svartna för ögonen ’mörkna’, men dock inte riktigt med samma betydelsenyans.
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Det är inte färgen på ögongloben som mörknar utan snarare är det själva synorganet som

slutar att fungera som det ska. Därför har jag tolkat det som en metafor då det inte i

egentlig mening är en färgskiftning. Ögonen blev svarta kan även betyda att de blir svarta

av ilska. Även här har jag tolkat det som en metafor då ögonen, också här, inte blir svarta

i egentlig mening utan där svart snarare är just en metafor för att beskriva en argsint

intensitet i en persons blick; kan jämföras med uttryck som ”hans ögon sköt svarta blixtar

av hat”. Den sista betydelsen här i han hade svarta ögon är däremot färg. Kontextuellt

har jag tolkat det likadant som om det hade stått ”han hade blåa ögon” och har därför fört

den betydelsen till kategorin färg.

Dessa tolkningar av uttrycken är som sagt gjorda med min egen språkliga intuition och

kan naturligtvis tolkas annorlunda av någon annan, vilket skulle kunna medföra att

resultatet av en liknande undersökning blir ett annat.
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4 Resultat

Jag kommer här att presentera resultaten jag har fått fram från mina undersökningar i

ordböckerna och korpusarna. Vad de olika resultaten innebär och har för betydelse för

min hypotes tar jag inte upp i detta kapitel utan lämnar till kapitel 5. Jag har delat in

resultaten i två delar: en för ordböcker och en för korpusar.

4.1 Ordböcker

Jag kommer här att redovisa resultaten från min undersökning av ordböckerna. Kapitlet

är uppdelat i två delar; den första delen behandlar frekvens, dvs. antal olika betydelser,

och den andra delen handlar om just betydelsen, dvs. om uttrycken är negativa, positiva

eller neutrala.

4.1.1 Frekvens

För sammansättningarna och de enkla orden nämnde jag i kapitel 3.1 att jag har räknat

antalet betydelser av färg respektive de metaforiska betydelserna och redovisar här de

sammanlagda siffrorna i tabell 1.

Nusvensk ordbok Färg Metafor

Svart 81 29

Vit 110 23

Nationalencyklopedins

ordbok

Svart 21 21

Vit 9 9

Svenskt språkbruk

Svart 14 17

Vit 14 7

Tabell 1. Förhållandet mellan färg och metafor för de enkla orden och sammansättningarna i ordböckerna.

Då grundbetydelsen av svart och vit, dvs. den av färgerna, borde vara mer etablerad och

använd i högre grad än de utvidgade betydelserna, dvs. de metaforiska, borde man kunna
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förvänta sig att antalet metaforiska betydelser inte överstiger de av färg. Några

överraskande undantag finns dock i dels Nationalencyklopedins ordbok där antalen för

färg och metaforer är lika stora för både svart och vit och dels i Svenskt språkbruk där

svart faktiskt har en högre andel metaforiska betydelser än färg. Dock så gäller för alla tre

ordböckerna att antalet metaforiska betydelser för vit är lägre än de för svart.

4.1.2 Betydelse

Min hypotes har i grunden föreställningen att de flesta anser att svart har en negativ

betydelse och vit en positiv. (Ryberg 1991) Därför anser jag att det skulle vara intressant

att se vad de olika ordböckerna har för definition av de enkla orden svart respektive vit,

varvid jag här nedan har gjort en kortfattad sammanställning av dessa definitioner.

Nusvensk ordbok, 1981.

Svart – Förutom betydelsen av färg så betydde det även ”dyster” eller ”mörk” i

utvidgad mening.

Vit – Liksom för svart så fanns det utvidgade betydelser förutom den av färg,

nämligen: ”ofärgad, färglös, ljus, blek, mjölkfärgad, ’blodlös’; ren, oskyldig, skuldlös”.

Nationalencyklopedins ordbok, 1996.

Svart – Det fanns två huvudbetydelser, dels färgen och dels ”olaglig”. Som

underkategorier av färg fanns utvidgade betydelser såsom: ”mycket mörk”, ”ofta som

symbol för sorg”, ”bildligt i uttryck för motgång eller ondska”, ”substantiverat om neger”

och ”om den part i ett schackparti som har de svarta pjäserna”.

Vit – Även här fanns det två huvudbetydelser, färgen och ”som värnar om det

bestående samhället”. Utvidgade betydelser under färg var bland annat: ”som symbol för

renhet och oskuld” och ”fri från alkohol”.

Svenskt språkbruk, 2003.

Svart – Här var de olika betydelsekategorierna likvärdiga med varandra, dvs. det fanns

enbart huvudkategorier och inga underkategorier till skillnad från de andra ordböckerna.
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Betydelserna som fanns var: ”mycket mörk”, ”omoralisk eller olaglig”, ”arg”, ”ledsam”

och ”ondskefull”.

Vit – Förutom färg så fanns bara exemplet ”arbeta vitt”.

Det framgår, i mitt tycke, tydligt att svart har negativa betydelser i alla tre ordböckerna

och vit, i huvudsak, positiva och sammantaget finns det fler olika negativa betydelser av

svart än det finns positiva betydelser för vit.

4.2 Korpusar

På samma sätt som för avsnitt 4.1 så har jag delat in detta avsnitt i två delar. Den första

delen är resultatet av frekvensen av de olika betydelserna i korpusarna och i den andra

delen redovisar jag innebörden av de olika betydelserna.

4.2.1 Frekvens

Min undersökning av korpusarna visar liknande resultat som den av ordböckerna.

Andelen metaforiska betydelser överstiger aldrig andelen betydelser av färg och de

metaforiska betydelserna för vit är alltid lägre än de för svart i alla fyra korpusarna jag

har undersökt.

För sammansättningarna i korpusarna så hade GP04 36 metaforer av totalt 296 olika

ord för svart respektive 5 metaforer av totalt 672 för vit. SVD00 hade 31 av 224 för svart

och 6 av 475 för vit. B I hade 13 av 142 för svart och 2 av 239 för vit. B II hade 18 av 136

för svart och 6 av 231 för vit (Tabell 2).

GP04 Färg Metafor

Svart 260 36

Vit 667 5

SVD00 Färg Metafor

Svart 193 31

Vit 469 6
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B I Färg Metafor

Svart 129 13

Vit 237 2

B II Färg Metafor

Svart 118 18

Vit 225 6

Tabell 2. Förhållandet mellan färg och metafor för sammansättningar i korpusarna.

Jag har enbart tagit med resultatet av sammansättningarna i tabellen ovan och utelämnat

resultatet av de enkla orden svart, svarta, svarte, vit, vita, vite och vitt som jag

sammanställt för sig i tabell 3. Bortsett från svarte och vite där jag har med alla träffarna

så är det bara de 200 första träffarna jag har med för de övriga orden. I likhet med hur jag

gjorde med ordböckerna har jag utelämnat andra betydelser än färg och metafor6 från

uppställningen då de inte är av intresse för den här undersökningen.

GP04 Färg Metafor

Svart 125 75

Svarta 174 26

Svarte 15 14

Vit 195 5

Vita 196 4

Vite 11 0

Vitt 76 18

6 Andra betydelser inkluderar egennamn, betydelsen ’vid/omfattande’ för vitt samt fall då ett ord var på
annat språk än svenska.



17

SVD00 Färg Metafor

Svart 138 62

Svarta 177 23

Svarte 25 9

Vit 181 19

Vita 195 5

Vite 22 2

Vitt 132 21

B I

Svart 187 13

Svarta 181 19

Svarte 35 0

Vit 200 0

Vita 199 1

Vite 39 0

Vitt 115 7

B II

Svart 182 18

Svarta 179 21

Svarte 6 0

Vit 195 5

Vita 192 8

Vite 11 6

Vitt 157 9

Tabell 3. Förhållandet mellan färg och metafor för de enkla orden i korpusarna.

För de enkla orden så uppvisar de liknande förhållande som de sammansatta orden;

betydligt fler metaforiska användningar av svart, svarta och svarte än det var av vit, vita,

vite och vitt. Dessutom, även här i likhet med sammansättningarna, var det fler metaforer

i dagstidningarna (GP04 och SVD00) än i romanerna (B I och B II). Detta har troligen att
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göra med innebörden av den metaforiska betydelsen vilket jag skriver mer om här nedan i

4.2.2.

4.2.2 Betydelse

En stor skillnad mellan dagstidningar och romaner är naturligtvis fokuseringen på

beskrivningen av fakta respektive miljön. En dagstidning har ringa intresse av att

beskriva hur en person var klädd eller vilken färg något föremål har utan är mer

fokuserad på att få fram händelseförlopp och ren fakta. Romaner å andra sidan försöker

ge läsaren en så bra bild som möjligt av miljön och utseendet på saker och personer. På

grund av detta är det naturligt att romanerna har en mycket högre grad av färgbetydelse

för svart och vit än vad dagstidningarna har.7

På liknande sätt är det skillnad på innebörden av de metaforiska betydelserna mellan

dagstidningar och romaner. De två vanligaste förekommande betydelserna av svart i

GP04 och SVD00 var ’olaglig’, som i svart arbetskraft, och ’dyster, sorglig’, som i en

svart dag för … . Samtidigt var de vanligaste betydelserna för vit rena kontraster till svart,

till exempel vit arbetskraft, samt uttrycken svart på vitt (bevis) och svart eller vitt/svart

och vitt oftast i betydelsen ’olaglig/laglig’ men också betydande ’antingen eller’ som i se

situationen i svart eller vitt.

Trots ett kvantitativt mindre antal metaforiska användningar i romanerna B I och B II

hade de en större bredd, dvs. fler olika typer, av betydelser än vad dagstidningarna hade.

För svart så var det även här betydelsen ’dyster, sorglig’ och ’olaglig’ som var vanligast

men också betydelser av ’ondska’ och ’vrede’ förekom frekvent. De olika uttrycken jag

fann för vit var se någon/något i vitögat (möta en fara utan rädsla), vit vecka (alkoholfri

vecka), svart eller vitt (antingen eller), svart på vitt (bevis), kartans vita fläckar

(outforskade områden), en vit lögn (mindre lögn med avsikt att ej skada/såra någon) och

de vita borgararméerna (rojalisterna/de konservativa i oktoberrevolutionen).

Dagstidningarnas metaforer utgörs av ett fåtal, stelnade och allmänt kända uttryck

medan metaforerna i romanerna är mer diversifierade vilket kan förklara varför siffrorna

för metaforer i tabell 2 och 3 är högre i SVD00 och GP04 än i B I och B II. Författare av

7 Det mest förekommande användandet av svart och vit som färg i GP04 och SVD00 var, inte helt oväntat,
för de båda parterna i recensioner av schackpartier.
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romaner har större möjligheter att vara nyskapande i sitt språk och använda olika

liknelser, metaforer och omskrivningar för att få fram en känsla eller en händelse, medan

dagstidningar vill redogöra för händelser i så klara ordalag som möjligt och använder

därför de mer allmänt igenkännbara uttrycken.

Resultatet i denna undersökning visar alltså på att dagstidningar använder sig av ett

stort antal metaforer med en liten variation medan romanerna har ett litet antal metaforer

men en stor variation av dem istället.

Som jag nämnde i avsnitt 3.2 så tog jag, på grund av brist på både tid och plats, bara

med de första 200 träffarna i korpusarna för de enkla orden, vilket innebär att jag

möjligen har missat uttryck som skulle kunna ändra mitt resultat i någon mån. Dock tror

jag inte att en utökad undersökning skulle ändra de generella betydelseförhållandena jag

beskrivit ovan.
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5 Diskussion och slutsatser

I detta kapitel kommer jag att diskutera de resultat jag har fått fram och utifrån den

tidigare forskningen försöka dra slutsatser om huruvida min hypotes kan verifieras eller

bör förkastas. Jag kommer att ta upp exempel från ordböckerna och korpusarna och se

vilka uttryck med vit som kan anses vara positiva och vilka som kan anses vara negativa

eller neutrala. I samband med det kommer jag att jämföra de uttrycken med svart i

enlighet med min hypotes.

5.1 Ordböcker

För ordböckerna visar resultaten på att antalet betydelser av vit är lägre än antalet

betydelser av svart, vilket utgör en utmärkt grund för att det stämmer att den positiva

betydelsen av vit är markerad och därmed enbart förekommer då det finns ett

motsvarande, negativt uttryck för svart. Men naturligtvis måste jag även titta på just

betydelserna av uttrycken och inte bara antalet för att kunna verifiera min hypotes, vilket

är vad jag ska göra här.

För de metaforiska uttrycken med svart så har i stort sett alla en negativ betydelse med

undantag av fyra stycken. Svartna för ögonen, i betydelsen svimma, är förvisso inte

någonting bra men bör snarast ses som en neutral betydelse än antingen positiv eller

negativ. Svart på vitt (bevis) ser jag som neutralt. Här är det hela uttrycket som är en

metafor även om de båda delarna svart och vitt har betydelse av färg. Uttrycket svart och

vitt (kontrast, se verkligheten i svart och vitt, dvs. negativt eller positivt) är i sin helhet

neutralt även om delarna svart och vitt har en negativ respektive positiv betydelse. Svart

is (blixthalka) är inte heller det någonting bra och kan ses som direkt negativt eller

neutralt beroende på hur man tolkar det.8

De övriga uttrycken med svart har betydelsen av till exempel olaglig, som i svartjobb,

svarttaxi och svartbygge, någonting sorgset, dystert eller rent ondskefullt, som i svarta

veckan, svart magi, svarta döden och svartmåla (få någon att framstå som sämre än vad

han eller hon är) och de lite mer obestämbara betydelserna, som i svartsjuk, svarta fåret i

8 Min tolkning av svart is är inte att isen i sig är färgad svart. Mer troligt är då att svart här används för att
beteckna någonting farligt och därmed negativt. En annan förklaring är att svart is är så tunn och
genomskinlig att man kan se den svarta asfalten genom den och därför ger den intrycket av att vara svart.
Dock måste påpekas att jag har inga belägg för någon av dessa förklaringar utan det är min egen tolkning
av uttrycket.
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familjen (någon som inte är som alla andra, onormal, avviker från normen) och

svartepetter (ursprungligen ett kortspel där den som har spader knekt kvar på slutet blir

just svartepetter och därmed förlorar spelet).

Av alla uttrycken för vit jag har hittat i de olika ordböckerna (Bilaga 1) är det bara fyra

av de sammanlagt 21 olika uttrycken jag anser vara ensidigt positiva; nämligen vit, arbeta

vitt, samvetet är vitt som snö och vitalf. För alla fyra finns det ett motsvarande uttryck i

svart med en negativ betydelse: svart, arbeta svart, samvetet är svart som synden/natten

och svartalf. För två av uttrycken, arbeta svart och samvetet är svart som synden/natten,

måste jag påpeka att de faktiskt inte fanns i ordböckerna men däremot i de korpusar jag

undersökt. Som jag nämnde tidigare är ordböckerna inte allomfattande men korpusarna

utgör ett bra komplement till dem.

Enligt min tolkning av betydelsen är det fyra uttryck med vit som är ensidigt negativa.

Vita pesten (tuberkulos), vita plåstret (något som gör varken till eller från, menlös och

obetydlig människa), en vit natt (sömnlös natt) och vit slavhandel (prostitution).

De övriga uttrycken kan ha både positiv, negativ och/eller neutral betydelse beroende

på hur man tolkar dem. En vit lögn, till exempel, kan ses som negativ då det faktiskt är en

lögn men samtidigt positiv då lögnen är i avsikt att inte skada någon. Till skillnad från

engelskan, där uttrycket ”black lie” betyder en lögn med just avsikten att skada någon, så

har vi inte ’svart lögn’ i svenskan vilket skulle kunna förklara varför vit lögn inte, enligt

min hypotes, kan ses som ensidigt positivt då det i sådana fall borde finnas ’svart lögn’

som det motsvarande, negativa uttrycket i svart.

För ordböckernas del finns det alltså ett motsvarande, negativt uttryck i svart för alla

de fyra uttryck med vit som har en positiv betydelse. Det fanns också fyra uttryck med vit

som hade en negativ betydelse vilket innebär att då det finns lika många positiva som

negativa uttryck så borde man kanske se vit som neutralt snarare än positivt. Men

naturligtvis måste jag även gå igenom korpusarna för att se den sammanlagda bilden av

betydelse för vit innan jag kan komma till någon definitiv slutsats.

5.2 Korpusar

I korpusarna fanns det en mängd mer eller mindre definierbara uttryck med vit där många

av uttrycken sammanföll med varandra i betydelsen. Jag ska här reda ut innebörden av de
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olika betydelser jag funnit i korpusarna, dvs. om de har en positiv, neutral eller negativ

betydelse.

För svart såg det likadant ut i korpusarna som i ordböckerna. Endast svartna för

ögonen, svart på vitt och svart eller vitt hade en neutral betydelse medan alla andra

uttryck var negativa i sin betydelse.

De flesta av uttrycken med vit kunde ha olika betydelser beroende på hur man tolkade

dem. Hela uttrycket se sanningen/döden/verkligheten i vitögat till exempel kan ses som

något positivt i och med att man ’bemöter något utan rädsla’ men bara vitögat i sig är

snarare neutralt. Uttrycket har troligen sitt ursprung i att man är så nära något/någon att

man kan se deras ögonvitor. Detta gjorde att jag tvekade mellan om uttrycket skulle vara

färg eller en metafor överhuvudtaget men jag ansåg att det ofta används så pass bildligt

och i utvidgad bemärkelse att det är en metafor.

Svart på vitt i betydelsen ’bevis’ och även vitt brus är båda neutrala medan svart eller

vitt och svart blir vitt ser jag som både negativa och positiva, svart är negativt och vitt

positivt och uttrycken gör en jämförelse dem emellan. Vit har betydelsen ’laglig’ i uttryck

som jobba vitt och vita arbeten och är därmed positiv eftersom den jämförs med

motsvarande uttryck i svart: ”jobba svart” och ”svarta arbeten” vilket överensstämmer

med min hypotes att vit är positivt enbart då det finns ett motsvarande uttryck i svart.

Ett mer obestämbart uttryck är vit flagg. En vit flagg är ofta en symbol för fred eller

för att visa att man vill ha en fredlig förhandling men den används också för kapitulation.

Som symbol för fred är det ett positivt uttryck men användningen av en vit flagg för

kapitulation kan ju ses som både positivt eller negativt beroende på vilken sida man är på

gentemot dem som kapitulerar. Uttrycket ”svart flagg” finns men dock har det inte en

motsvarande betydelse av vit flagg. Främst inom motorsporten används det i betydelsen

körförbud men även andra saker, till exempel felaktiga konsumtionsvaror eller oetiska

företag, kan ”svartflaggas”, dvs. beläggas med förbud att användas eller utöva sitt yrke.

Även om vit flagg ofta kan ses som positivt finns det också negativa konnotationer för

uttrycket vilket innebär att det faller inom ramen för min hypotes.

I en del uttryck tolkade jag att vit hade betydelsen av ’tomhet, innehållslöst’ eller

’något okänt’. Bland annat vit vecka och en vit fläck på kartan räknade jag till denna

grupp. En vit fläck på kartan betyder att ett område är okänt eller outforskat, dvs. det
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finns en ’tomhet’ och samma betydelse av ’tomhet’ kan ses i vit vecka där något som

normalt skulle finnas där inte gör det för ögonblicket (i det här fallet alkohol). Ett

outforskat område har egentligen varken en positiv eller negativ betydelse utan snarare en

neutral medan en vecka fri från alkohol borde ses som positivt. Dock så har båda

uttrycken betydelsen av att det är en avvikelse från det normala, vilket kan jämföras med

svarta fåret i familjen, och ger dem därmed en negativ innebörd. Vita Bandet (en kvinnlig

nykterhetsorganisation) har troligen en sammankopplad betydelse med vit vecka men det

är ju egentligen ett egennamn och därför är det tveksamt att det har någon metaforisk

betydelse överhuvudtaget.

Två uttryck som stack ut lite från mängden på grund av betydelsen var vit elefant och

vite riddaren. Det första, vit elefant, har otvetydigt en negativ betydelse. Jag har tyvärr

inte lyckats hitta någon bra definition på svenska men det engelska uttryckets definition

lyder:

A burdensome or costly possession (from the story that the kings of Siam were accustomed

to make a present of one of these animals to courtiers who had rendered themselves

obnoxious, in order to ruin the recipient by the cost of its maintenance). Also, an object,

scheme, etc., considered to be without use or value. (The Oxford English Dictionary 1989)

Som en metaforisk användning av det enkla ordet vite så finns det i SVD00 uttrycket

vite riddaren. Betydelsen av detta uttryck kan närmast tolkas som ’någon som kommer

till någons räddning eller undsättning’. Detta uttryck kan jag inte se som annat än positivt

och då det inte finns något motsvarande negativt i svart, förvisso finns ”svarte riddaren”

men inte med motsvarande betydelse, så skulle vite riddaren motsäga min hypotes att vit

bara är positiv om det finns ett motsvarande ord i svart.

För att sammanfatta så fanns det i korpusarna ett flertal uttryck för vit med en positiv

innebörd och alla, med undantag av vite riddaren, hade en negativ motsvarighet i svart.

Det fanns även ett uttryck för vit som hade en negativ innebörd, medan betydelsen av de

resterande kunde växla beroende på hur man tolkar dem.
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5.3 Avslutning

Med undantag av ett uttryck, vite riddaren, visar alla resultat jag har kommit fram till i

ordböckerna och korpusarna på att i de ord och uttryck då vit har en positiv betydelse

finns det även ett motsvarande, negativt ord eller uttryck i svart. Däremot finns det en

uppsjö av uttryck för svart som är negativa utan ett motsvarande, positivt uttryck i vit.

Detta visar att Greenbergs teorier om markering ger en bra förklaring till förhållandet

mellan positiva och negativa betydelser av svart och vit. Den negativa betydelsen av svart

kan existera utan att det finns en motsvarande, positiv betydelse av vit. Den positiva

betydelsen av vit däremot finns bara då det även finns en motsvarande, negativ betydelse

av svart, återigen med undantag för vite riddaren. Detta borde tyda på att den negativa

betydelsen av svart kan ses som omarkerad och den positiva betydelsen av vit som

markerad.

Jag har i mina diskussioner inte tagit upp alla uttryck jag har hittat utan bara tagit

något enstaka exempel på vardera av de olika betydelserna. Med andra ord har jag inte

skrivit ut både göra svarta jobb vita och vit eller svart anställning utan bara haft med ett

exempel för betydelsen av svart som olaglig och vit laglig. Det fanns drygt 70 liknande

träffar varav cirka 50 var svart eller vitt, där svart då var negativt och vit positivt.

Är då den vite riddaren, sin betydelse till trots, det uttryck som falsifierar min hypotes

eller är det det berömda undantaget som bekräftar regeln? Hur det än förhåller sig så är

det ett uttryck som inte passar in i min hypotes så som den är formulerad vilket då

innebär att min hypotes inte stämmer. Men eftersom allting annat jag har kommit fram

till i min undersökning verifierar hypotesen så kanske den inte bör förkastas helt och

hållet utan fortsätta att ses som en bra grundteori för förhållandet mellan positiva

respektive negativa betydelser för svart och vit, speciellt då uttrycket vite riddaren bara

utgör cirka 1,5 % av det totala antalet positiva uttryck i vitt.

De positiva och negativa betydelserna jag har redovisat och diskuterat i denna uppsats

är definierade utifrån min egen språkliga intuition. Dock är jag övertygad om att min

intuition sammanfaller med majoriteten av det svenska folket och att en likadan

undersökning troligen genererar ett liknande resultat och ser gärna att det görs, oavsett

resultat.
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För vidare forskning skulle det vara intressant att se en etymologisk bakgrund av

betydelser och konnotationer till svart och vit och kanske också en jämförelse med hur

det ser ut i andra språk runt om i världen. Det kanske går att se om det finns något

samband med ursprunget till ordet och dess metaforiska betydelse och om de uppvisar

liknande förhållande i andra språk som jag har visat i denna uppsats. Det skulle också

vara av intresse att se hur vi använder andra färger som metaforer i olika ord, uttryck och

idiom som till exempel: vara blåögd, se rött, vara på grön kvist eller ligga brunt till. Vad

har de för ursprung, betydelse och finns det något samband mellan vilken färg som

används och vad uttrycket betyder? Kan man även här se om de har en negativ eller

positiv betydelse?

Enligt Greenberg (se kapitel 2) finns det dimensionsadjektiv som kan ses som

markerade och omarkerade, vilket också är fallet i svenskan. De omarkerade är, till

exempel, storleken, bredden, längden och djupet medan de markerade är litenheten,

smalheten, kortheten och grundheten. Finns det något samband med suffixet ”-heten” och

att orden är markerade? Kan det vara så att vi har mer utvecklade former av ord som är

omarkerade jämfört med ett enkelt suffix för de markerade?

Dessa är naturligtvis bara några av de frågor som kan utgöra grund för vidare

forskning. Jag är säker på att det finns fler aspekter som är värda att utreda och ser med

spänd förväntan fram emot kommande undersökningar.
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Förord till bilagorna

Bilaga 1 är en sammanställning över alla olika metaforiskt använda ord, uttryck och

sammansättningar jag fann i de ordböcker jag har använt mig av. För enkelhetens skull

har jag inte tagit med alla böjningar och efterled för en del ord utan bara tagit med

grundordet och då lagt till ”+senare led” efter ordet.

Bilagorna 2 till 5 är över de korpusar jag har använt i min undersökning. Antalet

träffar inom parantes efter svart och vit är det totala antalet träffar av både de enkla orden

och sammansättningarna. Under det har jag listat de träffar som hade en metaforisk

betydelse av sammansättningarna och deras antal, samt de enkla orden som jag redovisat

separat under sammansättningarna. För de enkla orden så har jag tagit bort eventuella

andra betydelser än de för färg respektive metaforer då de är irrelevanta för min

undersökning. Liksom för Bilaga 1 så har jag endast listat grundorden och lagt till

”+senare led” eller ”+böj.” i de fall där det har varit relevant. Så ”Svartsjuk- +senare led”

i GP04 till exempel, inkluderar både svartsjuk, svartsjuka, svartsjukedrama och liknande

böjningar och sammansättningar.
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Bilaga 1

Ordböcker
Svart

Svart
Svartabörs- +senare led
Svartalf
Svarta döden
Svartepetter
Svartfot
Svartjobb- +senare led
Svartkonst- +senare led
Svartlista/svartlistning
Svartmåla/svartmålning
Svartsjuk- +senare led
Svartsyn- t
Svarttaxi
Svartåkare
Svartbild
Svartskådare
Svartna för ögonen
Svarta fåret i familjen
Svart på vitt
Svart humor
Svart magi
Svart och vitt
Svart is
Svarta veckan
Svartbygge -affärer -pengar -jobba

-marknad

Vit

Vit
Vitbok
Arbeta vitt
Vita fläckar på kartan
Vit flagga
Göra svart till vitt
Vita Bandet
Vita pesten
Vita plåstret
En vit natt
Vita äktenskap
Vita (konservativ, antiradikal / rojalisterna

i Ryska revolutionen)
Se ngn/sanningen/döden i vitögat
Vit vecka
Svart på vitt
Vit lögn
Vit slavhandel
Vit (som värnar om det bestående

samhället)
Samvetet är vitt som snö
Vitalf
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Bilaga 2

GP04
Svart (totalt 298 träffar)

1220 svart
1302 svarta
8 svartabörs- +senare led
1 svartanställda
21 svartarbete- +senare led
5 svartare
14 svartaste
1 svartat
1 svartbetalning
1 svartbok
76 svartbygge- +senare led
1 svartcigg
7 svarte petter
15 svartfiske
2 svartflagg
1 svartfot
5 svartförsäljare -ning
12 svarthandel
1 svarthumor
1 svartis
80 svartjobb
9 svartklubb
3 svartkonst
1 svartkrog
1 svartköp
20 svartlista
5 svartmarknad
24 svartmåla-d
4 svartmäklare
1 svartmärkt
1 svartputtra
10 svartrock
113 svartsjuk- +senare led
3 svartslakt
18 svartsprit
7 svartstädning
14 svartsyn
31 svarttaxi

Svart (första 200 träffarna)
Färg Metafor
125 75

Svarta (första 200 träffarna)
Färg Metafor
174 26

Svarte (totalt 66 träffar)
Färg Metafor
15 14

Vit (totalt 675 träffar)

1088 vit
1581 vita
675 vitt
2 vitare
13 vitbok
4 vithet
1 vittvättad
11 vitögat

Vit (första 200 träffarna)
Färg Metafor
195 5

Vita (första 200 träffarna)
Färg Metafor
196 4

Vite (totalt 163 träffar)
Färg Metafor
11 0

Vitt (första 200 träffarna)
Färg Metafor
76 18
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Bilaga 3

SVD00
Svart (totalt 226 träffar)

975 svart
1248 svarta
3 svartabörshandel- +senare led
2 svartalfer
9 svartarbeta- +senare led
6 svartare
2 svartast
14 svartaste
11 svartbygge +böj.
3 svartepetter
1 svartflagg
11 svarthandel +böj.
47 svartjobb +böj.
2 svartklubb
3 svartkonst –närer
3 svartkontrakt
13 svartlista +böj.
1 svartlägenhet
3 svartlön +böj.
1 svartmarknad
28 svartmåla +böj.
3 svartnade
1 svartnar
1 svart-och-vitt-perspektivet
1 svartrock
91 svartsjuk +böj.
13 svartsprit +böj.
15 svartsyn +böj.
20 svarttaxi +böj.
8 svartvit
11 svartvita
4 svartvitt
2 svartväxlare /-växling

Svart (första 200 träffarna)
Färg Metafor
138 62

Svarta (första 200 träffarna)
Färg Metafor
177 23

Svarte (totalt 39 träffar)
Färg Metafor
25 9

Vit (totalt 478 träffar)

536 vit
1569 vita
512 vitt
1 vitaste
30 vitbok –en
1 vitgardister
7 vithet
4 vitheten
5 vitögat

Vit (första 200 träffarna)
Färg Metafor
181 19

Vita (första 200 träffarna)
Färg Metafor
195 5

Vite (totalt 75 träffar)
Färg Metafor
22 2

Vitt (första 200 träffarna)
Färg Metafor
132 21
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Bilaga 4

B. romaner I
Svart (totalt 144 träffar)

915 svart
1312 svarta
5 svartabörs +böj.
2 svarta-maja
2 svartaste
1 svartfötter
1 svartheten
1 svartlistar
1 svartmåla
11 svartnade
1 svartnar
1 svartnat
201 svartsjuk +böj.
1 svartsyn
1 svartväxlade

Svart (första 200 träffarna)
Färg Metafor
187 13

Svarta (första 200 träffarna)
Färg Metafor
181 19

Svarte (totalt 36 träffar)
Färg Metafor
35 0

Vit (totalt 242 träffar)

582 vit
1316 vita
492 vitt
1 vitlögner
7 vitögat

Vit (första 200 träffarna)
Färg Metafor
200 0

Vita (första 200 träffarna)
Färg Metafor
199 1

Vite (totalt 40 träffar)
Färg Metafor
39 0

Vitt (första 200 träffarna)
Färg Metafor
115 7
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Bilaga 5

B. romaner II
Svart (totalt 138 träffar)

590 svart
880 svarta
1 svartabörsaffärer
1 svartalfer
1 svartare
4 svartaste
1 svartfot
2 svartis (svartsjuk)
2 svartjobb
1 svartkantade
3 svartkonsterna
1 svartliga
2 svartlistade -ning
2 svartmålaren
6 svartnade
3 svartnar
1 svartnat
126 svartsjuk +senare led
1 svartstämplade
10 svartsyn +böj.

Svart (första 200 träffarna)
Färg Metafor
182 18

Svarta (första 200 träffarna)
Färg Metafor
179 21

Svarte (totalt 13 träffar)
Färg Metafor
6 0

Vit (totalt 244 träffar)

391 vit
892 vita
314 vitt
1 vitan
1 vitaste
1 vitbok
3 vitmenad -e
1 vitskimrande
5 vitögat

Vit (första 200 träffarna)
Färg Metafor
195 5

Vita (första 200 träffarna)
Färg Metafor
192 8

Vite (totalt 20 träffar)
Färg Metafor
11 6

Vitt (första 200 träffarna)
Färg Metafor
157 9


