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Sammanfattning	
I detta arbete undersöks sökverktyget Ngram Viewer och dess ryska delkorpus, innehållande 

totalt drygt 67 miljarder ord från närmre 600 000 böcker, utgivna mellan 1607 och 2009.  

Arbetet består av tre huvudsakliga delar; en översiktligt jämförande undersökning av andra 

ryskspråkiga korpusar, därefter en mindre litteraturstudie av tidigare forskning genomförd 

med hjälp av den ryska delkorpusen i Ngram Viewer och slutligen egna tester och 

pilotundersökningar av densamma. Syftet med uppsatsen är framförallt att undersöka Ngram 

Viewers möjligheter och begränsningar i en större kontext av korpusforskning. Pilotstudierna i 

Ngram Viewer fokuserar framförallt på relationen mellan begreppen русский och российский 

(och därmed indirekt förhållandet mellan Русь och Россия ), bland annat genom jämförelse 

med tidigare studier (Griščenko, 2013, 2014a). 

En av de viktigaste insikterna från arbetets första två delar är korpusens bristande funktioner 

vad gäller hantering av skrivtecken som avskaffades vid den ryska stavningsreformen 1917. 

Pilotundersökningarna i arbetets tredje del avgränsas därför främst till material från åren 

1900–2008. Att de lingvistiska annotationerna i korpusen uteslutande är automatiskt 

genererade samt att man inte har direkt tillgång till korpusens källmaterial utgör också viktiga 

faktorer som begränsar Ngram Viewers användningsområde.  
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Резюме	
В этой работе изучается корпус и инструмент Google Books Ngram Viewer и как можно 

использовать корпус для исследования исторических изменений русского языка. 

Русский подкорпус Ngram Viewer содержит около 67 миллионов слов из почти 600 000 

книг, изданных 1607–2009 гг. 

 

Исследование состоит из трех частей. В первой части сравнивается Ngram Viewer с 

другими корпусами русского языка. Во второй части предлагается обзор научной 

литературы относительно Ngram Viewer, и его русского подкорпуса. В третьей части 

приводятся собственные пилотажные исследования с помощью Ngram Viewer. Прежде 

всего, рассматривается использование слов русский и российский, в частности, по 

сравнению с исследованиями Грищенко 2013 и 2014а. 

 

Мы пришли к выводу, что Ngram Viewer в первую очередь может быть использован как 

инструмент количественного анализа русского языка 20-ого и 21-ого веков. По 

техническим причинам корпус оказался менее полезным для изучения более древних 

текстов (до орфографической реформы 1917 г.). 

 

  



5 
 

Innehåll	
1. SYFTE ................................................................................................................................................... 7 

1.1 Frågeställning ................................................................................................................................ 7 

1.2 Disposition ..................................................................................................................................... 7 

2. INLEDNING OCH TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER ............................................................................. 8 

2.1 Ngram Viewers uppkomst ............................................................................................................. 8 

2.2 Big Data och ”Kulturomik”............................................................................................................. 9 

3. MATERIAL OCH METOD ..................................................................................................................... 10 

4. RYSKSPRÅKIGA KORPUSAR – EN ÖVERSIKT ....................................................................................... 12 

4.1 Urval ............................................................................................................................................ 12 

4.2 Allmänt om Ngram Viewer .......................................................................................................... 13 

4.2.1 Sökverktyget ......................................................................................................................... 15 

4.2.2 Utveckling av Ngram Viewer under åren 2011–2014 .......................................................... 16 

4.3 НКРЯ – den nationella ryska språkkorpusen, i jmf. med Ngram Viewer .................................... 19 

4.4 Tübingenkorpusen ....................................................................................................................... 20 

4.5 Integrum ...................................................................................................................................... 21 

4.6 Ryska korpusar – jämförelse av storlek och innehåll .................................................................. 22 

5. TIDIGARE FORSKNING MED NGRAM VIEWER (RYSKA KORPUSEN) ................................................... 22 

5.1 Urval av tidigare studier .............................................................................................................. 22 

5.1.1 Antonenko (2011) ................................................................................................................. 23 

5.1.2 Etkind (2012) ........................................................................................................................ 24 

5.1.3 Bochkarev et al. (2012) ......................................................................................................... 24 

5.1.4 Uz (2014) .............................................................................................................................. 24 

5.1.5 Gibbs & Cohen (2011) .......................................................................................................... 24 

5.1.6 Meščerjakova & Bočarov (2014) samt Morozova & Mišlanova (2014) ................................ 25 

5.1.7 Košarnaja & Maslov (2013) .................................................................................................. 26 

5.2 Ytterligare användningsområden för Ngram Viewer .................................................................. 26 

5.3 Tidigare forskning – sammanfattning .......................................................................................... 27 

6. TEST AV RYSKA KORPUSEN I NGRAM VIEWER .................................................................................. 28 

6.1 Stavningsreformers påverkan ..................................................................................................... 28 

6.2 Stickprov av rådatafil ................................................................................................................... 29 

6.3 Testresultat – identifierade begränsningar (och utvecklingspotential) ...................................... 30 

6.3.1 Begränsningar i textmaterialet: ............................................................................................ 30 

6.3.2 Begränsningar i sökverktyget: .............................................................................................. 30 



6 
 

7. EGNA PILOTUNDERSÖKNINGAR ........................................................................................................ 31 

7.1 Några generella sökparametrar .................................................................................................. 31 

7.2 Pilotstudie 1: Русский och Российский ....................................................................................... 32 

7.2.1 Bakgrund .............................................................................................................................. 32 

7.2.2 Test: maskulinum (nominativ) .............................................................................................. 33 

7.2.3 Alla böjningsformer .............................................................................................................. 37 

7.2.4 ”Sammanfallande” substantiv? ............................................................................................ 42 

7.3 Pilotstudie 2: Российский язык? ................................................................................................. 42 

7.3.1 Kartläggning av fraser ........................................................................................................... 43 

7.4 Förslag på fler pilotstudier .......................................................................................................... 46 

8. AVSLUTANDE KOMMENTARER .......................................................................................................... 47 

8.1 Andra korpusar och tidigare studier............................................................................................ 47 

8.2 Egna tester och pilotstudier ........................................................................................................ 47 

8.3 Framtida utveckling av Ngram Viewer ........................................................................................ 48 

LITTERATUR OCH KÄLLOR ...................................................................................................................... 49 

BILAGOR ................................................................................................................................................ 54 

 

 

 

 

 

  



7 
 

1.	SYFTE	
För studier av det ryska språket finns en rad resurser i form av språkkorpusar och databaser 

med varierande innehåll och funktioner. Då en specifik korpus och dess sökverktyg inte är 

den andra lik, är det av stor vikt för att nå goda resultat med en specifik studie, att valet av 

korpus är så relevant och genomtänkt som möjligt för den tilltänkta undersökningen. I detta 

arbete avser jag undersöka ett relativt nytt tillskott bland tillgängliga korpusar, närmare 

bestämt Google Books Ngram Viewer (hädanefter Ngram Viewer). Eftersom Ngram Viewer 

innehåller delkorpusar på flera olika språk är dess sökverktyg är tänkta att fungera för 

samtliga av dessa språk. Därför vore det intressant att, beaktat korpusens innehåll och 

funktioner, undersöka vad den ryska delkorpusen skulle kunna tillföra i studier av ryska 

språket. 

 

1.1	Frågeställning	
Då ovanstående ambition är väldigt bred och det inte är möjligt att undersöka den ryska 

delkorpusens samtliga innehåll och funktioner inom ramen för en magisteruppsats, har jag 

valt att genomföra några testsökningar och pilotstudier i Ngram Viewer:s ryska delkorpus för 

att försöka komma närmare svaret på följande fråga: 

 

Eftersom sökverktygen och de lingvistiska annoteringarna i Ngram Viewer är utformade för 

att passa 8 olika språk, hur väl fungerar dessa verktyg och hur korrekta är annoteringarna i 

den ryska delkorpusen? 

 

1.2	Disposition	
Arbetets teoretiska utgångspunkter beskrivs i avsnitt 2. För att bilda mig en större 

förförståelse inför mina pilotstudier och sätta in dem i en större kontext har jag valt att först 

belysa Ngram Viewer från två andra perspektiv, vilka beskrivs närmare i metodkapitlet, 

avsnitt 3. Kortfattat består de av följande: 

 

1. Ngram Viewers uppkomst och utveckling samt översiktlig jämförelse med ett urval 

andra ryskspråkiga korpusar (avsnitt 4) 

2. Litteraturstudie kring tidigare forskning med Ngram Viewer (avsnitt 5) 
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Först därefter (i avsnitt 6 och 7) genomför jag testsökningar och pilotstudier i Ngram Viewers 

ryska delkorpus, för att sedan avsluta med mina slutsatser och reflektioner i avsnitt 8. 

 

Genom dessa steg hoppas jag skapa en tydligare bild av hur man i framtida forskning skulle 

kunna använda Ngram Viewer. 

2.	INLEDNING	OCH	TEORETISKA	UTGÅNGSPUNKTER	
De senaste decenniernas digitalisering av stora textmassor såsom böcker, tidningar, tidskrifter, 

rapporter etc., i kombination med utvecklingen av dataprogram för uppmärkning av 

lingvistisk information – s.k. annotering – har inneburit många nya möjligheter för den 

språkforskning som ägnar sig åt såväl kvalitativ som kvantitativ analys av de ord, fraser, 

uttryck o.s.v. som förekommer i ett visst språk och hur språket varierar mellan olika tider och 

platser. Denna så kallade korpusforskning är inget nytt i sig, men har underlättats avsevärt 

tack vare den snabba teknikutvecklingen (Lagerholm 2010, 48–54). 

 

2.1	Ngram	Viewers	uppkomst	
I slutet av 2010 presenterade en grupp forskare knutna till Harvard University och 

Massachusetts Institute of Technology ett nytt verktyg för att mäta språkliga förändringar 

över tid. I artikeln Michel et al. 2011 som publicerades i vetenskapstidskriften Science 

beskrivs möjligheterna att med hjälp av den så kallade "big data" som samlats in genom 

Google Books-projektet kunna studera innehållet i stora textmassor år för år, i huvudsak från 

år 1800 till 2008. Sedan den ursprungliga artikeln skrevs har den tillgängliga databasen 

utökats med texter skapade fram till år 2012. Genom senare arbeten av Lin et al. 2012 och 

Mann et al. 2014 har man också utökat textmängden från tiden före år 1800 samt utvecklat 

möjligheterna att göra olika typer av sökningar i korpusen, vilket också beskrivs närmare i 

senare avsnitt av denna uppsats. År 2013 gav upphovsmakarna bakom det ursprungliga 

prototypverktyget ut den populärvetenskapliga boken ”Uncharted – Big Data as a lens on 

human culture”, där de utvecklar sin syn på hur verktyget kan användas för att kvantifiera 

historiska förändringar med hjälp av den metod de själva valt att kalla ”culturomics” (Aiden 

& Michel 2013, 22), eller ”kulturomik” på svenska. 
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2.2	Big	Data	och	”Kulturomik”	
Begreppet kulturomik bör betraktas i en bredare kontext, sammanhängande med de mer 

välkända begreppen big data och digital humaniora. Dessa begrepp som också vunnit mark 

under det senaste decenniet, handlar om de nya forskningsmöjligheter som öppnats i och med 

digitalisering av en rad olika resurser som tidigare endast var tillgängliga i fysisk form och 

ofta krävde en manuell och tidsödande bearbetning. Nyberg (2014) beskriver hur detta 

uppfattats som en förskjutning av fokus från kvalitativa till mer kvantitativa metoder, men att 

motsättningarna inte bör överdrivas och att man istället bör koncentrera sig på att hitta 

angreppssätt där de kvalitativa och kvantitativa metoderna kompletterar varandra.  

 

Kulturomik som begrepp kan sägas ha myntats delvis genom den första artikeln om Ngram 

Viewer. Forskarna som står bakom detta verktyg har även byggt upp en webbsida1, där de i 

större detalj förklarar vad Ngram Viewer är, men också försöker utveckla sina idéer och 

tankar om kulturomik. De är tydliga med att det är långt ifrån en rent lingvistisk vetenskap 

och att alla som försöker använda denna metodologi inom lingvistiken bör vara medvetna om 

denna skillnad. Enkelt förklarat skriver de att kulturomiken har som mål att digitalisera data 

om kultur i en eller annan bemärkelse för att kunna göra storskaliga analyser av densamma. 

Då jag genom mitt arbete i denna uppsats ämnar behandla både lingvistiska och kulturella 

aspekter av det ryska språket är detta en viktig poäng; språkvetenskapliga analyser med hjälp 

av Ngram Viewer bör göras med stor försiktighet och eftertanke samt genom jämförelse med 

andra verktyg för att undvika förhastade slutsatser, eftersom kulturomik är en metod som 

ännu befinner sig i sin linda och förhoppningsvis kan förbättras avsevärt genom att forskare 

från olika såväl tekniska som humanistiska discipliner arbetar ännu tätare tillsammans.  

 

Även om begreppet myntades för bara ett fåtal år sedan så genomförs också i Sverige redan 

forskning för att utveckla metoder och verktyg inom området kulturomik. Ett större projekt 

finansierat av Vetenskapsrådet genomförs av data- och språkteknologiforskare vid Lunds 

universitet, Göteborgs universitet samt Chalmers tekniska högskola. Projektet kallas Mot 

kunskapsbaserad storskalig kunskapsutvinning ur svensk text2 och syftar bland annat just till 

en djupare förståelse om hur man kan utvinna kunskap ur stora digitaliserade textmassor. 

 

                                                            
1 www.culturomics.org 
2 http://spraakbanken.gu.se/swe/kulturomik 
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Projektet har hittills bidragit med ett antal artiklar, och vid Språkbanken på Göteborgs 

universitet finns ett korpusverktyg kallat Korp,3 där man på liknande sätt som i Ngram Viewer 

kan söka på ords frekvens i svenskspråkiga textsamlingar och därigenom försöka dra 

slutsatser om språkliga och kulturella förändringar. Borin & Johansson (2014) beskriver 

behovet av att vidareutveckla denna typ av metoder och verktyg, och samtidigt utmaningarna 

med att försöka förena dessa kvantitativa metoder utan att åsidosätta mer kvalitativt inriktade 

forskningstraditioner inom till exempel humaniora. Detta uttrycks även på ett liknande sätt på 

www.culturomics.org, där det konstateras att dessa nya kvantitativa metoder kan vara en källa 

till att hitta flera och kanske oväntade ingångar till mer kvalitativa studier, snarare än att 

kulturomik på något sätt skulle kunna ersätta närläsning av texter. 

 

Förutom i forskarvärlden kan nämnas att varianter på kulturomik också dykt upp i populära 

former på grund av sin tillsynesvarande lättillgänglighet. Här kan nämnas t.ex. New York 

Times verktyg Chronicle, där man kan frekvenssöka ord och fraser som förekommit i 

tidningens nyhetsbevakning från år 1850 och framåt. Ett annat exempel som skulle kunna ha 

varit väldigt intressant för kultur- och språkstudier var ryska Yandex sökverktyg Pulse of the 

blogosphere / Пульс блогосферы,4 som startades 2007 och där man kunde undersöka 

populariteten för olika samtalsämnen i den ryska bloggvärlden.  Verktyget lades dock tyvärr 

ner då det enligt uppgift inte nådde önskad popularitet. 

 

Ytterligare ett verktyg liknande Ngram Viewer är den söktjänst som finns tillgänglig via den 

ryska nationella korpusen, Национальный корпус русского языка (hädanefter НКРЯ). Med 

hjälp av detta verktyg på НКРЯs webbplats kan man få grafer med ords frekvens uppritade 

genom sökningar i huvudkorpusen. 

3.	MATERIAL	OCH	METOD	
Eftersom jag intresserar mig för metoden kulturomik, men också inser att denna metod 

fortfarande är relativt outvecklad, kommer mitt eget fokus – vilket också framgår av syftet 

ovan – att ligga på att vidga synen på möjligheterna med verktyget Ngram Viewer, snarare än 

att direkt hoppas på några nya språkliga eller kulturella upptäckter. 

 

                                                            
3 http://spraakbanken.gu.se/korp/  
4 https://blogs.yandex.ru/pulse/ 
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Först studerar jag manualer och liknande material om Ngram Viewer, för att få en djupare 

förståelse för dess funktioner och innehåll. En förutsättning för att verkligen kunna tolka de 

resultat man får genom att använda sig av en språkkorpus är att man har en ingående 

förståelse för verktyget i sig och därmed undviker att tillskriva verktyget alltför stor – eller för 

den delen för liten – relevans, eller når feltolkningar och förhastade slutsatser. I denna del av 

undersökningen försöker jag sätta in den ryska korpusen på Ngram Viewer i en större kontext. 

Detta gör jag genom att studera ett urval litteratur på ämnet korpusforskning och i relation till 

Ngram Viewer översiktligt granska andra befintliga resurser i form av kända (och tillgängliga) 

ryska korpusar. Flera artiklar har publicerats på senare år där man försökt göra en aktuell 

beskrivning och jämförelse av några av de största och vanligaste ryskspråkiga korpusarna. 

Forskningsområdet är långt ifrån statiskt, och de mest använda korpusarna utvecklas ständigt 

med nya texter och nya funktioner, vilket gör att artiklar som försöker göra jämförelser mellan 

dessa olika resurser, relativt snabbt blir inaktuella. I min översikt har jag utgått från en rad 

relativt färska artiklar och sedan kompletterat dessa med de senaste uppgifterna från de 

aktuella resursernas webbportaler i den utsträckning det varit möjligt. Eftersom resurserna 

ständigt utvecklas har jag försökt hålla jämna steg med utvecklingen, och jag har därför 

behövt uppdatera uppgifter under arbetets gång. Jag har också i så stor utsträckning som 

möjligt försökt hitta aktuella fakta från februari 2016 för att kunna göra en så rättvis 

jämförelse som möjligt.  

 

Därefter, i den andra delstudien, försöker jag genom sökning i elektroniska biblioteksresurser 

som är tillgängliga vid Uppsala respektive Lunds universitet samt Google Scholar och 

Academia.5 genomföra en mindre litteraturstudie för att skapa mig en bild av i vilken 

utsträckning studier inom det ryska/slaviska ämnesområdet redan har genomförts med hjälp 

av Ngram Viewer, och i förekommande fall vilka typer av studier det rör sig om. Detta är 

också, likt det första steget, tänkt att bidra till insikter om hur Ngram Viewer kan användas för 

att pilotstudierna i undersökningens tredje del ska bli så välgrundat som möjligt. 

 

I det tredje steget tittar jag på ett stickprov ur en av korpusens rådatafiler samt genomför ett 

antal testsökningar och pilotstudier i Ngram Viewer för att bilda mig en 

förstahandsuppfattning om korpusens och verktygets användbarhet. Genom 

pilotundersökningarna i detta tredje steg vill jag samtidigt ta tillfället i akt att undersöka några 

                                                            
5 www.academia.edu  
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fenomen i det ryska språket som intresserar mig närmare och som skulle kunna utgöra 

öppningar till större framtida undersökningar av långsiktiga utvecklingstrender i det ryska 

språket. Huvudskaligen kommer pilotstudierna undersöka förekomster av begreppen русский 

resp. российский under åren 1900–2008. Det var ursprungligen en fundering kring hur dessa 

begrepp använts genom tiderna, och kanske framförallt i modern tid, som gjorde att jag fick 

upp ögonen för Ngram Viewer som ett verktyg för att kunna fördjupa mig i dessa frågor.  

 

Då samtliga tre delar av undersökningen i huvudsak rör sig kring Ngram Viewer och avser 

skapa en större förståelse för densamma, har de tre delundersökningarna i stor utsträckning 

kommit att utföras parallellt, snarare än följande på varandra, för att slutsatserna från 

respektive del skulle komma undersökningen som helhet till godo i så stor utsträckning som 

möjligt. För tydlighetens skull presenteras dock de tre delarna i huvudsak var för sig i 

framställningen nedan. 

4.	RYSKSPRÅKIGA	KORPUSAR	–	EN	ÖVERSIKT	

4.1	Urval	
En föregångare till dagens moderna ryska språkkorpusar kan sägas vara den databas som 

bland annat L. N. Zasorinas frekvensordbok bygger på. Frekvensordboken, som trycktes i 

slutet av 1970-talet, bidrog till att bana vägen för den terminologi och metodik som används i 

korpuslingvistik än idag (Zacharov 2013, 1). En annan föregångare som varit i bruk länge är 

Uppsalakorpusen, se bl.a. Lönngren 1993. Denna korpus är en textsamling på totalt en miljon 

ord som sammanställdes bland annat för att skapa en frekvensordbok, Частотный словарь 

современного русского языка. Uppsalakorpusen består av ungefär 600 texter av lika delar 

skönlitteratur och sakprosa. Korpusen var tänkt att representera det samtida ryska språket och 

innehåller huvudsakligen texter från senare halvan av 1900-talet (ca 1960–89). Materialet 

finns idag tillgängligt elektroniskt via Uppsala universitets webbplats, men verkar inte vara 

sökbart via något verktyg, utan finns endast i råformat. Dock ingår materialet från 

Uppsalakorpusen även i НКРЯ samt Tübingenkorpusen, där man kan söka i materialet online, 

mer om detta nedan. 

 

Ryskspråkiga korpusar som är allmänt nåbara på elektronisk väg förefaller vara en relativt ny 

företeelse. De som är tillgängliga på internet började skapas strax före eller runt senaste 

sekelskiftet (Reznikova et al. 2005, 31). Tre av de mest kända ryska korpusarna som uppstod 
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under den här tiden och som nämns både av Reznikova & Kopotev (2005) och Mustajoki 

(2006, 50) förefaller vara НКРЯ, Helsingforskorpusen (ХАНКО) samt Tübingenkorpusen 

(som huvudsakligen bygger på Uppsalakorpusen och annat insamlat material). Tidigare 

arbeten, såsom den nyss nämnda Uppsalakorpusen och andra samlingar har förstås också varit 

betydelsefulla för korpuslingvistiken, men det var först med datoriserings- och 

onlinemöjligheterna som ryska korpusar blev dels mer användbara och dels mer tillgängliga 

för en större krets av forskare och allmänheten, enligt Reznikova & Kopotev (2005, 32). En 

resurs med en annan konstruktion är massmediedatabasen Integrum som inte är skapad med 

en lingvistisk metodik och saknar lingvistiska annotationer, men som ändå kan användas 

mycket inom detta forskningsområde, vilket bland andra Mustajoki (2006) visar. 

 

I sammanhanget kan också nämnas initiativ att skapa diakrona korpusar, såsom t.ex. RRuDi, 

utvecklad vid Regensburgs universitet (Meyer 2005) samt Manuskript, skapad av forskare vid 

Udmurtiens statliga universitet.6 

 

Nedan presenteras ett urval av ovan nämnda korpusar lite närmare. Inledningsvis beskrivs 

Ngram Viewer, som ju står i centrum i det här arbetet, följt av kortare beskrivningar av 

НКРЯ, Tübingenkorpusen samt Integrum. Jag har valt just dessa tre eftersom dessa förefaller 

vara de som nämnts oftast i de artiklar om rysk korpuslingvistik som jag läst. Avslutningsvis i 

kapitlet jämförs dessa korpusar översiktligt gentemot just Ngram Viewer. 

 

4.2	Allmänt	om	Ngram	Viewer	
Som beskrivs inledningsvis har Ngram Viewer varit ett tillgängligt verktyg sedan slutet av 

2010, då det presenterades online i tidskriften Science av Michel et al. (publicerad i 

pappersversion januari 2011) och i samband med detta även lanserades via Google Books 

hemsida.7 Ngram Viewer presenterades då som ett verktyg för att kvantitativt kunna studera 

trender i språk och kultur genom över fem miljoner digitaliserade böcker med totalt drygt 

femhundra miljarder ordförekomster.  

 

Korpusens material är hämtat från de böcker som digitaliserats genom Google Books-

projektet och innehåller delkorpusar på engelska, franska, spanska, tyska, kinesiska, ryska och 

hebreiska. Senare har det även tillkommit en möjlighet att söka på italienska samt tre 
                                                            
6 http://mns.udsu.ru 
7 https://books.google.com/ngrams 
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delkorpusar på engelska, nämligen ”English Fiction”, ”American English” och ”British 

English”.  

 

Korpusen i sin helhet innehåller skrivna texter från 1500-talet och framåt,8 givetvis med en 

mindre volym för de tidigare åren än de senare. Från år 1800 och framåt uppnår korpusen en 

större volym. Källmaterialet i korpusen är inte tillgängligt i fulltextformat (p.g.a. 

upphovsrätt), utan hela det digitaliserade materialet har delats upp i enskilda ord och fraser 

som sedan sorterats i alfabetisk ordning, med tillhörande information om publikationsår och 

ort (Michel et al. 2011, 176). 

 

Här bör påpekas att skaparna av Ngram Viewer, Aiden & Michel, båda har naturvetenskaplig 

bakgrund, och att Ngram Viewer – till skillnad från många andra språkkorpusar – i första hand 

inte är utformad för lingvistiska studier. Ursprungligen innehöll korpusen inte lingvistiska 

annotationer, som förekommer i många andra konventionella språkkorpusar, men i och med 

publiceringen av Lin et al. (2012) öppnades också möjligheten att söka på ordklasser i Ngram 

Viewer. Efter arbetet av Mann et al. (2014) kan man nu också till exempel söka på samtliga 

böjningsformer av ett och samma ord i en och samma sökning. Tidigare hade det bara varit 

möjligt att söka på exakta böjningsformer, en åt gången, vilket avsevärt försvårade sökningar i 

den ryska delkorpusen, med tanke på den morfologiska rikedomen i det ryska språket. 

 

De grundenheter som korpusen består av kallas inte för ord och fraser utan för "n-grams" – 

därav namnet Ngram Viewer. Ett n-gram består av ett n antal teckensekvenser i en text där 

varje sekvens är avgränsad med mellanslag. Exempelvis kallas en fras bestående av endast ett 

ord (t.ex. ”boken”) för 1-gram. Frasen ”boken ligger” är ett 2-gram, ”boken ligger på” är ett 

3-gram, ”boken ligger på bordet” är ett 4-gram, o.s.v.  Alla teckensekvenser i Ngram Viewers 

korpus räknas som n-grams – oavsett om de kan anses vara korrekta ord i en 

språkvetenskaplig mening eller om de kan betraktas som t.ex. felstavningar eller 

sifferkombinationer. För att bli sökbar som ett n-gram i Ngram Viewer måste 

teckensekvensen dock förekomma minst 40 gånger i korpusen i sin helhet, vilket rensar bort 

de mest ovanliga teckensekvenserna, exempelvis de mest ovanliga stavfelen. På grund av 

tidigare nämnda upphovsrättsliga orsaker är också sökmöjligheterna i nuvarande korpus 

begränsad till som längst 5-grams. Arbetet har fått kritik från lingvister och andra forskare 

                                                            
8 Den ryska velkorpusen innehåller material för åren 1607‐2008. 
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som påpekat att Ngram Viewer och teorierna bakom kulturomik reducerar förståelsen av språk 

till alltför enkla byggstenar. Ett exempel på denna debatt ges av Ben Zimmer i dagstidningen 

The Boston Globe (2013, 10 februari), som beskriver kritiska reaktioner från lingvister på en 

artikel där en grupp fysiker med hjälp av Ngram Viewer i en studie jämfört hastigheten, med 

vilken ett språk utvecklas, med hastigheten på en gas som kyls ner i takt med att den 

expanderar (!). 

 

Det är uppenbart att Ngram Viewer inte (ännu?) har alla de karakteristika som kännetecknar 

mer konventionella språkkorpusar, där lingvister haft ett större inflytande på utvecklingen. 

Denna typ av big data är ju som sagt ingalunda något nytt koncept inom korpuslingvistiken, 

men det som intresserar mig med Ngram Viewer är framförallt att den textmassa som Google 

Books-projektet samlat ihop och som utgör grunden för Ngram Viewer omfattar 6% av 

världens samlade utgivning (se Mann et al. 2014). Jämfört med andra ryska språkkorpusar 

som har en mindre volym skulle Ngram Viewer möjligtvis vid kvantitativa studier kunna göra 

anspråk på att vara i högre grad representativ för den allmänna skriftliga språkutvecklingen 

vad gäller vokabulär och fraser, som innehåller såväl normativa ordformer som icke-

normativa och t.o.m. uppenbart felaktiga ordformer i en språkvårdares ögon. 

 

Genom Ngram Viewer och andra korpusar skulle man kunna säga att det går att studera vilka 

ord vi använder för att beskriva vår ”verklighet”. Det ska förstås påpekas att dessa böcker – 

eller för den delen böcker överhuvudtaget – ju på intet sätt representerar all mänsklig 

språkaktivitet, som ju även innefattar många andra såväl skrivna som talade former, t.ex. 

dagstidningar, reklam, privata brev, musiktexter, radio, TV och andra etermedia, etc. Om man 

vill göra (kultur)studier i Ngram Viewer är det också viktigt att ha i minnet att databasen är 

uppdelad på språk och inte per land. Även om materialet i den ryska delkorpusen till största 

del är producerat i Ryssland/Sovjetunionen är det viktigt att vara medveten om att allt det 

ryskspråkiga materialet i korpusen inte är det, och det går inte att filtrera på ursprungsland i 

sökverktyget. 

4.2.1	Sökverktyget	
Den senaste versionen av den ryska delkorpusen i Ngram Viewer innehåller mer än 67 

miljarder ord, d.v.s. n-grams (Lin et al. 2012, 170), att jämföra med den ryska nationella 

korpusen, НКРЯ, som innehåller ca 600 miljoner ord.9  

                                                            
9 Enligt uppgift på www.ruscorpora.ru i februari 2016. 
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Vid en sökning i Ngram Viewer på ett eller flera ord eller fraser mellan två definierade årtal, 

ritar verktyget upp en graf som visar förändringar i antalet ord/fras över tid, sett som en andel 

av det totala antalet ord i korpusen för det aktuella året. Det är även möjligt att söka på flera 

ord eller fraser parallellt för att på så sätt se deras förekomst i relation till varandra. På detta 

vis kan man undersöka språkliga och kulturella förändringar över tid, med hjälp av den ovan 

introducerade metoden som kallas kulturomik. Från Ngram Viewer är det också möjligt att 

klicka sig vidare till ett visst tidspann i Google Books-databasen, men dessa resultat är inte 

kopplade direkt till n-gram-databasen. Istället görs en sådan sökning i hela Google Books-

materialet och inte bara i den del som använts som underlag för att bygga n-gram-databasen. 

Här finns en stor utvecklingspotential, där det varit önskvärt att kunna göra större 

kontextsökningar, om hela n-gram-databasen kunnat göras tillgänglig även i fulltextformat. 

Det hindrar ju dock inte att Ngram Viewer redan idag i viss utsträckning kan användas som ett 

stödverktyg för avgränsning vid mer kvalitativa undersökningar. Exempelvis att med hjälp av 

Ngram Viewer identifiera vilken tidsperiod en viss fras uppstått och därefter genom 

närläsning studera utvalda verk från den aktuella perioden. 

 

Förutom grafverktyget kan man också ladda ner datafiler med alla n-grams, s.k. rådata, från 

Ngram Viewers hemsida, för analys av n-grams i andra databehandlingsprogram, i mer 

tekniskt avancerade undersökningar, men denna studie begränsas huvudsakligen till det 

allmänt tillgängliga grafverktyget och dess funktioner. 

4.2.2	Utveckling	av	Ngram	Viewer	under	åren	2011–2014	
I jämförelse med de korpusar som diskuteras i kommande avsnitt verkar Ngram Viewer 

relativt okänd och oetablerad. Med tanke på dess hittills korta existens får den väl också anses 

som förhållandevis outvecklad, och potentialen för att förbättra detta verktyg är förmodligen 

väldigt stor. Efter den ursprungliga artikeln av Michel et al. (2011) har korpusen vuxit och 

verktyget utvecklats. En del av dessa förbättringar har också gjort verktyget mer intressant 

och användbart ur en lingvistisk synvinkel.  

 

Lin et al. (2012) presenterade en uppdaterad korpus med ännu större volym än den 

ursprungliga Ngram Viewer-korpusen (med tillägg av italienska som ytterligare ett språk) och 

en rad förbättringar till gagn för lingvistiska studier. Lin et al. beskriver till exempel hur man 

utvecklat en automatisk annotering av n-grams efter ordklasser för att på så sätt t.ex. kunna 
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skilja ut homonymer och göra syntaktiska undersökningar, vilket inte var möjligt med den 

första versionen av Ngram Viewer. Även meningsgränser har annoterats med kategorierna 

_START_ respektive _END_ i den nya versionen. I denna version av korpusen har den ryska 

delkorpusen uppnått en volym på drygt 590 000 böcker (Lin et al. 2012, 170). 

 

Att annoteringen skett automatiskt innebär ju en viss risk för att n-grams markerats med fel 

ordklass. Tester som gjorts visar att metoden forskarna använt uppnår en tillförlitlighet på 

97,22% (Lin et al 2012:171). Metoden har också sina begränsningar eftersom den utvecklats 

för att kunna appliceras på alla de språk som förekommer i Ngram Viewer. Av denna 

anledning har man begränsat antalet ordklassannoteringar till tolv stycken: 

 

NOUN (nouns), VERB (verbs), ADJ (adjectives), ADV (adverbs), PRON (pronouns), DET (determiners and 

articles), ADP (prepositions and postpositions), NUM (numerals), CONJ (conjunctions), PRT (particles), ‘.’ 

(punctuation marks) and X (a catch-all for other categories such as abbreviations or foreign words). Lin et al. 2012, 

171. 

 

En avvikelse i den ryska delkorpusen är att till skillnad från de andra delkorpusarna är 

pronomen inte annoterade i en egen kategori i den ryska korpusen, utan ingår i kategorin 

”substantiv”. Tillsammans med annoteringskategorierna för meningars början och slut samt 

ordklasser innehöll arbetet av Lin et al (2012) även utveckling av verktyg för satsanalys, men 

dessa är begränsade och består endast av ett par funktioner som går att kombinera med de 

andra sökfunktionerna, såsom exempelvis att identifiera attribut som tillhör ett visst substantiv 

även om de inte står direkt bredvid varandra i satsen. 

 

Fortsatt utveckling av Ngram Viewer har genomförts av Mann et al (2014), där man lagt till 

ytterligare ett antal funktioner av relevans för lingvistiska undersökningar. En av de mest 

intressanta ur mitt perspektiv skulle kunna vara möjligheten att söka med asterisk, även kallat 

jokertecken, det vill säga att i en sökning ersätta ett av orden inom en fras med 

asterisksymbolen för att på så sätt få fram de tio mest frekventa kontexterna som ett ord eller 

fras förekommer i. Exempelvis en enkel sökning på ”Я люблю *” under perioden 1800 till 

2000 visar att frasen ”Я люблю тебя” verkar vara absolut vanligast, följt av ytterligare 

pronomen på andra och tredje plats, enligt exemplet i Bild 1 nedan. 
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Bild 1: De 10 vanligaste orden efter frasen я люблю under perioden 1800 till 2000 i Ngram Viewer.10 

 

Mann et al. (2014) har också lagt till en funktion som möjliggör sökningar där man kan bortse 

från om ett ord – helt eller delvis – är skrivet med gemener eller versaler, för att exempelvis 

kunna få med alla förekomster av ett visst ord eller fras, oberoende om det står i början av en 

mening eller ej, eller till exempel om man vill söka på ett egennamn oberoende av om det har 

stor eller liten begynnelsebokstav. Tyvärr går dock denna funktion inte att kombinera med 

alla andra sökfunktioner, t.ex. går det inte att kombinera en sådan sökning med en 

jokerteckensökning. 

 

Till skillnad från Lin et al. (2012) har Mann et al. (2014) i sitt arbete endast utvecklat nya 

funktioner och därmed inte uppdaterat själva korpusen, utan arbetat vidare med den version 

av databasen som Lin et al. har introducerat. Det är således denna som är den senast 

utvecklade versionen av de som finns tillgängliga online vid dags dato och därmed den som 

även jag huvudsakligen har använt i mina egna pilotundersökningar. 

 

Med hjälp av Ngram Viewer, inklusive de förbättringar av verktyget som gjorts fram till och 

med år 2014, kan man nu göra studier med en rad intressanta inriktningar, exempelvis 

specifika grammatiska formers uppkomst och utdöende, censurens inverkan, ideologiers 

framväxt, associationer mellan olika ord, omtalade personer, tillkomsten av begrepp o.s.v. 

Dessa olika typer av undersökningar tas upp som generella exempel i Michel et al. (2011), Lin 

                                                            
10 Exempelsökningen har genomförts i 2012 års version av den ryska delkorpusen. 
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et al. (2012) och Mann et al. (2014) och jag ämnar ju i kommande tester och pilotstudier 

undersöka hur dessa förbättringar fungerar mer specifikt i den ryskspråkiga delkorpusen av 

Ngram Viewer.  

 

4.3	НКРЯ	–	den	nationella	ryska	språkkorpusen,	i	jmf.	med	Ngram	Viewer	
Som första jämförelse gentemot Ngram Viewer har jag valt att titta lite närmare på den 

nationella ryska korpusen, Национальный корпус русского языка (НКРЯ), som är 

tillgänglig online11 och även innehåller en rad sökverktyg. Skälen till att НКРЯ valts som 

jämförelsematerial är dels att den får anses vara en av de största och mest kända bland de 

allmänt tillgängliga ryska korpusarna (enligt bland annat Reznikova et al. 2005), dels för att 

det även i НКРЯ finns möjlighet att få grafer med ords variation över tid (Zacharov 2013, 6–

8), på liknande sätt som i Ngram Viewer. Det är också intressant att jämföra två korpusar vars 

uppbyggnad baseras på olika koncept. Enligt Rachilina (2008, 6) baseras utvecklingen av 

НКРЯ huvudsakligen på lingvistiska strategier – till skillnad från Ngram Viewer som alltså 

ursprungligen skapades utifrån enklare, statistiska principer. 

 

Den ryska nationalkorpusen – НКРЯ – startades online runt år 2003 och innehåller för 

närvarande (februari 2016) ca 600 miljoner ord, att jämföra med de över 35 miljarder ord som 

fanns i den första versionen av den ryska delkorpusen i Ngram Viewer, varav drygt 30 

miljarder härrörde från 1900-talstexter (Michel et al. 2011b). Textmaterial i såväl Ngram 

Viewer som НКРЯ spänner därmed över flera århundraden. Båda korpusar innehåller 

ryskspråkigt material från 1600-talet till början av 2000-talet, men i НКРЯ finns även 

material som är ännu äldre. Medan Ngram Viewer endast består av böcker har НКРЯ även 

delkorpusar med exempelvis talat språk och tidningsartiklar. 

 

Enligt Rachilina (2008, 4) betraktas НКРЯ av sina skapare – framförallt materialet från 1950 

och framåt – som mycket representativ för det ryska skriftspråket. Detta är ännu en tydlig 

skillnad gentemot Ngram Viewer, där man inte gjort något manuellt urval för att uppnå 

motsvarande representativitet. 

 

Vad gäller lingvistisk annotering är НКРЯ långt mer utvecklad, då man bland annat kan göra 

kontextsökningar med den aktuella meningen och upp till de tre föregående och tre 

                                                            
11 www.ruscorpora.ru 
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efterföljande meningarna (Rachilina 2008, 2). Även materialet i НКРЯ har sina begränsningar 

vad gäller upphovsrätt och får endast användas i icke-kommersiella forskningssyften,12 men 

eftersom varje ord och mening i НКРЯ är märkt med information om källans titel och 

författare ger detta större möjlighet att studera kontexter genom närläsning. Vidare är även 

möjligheterna att söka efter specifika grammatiska eller semantiska kännetecken större i 

НКРЯ. Huvuddelen av den lingvistiska informationen har tillkommit genom automatisk 

märkning av bland annat kasus, men systemet kan inte skilja på morfologiska ”homonymer”, 

exempelvis om ett inanimat maskulint substantiv står i nominativ eller ackusativ (Rachilina 

2008, 2–3). Det finns visserligen en underkorpus där morfologisk homonymi annoterats 

manuellt, men någon motsvarande underkorpus för lexikalisk homonymi existerar inte. Dock 

finns möjligheter att skilja ut vissa lexikaliska homonymer i den manuellt annoterade 

underkorpusen (i de fall då orden har olika betoning), eftersom alla ord i denna underkorpus 

även markerats (automatiskt) med betoning (Rachilina 2008, 6). 

  

Även i НКРЯ, likt Ngram Viewer, är orden märkta efter årtal, och det finns en möjlighet att få 

grafer uppritade. Det är därför möjligt att göra en jämförelse mellan de två verktygen, t.ex. när 

det gäller uppkomst av nya ord eller böjningsformer, men eftersom grafverktygen inte baseras 

på samma urval av material och då de bakomliggande sökmetoderna skiljer sig åt, är det inte 

möjligt att jämföra absoluta antal förekomster av t.ex. ett visst ord. Däremot går det att 

jämföra variationerna över tid i respektive korpus. 

 

4.4	Tübingenkorpusen	
Med hjälp av material från bland annat Uppsalakorpusen och andra redan befintliga 

samlingar, exempelvis tidningstexter och romaner, skapades under åren 1999–2004 en korpus 

– Tübingenkorpusen – med lingvistiska annoteringar för att kunna användas för sökningar 

direkt online, utan att först behöva ladda ner materialet, enligt Reznikova (2008, 27–28). 

Denna korpus är avsevärt mindre i sin volym än НКРЯ och består av drygt 25 miljoner ord, 

varav endast ungefär 2,3 miljoner är annoterade med morfologisk information. 

 

                                                            
12 Se http://www.ruscorpora.ru/corpora‐usage.html  
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Tyvärr har jag inte kunnat få fram förstahandsuppgifter om korpusen och testa dess 

sökfunktioner då den enligt uppgift på Tübingens universitets hemsida för närvarande inte är 

tillgänglig online.13 

 

4.5	Integrum		
En annan resurs, med fokus på material från massmedia, är Integrum som också kan nämnas i 

sammanhanget. Integrum är dock inte – till skillnad från de korpusar som nämns i Reznikovas 

översikt (2008) – öppet tillgänglig online, utan för att få åtkomst krävs någon form av 

prenumeration eller licens, vilket jag inte haft under arbetet med denna uppsats. Jag har 

istället inhämtat uppgifter främst från Mustajoki (2006) och den basinformation som finns 

tillgänglig på Integrums hemsida.14 Där anges att Integrum inte är en enda databas, utan en 

samling av totalt ca 7000 olika, som i början av 2014 tillsammans innehöll ca 500 miljoner 

dokument. Denna samling är därmed till sin storlek mångfaldigt större än НКРЯ, som 

innehåller ca 600 miljoner ord. 

 

En likhet med den tidiga versionen av Ngram Viewer är att innehållet i Integrum inte 

innehåller lingvistiska annotationer, då databasen ej i första hand är uppbyggd för lingvistisk 

forskning, men har ändå använts mycket inom detta område (Mustajoki 2006, 50-75). I 

Mustajokis artikel ges en rad exempel som översiktligt presenterar flera tidigare studier 

genomförda med hjälp av Integrum, t.ex. med avseende på förekomst av specifika uttryck och 

grammatiska konstruktioner. Som en av de stora fördelarna påpekas upprepade gånger 

Integrums storlek och bredd. 

 

Många kanske främst betraktar språkkorpusar som ett sätt att finna normativa exempel på 

språkliga uttryck, d.v.s. avgöra vad som är språkligt "rätt eller fel", men som Mustajoki (2006, 

64) påpekar är möjligheterna mycket större än så. Exempelvis kan man göra mer 

undersökande studier kring varför människor uttrycker sig på ett visst vis i specifika 

situationer. Artikelförfattaren ger som exempel en undersökning där man med hjälp av 

Integrum tittade på i vilka situationer uttryck för att ”låtsas att förstå”, respektive ”låtsas att 

inte förstå” används på ryska. En nackdel med Ngram Viewer jämfört med Integrum i en 

sådan typ av studie är, som tidigare nämnts, att man inte har tillgång till lika mycket kontext i 

                                                            
13 http://www.uni‐tuebingen.de/en/faculties/philosophische‐fakultaet/fachbereiche/neuphilologie/slavisches‐
seminar/angebote/slavistik‐im‐internet/slavische‐korpora.html  
14 http://www.integrumworld.com/about.html 
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Ngram Viewer (där de längsta ”fraserna” är de så kallade 5-grams). En likartad studie i Ngram 

Viewer bör därför vara väldigt snävt definierad för att kunna ge något intressant resultat. 

 

4.6	Ryska	korpusar	–	jämförelse	av	storlek	och	innehåll	
För att sammanfatta denna översiktliga inventering av ett urval ryskspråkiga korpusar 

presenterar jag nedan en tabell där de viktigaste egenskaperna tas upp. Korpusarna skiljer sig 

åt i en rad avseenden, vad gäller typ av material och lingvistisk annotering, tillgängliga 

sökfunktioner och volym: 

 

Korpus Volym (milj. 
ord) 

Allmän 
tillgång 

Huvudsakligt 
material 

Lingvistisk 
Annotering 

Kontextsökn. Källmaterial
/källinfo 

Ngram Viewer (ryska 
delkorpusen) 

67 000 ja skönlitteratur och 
sakprosa 

ja (sedan 
2012) 

max 5 ord ej (direkt) 
tillgängligt 

НКРЯ 600 ja skönlitteratur, 
tidningstexter, 
talat språk m.m. 

ja 3 föreg. + 3 
efterföljande 
meningar 

tillgängligt 

Tübingenkorpusen 25 ja* skönlitteratur, 
sakprosa, 
tidningstexter 
m.m. 

ja oklart* ej tillgängligt 

Integrum 500  
(miljoner 
dokument) 

nej, 
endast 
mot 
betaln. 

pressmaterial, 
sociala media, 
statligt material, 
uppslagsverk 
m.m. 

nej fulltext tillgängligt 

Tabell 1: Jämförelse av ryska korpusar (adapterad från Reznikova 2008, 38). 

* tillfälligt ej åtkomlig, februari 2016  

 

Tabellen tydliggör det som konstaterats ovan, d.v.s. att den främsta fördelen med Ngram 

Viewer verkar vara dess volym, medan den däremot än så länge inte är fullt lika utvecklad vad 

gäller lingvistisk information samt tillgång till kontext. Dessa karakteristika bör man ha i 

åtanke när man använder verktyget. 

5.	TIDIGARE	FORSKNING	MED	NGRAM	VIEWER	(RYSKA	KORPUSEN)	

5.1	Urval	av	tidigare	studier	
I Mann et al. (2014) finns flera exempel på studier utförda med hjälp av den engelska 

delkorpusen, men hur ser det ut i fallet med den ryska delkorpusen? Finns det några 

intressanta exempel på sådana studier som redan genomförts? Då Ngram Viewer är ett relativt 

nytt verktyg så intresserar jag mig såväl för studier som närmare undersöker den ryska 
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korpusen på Ngram Viewer i sig, som studier där Ngram Viewer faktiskt använts som ett 

verktyg i forskningen. 

 

Nedan presenteras de artiklar jag funnit relevanta att studera närmre. Huvudsakligen är det 

studier om och i den ryska delkorpusen, men även några i den engelska korpusen, där metoder 

och slutsatser i dessa studier kan vara intressanta för mina egna pilotundersökningar i 

kommande avsnitt. 

5.1.1	Antonenko	(2011)	
En översiktlig introduktion till möjliga forskningsområden i den ryska delkorpusen i Ngram 

Viewer ges av Antonenko 2011, som också kortfattat jämför med det liknande grafverktyget 

som är tillgängligt via НКРЯ. Antonenko presenterar en rad exempel där Ngram Viewer kan 

fungera som kompletterande, såväl som huvudsaklig, metod i undersökningar av språklig och 

kulturell karaktär, men han skärskådar också verktygets potentiella brister. 

  

Antonenko (2011, 15–16) uppmärksammar bland annat att det inte verkar vara möjligt att 

söka efter ord som skrivits med grafem som ej används i nutida ryska. Han beskriver hur 

inskanningen av materialet inte var kalibrerad att känna igen de grafem som togs bort vid 

1917 års stavningsreform. Det innebär således att kvalitén på data inte alls är lika god för 

perioden före 1917 i den ryska korpusen i Ngram Viewer. 

 

En annan invändning av Antonenko fokuserar på materialets representativitet vad gäller den 

ryskspråkiga världen – det vill säga att även om materialet är stort i volym så har insamlingen 

till alla delkorpusar huvudsakligen skett ur material från bibliotek i engelskspråkiga länder – 

vilket bör beaktas innan man drar alltför långtgående slutsatser. Vissa typer av böcker torde 

med större sannolikhet vara mindre representerade än andra, t.ex. propagandamaterial, 

föreslår Antonenko (2011, 16–17).  

 

Artikeln lyfter också fram vikten av att vara medveten om att ett ords betydelse och 

användningsområde kan variera över tid, och att detta måste beaktas när man gör diakrona 

studier av ett visst ord. Problematiken vad gäller det ryska språkets många böjningsformer 

lyfts också fram som en viktig faktor att beakta vid användning av Ngram Viewer. 
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5.1.2	Etkind	(2012)	
Etkind (2012) som intresserar sig för det postsovjetiska kulturella minnet, använder Ngram 

Viewer för att verifiera fördefinierade hypoteser inom detta forskningsområde. Han söker 

bland annat i korpusen för åren 1978–2008 och jämför i detta tidsspann förekomster av 

årtalen 1917, 1937, 1941 samt 1945 i text och visar på detta sätt hur användningen av "1941" 

jämförelsevis stiger kraftigt i frekvens under åren direkt efter Sovjetunionens fall för att sedan 

sjunka igen under de sista åren på 90-talet. Här blir Ngram Viewer ett av flera verktyg för en 

historiker att verifiera kvalitativa hypoteser med en kvantitativ metod. Etkind tar också hjälp 

av Integrum och Yandex Пульс блогосферы för att jämföra resultaten i Ngram Viewer med 

andra korpusar och typer av text.  

5.1.3	Bochkarev	et	al.	(2012)	
Bochkarev et al. (2012) studerar förändring i genomsnittslängd på ryska och engelska ord 

med data från Ngram Viewer och hur detta kan kopplas till sociala och kulturella förändringar, 

exempelvis tillväxten av många nya ord i samband med den snabba tekniska och 

vetenskapliga utvecklingen under senare delen av 1900-talet. Även här används korpusen för 

att försöka verifiera hypoteser kring kulturell och språklig utveckling. 

5.1.4	Uz	(2014)	
I en kulturpsykologisk studie av Uz (2014), där man studerar sambandet mellan individualism 

och användning av personliga pronomen, testas också hypoteser och resultat från tidigare 

studier mot materialet i Ngram Viewer, och man gör jämförelser mellan språken i 

delkorpusarna. Även den ryska korpusen används i undersökningen, men analysen av just 

detta blir i Uz 2014 något begränsad, p.g.a. den tidigare nämnda bristen att ryska pronomen i 

Ngram Viewer kategoriserats som substantiv (_NOUN). 

5.1.5	Gibbs	&	Cohen	(2011)	
Till skillnad från arbetena ovan förekommer också studier där man använder Ngram Viewer 

för studier av mer pilotkaraktär, snarare än att verifiera på förhand uppsatta hypoteser. 

Frederick Gibbs & Daniel Cohen (2011) uttrycker en sund skepticism till möjligheterna att 

dra alltför långtgående slutsatser av de kvantitativa studier som Ngram Viewer i första hand 

erbjuder. I sitt arbete pekar de snarare på möjligheterna och styrkan i att använda Ngram 

Viewer i kombination med andra – mer kvalitativa – metoder, snarare än i enskildhet. 

 

Gibbs & Cohen använder endast den engelska korpusen, men jag nämner ändå detta arbete, då 

jag tycker att studien utgör ett intressant exempel. Deras studier fokuserar på språket under 
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den viktorianska eran, och de använder sig bland annat av en metod för att t.ex. hitta vilka 

attribut som i utmärkande grad används tillsammans med ett visst substantiv under en viss 

tidsperiod. I detta fall undersöks exempelvis ordet "marriage", för att sedan med hjälp av 

andra resurser och verktyg gå vidare till närläsning av texter där konstruktionen förekommer – 

så kallad "text mining". Denna metod intresserar mig också, och jag avser att på liknande sätt 

försöka hitta attribut som på ryska kombineras med specifika substantiv och vice versa, d.v.s. 

substantiv som kombineras med vissa attribut. Exempelvis российский och патриотизм 

skulle kunna vara intressanta att titta närmare på. 

5.1.6	Meščerjakova	&	Bočarov	(2014)	samt	Morozova	&	Mišlanova	(2014)	
Två artiklar med snarlika teman, båda från 2014, av Meščerjakova & Bočarov respektive 

Morozova & Mišlanova undersöker med hjälp av Ngram Viewer förekomsten av begreppet 

"extremism" i olika kontexter. Troligen beror likheten på att bägge arbetena är sponsrade 

inom ramen för samma utlysning från Rysslands statliga fond för humanistisk vetenskap 

(Российский гуманитарный научный фонд).  

 

Gemensamt för de båda arbetena är att i inget av dem används endast Ngram Viewer, utan det 

utgör endast ett av flera verktyg i processen att få fram resultat. Då bägge studierna syftar till 

att göra mer långtgående kontextanalyser än vad Ngram Viewer erbjuder (idag) är detta inte 

ett tillräckligt verktyg, utan man använder huvudsakligen Ngram Viewer som ett stödverktyg.  

 

Morozova & Mišlanova söker i Ngram Viewer för att hitta böcker i Google Books-samlingen 

från en viss tidsperiod och påstår att de på detta sätt analyserat 460 kontexter (Morozova & 

Mišlanova 2014, 45). Det sätt på vilket de beskriver sin undersökning väcker dock en del 

frågor angående huruvida de verkligen har förstått verktyget Ngram Viewers begränsningar. 

De kontexter som ges som exempel är längre än de maximalt fem ord som man kan hitta 

genom Ngram Viewer, och det verkar som att de inte har insett att kopplingen mellan 

materialet i Ngram Viewer och det material som finns i Google Books inte exakt korrelerar, 

utan att kopplingen däremellan endast är indirekt, d.v.s. material i Ngram Viewer är hämtat ur 

Google Books-databasen, men den sistnämnda innehåller totalt sett mycket mer material än 

det som finns tillgängligt via det förstnämnda sökverktyget.  

 

Det eventuella tekniska missförståndet till trots verkar E. V. Morozova & S. L. Mišlanova 

ändå ha uppnått sitt syfte, nämligen att hitta ett antal kontexter i Google Books och analysera 
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dessa. De har även gjort jämförelser med hjälp av andra verktyg och databaser, så den 

kvalitativa analysen av arbetet kan nog därmed ändå anses vara hållbar. Däremot bör man 

kanske förhålla sig lite mer tveksam till tillförlitligheten i den statistik de presenterar. 

 

Oaktat eventuella metodfel anser jag att den sistnämnda studien är ytterligare ett exempel på 

att den nuvarande versionen av Ngram Viewer kanske fungerar bäst när man vill analysera 

kortare fraser eller som ett start- eller stödverktyg till mer omfattande kontextanalyser och 

närläsning, likt de tankegångar som också förs fram i Gibbs & Cohen (2011). Det vill säga att 

man med hjälp av Ngram Viewers funktioner kan få kvantitativa indikationer, som underlag 

till att göra ett bättre urval av det material man sedan fördjupar sig i att analysera kvalitativt, 

på närmare håll. 

5.1.7	Košarnaja	&	Maslov	(2013)	
I denna studie undersöks förekomsten av fraseologiska uttryck som innehåller en 

”djurkomponent”, exempelvis волк в овечьей шкуре och лошадиная сила. Undersökningen 

omfattar åren 1800–2008 och i arbetet hävdas att fraser med just djurkomponenter är en av de 

vanligaste typerna av fraseologiska uttryck i det ryska språket. En grupp av de undersökta 

fraserna – exempelvis одна ласточка весны не делает och медвежья услуга – påstås 

uteslutande användas och ha sitt ursprung i det ryska språket och därmed kunna påvisa det 

”ryska folkets karaktär” (Košarnaja & Maslov 2013, 199). Bevisligen förekommer det ju dock 

motsvarigheter till exemplen ovan även i andra språk. 

 

Om man bortser från författarnas påståenden ovan kan undersökningen ändå ses som ett 

inspirerande exempel på hur man kan studera tillblivelsen av olika fraseologiska uttryck (i 

skriftspråk – många av dessa uttryck uppstår tidigare i talspråk, vilket också diskuteras i 

Košarnaja och Maslov (2013, 200)). Man verkar inte ha diskuterat på vilket sätt materialet i 

Ngram Viewer kan anses vara representativt för ryskt skriftspråk och inte heller 

uppmärksammat och diskuterat problematiken kring stavningsreformen, vilket kan medföra 

att man dragit fel slutsatser vad gäller vilken tid vissa av utrycken dyker upp i skrift, 

exempelvis волк в овечьей шкуре.  

 

5.2	Ytterligare	användningsområden	för	Ngram	Viewer		
Utöver ovan nämnda studier har jag även funnit en rad artiklar som faller utanför – eller i alla 

fall mer på marginalen – till direkt humanistisk eller språkvetenskaplig forskning, men som 
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ändå på ett eller annat sätt skulle kunna vara intressanta som inspiration för mina egna 

pilotstudier. 

  

Eftersom korpusarna i Ngram Viewer innehåller alla tänkbara typer av stavfel som 

förekommer även i tryckt material, är ett annat sätt att använda korpusen att söka efter hur 

inlånade ord eller namn translittereras på olika sätt innan de eventuellt "normaliseras" och får 

en standardform. Kännedom om olika stavningsvarianter kan också vara till hjälp när man 

söker efter ett visst ord eller ett namn i andra databaser, eller när man utvecklar nya 

sökverktyg, som t.ex. Veršinina et al. (2012). Dessa forskare har visserligen inte heller använt 

den ryska delkorpusen direkt, men däremot har de tittat på vilka translittererade varianter 

ryska namn, såsom Čajkovskij, förekommer i på andra språk, i syfte att utveckla 

sökfunktioner i en bibliotekskatalog. Mitt eget intresse för att utveckla sökalgoritmer är 

begränsat, men deras arbete inspirerade mig till att vilja titta närmare på inlån av ord till 

ryskan och hur de eventuellt genomgår förändringar över tid, avseende t.ex. stavning och 

genus. 

  

Jag har också hittat artiklar där Ngram Viewer förekommer i en mer perifer roll, såsom i 

Shiltsev (2013). Denna studie är huvudsakligen en analys av en nyutgiven Lomonosov-

samling, och Ngram Viewer används i analysen som ett komplement för att illustrera 

frekvensen av Lomonosovs namn i relation till ett antal andra ryska vetenskapsmäns namn. 

Ett annat exempel är hur Ngram Viewer används i presentationer för att åskådliggöra olika 

ordförekomster, såsom t.ex. undersökning av begreppet ”Этнос /Etnos/Ethnos” i en 

föreläsning av Anderson & Arzyutov (2013). 

 

5.3	Tidigare	forskning	–	sammanfattning	
Genomgången ovan visar att trots sin hittills relativt korta existens så har verktyget Ngram 

Viewer och dess ryska delkorpus använts i en rad olika studier och med skiftande metodik. 

Beroende på ämnes- och intresseområden har forskare identifierat en rad olika undersökningar 

där man skulle kunna använda verktyget. 

 

Vissa av studierna är huvudsakligen baserade på data från Ngram Viewer. I de fall där det 

används som en huvudmetod förekommer bland annat komparativa studier mellan olika språk 

tillgängliga i Ngram Viewer. Man hittar dock även – kanske oftare – exempel där Ngram 
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Viewer snarare används som ett komplement eller utgör en del i en undersökning där ett annat 

material och/eller en annan metod är den primära. Förekomsterna där det är en stödmetod är 

artiklar som är mycket varierade till sin natur. Ett exempel är studier där Ngram Viewer 

fungerar som ett hjälpverktyg för att bestämma vilken tidsperiod man ska begränsa sin 

fortsatta undersökning till, eller göra ett första urval av texter från en viss tidsperiod. 

Därigenom kan Ngram Viewer vara ett uppskattat komplement till studier med en 

huvudsakligen mer kvalitativ metod. 

6.	TEST	AV	RYSKA	KORPUSEN	I	NGRAM	VIEWER	
Redan vid några av mina tidiga testsökningar blottas en tydlig brist i verktyget. När jag 

genomför sökningar på ett ord eller en fras över långa tidsperioder, t.ex. från 1800 till 2000, 

förefaller många ryska ord och fraser vara helt obefintliga före sent 1910-tal. Precis som 

Antonenko (2011) konstaterat, visar det sig att det ryska skriftspråkets utseende före 

stavningsreformen 1917 skapar begränsningar vad gäller frågan vilka sökningar som är 

möjliga att genomföra med Ngram Viewer. 

 

6.1	Stavningsreformers	påverkan	
Den ryska stavningsreform som genomfördes under åren 1917–18 beskrivs närmare i Comrie 

et al. (1996) och innebar bland annat att fyra tecken (<Ѣ ѣ>, <Ѳ ѳ>, <I i> och <Ѵ, ѵ>) 

försvann från det ryska språket samt att hårdtecken (ъ), som använts regelmässigt i slutet av 

varje ord som slutade på hård konsonant (med några undantag), togs bort från dessa 

positioner. Majoriteten av det totala antalet hårdtecken försvann således, och tecknet kvarstod 

endast inne i ord för att markera [j]-ljudet efter ett prefix på hård konsonant före en joterad 

vokal vid morfemgränser, som i exempelvis отъезд. 

 

Reformen omfattades också av andra stavningsförändringar som kan vara viktiga att beakta 

när man gör sökningar i Ngram Viewer. Exempelvis lät man den fonetiska regressiva 

assimilationen få genomslag i ortografin, då <з> byttes ut mot <с> i prefix som exempelvis 

без- och из- i de fall där bokstaven stod inför en tonlös konsonant. Denna förändring hade 

dock ingen motsvarighet vad gäller prefix med andra konsonanter. 

 

Förändringar i stavning förekommer även under andra tidsperioder i det ryska skriftspråket, 

och standardiseringen var en långsam och rörig process under 1700- och 1800-talen (Comrie 
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et al. 1996, 284). Detta bör förstås också generellt ses som en eventuell felkälla vid sökningar 

i Ngram Viewer, men just stavningsreformen 1917–18 utgör en av de största systematiska 

förändringarna som kan påverka sökresultaten. Å ena sidan kan reformen vara en 

komplicerande omständighet vid sökningar över långa tidsperioder i Ngram Viewer, men å 

andra sidan hade det också kunnat vara en intressant möjlighet att fördjupa sig i om och hur 

man kan se att reformen fick genomslag i ryska böcker under den här perioden. Detta 

förutsätter dock att verktyget först utvecklas så att man kan göra sökningar med de gamla 

bokstäverna. 

 

6.2	Stickprov	av	rådatafil	
Ursprungligen var min avsikt att i denna uppsats avgränsa mig till en undersökning av det fritt 

tillgängliga och användaranpassade verktyget Ngram Viewer, men under arbetets gång har det 

blivit alltmer lockande att även titta lite närmare på de bakomliggande rådatafilerna som 

verktyget söker i. Detta dels för att ytterligare fördjupa förståelsen av korpusen, men också för 

att det har känts högst relevant i samband med mina pilotundersökningar. Med tanke på 

korpusens enorma storlek har denna fördjupning i rådatan behövt avgränsas till en ytterst liten 

fraktion av den totala korpusen. Rådata finns fritt tillgänglig att ladda ner på Ngram Viewers 

websida, och det stickprov jag valt ut består av en fil15 innehållande alla 2-gram-fraser, där det 

första ordet börjar på <ру>. Då även en så begränsad del av korpusen består av nära två 

gigabyte data, har sedan ytterligare en avgränsning gjorts till det maximala antalet rader som 

går att hantera i ett vanligt Excel-blad (1 048 576 rader), och dessa rader data har i sin tur 

endast kunnat granskas mycket översiktligt. 

 

De iakttagelser som har kunnat göras genom en undersökning av denna bråkdel av den totala 

korpusen är bland annat följande: Några enstaka fraser med latinsk skrift förekommer också (i 

detta fall på engelska); bokstaven i enligt gammal stavning (före 1917) har ibland felaktigt 

lästs in som siffran ett, d.v.s. <1> och bokstavskombinationen <iи> har ibland lästs in som 

<ш> istället.  

 

                                                            
15 Nedladdad 2016‐03‐02 från http://storage.googleapis.com/books/ngrams/books/googlebooks‐rus‐all‐2gram‐
20120701‐ru.gz  
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6.3	Testresultat	–	identifierade	begränsningar	(och	utvecklingspotential)	
Sammanfattningsvis har jag insett följande huvudsakliga begränsningar, som på längre sikt 

skulle kunna utgöra områden för fortsatt utveckling av den ryskspråkiga delen av Ngram 

Viewer, men som i nuläget är viktiga att vara medveten om när man använder verktyget. Jag 

har valt att dela in dessa i två kategorier, dels begränsningar avseende själva textmaterialet i 

korpusen och dess kvalitet/kvantitet, dels de olika sökfunktionerna. 

6.3.1	Begränsningar	i	textmaterialet:	

 Källinformation saknas – Går ej att spåra varje ords/fras specifika källa. Här kan 

man bara hoppas att problematiken kring upphovsrätt får en lösning så att 

källmaterialet kan bli tillgängligt i fulltextformat, eller i alla fall i större utsträckning 

än för närvarande. 

 Representativitet – Det som talar till Ngram Viewers fördel vad gäller 

representativitet i kvantitativa studier av det ryska skriftspråket är den stora volymen 

som korpusen innehåller, men ingen manuell bearbetning har skett för att säkerställa 

att ett visst antal olika typer av texter förekommer för varje år i korpusen. 

 Tidsspann – Huvuddelen av materialet är från tiden efter år 1800, men även texter 

från 1600–talet och framåt förekommer i den ryska delkorpusen. 

 Inskanning – Då korpusen består av texter som skannats in fotografiskt för att 

därefter omvandlas till digital form, uppstår vissa misstag och begränsningar i 

databehandlingsprocessen. Ett av de viktigaste exemplen gäller 1917 års 

stavningsreform, där tecken som ej förekommer i modern rysk stavning ej går att söka 

på, vilket väl måste ses som en av de största bristerna i nuvarande version av 

korpusen. Därutöver verkar det som alla <ë> blivit inlästa som <e>. Ytterligare 

systematiska och/eller tillfälliga stavningsfel kan inte uteslutas. 

6.3.2	Begränsningar	i	sökverktyget:	

 Kontextsökningar – Endast möjligt att söka på fraser som är max fem ord långa (s.k. 

5-grams) 

 Ordklasser – Antalet ordklasskategorier är begränsade till tolv stycken för att kunna 

fungera tillsammans med samtliga språk i Ngram Viewer-korpusen. På grund av 

korpusens stora volym har annoteringen av ordklasser skett enligt en helt automatiskt 

metod. Tillförlitligheten har visserligen vid stickprov visat sig vara mycket hög, 

97,22%, men felmarginalen kan förstås visa sig vara större om man undersöker en 

större delkorpus.  
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 ”_NOUN-problemet” – Pronomen är inte annoterade i en egen kategori i den ryska 

korpusen, utan de ingår i kategorin ”substantiv”.  

 Sökning på olika parametrar samtidigt – En möjlighet att söka på samma ord 

skrivna med gemener och versaler samtidigt finns, men denna möjlighet går i nuläget 

endast att kombinera med vissa andra sökfunktioner. Exempelvis jokerteckensökning 

går ej att genomföra samtidigt med gemen+versal-sökning eller parallellt med en och 

samma sökning på alla annoterade böjningsformer av ett ord. 

 

Förhoppningsvis är de ovan nämnda punkterna något som kan förbättras till kommande 

versioner av verktyget så att det möjliggör mer avancerade sökningar.  

7.	EGNA	PILOTUNDERSÖKNINGAR	
För att ytterligare försöka svara på frågan om den ryska delkorpusens användbarhet, avser jag 

i detta avsnitt göra ett par mindre pilotundersökningar i Ngram Viewer. I samband med 

undersökningarna gör jag även jämförelser med liknande studier av det ryska språket och dess 

utveckling, främst Griščenko 2013 och 2014a. På så sätt hoppas jag få en indikation på nyttan 

med Ngram Viewer och möjligtvis även kunna peka ut möjliga områden för utveckling av 

verktyget. Pilotstudierna jag har gjort i Ngram Viewer begränsas av uppenbara skäl till skrivet 

språk, och eventuella generella slutsatser jag kommer att dra är följaktligen begränsade till att 

omfatta endast just skrivet språk. Som Aiden & Michel (2013, 186–194) påpekar är ju ett 

antal miljoner böcker trots allt bara en liten del av det totala kulturella material som man på 

sikt hoppas kunna analysera med kulturomik-metoder. 

7.1	Några	generella	sökparametrar	
 Pilotstudierna har uteslutande genomförts i den senaste versionen av den ryska 

delkorpusen, från 2012. (På Ngram Viewers hemsida finns även möjlighet att söka i 

2009 års version av korpusen.) 

 För samtliga sökningar (om inget annat anges) väljer jag att göra den rekommenderade 

förinställda jämkningen16 med medelvärden avrundade på tre år före och efter varje 

årtal, då jag är mer intresserad av de långsiktiga trenderna, snarare än att få reda på de 

exakta siffertalen för varje årtal.  

                                                            
16 Så kallad ”smoothing”, se https://books.google.com/ngrams  
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 Eftersom funktionen att söka på stavning med gemener och versaler inte går att 

kombinera med alla andra sökfunktioner har jag valt att genomföra samtliga sökningar 

med endast gemener (om inget annat anges), för att få helt jämförbara resultat. 

 I tidigare avsnitt har jag tittat på ett mindre stickprov med rådata och kunde då 

konstatera att undersökningar med hjälp av rådatan kräver kraftfullare dataprogram 

och mycket mer tid än vad som är rimligt för denna uppsats. Nedanstående pilotstudier 

har därför avgränsats till att undersöka det användaranpassade verktyget Ngram 

Viewer i första hand. 

 

7.2	Pilotstudie	1:	Русский	och	Российский	
I min första pilotstudie vill jag titta närmare på något som har intresserat mig länge, nämligen 

förhållandet mellan begreppen Русь / Россия  och ord bildade på dessa rötter, såsom i detta 

fall specifikt русский / российский. 

7.2.1	Bakgrund	
Temat Русь och Россия  behandlas bland annat av historikern Geoffrey Hosking (1997). Han 

har intresserat sig för relationen mellan begreppen Русь och Россия  och hur de spelar in i 

byggandet av den nationella identiteten, genom att representera ”…två [olika] slags ryskhet: 

en som är kopplad till folket, språket och furstendömena och som fanns före tsardömet, och en 

som är kopplad till territoriet, det mångnationella tsardömet, den europeiska stormakten. 

Användningen av benämningarna är inte helt konsekvent…” (Hosking 1997, 19). 

 

Även den ryske forskaren Aleksandr I. Griščenko har i flera artiklar (exempelvis Griščenko 

2013 och Griščenko 2014a) studerat förhållandet mellan ord med dessa två rötter i äldre texter 

(från 1300-tal fram till tidigt 1800-tal). Frågan om nationell identitet i Ryssland känns 

ständigt aktuell, och då Griščenko (eller Hosking) inte använt sig av Ngram Viewer, vill jag 

undersöka om detta verktyg på något sätt kan bidra till att belysa närliggande frågor kring 

förhållandet mellan Русь och Россия . 

 

I Griščenko (2014a) beskrivs hur stavning med roten рос- började förekomma allt oftare 

under sent 1600-tal och blev allt vanligare under 1700-talet, då det också fick en allt tydligare 

semantisk skillnad i förhållande till ord med roten рус-. Detta kan kopplas till termen Россия  

som etablerades i rysk litteratur på 1500-talet (Griščenko, 2014, 105). Mer eller mindre 

förväntat upptäcker Griščenko ett samband mellan de substantiv som kombineras med 
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adjektiv bildade av de två respektive rötterna. I Griščenko (2014a) beskrivs hur adjektiv på 

рус- fick stå tillbaka som ansedda stilistiskt sett lägre jämfört med adjektiv bildade på рос-. 

Förändringen inträffade i samband med framväxten av Peter den stores ryska imperium i 

början av 1700-talet. Detta skedde dock mer stegvis, snarare än genom en uttalad reform.  

 

En annan studie av Griščenko (2013), som är ännu mer fokuserad på en statistisk analys av 

förhållandet mellan Русь och Россия, och därtill relaterade substantiv under perioden fram till 

tidigt 1700-tal, kommer till slutsatsen att de kombinationer som presenteras i tabellen nedan 

är de mest markanta. Undersökningen har genomförts med hjälp av НКРЯ och visar att 

русский relaterar företrädesvis till landet, dess härskare och folket, medan российский främst 

kombineras med ord syftande på tsardömet, stormakten, imperiet etc. 

 

 
Bild 2: Substantiv som används tillsammans med русский resp. российский. Hämtad från Griščenko 2013, 42. 

 

På liknande sätt som Griščenko gjort med hjälp av material från НКРЯ, vill jag testa i vilken 

utsträckning det är möjligt att genomföra en tillförlitlig studie av förhållandet русский 

respektive российский under en senare tidsperiod i Ngram Viewer. Genom att genomföra ett 

antal testsökningar på detta tema och därefter granska resultaten hoppas jag få en bättre insikt 

i om och hur Ngram Viewer kan användas, dels verktygets funktioner och dels kvalitén på 

materialet i databasen. 

7.2.2	Test:	maskulinum	(nominativ)	
Initialt genomför jag två översiktliga sökningar för åren 1800–2008 efter de 10 vanligaste 

substantiven som står som bestämmare efter русский respektive российский. Eftersom en 

sökning bland samtliga böjningsformer inte går att kombinera med en sökning på de 10 

vanligaste orden, en s.k. wildcardsökning eller jokerteckensökning, i nuvarande version av 

Ngram Viewer, gör jag ett första test med maskulinum (nominativ) för de två adjektiven. 
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I detta sammanhang kan det också vara på sin plats att påpeka att jag även försökt göra 

sökningar där substantivet står före verbet, exempelvis ”  *_NOUN русский” respektive 

”*_NOUN российский”, men här visar sig bristen med att pronomen inte fått sin ”egen” 

annotering i den ryska korpusen i Ngram Viewer utan kategoriserats som substantiv. En 

renodlad sökning på vilka substantiv som ligger i topp i pre-position är därmed tyvärr ej 

möjlig med nuvarande version av korpusen. 

 

Genast efter de två initiala sökningarna (se Bild 3 och Bild 4 nedan) blir det tydligt att 

resultaten från perioden före år 1917 är avsevärt mindre, p.g.a. den tidigare beskrivna 

problematiken kring stavningsreformen 1917, då många ord dessförinnan hade en annan 

stavning. 

 

 
Bild 3: Sökning på ”русский *_NOUN” (1800–2008) 
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Bild 4: Sökning på ”российский *_NOUN” (1800–2008) 

 

För att nå användbara resultat för perioden 1800–1900(–1917) testar jag istället att göra 

separata sökningar för denna period. För русский hittar jag ett ganska stort urval, i alla fall 

från 1840 och framåt, men för российский är det desto färre förekomster. Detta är inte helt 

oväntat, med tanke på att denna stavning egentligen inte användes förrän efter 1917. Att jag 

ändå får några träffar på российский för perioden 1800–1900 kan nog med stor sannolikhet 

bero på att det inskannade materialet annoterats med fel upphovsår, att döma av grafernas 

utseende. Jag genomför också några sökningar med äldre stavning, på русскiй och 

россiйскiй, för att försäkra mig om att det verkligen inte är möjligt att söka på ord 

innehållande äldre tecken. Dessa sökningar ger tyvärr inte några som helst resultat, varken för 

perioden 1800–1900 eller 1900–2008. En närmare granskning av antalet volymer som ingår i 

korpusen för respektive år visar också att det är just från runt förra sekelskiftet, närmare 

bestämt från 1896 och framåt, som korpusen stadigt börjar utgöras av ett fyrsiffrigt antal 

böcker (med undantag för åren kring första världskriget och ryska revolutionen samt 1942–

44), se Bilaga 1 för en förteckning över samtliga år, 1607–2009.  

 

Hädanefter koncentreras därför de fortsatta undersökningarna på nutida stavning samt 

perioden från år 1900 och framåt, för att stärka sannolikheten för att slutsatserna blir korrekta. 

Sökningarna kommer i de flesta fall utgå från år 1900, men man bör, som redan konstaterats, 

hålla i åtanke att resultaten för perioden 1900–1917 inte är tillförlitliga. 
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En ny avgränsad sökning på åren 1900–2008 ger en antydan om vilka substantiv som 

förekommer oftast i anslutning till respektive adjektiv under den aktuella perioden (observera 

att sökningarna än så länge är begränsade till maskulinum (nominativ)): 

 

русский (1900–2008) российский (1900–2008) 
язык пролетариат 

народ рынок 

человек император 

перевод язык 

писатель престол 

словарь народ 

ученый парламент 

поэт президент 

пролетариат посол 

царь опыт 

Tabell 3: De tio maskulina substantiv som enl. Ngram Viewer oftast används med русский resp. российский. 

 

Vad gäller русский så intar язык en ohotad förstaplats under nästan hela tidsperioden, 

förutom under de år som sammanfaller med andra världskriget, då istället народ vinner mark 

och verkar användas oftare. Det kan tilläggas att användningen av русский народ också 

verkar öka i samband med Sovjetunionens sammanbrott. Även för frasen русский человек 

sker en ökning under sent 1930-tal, med en topp runt 1945, för att sedan långsamt avmatttas 

fram till ca 1960, innan en ny ökning sker ca 1990.  

 

För российский å andra sidan är det till största del helt andra substantiv som vanligast 

kombineras med detta adjektiv. Det som förekommer oftast under de senaste decennierna är 

рынок, som fram till 1988 förekommer i mycket liten utsträckning (bortsett från en möjlig 

tillfällig ökning under tidigt 1960-tal). I princip det omvända gäller för пролетариат, som 

står starkt under större delen av perioden, men börjar sedan gå ner kraftigt i mitten på 1980-

talet. Att российский император kommer på tredje plats är också en följd av att de senaste 

decennierna finns med i sökningen. Detta uttryck börjar öka från en relativt låg nivå i mitten 

av 1980-talet och stiger sedan kraftigt fram till ca år 2000, för att sedan avmattas något, men 

det stiger fram till det senast tillgängliga året 2008. En vidare sökning på ”российский 

император *_NOUN” visar att det är Николай, Александр, Петр samt Павел som är 

närmast följande ord i merparten av fraserna. Här verkar det således som att Sovjetunionens 
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nedgång och fall skapade det politiska utrymmet, och återväckte intresset, för att producera 

olika typer av tryckt material om de ryska tsarerna. 

 

I de två ovan beskrivna sökningarna med русский respektive российский blir det tydligt att 

valet av period spelar stor roll för vilka substantiv som hamnar i topp. Skulle man göra en 

sökning på en renodlat sovjetisk tidsperiod, exempelvis 1920–1985, får man delvis andra ord 

bland de tio mest använda, men eftersom jag valt att fokusera på mer långsiktiga trender i 

språket i just denna undersökning får detta stå tillbaka till andra framtida studier. 

 

Intressant att notera är de tre begrepp som förekommer i topp 10 på listorna för både русский 

och российский, det vill säga язык, народ och пролетариат. Här skulle jag vilja fördjupa 

mig lite i vad detta kan bero på. Här väcks förstås en del frågor kring materialets kvantitativa 

representativitet för ryskt skriftspråk, men om man utgår från att dessa fraser faktiskt är så 

frekventa som Ngram Viewer får det att framstå, så skulle jag vilja titta närmare på i vilka 

sammanhang dessa begrepp används.  Kanske i delvis olika betydelse? I vilka sammanhang 

använder man t.ex. русский язык respektive российский язык och finns det några tydliga 

skäl till att använda det sistnämnda? Jag ämnar återkomma till detta i ett senare avsnitt. 

7.2.3	Alla	böjningsformer	
Ovanstående undersökning berör ju endast maskulinum nominativ. För att få en större 

helhetsbild och för att kunna göra jämförelser med Griščenkos studie (2013) går jag nu över 

till att genomföra en större sökning på alla möjliga böjningsformer samtidigt. 

 

För att kartlägga alla tillgängliga annoterade (automatiskt, ej manuellt) böjningsformer görs 

sökningar på ”русский_INF”17 (1900–2008) respektive ”российский_INF” (1900–2008), 

vilket ger följande resultat, redovisade med mest frekvent förkommande överst, därefter i 

fallande ordning: 

 

 

 

 

 

 
                                                            
17 Annoteringskategorin ”_INF” (=INFLECTION) används i Ngram Viewer för att söka ut samtliga böjningsformer 
av ett ord. 
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русский_INF (1900–2008) российский_INF (1900–2008) 

русской  российской  

русского  российских  

русских  российского  

русский  российский  

русские  российские  

русская  российская  

русским российским  

русскому  российское  

русское  российскими  

русскими  российскому  

русскую  российскую  

о русской  о российском  

о русском  о российских  

о русских  о российской  

 

Tabell 4: Samtliga annoterade böjningsformer i Ngram Viewer för русский respektive российский, ungefärligt 

rangordnade efter genomsnittlig frekvens under 1900–2008. 

 

Som framgår av tabellen verkar det som att ortografiskt sett samtliga böjningsformer i viss 

utsträckning annoterats. Man har dock inte kunnat skilja på homonymer (förutom lokativ som 

styrs av prepositionen o, av någon anledning), vilket bland annat innebär att formerna med 

ändelse - ой kommer högst upp i statistiken. Detta innebär att Ngram Viewer ortografiskt sett 

har annoterat 14 olika former för respektive adjektiv, om man räknar de tre lokativformerna – 

således inte helt tillfredsställande. 

 

Ett par jämförelsesökningar med några andra adjektiv – советский, красный, хороший och 

большой  – ger liknande resultat, d.v.s. även de tre förstnämnda har annoterats för 

ovanstående 14 ändelser (inklusive de tre lokativformerna), medan endast 13 former har 

annoterats för большой p.g.a. denna ändelsebetonade grundforms likhet med andra 

böjningsformer. 

 

Annoteringen av adjektivs böjningsformer har således inte genomförts helt tillfredställande i 

Ngram Viewer ur en språkvetenskaplig synvinkel. Detta är viktigt att vara medveten om när 

man gör sökningar av den typ jag genomfört, annars riskerar man t.ex. att ofrivilligt utesluta 

adjektiv med ändelsen -ом som föregås av en annan preposition än o. Man kan således inte ta 

de 14 (13) annoterade formerna för ett visst substantiv rakt av och utgå från att dessa 

tillsammans täcker in samtliga existerande böjningsformer, utan en manuell justering av 
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sökkriterierna krävs. En manuellt justerad söksträng innehåller då istället 12 ortografiskt sett 

olika former.18 

 

Före substantivundersökningen görs en översiktlig jämförelse av de två adjektivens alla 

former, för att se hur frekventa de är i förhållande till varandra under åren 1900–2008.19 Av 

dessa undersökningar framgår att русск-- totalt sett är mycket vanligare än российск--, som 

dock ökat kraftigt de senaste decennierna. Roten русск-- har en relativt sett jämnare 

fördelning över åren med lägsta resp. högsta frekvens år 1932 (0,038010%) resp. år 1942 

(0,109079%). För российск-- är det mer markant att ”storhetstiden” ligger under den 

postsovjetiska perioden (med lägsta resp. högsta frekvens år 1915 (0,000308) resp. år 2007 

(0,0315578236)). Sett till dessa fakta borde det kunna vara intressant att vid ett senare tillfälle 

genomföra en separat jämförande studie av русск-- och российск-- under den postsovjetiska 

perioden. 

 

Observera också de olika skalorna på y-axeln i de två tabellerna nedan, vilket innebär att när 

российск-- är som mest frekvent, år 2007, utgör det knappt en lika stor andel av det totala 

antalet ord som русск-- gjorde när det var som minst frekvent, 1932. I alla jämförande 

undersökningar mellan русск-- och российск-- som redovisas nedan är det därför viktigt att 

vara medveten om att de enskilda resultaten inte är jämförbara i absoluta tal. Det viktigaste är 

istället att de två sökningarna i sin helhet är jämförbara över tid, genom att de genomförts med 

samma metod. 

 

русск--               российск-- 

Bild 5 och 6: Förekomst av русск-- respektive российск-- som andel av det totala antalet ord i korpusen under 

perioden 1900–2008. 

                                                            
18 De 12 formerna som avses är adjektivändelserna ‐ий, ‐ое, ‐ая, ‐ие, ‐ого, ‐ую, ‐ой, ‐их, ‐им, ‐ому, ‐ими, ‐ом. 
19 Observera att dessa sökningar genomförts med ”smoothing = 0” för att åskådliggöra de exakta åren med 
högsta respektive lägsta värden. 
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För att gå vidare till den egentliga substantivundersökningen fortsätter jag nu med att söka ut 

adjektiven med samtliga tolv ortografiskt sett olika former för att finna de tio vanligaste 

tillhörande substantiven för varje form. Detta ger totalt 120 substantiv(former) som 

förekommer tillsammans med русск-- respektive российск--, varav de synbart allra vanligaste 

för respektive adjektiv redovisas nedan (i nominativform, utan exakt inbördes ordning). 

Samtliga 120 substantiv(former) för русск-- respektive российск-- redovisas i Bilaga 2. 

 

русский (1900–2008) российский (1900–2008) 

язык общество 
литература история 
народ экономика 
культура государственность 
история государство 
армия гражданин 
поэзия ученый 
революция армия 

люди сторона 
человек регион 
жизнь законодательствo 
писатель рынoк 
слово действительность 

Tabell 5: De substantiv (av samtliga tre genus) som enl. Ngram Viewer oftast kombineras med русский resp. 

российский. 

 

I jämförelse med Griščenkos studie av 1400–1600-talstexter (Griščenko 2013) verkar det vid 

första anblick inte vara några substantiv som dominerar så starkt som земля resp. царствие, 

vilka båda utgjorde drygt en tredjedel av alla substantiv som förekommer tillsammans med 

resp. adjektiv i hans studie. Griščenko (2013) var dock begränsad till en avsevärt mindre 

korpus, dessutom med texter från en tid då skriftproduktionen inte alls var lika utbredd, vilket 

skulle kunna förklara den höga koncentrationen till ett fåtal substantiv där. Grafverktyget i 

Ngram Viewer ger möjlighet att avläsa exakta siffror för enskilda år, angivna som n-gramets 

andel av den totala korpusen det aktuella året. Däremot vad gäller medelvärden över flera år 

ger graferna bara en ungefärlig indikation. För att få fram exakta siffror att jämföra med 

Griščenko räcker förstås inte en visuell granskning av graferna i Ngram Viewer, utan man 

skulle behöva göra mer ingående analyser av korpusens rådata. Med hjälp av rådatan kan man 

då också summera olika böjningsformer till helheter. I min undersökning förekommer 
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fortfarande земля i stor utsträckning i samband med русск--, medan царствие (eller för den 

delen царство ) inte alls förekommer bland de 120 former som oftast förekommer med 

российск--.  

 

Som noterats tidigare kan ju resultaten förstås variera kraftigt beroende på vilken tidsperiod 

man väljer att begränsa sin sökning till. Eftersom jag tidigare konstaterat att den totala 

användningen av российск-- ökat kraftigt under den postsovjetiska perioden, genomför jag 

också en jämförande sökning med российск-- begränsad till tiden 1900–1985. Utan att 

fördjupa mig i detta kan jag konstatera att denna sökning till stora delar ger helt andra 

substantiv bland de 120 vanligaste. Nedan redovisas de fem vanligaste substantiven (justerade 

till nominativform) för respektive tidsperiod. Detta kan också vara ett område att titta närmare 

på i framtida undersökningar. 

 

российск-- (1900–2008) jmf 1900–1985 

общество пролетариат 

история революция 

экономика словесность 

государственность действительность 

государство социал (-демократи*)  

Tabell 6: Vanligaste substantiven tillsammans med российск--, jämförelse mellan tidsperioden 1900–2008 och 

1900–1985. 

 

På grund av de identifierade problemen med datakvalitet i samband med inskanning relaterat 

till stavningsreformen 1917 görs också jämförande sökningar endast för perioden 1917–2008, 

för att se hur mycket detta påverkar de långsiktiga resultaten. Några större skillnader i vilka 

uttryck som då förekommer har jag inte upptäckt, även om jag har hittat enstaka skillnader för 

русск- (se tabell 7 nedan). Just på grund av problemet med inskanningen kan man dock inte 

säga med säkerhet om dessa skillnader beror på datakvalitén eller om dessa ord verkligen blir 

vanligare resp. ovanligare.   

 

endast i "русск-- 1900–2008" endast i "русск-- 1917–2008" 
русскими властями русскому изданию 

русское дворянство русскими революционерами 

русскими крестьянами русскими эмигрантами 

русскому праву   

Tabell 7. De 120 vanligaste substantiven – skillnader mellan åren 1900–2008 och 1917–2008. 
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Vad gäller российск-- däremot har inga skillnader alls identifierats för den kortare perioden 

1917–2008, vilket troligen är ännu ett bevis på att den tillgängliga datan från före 1917 på 

grund av stavningsreformen inte alls är lika tillförlitlig som data från tiden därefter. 

7.2.4	”Sammanfallande”	substantiv?	
Såsom i testundersökningen av maskulinum nominativ ovan, förekommer vissa substantiv (i 

en eller flera böjningsformer) bland de 120 vanligaste för både русск-- och российск--.  

Dessa 19 substantiv presenteras nedan endast i nominativform, oavsett vilka och hur många 

olika böjningsformer som sökningarna totalt sett funnit: 

 

армия правo 

войско правительство 

государство пролетариат 

дворянство революция 

интеллигенция службa 

история ученый 

народ флот 

общество читатель 

подданство язык 

почва   

Tabell 8: Substantiv bland de 120 vanligast förekommande (1900–2008) tillsammans med både русск-- och 

российск--. 

 

Till en längre studie skulle det kunna vara intressant att mer ingående studera dessa 19 

substantiv som sammanfaller och se om det finns något mönster i storhets- resp. 

svaghetsperioder kopplat till русск-- resp. российск-- eller om man kan se vilka kontexter 

som påverkar valet av adjektiv. Exempelvis skulle man kunna börja med армия som återfanns 

med relativt hög frekvens i sökningarna för både русск-- och российск--. 

7.3	Pilotstudie	2:	Российский	язык?	
En iögonfallande ”detalj” som jag stötte på tidigare i mina sökningar är uttrycket российский 

язык. Enligt Ngram Viewer förekommer detta uttryck mycket oftare än förväntat, vilket 

väcker frågor om korpusmaterialets kvantitativa representativitet. I mina fortsatta tester av 

Ngram Viewer skulle jag därför vilja titta närmare på detta. Genom olika sökstrategier vill jag 

se om man trots Ngram Viewers begränsningar i tillgänglig kontext kan få en tydligare bild av 

varför konceptet российский язык verkar förekomma relativt ofta i 1900-talstexter och om 

det är kopplat till exempelvis en viss tidsperiod eller en viss typ av skrivet material. 
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7.3.1	Kartläggning	av	fraser	
Pluralformer av frasen российский язык skulle ju kunna vara en samlingsbeteckning för 

språk förekommande i landet Ryssland och därmed vara orsaken till att frasen är så vanligt 

förekommande, men en initial sökning på alla potentiella former finner endast singularformer 

i korpusen. De tre absolut vanligaste böjningsformerna verkar vara российский язык, 

российского языка och российском языке, se bilden nedan. Jag väljer därför att titta 

närmare på nominativformen. Den period som denna samt genitiv- och lokativformen 

förekommer oftast verkar för övrigt vara ett par decennier efter andra världskriget. 

 

 
Bild 7: Förekomster av olika böjningsformer av frasen российский язык år 1900–2008. 

 

Resultaten av försöket att kartlägga de vanligaste fraserna där российский язык förekommer 

redovisas i sin helhet i Bilaga 3. Undersökningen har begränsats till n-grams där российский 

язык står först respektive sist i ordsträngen, men det är förstås också möjligt att genomföra en 

mer ingående undersökning där man även tittar på n-grams där российский язык befinner sig 

någonstans mitt i ordsträngen. 

 

Fraserna som redovisas i ordkartan i Bilaga 3 är de längsta möjliga att söka ut i Ngram Viewer 

p.g.a. dess begränsningar till 5-grams. Därför går det inte med säkerhet att hitta de längre 

texter som fraserna är hämtade från, men eftersom allt material i Ngram Viewer är hämtat från 

Google Books-databasen går det att få en ungefärlig bild genom att söka ut de längsta funna 

fraserna på samma årtal där. En del fraser, såsom  с немецкого на российский язык, с 
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французского на российский язык, с переводом на российский язык, с латинского на 

российский язык samt в переводе на российский язык förekommer tydligen i flera olika 

kontexter, medan andra verkar ha sitt ursprung i specifika texter, och dessa sistnämnda fraser 

beskrivs här lite närmare: 

 

Frasen российский язык переведены и в verkar vara hämtad ur texten till en order, 

daterad oktober 1727, från senaten till vetenskapsakademin, som citeras i flera historieböcker, 

bland annat Solov’ev (2013): ”[...]для напечатания же исторических книг, которые на 

российский язык переведены и в Синоде опробованы будут, – при Академии.” 

 

Fraserna с которого на российский язык samt российский язык перевел Михайло 

Ломоносов visar sig vara delar av en boktitel utgiven i mars 1746: Вольфианская 

экспериментальная физика, с немецкого подлинника на латинском языке сокращенная, 

с которого на российский язык перевел Михайло Ломоносов, императорской Академии 

наук член и химии профессор. В Санкт-Петербурге при императорской Академии наук, 

1746, vilken omnämns och har reproducerats i verk på olika sätt under 1900- och 2000-talen, 

bland annat i Lomonosov (2010, 401). Detta förklarar förekomsterna i sökperioden 1900–

2008, men textens ursprung är således från 1700-talet. 

 

Fraserna российский язык в полной силе samt штилем преимуществует российский 

язык  tillhör citat som också kan hänföras till Michail Lomonosov: ”Сие все показанным 

способом пресечется, и российский язык в полной силе (min kursivering, A.B.), красоте и 

богатстве пременам и упадку не подвержен утвердится, коль долго церковь российская 

славословием божиим на славенском языке украшаться будет” samt ”Сим штилем 

преимуществует российский язык перед многими нынешними европейскими, 

пользуясь языком славенским из книг церковных”. Citaten återfinns bland annat i 

Buranok (2013, 102–104), och bland materialet i denna bok visar det sig också finnas 

ytterligare ett flertal former av российский язык med Lomonosov som ursprunglig 

upphovsman, ett exempel ges i bilden nedan. 
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Bild 9: Exempel på bruk av российский язык i Lomonosovs texter. 

 

Frasen российский язык и в печать verkar också vara tagen ur en äldre boktitel som på 

olika sätt reproducerats under sökperioden 1900–2008. Den är en del av en titel på Voltaires 

samlade verk, som gavs ut på ryska 1791 och omnämndes bland annat i ett nummer av 

tidningen Огонёк (Nr 8, 1952) ; Полное собрание всех до ныне переведенных на 

российский язык и в печать изданных сочинений г. Вольтера. 

 

Nästa n-gram российский язык перед многими нынешними är likaledes ett citat från 

samma Lomonosovtext som nämnts ovan: ”Сим штилем преимуществует российский язык 

перед многими нынешними европейскими, пользуясь языком славенским из книг 

церковных. Средний штиль состоять должен из речений, больше и российском 

языке…”, se Buranok (2015, 102). 

 

Vidare är иностранных книг на российский язык en fras som verkar höra till namnet på 

ett sällskap grundat av Katarina den stora år 1768 med syfte att översätta utländsk litteratur till 

ryska; ”Собрание старающееся о переводе иностранных книг на российский язык”, se 

t.ex. Vezirova & Eichenholz (1965, 62). 

 

Frasen его переводом на российский язык verkar komma från en rapport om Puškin, 

skriven av generallöjtnant Ivan Nikitič Inzov, som övervakade den förstnämnde under 

förvisningen i Moldavien "Пушкин, живя в одном со мной доме, ведет себя хорошо и при 

настоящих смутных обстоятельствах не оказывает никакою участия в сих делах. Я 

занял его переводом на российский язык составленных по-французски молдавских 

законов и тем, равно другими упражнениями но службе, отнимаю способы к 

праздности...”, se Lachostskij (1964, 41). 
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Slutligen verkar frasen да и сам российский язык vara tagen ur Aleksandr Radiščevs 

klassiska verk Путешествие из Петербурга в Москву, se t.ex. utgåvan från 1966, s. 203–

204; ”Если совет мой может что-либо сделать, то я бы сказал, что российское 

стихотворство, да и сам российский язык гораздо обогатились бы, если бы переводы 

стихотворных сочинений делали не всегда ямбами .” 

 

Av alla de fraser innehållande российский язык som nämns ovan, har jag inte lyckats hitta 

några kontexter med ursprungligt upphov mellan 1900 och 2008. Det faktum att frasen 

российский язык uteslutande har påträffats i texter med äldre ursprung – trots att sökningarna 

avgränsats till perioden 1900–2008 – innebär ju verkligen svårigheter om man vill använda 

Ngram Viewer som en metod att spåra kulturella förändringar över tid eller försöka datera 

uppkomsten av en viss fras. Om en stor del av korpusen utgörs av olika typer av nyutgåvor av 

äldre texter kan detta onekligen ge en felaktig bild av ett ords användning under en viss 

tidsperiod. Det kräver då att man verifierar sina sökningar med kompletterande närläsning av 

materialet – i de fall detta överhuvudtaget är möjligt. Det är dock oklart hur stor del av den 

totala korpusen som utgörs av reproducerat äldre material – kanske är det en relativt liten del 

– men jag har tyvärr inte kunnat hitta några uppgifter om detta. 

 

7.4	Förslag	på	fler	pilotstudier	
Under en av sökningarna i Ngram Viewer och Google Books fick jag av en händelse se en bok 

med titeln греко-российский словарь. Detta väckte frågan om varför man använde 

российский istället för русский och om det finns fler ryska ordböcker med attributet 

российский i titeln. Baserat på de tester och pilotstudier jag hittills genomfört i Ngram 

Viewer, verkar detta dock nu inte vara så enkelt genomförbart som jag tidigare trott. Av 

resultaten i pilotstudie 2 skulle man kunna anta att frasen российский словарь förekom som 

mest under 17- och 1800-talet och tidigare har ju konstaterats att sökverktyget har stora brister 

vad gäller tiden före stavningsreformen 1917. 

 

I min ursprungliga planering hade jag räknat med att hinna göra ett tiotal pilotstudier. Jag 

underskattade dock den tid det skulle ta att sätta sig in i hur Ngram Viewer fungerar samt läsa 

in sig på tidigare studier. I de två pilotstudier jag hittills genomfört har jag dessutom bara 

hunnit testa ett fåtal av de olika sökfunktioner som finns i Ngram Viewer.  
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Några av de idéer till flera pilotstudier jag haft, som inte kunnat genomföras denna gång, men 

som jag skulle kunna tänka mig i framtida undersökningar är exempelvis: 

 

 Låneord – titta på inlån av ord till ryska språket och hur de på olika sätt "absorberas” 

och eventuellt genomgår förändringar över tid, avseende t.ex. stavning och genus.  

 Verbböjning – studera processen hur vissa verb går från oregelbunden till regelbunden 

böjning. 

 Studera användningen av uttrycken Великая Отечественная война respektive 

Вторая мировая война – jämför med studien av Kangaspuro & Lassila (2012). 

 ”Soviet vocabulary” – titta på användning av typiskt ”sovjetiska” ord – från uppkomst 

till idag. 

 Uppkomsten av nya (momentan)verb. 

8.	AVSLUTANDE	KOMMENTARER	
När jag tittar min grundläggande frågeställning kan jag konstatera att mycket återstår att 

undersöka innan jag kan påstå att jag fått en någorlunda heltäckande översiktlig förståelse för 

Ngram Viewers datakvalitet och funktioner vad gäller den ryska delkorpusen. Genom mitt 

arbete har jag dock identifierat ett antal begränsningar. 

 

8.1	Andra	korpusar	och	tidigare	studier	
Vid en översiktlig jämförelse med några andra ryskspråkiga korpusar verkar den främsta 

fördelen med Ngram Viewer vara dess volym, medan den däremot än så länge inte är fullt lika 

utvecklad vad gäller lingvistisk information samt tillgång till längre kontexter. Bortsett från 

Antonenko (2011) och i viss mån Uz (2014) har författarna i mitt urval av tidigare studier inte 

beskrivit några påtagliga brister de funnit med verktyget under sina studier. Jag hade hoppats 

att hitta fler beskrivningar av det slaget, med tanke på hur nytt verktyget är och att forskare 

därmed hade kunnat tänkas vara intresserade av att testa tillförlitligheten. 

 

8.2	Egna	tester	och	pilotstudier	
Genom mina egna tester och pilotstudier kan jag konstatera att det går att nå användbara 

resultat med Ngram Viewer, även om man avstår från att arbeta direkt med rådatafilerna och 

bara använder det användaranpassade sökverktyget. Om man ska göra undersökningar med 

hjälp av de annoterade ordklasskategorierna, bör man vara medveten om att den automatiska 
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annoteringen av ordklasser inte är helt tillförlitlig.  För att lyckas söka fram den information 

man önskar, bör man först kartlägga hur väl annoteringen av den efterfrågade ordklassen fallit 

ut och vid behov justera sin söksträng därefter. 

 

En annan viktig slutsats från pilotstudierna är att korpusen verkar innehålla relativt många nya 

upplagor av äldre texter, vilket påverkar sökresultaten. Det är dessutom oklart hur stor den 

totala påverkan är. Här hade det varit önskvärt att genomföra en undersökning av hur stor 

andel av materialet i korpusen som utgörs av den typen av nytryck. En sådan studie är tyvärr 

omöjlig så länge man inte har tillgång till källmaterialet i sin helhet, vilket endast Google och 

skaparna av Ngram Viewer har i dagsläget. 

 

8.3	Framtida	utveckling	av	Ngram	Viewer	
Den i mitt tycke mest efterfrågade förbättringen vore att utveckla sökmöjligheterna i material 

från före 1917 års stavningsreform, så att man t.ex. kan kombinera stavningsvarianter från 

både före och efter 1917. Tillsvidare får man dock ta hänsyn till denna begränsning och vara 

medveten om dess följder för eventuella sökningar som innehåller äldre grafem från tiden före 

1917. 

 

Som nämnts tidigare är min förhoppning att man framöver hittar en lösning på de 

upphovsrättsliga frågorna, så att materialet som är insamlat av Google Books en dag kan 

tillgängliggöras med hela sin kontext – eller i alla fall i längre kontexter än dagens 5-grams – 

och få en direktkoppling till sökverktyget i Ngram Viewer. Detta skulle förhoppningsvis 

innebära helt nya möjligheter för korpusforskningen, och Ngram Viewer skulle då kunna 

användas som verktyg i många fler studier. 

 

Trots att jag upptäckt flera stora brister med verktyget Ngram Viewer anser jag att det finns 

utrymme för fortsatt utveckling – både vad gäller verktyget i sig och sökmetodik. Den 

intresserade bör därmed inte hindras från att redan idag genomföra ytterligare studier med 

verktyget, och jag hoppas att man då har någon nytta och sparar en del förberedelsetid genom 

att läsa detta arbete och därigenom fortare kunna avgöra om Ngram Viewer är ett relevant 

verktyg för den studie man planerar. 
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BILAGOR 



BILAGA 1. Data i den ryska korpusen per år - antal ngrams, sidor samt böcker. 

ÅR Antal ngrams 
(match_count) 

Antal sidor 
(page_count) 

Antal böcker 
(volume_count) 

1607 10320 935 1 
1616 136214 1545 1 
1617 157447 1599 1 
1623 2512 1051 1 
1656 395599 2439 1 
1695 9566 243 1 
1697 5825 171 1 
1700 2566 85 1 
1711 58889 1240 2 
1717 144075 447 1 
1721 13160 285 1 
1727 4824 144 2 
1729 4763 261 1 
1731 132636 1649 1 
1732 1007 23 1 
1734 1492 39 1 
1736 4261 103 1 
1737 35577 766 2 
1738 16805 210 2 
1739 210115 2707 3 
1742 834 21 1 
1743 3474 85 1 
1744 11694 249 1 
1745 22584 477 1 
1746 16250 267 1 
1747 40961 1037 1 
1748 19560 321 1 
1749 8938 145 1 
1750 78760 1340 2 
1751 12220 275 1 
1752 43788 1391 3 
1753 10930 185 1 
1754 16647 267 1 
1755 39813 723 3 
1756 69898 1384 2 
1757 179480 3820 4 
1758 80534 1522 2 
1759 216165 4282 4 
1760 218320 4578 6 
1761 77321 1888 6 
1762 82310 1667 5 
1763 178548 3382 6 
1764 129181 2252 4 
1765 91544 1815 3 
1766 105313 2688 6 

1767 244948 4261 5 
1768 154596 2622 6 
1769 224200 4758 6 
1770 52579 873 3 
1771 97113 1888 2 
1772 188043 3955 5 
1773 196189 4448 6 
1774 102882 1314 2 
1775 327130 5391 7 
1776 59441 1267 3 
1778 98351 2190 4 
1779 317447 6421 9 
1780 1043183 15941 17 
1781 655885 14121 19 
1782 453802 7004 12 
1783 659709 12053 17 
1784 318428 8202 14 
1785 950313 15868 18 
1786 1072222 17273 21 
1787 410566 11284 14 
1788 1307524 24234 38 
1789 952321 15476 20 
1790 789809 14229 19 
1791 781813 15241 17 
1792 852296 13242 18 
1793 857930 17198 22 
1794 1645580 34105 35 
1795 675832 13255 15 
1796 260678 4403 5 
1797 118065 3035 5 
1798 621825 14721 17 
1799 279409 5602 10 
1800 951970 12257 17 
1801 867738 19232 28 
1802 756632 13542 18 
1803 1741793 34037 57 
1804 563801 14336 22 
1805 1077108 22744 36 
1806 589222 12317 19 
1807 559509 13353 19 
1808 1336423 21832 30 
1809 627815 13645 25 
1810 513706 12207 19 
1811 721800 14993 21 
1812 1105381 23089 37 
1813 1651762 28263 45 
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1814 1191433 22705 33 
1815 2002363 43309 59 
1816 1536919 29647 43 
1817 2100770 39616 62 
1818 2395227 45328 68 
1819 2660058 51467 61 
1820 1884202 39602 52 
1821 2625693 54914 72 
1822 3247890 59026 74 
1823 2220221 47190 62 
1824 2462568 53092 70 
1825 2681407 50253 63 
1826 2910857 55856 78 
1827 2502199 53192 72 
1828 3495018 65793 95 
1829 2641955 58115 79 
1830 18390823 167757 167 
1831 3266859 60840 88 
1832 2994008 51662 80 
1833 5150788 89077 123 
1834 7193087 109641 139 
1835 5198626 65229 89 
1836 8592260 115325 141 
1837 9766374 135899 179 
1838 12267871 161086 184 
1839 11468351 145844 158 
1840 11177245 145519 177 
1841 8524110 110449 127 
1842 12771157 141024 154 
1843 8801541 108643 123 
1844 7173955 96612 116 
1845 13955982 146597 155 
1846 12882771 141849 175 
1847 18335760 192733 209 
1848 18510064 221279 243 
1849 16464676 220605 235 
1850 13708687 158998 178 
1851 13924813 175476 188 
1852 18079874 234948 256 
1853 17601795 194850 222 
1854 17571739 185326 214 
1855 20774067 236483 303 
1856 19123156 204395 253 
1857 32714009 325777 347 
1858 35738983 361744 414 
1859 40592393 416377 437 

1860 38155776 376001 421 
1861 51342292 486358 478 
1862 39808982 386750 416 
1863 44241585 434212 434 
1864 37971222 368921 365 
1865 39020659 363321 401 
1866 40853413 383333 415 
1867 45158668 407730 436 
1868 55165543 493349 493 
1869 61006847 570782 556 
1870 49995321 462361 481 
1871 52510935 478204 494 
1872 54506093 501743 513 
1873 43912961 400484 404 
1874 44832884 424618 438 
1875 46235966 427883 435 
1876 49474792 449477 453 
1877 44128022 400369 411 
1878 52157383 479606 474 
1879 44177823 397886 422 
1880 52245906 483676 534 
1881 55752511 499641 549 
1882 56818491 517281 571 
1883 59030980 540644 570 
1884 78123967 694633 741 
1885 60446709 569425 605 
1886 55002487 524832 556 
1887 61909555 586420 634 
1888 62244418 565136 610 
1889 71669115 634768 692 
1890 71770433 637813 683 
1891 77455580 675788 756 
1892 80415265 684643 771 
1893 74305304 670452 766 
1894 95030245 738993 851 
1895 95633004 810286 904 
1896 112780027 969776 1078 
1897 130043506 1045179 1123 
1898 118035767 942571 1011 
1899 108475787 942406 1084 
1900 117056771 966134 1076 
1901 119465359 1044164 1108 
1902 125661782 1049034 1178 
1903 138069844 1148477 1271 
1904 136484884 1111005 1211 
1905 124120986 1088776 1278 
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1906 141029722 1164612 1530 
1907 110325291 966040 1214 
1908 110603506 986690 1266 
1909 81929639 738502 946 
1910 70992244 683520 944 
1911 96191450 887108 1226 
1912 93529361 846646 1224 
1913 103255184 891623 1235 
1914 82386340 789161 1137 
1915 63302296 627488 962 
1916 61505782 531963 819 
1917 34031813 313955 569 
1918 25645291 234739 537 
1919 22377793 187541 487 
1920 26854255 210985 547 
1921 37851153 346625 851 
1922 77112377 621046 1542 
1923 113580168 759433 1553 
1924 87874314 552402 1010 
1925 108906681 698593 1207 
1926 121236904 767416 1300 
1927 139542300 878528 1528 
1928 151614667 1015607 1721 
1929 138965074 884711 1483 
1930 138246942 901800 1414 
1931 132505377 799203 1337 
1932 132485746 775656 1230 
1933 158241283 908753 1431 
1934 174624383 967458 1586 
1935 213960827 1216131 1731 
1936 208521015 1202937 1865 
1937 214339800 1218922 1794 
1938 171788932 971871 1531 
1939 196130230 1059064 1742 
1940 172176482 934345 1547 
1941 123088206 678091 1081 
1942 29828015 176809 385 
1943 37245350 200645 499 
1944 55347122 293445 621 
1945 93305974 517164 1022 
1946 170471857 966454 1898 
1947 246416469 1349219 2343 
1948 268438664 1552016 2260 
1949 278241305 1554993 2187 
1950 314943319 1665290 2332 
1951 315430607 1817804 2666 

1952 340240030 1944980 2664 
1953 346722852 1970784 2840 
1954 409013784 2349320 3600 
1955 508755442 2902816 4206 
1956 606504915 3390487 4735 
1957 661208000 3748090 4986 
1958 798602486 4572539 6265 
1959 893867300 5205934 7386 
1960 982863644 5783323 9151 
1961 1005468244 5875878 9200 
1962 1030296014 5980760 9338 
1963 1105429431 6516976 10358 
1964 1029184081 6184890 9570 
1965 1056910604 6288412 9568 
1966 1123474753 6708676 9596 
1967 1139822394 6684611 9725 
1968 1141604786 6782698 9650 
1969 1161277489 6925315 9673 
1970 1185482596 7110427 9431 
1971 1068583609 6285505 8333 
1972 1082631476 6235395 8409 
1973 1145270262 6507050 9012 
1974 1163078360 6658622 9436 
1975 1138171389 6597493 9397 
1976 1149277662 6634933 9735 
1977 1160172122 6772033 10089 
1978 1184760560 6849596 10236 
1979 1117079444 6433568 9566 
1980 1126077952 6415901 9625 
1981 1107964254 6264746 9564 
1982 1112775566 6215733 9583 
1983 1116831223 6163337 9557 
1984 1184026803 6562924 10156 
1985 1153921716 6412945 10197 
1986 1141844225 6449796 10162 
1987 1216222818 6754122 10544 
1988 1226318622 6827186 10812 
1989 1250694132 7013805 11035 
1990 1192642588 6637744 10488 
1991 1020495285 5554434 9136 
1992 880214798 4918606 8522 
1993 846949596 4716499 8727 
1994 917048964 4978422 8342 
1995 852498845 4732576 7870 
1996 816025969 4587920 7458 
1997 870925702 4957871 7911 



BILAGA 1. Data i den ryska korpusen per år - antal ngrams, sidor samt böcker. 

1998 887865114 5057547 8083 
1999 987786720 5620414 8666 
2000 1117633549 6466458 9800 
2001 1091222671 6204782 9174 
2002 1077868372 6127368 8902 
2003 1158355889 6535775 9289 
2004 1120088544 6281508 8718 
2005 1093542255 6313993 8745 
2006 987994861 5604394 7510 
2007 861057506 4917317 6567 
2008 781088437 4559167 6091 
2009 470590195 2719956 3616 

 



BILAGA 2. De 120 vanligaste substantiven tillsammans med русск-- respektive российск (1900-2008). 

 

русский - Alla böjningsformer + subst. российский  - Alla böjningsformer + subst. 
русский язык_NOUN российский пролетариат_NOUN 

русский народ_NOUN российский рынок_NOUN 

русский человек_NOUN российский император_NOUN 

русский перевод_NOUN российский язык_NOUN 

русский писатель_NOUN российский престол_NOUN 

русский словарь_NOUN российский народ_NOUN 

русский ученый_NOUN российский парламент_NOUN 

русский поэт_NOUN российский президент_NOUN 

русский пролетариат_NOUN российский посол_NOUN 

русский царь_NOUN российский опыт_NOUN 

русское общество_NOUN российское правительство_NOUN 

русское правительство_NOUN российское общество_NOUN 

русское слово_NOUN российское подданство_NOUN 

русское искусство_NOUN российское государство_NOUN 

русское подданство_NOUN российское законодательство_NOUN 

русское государство_NOUN российское руководство_NOUN 

русское население_NOUN российское гражданство_NOUN 

русское войско_NOUN российское дворянство_NOUN 

русское дворянство_NOUN российское самодержавие_NOUN 

русское крестьянство_NOUN российское телевидение_NOUN 

русская литература_NOUN российская сторона_NOUN 

русская армия_NOUN российская социал_NOUN 

русская революция_NOUN российская революция_NOUN 

русская жизнь_NOUN российская экономика_NOUN 

русская земля_NOUN российская история_NOUN 

русская культура_NOUN российская делегация_NOUN 

русская интеллигенция_NOUN российская действительность_NOUN 

русская женщина_NOUN российская буржуазия_NOUN 

русская история_NOUN российская армия_NOUN 

русская церковь_NOUN российская интеллигенция_NOUN 

русские люди_NOUN российские власти_NOUN 

русские войска_NOUN российские стихотворения_NOUN 

русские писатели_NOUN российские войска_NOUN 

русские слова_NOUN российские ученые_NOUN 

русские земли_NOUN российские граждане_NOUN 

русские ученые_NOUN российские предприятия_NOUN 

русские песни_NOUN российские компании_NOUN 

русские солдаты_NOUN российские города_NOUN 

русские рабочие_NOUN российские политики_NOUN 

русские князья_NOUN российские банки_NOUN 

русского языка_NOUN российского общества_NOUN 

русского народа_NOUN российского пролетариата_NOUN 

русского общества_NOUN российского государства_NOUN 

русского человека_NOUN российского правительства_NOUN 

русского искусства_NOUN российского народа_NOUN 
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русского населения_NOUN российского законодательства_NOUN 

русского правительства_NOUN российского рынка_NOUN 

русского театра_NOUN российского флота_NOUN 

русского государства_NOUN российского капитализма_NOUN 

русского флота_NOUN российского дворянства_NOUN 

русскую литературу_NOUN российскую экономику_NOUN 

русскую жизнь_NOUN российскую историю_NOUN 

русскую землю_NOUN российскую действительность_NOUN 

русскую службу_NOUN российскую почву_NOUN 

русскую армию_NOUN российскую территорию_NOUN 

русскую революцию_NOUN российскую государственность_NOUN 

русскую историю_NOUN российскую революцию_NOUN 

русскую культуру_NOUN российскую службу_NOUN 

русскую почву_NOUN российскую армию_NOUN 

русскую речь_NOUN российскую сторону_NOUN 

русской литературы_NOUN российской словесности_NOUN 

русской жизни_NOUN российской истории_NOUN 

русской революции_NOUN российской экономики_NOUN 

русской литературе_NOUN российской государственности_NOUN 

русской истории_NOUN российской революции_NOUN 

русской культуры_NOUN российской действительности_NOUN 

русской армии_NOUN российской социал_NOUN 

русской исторш_NOUN российской армии_NOUN 

русской поэзии_NOUN российской интеллигенции_NOUN 

русской церкви_NOUN российской стороны_NOUN 

русских людей_NOUN российских граждан_NOUN 

русских писателей_NOUN российских войск_NOUN 

русских войск_NOUN российских ученых_NOUN 

русских ученых_NOUN российских немцев_NOUN 

русских художников_NOUN российских предприятий_NOUN 

русских поэтов_NOUN российских регионов_NOUN 

русских рабочих_NOUN российских условиях_NOUN 

русских солдат_NOUN российских городов_NOUN 

русских князей_NOUN российских банков_NOUN 

русских земель_NOUN российских компаний_NOUN 

русским языком_NOUN российским пролетариатом_NOUN 

русским народом_NOUN российским правительством_NOUN 

русским правительством_NOUN российским законодательством_NOUN 

русским людям_NOUN российским гражданам_NOUN 

русским ученым_NOUN российским книгам_NOUN 

русским населением_NOUN российским условиям_NOUN 

русским войскам_NOUN российским обществом_NOUN 

русским писателем_NOUN российским властям_NOUN 

русским человеком_NOUN российским законам_NOUN 

русским поэтом_NOUN российским руководством_NOUN 

русскому языку_NOUN российскому правительству_NOUN 
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русскому народу_NOUN российскому законодательству_NOUN 

русскому правительству_NOUN российскому народу_NOUN 

русскому обществу_NOUN российскому пролетариату_NOUN 

русскому человеку_NOUN российскому обществу_NOUN 

русскому читателю_NOUN российскому читателю_NOUN 

русскому переводу_NOUN российскому дворянству_NOUN 

русскому праву_NOUN российскому министру_NOUN 

русскому обычаю_NOUN российскому государству_NOUN 

русскому царю_NOUN российскому императору_NOUN 

русскими войсками_NOUN российскими войсками_NOUN 

русскими людьми_NOUN российскими гражданами_NOUN 

русскими учеными_NOUN российскими учеными_NOUN 

русскими буквами_NOUN российскими властями_NOUN 

русскими писателями_NOUN российскими организациями_NOUN 

русскими князьями_NOUN российскими предприятиями_NOUN 

русскими рабочими_NOUN российскими регионами_NOUN 

русскими властями_NOUN российскими компаниями_NOUN 

русскими крестьянами_NOUN российскими коллегами_NOUN 

русскими словами_NOUN российскими законами_NOUN 

русском языке_NOUN российском обществе_NOUN 

русском переводе_NOUN российском рынке_NOUN 

русском языках_NOUN российском языке_NOUN 

русском обществе_NOUN российском законодательстве_NOUN 

русском народе_NOUN российском государстве_NOUN 

русском искусстве_NOUN российском дворянине_NOUN 

русском театре_NOUN российском престоле_NOUN 

русском фронте_NOUN российском матросе_NOUN 

русском фольклоре_NOUN российском парламенте_NOUN 

русском человеке_NOUN российском праве_NOUN 
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