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Abstract 

Swedish lacks gerunds and is therefore suitable for studying implicit meanings of Russian gerunds that 

are forced to become explicit in Swedish translations. The present contrastive parallel corpus study 

explores translation correspondences in both directions. It is shown that constructions with finite verbs 

of perfective aspect followed by imperfective gerunds largely correspond to Swedish absolute with-

constructions (= Swedish med-constructions). Another finding is the insertion of extra gerunds in 

connection with translation of Swedish locative constructions. A classification of Swedish explicit time 

markers corresponding to converb constructions is structured according to time relations (taxis 

relations): perfective aspect converbs show a clear correspondence to anterior markers, and imperfective 

converbs correlate with simultaneity markers. Contextual secondary meanings like means, purpose, 

cause, consequence are analyzed and various structures are found. 
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1. Inledning 

Kategorin gerundium som också benämns som verbaladverb, adverbialparticip eller converb, 

saknas i svenska språket. I den typologiska antologin Converb in Cross-Linguistic Perspective 

ger Martin Haspelmath följande definition: 

A converb is defined here as a nonfinite verb form whose main function is to mark 

adverbial subordination. Another way of putting it is that converbs are verbal 

adverbs, just like participles are verbal adjectives. (Haspelmath 1995, s. 3) 

I ryska går kategorin under beteckningen деепричастие. De har utvecklats ur particip-

kortformer och hade tidigare en distinktion mellan presens och preteritum som sedermera 

ersatts med en aspektdistinktion mellan imperfektiv och perfektiv aspekt1. De ryska gerundium-

formernas användningsområden och betydelser är skiftande och omstridda, både till antalet och 

beskrivningen. Gerundiumkonstruktioner kan ha funktionen av adverbiell modifiering av 

huvudverbets absoluta tid, det kan karaktärisera huvudverbets handling, eller indikera olika 

logiska relationer, som orsak eller hinder mm. Det saknas fortfarande en konsensus om 

gerundiumkategorins betydelsevariationer: ”По вопросу о природе этого разнообразия 

значения и о способе их описания нет общепринятого мнения” (Boguslavskij 1977, s. 270). 

Birzer (2010, s. 43) som genomfört den senaste större studien av gerundier i ryska, bekräftar att 

citatet fortfarande är giltigt. Däremot finns numera en ganska bred konsensus om att taxis-

relationerna är de primära betydelserna och de övriga är sekundära eller perifera (Zorichina-

                                                      

1 För en uppdaterad genomgång av forskningen om de ryska gerundiernas diakroni se Birzer 2010, ss. 25–

40 och Dobrušina 2000. 
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Nilsson 2001, 2002; Krave 2010, Bikkulova 2011). I de kanoniska fallen betecknar im-

perfektiva gerundiumformer simultanitet och perfektiva gerundiumformer anterioritet 

(Bikkulova 2011)2. 

Gerundiernas paradigm skiftar från grammatik till grammatik, vissa former finns kvar i en 

perifer omfattning trots att de är föråldrade. (Se Dobrušina 2009 för en intressant genomgång).  

Den ryska nationella korpusgrammatiken visar följande inventarium av attesterade former och 

deras frekvenser: 

Tabell 1: Attesterade gerundiumformer i den ryska nationalkorpusen, från Bikkulova (2011). 

Suffix Imperfektiva verb Perfektiva verb 

-а/-ась 10 537/782 (дыша, крича, учась) 14/36 (услыша, положа, решась, 

отрешась) 

-я/-ясь 194 916/58 974 (зная, читая, боясь) 8 324/1154 (придя, отвезя, сойдясь) 

-в 90 (знав, читав, играв) 94 436 (сделав, поймав, узнав) 

-вши/-

вшись 

109/38 (хлебавши, гадавши, обучавшись, 

пытавшись) 

660/33 277 (спавши, отказавшись, 

добившись) 

-ши 3 (могши) 178/514 (вышедши, расцветши, 

разошедшись) 

-учи 3985 (будучи, едучи, идучи) 0 

-ючи/-

ючись 

27/1 (глядючи, имеючи, дожидаючись) 0 

Bikkulova 2011 

Svenska språket saknar gerundier. Den närmaste svenska motsvarigheten är presens-

particip, -ende/-andeformer: ” улыбаясь, смотрела на меня” kan översättas ”såg leende på 

mig”. Den mest frekventa motsvarigheten i tidigare kontrastiva studier (Björn 1979, 

Zorichina-Nilsson 2001, Krave 2010) är dock och-samordningar: ”såg på mig och log”. 

                                                      

2 Se även en genomgång hos Birzer, 2010. 
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De ryska gerundierna har delvis grammatikaliserats eller lexikaliserats till prepositioner 

(спустя), adverb (молча) eller diskursmarkörer (не говоря, честно говоря), se Birzer (2010) 

för en genomgång. 

Avsaknaden av kategorin i svenska språket ger en möjlighet att spegla det skiftande 

materialet och att tvinga implicita betydelser att bli explicita. Min undersökning utgör en för-

studie till en omfattande kontrastiv studie. Materialet omfattar knappt 1000 exempel i över-

sättning mellan ryska och svenska, i båda översättningsriktningarna. Det har bearbetats 

kvantitativt, och vissa delar, som vittnar om tydliga korrelationer, har analyserats kvalitativt. 

Resultaten utgör en preliminär kartläggning av vilka konstruktionstyper som korrelerar med 

varandra i de två olika språken. Den kartlägger samtidigt vilka konstruktionstyper som 

konkurrerar med varandra i svenskan. Syftet är kontrastivt, att belysa och bättre förstå hur 

gerundierna används för att uttrycka olika situationer eller relationer i ryska genom att spegla 

dem i svenska korrelerande mål- och källtexter. Genom att jämföra de svenska konstruktions-

typerna sinsemellan och vilka semantiska distinktioner som skapar preferenser för en 

konstruktion framför en annan går det att göra en analys av relevanta betydelsekomponenter 

hos ryska gerundiumkonstruktioner. Denna undersökning skapar även förutsättningar för en 

framtida djupare analys av enskilda ryska gerundiumkonstruktioner med hjälp av enbart en-

språkiga ryska korpusar. 

Uppsatsen begränsas till tre områden av undersökningen: Del 1, explicita tidsmarkörer, utgör 

en detaljerad klassificering av hur de explicita tidsmarkörerna relaterar bihandlingen till huvud-

handlingen. Avsnittet har en översiktlig statistisk karaktär, där regelbundenheter liksom även 

vissa avvikelser från det förväntade mönstret kommenteras och vissa standardiserade 

fraseologiska översättningsmönster konstateras. Del 2, med-konstruktioner utgör en mer 

detaljerad analys av en statistiskt distinkt översättningsmotsvarighet. Materialet har 
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klassificerats i detalj och relevanta semantiska komponenter har påfunnits genom omfattande 

parafraseringsförsök. Del 3, explicita sekundärbetydelser, utgör en semantisk och formell 

klassificering av vissa betydelserelationer som går utöver de temporala relationerna. 

Klassifikationen utgår ifrån de svenska explicita markörerna och påvisar en rad standardiserade 

översättningsmönster.  

I resultatavsnittets tre delavsnitt vävs tidigare forskning in i texten. Detta för att minimera 

läsavståndet till exempelmaterialet och göra resonemangen följbara. I bakgrundsavsnittet 

diskuteras tidigare forskning mer översiktligt, med fokus på hela gerundiumkategorin. 3 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

3 Uppsatsen avfattas på svenska och vänder sig till personer som läser båda svenska och ryska. Framförallt 

på grund av det redan omfattande exempelmaterialet som skulle expandera ytterligare vid en översättning 

till engelska. 
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2. Bakgrund, tidigare forskning 

2.1 Gerundiumkategorins betydelser 

De betydelser som brukar tillskrivas de ryska gerundiumformerna är: 

1) taxisbetydelser: anterioritet, simultanitet, posterioritet och deras överlappande varianter; 

2) karaktärisering av huvudsituationen, eller beledsagande omständighet; 

3) mer specifika betydelserelationer mellan huvud- och bisituation: orsak, mål, medel, 

otillräckligt hinder, konsekvens, och rum. 

As noted above, these [non-valency peripheral taxis constructions] are 

specialized constructions for the expression of logical conditionality meanings 

(condition, concession, cause, purpose, consequence) which are invariably 

accompanied by peripheral taxis (or, put differently, temporal conditionality) 

meanings. (Chrakovskij4 2016, s.90) 

Bland senare tiders forskare (Zorichina-Nilsson 2001, 2002; Krave 2010; Bikkulova 2011) 

finns en ganska bred konsensus om att gerundiumformernas primära betydelser handlar om 

relativ tid, taxisbetydelser och att övriga betydelser är mer eller mindre kontextbetingade. De 

senare undersökningarna har också fokuserat på tidsbetydelser i ganska stor omfattning. 

Apresjan (1983) finner att samtliga betydelser är kraftigt villkorade av en rad olika hetero-

gena faktorer. Detta i en artikel som vill belysa betydelsebegreppet – den ytsemantiska 

strukturen – ur en rad olika synvinklar och visa vilken komplexitet det rymmer. Den ofta 

citerade artikeln postulerar en rad villkor. De viktigaste faktorerna är verbformernas inbördes 

placering, förekomst av negation, aspekt och semantisk klass hos verbformerna. Hans förslag 

                                                      

4 Jag använder translitterering av ryska namn, t.ex. Храковский > Chrakovskij för vetenskapliga texter och 

transkription för skönlitterära texter Улицкая > Ulitskaja, för att underlätta sökningar i bibliotekskataloger. 

En variation med X istället för CH eller KH föreligger vid verk av Zorichina-Nilsson och Chrakovskij. 
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har inspirerat den föreliggande undersökningen i så måtto att de ryska verbformerna har taggats 

för aspekt och inbördes ordning för att underlätta en analys av de parametrarna.  

Deribas (1962) undersöker inomspråkliga parafraseringsmöjligheter för gerundium-

konstruktioner i ryska språket och finner en rad intressanta paralleller. Ofta används två 

synonyma konstruktioner bredvid varandra för att undvika stilmässig upprepning i texter. De 

inomspråkliga parafraseringsmöjligheterna är intressanta att jämföra med motsvarigheter som 

finns mellan två språk. Deribas finner en tydlig gräns mellan gerundiumbetydelsen 

karaktärisering av handling (образ eller способ действия) å ena sidan och andra betydelse-

relationer som tid, orsak, villkor, otillräckligt hinder å den andra. Skillnaden består i att de 

förstnämnda inte parafraseras med bisatser, utan med andra medel. Perfektiva gerundier som 

styr ackusativ kan t. ex. parafraseras med passiva particip och instrumentalis: стоял, опустив 

руки vs. стоял с опущенными руками. 

För de svenska motsvarighetskategorierna har jag lutat mig mot 1) Svenska akademiens 

grammatik, SAG (Teleman, U., Hellberg, S. & Andersson, E. 1999.), som ger en någorlunda 

uppdaterad bild av svenska språket inom ett traditionellt referensgrammatiskt ramverk. 

Grammatiken baseras på stora mängder autentiska användardata; 2) Zorichina-Nilssons bidrag 

om taxis i svenska i antologin Typology of Taxis Constructions (Chrakovskij 2016) som 

beskriver svenska tidsmarkeringsfunktioner utifrån ett taxisperspektiv; 3) En antologi om 

infinita konstruktionstyper i europeiska språk Big Events, Small Clauses (Fabricius-Hansen & 

Haug 2012), som fokuserar på co-eventive adjuncts, dvs. adverbial som betecknar situationer, 

tillstånd, händelser eller handlingar som överlappar med situationen hos huvudverbet i satsen i 

tid och rum och/eller där någon participant delas av konstruktionerna. Ryska gerundier hör till 

den kategorin. Framförallt har beskrivningarna i denna forskningsantologi varit värdefull för 

beskrivningen av svenskans med-konstruktioner.  
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2.2 Begreppet taxis 

I uppsatsen antar jag de tolkningarna av innehållet i termerna betydelse och mening som 

tillämpas inom den funktionella grammatik som utarbetats av A.V. Bondarko.5 Bondarko 

(2017, ss. 17–32) ser mening och betydelse som olika nivåer i den semantiska beskrivningen 

som relaterar till och återverkar på varandra. Hans funktionella grammatik arbetar med nöd-

vändighet i två riktningar, från den relativt universella meningsdimensionen till det enskilda 

språkets språkliga medel och former, där betydelserna begränsas av sina uttrycksmedel och i 

andra riktningen: från det enskilda språkets former och dess betydelser mot de 

meningsdimensioner som de på olika sätt har funktionen att uttrycka. En definition ges av 

Švejcer (i ett arbete om översättningsvetenskap som Bondarko refererar till) i ett citat av 

Vygotskij: ”Значение слова есть потенция, реализующаяся в живой речи в виде смысла” 

(Švejcer, 1988 s.114). I svenska finns inte något parallellt begreppspar som язык och речь. I 

brist därpå får man tala om språket som system (Saussures langue, Chomskys competence) 

resp. språkets användning (Saussures parole, Chomskys performance). Bondarko betonar att 

mening och betydelse är interrelaterade aspekter av semantiken som förutsätter varandra: 

Следует еще раз подчеркнуть: значение и смысл — это не раздельные со-

держательные объекты, а взаимосвязанные аспекты семантики как единого 

целого. Предметом анализа в большинстве случаев является смысловое 

содержание в определенном способе его языкового представления. В самих 

языковых значениях могут быть выделены два аспекта: смысловая основа и 

интерпретационный компонент — способ представления смысловой основы в 

значениях, выражаемых средствами данного высказывания и целостного текста. 

(Bondarko, 2017, kursiverad text ändrad från expanderad, S.M.) 

 

Tolkningskomponenten består av det som förmedlas av de aktuella språkliga medlen i den givna 

utsagan, meningsbasen ges aldrig i ren form, den ges alltid genom de aktuella språkliga medlens 

prisma. Den kan framträda genom jämförelser av delvis synonyma yttranden inom ett språk 

                                                      

5 Bondarkos teorier kan inte återges i sin fulla komplexitet, här ges en kortfattad skiss. 
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eller av motsvarigheter mellan språk. Meningsbasen är alltså något som kan ”menas” med olika 

uttryckssätt. Bondarko (2017) har en liknande tudelning för meningsaspekterna av det 

semantiska innehållet som delas upp i dels abstrakta semantiska kategorier som temporalitet, 

lokativitet etc.; dels kontextberoende information som har med den direkta språksituationen att 

göra.  

Mitt arbete utgår från empiriskt material där de språkliga resurserna har använts för att 

uttrycka något. Den kontrastiva analysen visar vilka språkliga medel6, på olika nivåer i 

språkbeskrivningen, som används för att förmedla mening i de olika språken. I uppsatsen görs 

inga lexikografiska ställningstaganden om de aktuella konstruktionernas betydelsestatus.7 

Taxisbegreppet kan härledas till Roman Jakobson (1957) som gjorde en översättning av 

Leonard Bloomfields begrepp order till det grekiska τάξις. Begreppet har sedermera diskuterats 

och utvecklats och förvaltats framförallt av Chrakovskij som har redigerat en ambitiös typologi 

om taxisrelationer i en rad olika språk. De viktigaste punkterna i Chrakovskijs definition 

handlar om tidsrelationer mellan två eller flera situationer där en av situationerna saknar 

koppling till talögonblicket: 

A functional and semantic category realized in bi-propositional/multi-

propositional constructions, in which various grammatical means are used to 

mark the temporal localization (simultaneity/non-simultaneity, anteriority or 

posteriority) of situation P1 with regard to Situation P2 whose temporal 

localization is established in relation to the speech moment irrespectively of  

any other situation Pn.  

(Chrakovskij 2009, 2016, s.10) 

 

                                                      

6 Det är intressant att iaktta vilka transformationer själva betydelsebegreppen gått igenom inom och mellan 

språk genom översättningar och användningar, bland annat får termerna betydelse och mening motsatt 

användning hos Bondarko och Švejcer (1988) jämfört med den användning de får i översättningar av Frege 

(1995 på svenska, 1997 på ryska) som använde betydelse för den denotativa nivån och mening för den 

formberoende ”språkliga” nivån. Freges Sinn (mening, смысл) och Bedeutung (betydelse, значение) 

översätts ofta med samma begreppspar som Švejcer och Bondarko använder, men i delvis motsatt 

användning. Betydelse- och meningsbegreppen är naturligtvis mycket mer komplexa än vad som kan 

skisseras här. 

7 Se Birzer, 2010 för en undersökning om gerundiumformernas lexikalisering. 
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Ryska gerundiumformer är prototypiska representanter för situation P1, eftersom de är infinita 

verbformer utan egen referens till talögonblicket och kan beteckna tidsrelationer till ett finit 

verb:  

(1) а. Сходив (СВ) за водой, Петя работал (НСВ) в саду;    

б. Сходив (СВ) за водой, Петя поработал (СВ) в саду;    

в. Сходив (СВ) за водой, Петя работает (НСВ) в саду;  

г. Сходив (СВ) за водой, Петя будет работать (НСВ) в саду;   

д. Сходив (СВ) за водой, Петя поработает (СВ) в саду.  

(exempel från Chrakovskij 2009, s. 32) 

Även bisatser och infinita element som infinitiver, particip eller nominaliseringar kan utgöra 

situation P1. I antologin finns också en översikt över taxis i svenska, skriven av Zorichina-

Nilsson (2016). Taxisbetydelserna i svenska kan förmedlas av de ovan uppräknade 

grammatiska konstruktionerna samt av bisatser. I mitt material finns också konstruktioner som 

inte omfattas av Chrakovskijs typologiska ramverk, t.ex. samordningar och separata meningar 

med tidsadverbial typ: ”först gick jag till skolan, sedan gick jag hem8.” Huvudsatser räknas inte 

som taxiskonstruktioner i Chrakovskijs modell, däremot finns de beskrivna hos Bondarko 

(1987). En ny antologi som beskriver taxisrelationer i slaviska språk är under redigering och 

har därför inte kunnat konsulteras under arbetet med undersökningen. 

Den senast publicerade systematiska genomgången av ryska gerundiumformers taxis-

betydelser återfinns hos Birzer (2010) som identifierar betydelserna simultanitet, anterioritet, 

posterioritet, resultativitet, partiell simultanitet och en betydelse av "konkretisering av 

handling" som delvis kan hänföras till taxisbetydelserna. Dessa förknippas med en rad morfo-

logiska, syntaktiska, och semantiska villkor och de kan testas med olika adverbiella testord. 

Krave (2010) undersöker tidsbetydelserna med hjälp av både en formalistisk analys av tids-

betydelserna, parallellkorpusdata mellan ryska, norska och engelska samt data från inlärare av 

ryska. Anterioritet för perfektiva gerundier och överlappning för imperfektiva gerundier anförs 

som grundbetydelser. I en undersökning av hur gerundier från semelfaktiva och delimitativa 

                                                      

8 Chrakovskij och Zorichina-Nilsson räknar bara med infinita konstruktioner och bisatser t. ex. ”sedan jag 

varit i skolan gick jag hem”. 
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aktionsarter översätts till norska och engelska har hon funnit att perfektiva gerundier från 

delimitativa verb renderas med konstruktioner som kodifierar anterioritet, medan gerundier från 

semelfaktiva perfektiva verb, kan översättas även med konstruktioner som kodifierar över-

lappning (Krave 2010, s. 134). 

Den mest utförliga kartläggningen av gerundiumbetydelserna återfinns hos Akimova & 

Kozinceva (1987).  De har systematiskt gått igenom ett stort material och klassificerat ett stort 

antal funktioner, både taxisbetydelser och andra betydelseassociationer, de skiljer mellan 

huvud- och bihandlingar som har element av betingning (обусловленность) eller inte, vidare 

mellan huvud- och bihandlingar som är kopplade genom en karaktäriserande relation eller inte. 

Klassifikationen bygger på en detaljerad analys av verbens aspekter utarbetad av A.V. 

Bondarko som är redaktör för volym ett av Теория функциональной грамматики (1987) där 

Akimova & Kozincevas avsnitt om gerundiumbetydelser ingår i ett större taxiskapitel. Nedan 

sammanfattas deras grundläggande kategorisering: 

Tabell 2. Akimova & Kozincevas kategorisering av gerundiumbetydelser 

 

Aspekt-taxissituationer

aspekt-taxissituationer utan element av betingning mellan 
huvud- och bisituationen

Situationer förbundna genom 
karaktäriserande relationer

konkretiserande relation

Interpretativ-värderande relation

Situationer inte förbundna 
genom karaktäriserande relation

Samtidighetsrelationer

Oliktidighetsrelationer

Odifferentierade relationer

aspekt-taxissituationer med 
element av betingning 

mellan huvud- och 
bisituationerna

Tidsmässig betingning

Samtidighetsrelationer

Oliktidighetsrelationer

Odifferentierade relationer

Orsaksbetingning

Motsättningsbetingning

målbetingning

Villkorsrelationer

Konsekvensrelationer
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Liksom Deribas (1962) inventering av parafraseringsalternativ till gerundiumkonstruktionerna 

har Akimova & Kozincevas arbete relevans för de flesta delarna av den föreliggande under-

sökningen. För en del av konstruktionerna ges uppgifter om pre- eller postposition hos 

gerundiet, hos en del saknas sådana restriktioner. Ibland är det specifika verbklasser som bidrar 

till betydelserna, ibland inte. Akimova & Kozincevas presentation är svåröverblickbar främst 

på grund av den innehåller många överlappande kategorier. 
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3. Teori 

3.1 Konstruktionsgrammatik 

Studien bottnar i en förståelse av semantikens och syntaxens samhörighet. I viss mån kan den 

sägas utgå från strukturella kriterier för att närma sig semantiska egenskaper, men i 

konstruktionerna som studeras är dessa ofta redan starkt sammankopplade. Därför lämpar sig 

det konstruktionsgrammatiska synsättet särskilt väl för en studie av detta slag. 

 Man kan föreställa sig ett lexikogrammatiskt kontinuum (Langacker 1987 citerat i Croft 

2001: 17) där olika mönster kan vara mer eller mindre generaliserade, de mest generaliserade 

mönstren, som är öppna för väldigt många användningar ligger närmast den rena syntaxen, 

medan icke-produktiva, slutna, idiosynkratiska mönster hör till lexikonet. De ryska 

gerundiumkonstruktionerna befinner sig på olika sidor av spektrumet, en del närmare den 

strukturella sidan samtidigt som påfallande många enskilda former lexikaliserats till adverb och 

slutat fungera som verbformer som kräver ett finit verb som huvudord. Exempel på 

lexikaliserade gerundiumformer är несмотря, благодаря, молча m.fl. Den variant av 

konstruktionsgrammatik som jag ansluter till (t.ex. Croft 2001), har som ambition att se bortom 

språkspecifika konstruktionsskillnader för att blottlägga de universella faktorer som spelar in 

när olika konstruktionsmönster konkurrerar med varandra i arbetet med att konstituera språkliga 

meddelanden. Därför passar den också bra för typologisk grammatik, där alltför rigida 

strukturella uppdelningar motverkar jämförbarheten mellan språk från skilda språkgrupper. 

Den är också lämplig för den föreliggande kontrastiva analysen, som har bristen på strukturella 

ekvivalenter som utgångspunkt. De universalier som kan skönjas tar ofta formen av olika 
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hierarkier eller kontinua, t.ex. förytterlighetshierarkin eller samordnings/underordnings-

kontinuumet. Skenbart ojämförbara konstruktioner kan visa sig dela egenskaper som t.ex. kan 

beskrivas som brytpunkter i hierarkier eller kontinua. 

Den föreliggande undersökningen fokuserar på kombinationer av finita verb och 

gerundiumformer med olika aspekt och inbördes ordning. Ordningsföljden har ofta pekats ut 

som en viktig komponent för hur olika betydelser konstrueras med gerundier i ryska. Vissa 

kombinationer av aspekt och ordning hos gerundiumformen och det finita verbet bildar distinkta 

grupper, ett slags klichéer, eller retoriska figurer som originalförfattare eller översättare 

favoriserar för vissa användningar. Gerundiumformerna är ett smidigt verktyg för den skrivande 

eftersom de lämpar sig för implicita betydelser. När denna uttrycksmöjlighet saknas i 

målspråket tvingas översättaren ofta att göra betydelserna explicita. För gerundiumformerna 

handlar det ofta om tidsbetydelser, anterioritet, simultanitet, posterioritet eller mer kontextuella 

sekundärbetydelser som orsak, villkor, mål, hinder etc. En mellankategori mellan 

taxisbetydelserna och de specifika sekundärbetydelserna är adverbiella karaktäriserande 

betydelser, som karaktäriserar huvudhandlingen eller utgör en beledsagande bihandling, образ 

действия, сопутствующее обстоятельство. De aspektuella betydelserna betraktas som 

inherenta betydelser hos gerundiumformerna medan de övriga ofta måste härledas ur verbens 

lexikala semantik.  

Det konstruktionsgrammatiska perspektivet tillåter en syn på betydelse eller funktion som 

integrerar lexikala och kontextuella faktorer inom ramen för konstruktionen, en konstruktion 

kan vara både komplex och schematisk å ena sidan och atomisk och specifik å andra sidan. 

Gerundiumkonstruktionerna i ryskan kan ha vissa specificerade, fixa element, som ordföljd, 

verbklass, aspekt etc. medan andra delar av konstruktionerna kan vara ospecificerade och 

utbytbara. Det konstruktionsgrammatiska perspektivet inkorporerar semantik och pragmatik 
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direkt i den strukturella analysen, ibland kan det vara hela konstruktionens utformning som ger 

en viss betydelse, ibland kan den ha en mer kompositionell, analytisk utformning, där ett byte 

av en del ändrar betydelse i enlighet med just den delens lexikala semantik. Vissa 

konstruktioner kan vara skenbart schematiska, dvs. se ut som att vilka element som helst kan 

stoppas in på platserna, medan det empiriska materialet visar att det finns väldigt specifika 

begränsningar, inte främst i acceptabilitet utan för vilka semantiska klasser som faktisk 

attesteras och för vilka betydelser som realiseras. Gerundiumkonstruktionerna är komplexa och 

svårbeskrivna, de är beroende av många faktorer. Förhoppningen med det här arbetet är att 

kunna belysa en del sådana faktorer genom att studera regelbundenheter hos översättnings-

motsvarigheterna.  

Flera tidigare kontrastiva undersökningar, Bjørn (1979), Zorichina-Nilsson (2001), Krave 

(2010), har haft en mer strukturell grund för kategoriseringen av motsvarighetstyper. Den 

föreliggande undersökningen presenterar en strukturell statistik över motsvarighetskategorier, 

se tabell 2. Den är avsedd för att förbättra jämförbarheten mellan likartade undersökningar, 

samt att eventuellt kasta ljus över resultaten. Uppdelningen i bisatser, samordningar eller 

prepositionsfraser är grövre än den konstruktionsbaserade och saknar helt semantiska kriterier. 

De två olika sorteringsmetoderna kan dock komplettera varandra och bidra till att göra viktiga 

sorteringar. Den strukturella sorteringen och taggningen av materialet har bidragit med 

information för att göra bättre strukturella underkategorier till de semantiskt motiverade 

grupperna. Eftersom konstruktionstyperna är både lexikaliskt, syntaktiskt och semantiskt 

motiverade behövs alla typer av information.  
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3.2 Kontrastiv analys vs. översättningsteoretisk 

analys 

Vissa företeelser som kommit fram i arbetet med att kategorisera motsvarigheter beskrivs såväl 

genom en översättningsvetenskaplig analys som en kontrastiv. De två angreppssätten förutsätter 

varandra. Att till exempel göra en polär transformation där något negerat får ett positivt värde 

jfr: glödde beständigt vs. inte slocknade/utan att slockna i exemplet nedan, är inte något 

kännetecknande för ryska eller svenska, utan en klassisk manöver, av översättning genom 

motsats, som kan förekomma både inom och mellan språk. 

(2) V1ipf+G2ipf: I denna folktomma trakt som var full av träskmarker, glesa skogar 

och dimmor, glödde harmens och hämndens låga beständigt, alldeles som de lång-

samma solnedgångarna.  

Оказалось, что в этом краю болот, чахлых лесов, туманов и безлюдья тлеет, 

не погасая, подобно длинным здешним закатам, огонь мести и обиды.  

(Paustovskij) 

 

Översättningstransformationer, överlappningar och valmöjligheter mellan olika konstruktions-

typer kan ibland också indikera att en konstruktionstyp eller en konceptualiseringstyp har en 

bredare tillämpning i det ena språket än i det andra.  

Det huvudsakligen kontrastiva syftet gör dock att undersökningen fokuserar på att hitta 

konstruktionsmönster som är kännetecknande för de respektive språken. Ett översättnings-

vetenskapligt perspektiv är också väsentligt för att determinera och eliminera olika typer av 

felaktiga data från undersökningen. Olika typer av perspektivtransformationer som det polära 

exemplet ovan, kan ge en vilseledande bild av motsvarighetsfrekvenser i en första, kvantitativ 

analys. Samtidigt är sådana översättningsmönster intressanta resultat i sig själva och kan, när 

de konstateras, ge en bild av hur relationer mellan situationer får olika konstruktionsspecifika 

karaktäriseringar i de olika språken, samt hur vissa korrelationer framstår som standardiserade. 

Ett översättningsvetenskapligt betraktelsesätt är i många fall nödvändigt för att bedöma en del 

översättningstransformationer som inte behöver vittna om skillnader i språksystemen utan kan 

bero på faktorer som har med översättningssituationen att göra. Vid examinationen av de 
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enstaka gerundiumexemplen måste sådana faktorer vägas in. I sammanfattningen till sin 

inledning av volymen Corpus-based Approaches to Contrastive Linguistics and Translation 

Studies skriver Sylviane Granger: 

Unfortunately, as rightly stated by Chesterman (1998: 6), “Although these are 

neighbouring disciplines, it nevertheless often appears that theoretical 

developments in one field are overlooked in the other, and that both would benefit 

from each other’s insights”. In particular, lack of familiarity with TS findings may 

lead CL researchers to interpret their data in terms of differences between language 

systems when they result from translation norms or strategies (…).”  

(Granger 2003, s. 26.) 

 

I svensk översättningstradition finns en stark norm av att eftersträva så idiomatiska över-

sättningar som möjligt och därför gärna frångå den bokstavliga betydelsen, vilket kan vara 

värdefullt att hålla i minnet vid examinationen av konstruktioner som i olika grad korrelerar 

med ryska gerundiumkonstruktioner. De svenska källtexterna innehåller också spännings-

romaner, s.k. serielitteratur, vilka kan uppfattas som lågprestigelitteratur varför översättningar-

na kan förväntas avvika mer från originalen än vid högprestigelitteratur9.  

 

 

 

 

 

                                                      

9 Se Lindqvist, 2002. 
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4. Material  

4.1 Material: källor och excerpering 

Inför arbetet har jag haft tillgång till sex stycken länkade texter, dvs. källtexter och måltexter 

som har skannats och bearbetats så att alla textutsnitt ligger bredvid varandra i en textfil och 

på så sätt går att jämföra. Det har varit sex stycken litterära verk från de senaste decennierna, 

tre ryska och tre svenska originaltexter och deras respektive översättningar.  

För att göra studien så kontrastivt välavvägd som möjligt har undersökningen skett i båda 

riktningarna. Från ryska till svenska och från svenska till ryska. Fokus för undersökningen har 

legat på de ryska gerundiumformerna, som är studiens primära objekt. Därför har dessa 

excerperats ur de ryska käll- och måltexterna för att sedan jämföras med sina motsvarigheter 

i sina svenska mål- respektive källtexter. 

rysk källtext > gerundiumkonstruktioner > svenska översättingsmotsvarigheter 

rysk måltext > gerundiumkonstruktioner > svenska originalmotsvarigheter 

Texterna har haft olika längd och har därför anpassats till ett genomsnitt på ca 100 000 ord 

vardera. Vissa har kapats från slutet och vissa från början för att få ett balanserat urval.  

4.1.1 Avgränsningar 

Undersökningen fokuserar på förekomster där gerundiumformen stödjer sig mot ett finit verb 

("personböjt" i den ryska traditionen). Detta för att fokusera på den dynamik som uppstår mellan 

verbformer och hur gerundiumformerna används för att förmedla betydelser som uppstår 

genom denna samverkan. Gerundiumformer utan finita huvudverb, helt eller delvis 

lexikaliserade som adverb, eller gerundiumformer med infinita huvudord, infinitivformer eller 

participformer har uteslutits ur undersökningen. Ibland kan dock långa kedjor av gerundium-

former stödja sig på ett enda finit verb och gerundiumformerna kan samspela betydelsemässigt 
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med varandra. Norstedts stora ryska ordbok (Birgergård m.fl. 2007) har konsulterats för att 

utesluta lexikaliserade former. 

De delar av undersökningen som har valts ut för att presenteras i den här uppsatsen har valts 

utifrån tydlighetskriterier, semantiskt och statistiskt. De explicita markörerna utgör ett tydligt 

exempel på hur den ryska gerundiumkategorin speglas i det svenska språket. När en explicit 

markör föreligger som motsvarighet till gerundiumformer i både ryska käll- och måltexter 

tydliggörs korrelationen mellan det explicita svenska uttrycket och den implicita funktionen att 

markera samma betydelse i ryska. Avsnitt två baseras på en statistiskt oavvislig korrelation 

mellan en viss gerundiumkonstruktion i ryska och en viss svensk konstruktion. Här är 

betydelserna mindre tydliga och kräver en vidare analys. 

Den statistiska undersökningen som ligger till grund för uppsatsen visar många intressanta 

motsvarighetstyper och korrelationer som inte tas upp här. Bland annat den allra största 

motsvarighetskategorin, som utgörs av samordningar. Inte heller den förväntade motsvarighets-

kategorin, som utgörs av presensparticip, tas upp i uppsatsen. För analysen av de valda 

motsvarighetskategorierna behöver de kontrasteras mot de andra motsvarighetskategorierna. 

Det har delvis gjorts i avsnitt 2. Men en sådan överblick av samtliga motsvarighetskategorier 

kräver mycket större utrymme än den här uppsatsen medger. 

Flera olika aspekter av gerundiumkonstruktionerna har studerats i den tidigare litteraturen. 

Bland annat har olika grad av knutenhet, (attachment), eller integrering mellan de två 

situationerna studerats, i Krave 2010 och Rapoport 1987. Dessa företeelser avspeglas inte i 

ortografin på ett pålitligt sätt, utan markeras prosodiskt, i talat språk (Rapoport, 1987). Eftersom 

min undersökning fokuserar på skriftligt material och i första hand studerar de ryska 

gerundiumkonstruktionerna som de avspeglas i svenska korrelerande mål- och källtexter kan 

prosodiska aspekter inte studeras inom ramen för undersökningen. Inte heller kan relationerna 
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med avseende på huruvida bisituationens fakticitet presupponeras av huvudsituationen studeras 

eftersom förhållandet är prosodiskt känsligt och olika tolkningar ofta kan göras utifrån samma 

textutsnitt. Vissa slutsatser kan dras utifrån översättningar av gerundiumkonstruktioner med 

negerade finita verb, men en systematisk undersökning skulle behöva ett experimentellt 

förfarande med rysktalande informanter vilket faller utanför undersökningen i det här initiala 

skedet. Inom ramen för den fullständiga undersökningen, av alla motsvarighetskategorier och 

deras inbördes relationer, kan ovan nämnda relationer studeras bättre. T.ex. kan man jämföra 

finita och infinita renderingar av ryska gerundiumkonstruktioner och huruvida mot-

svarigheterna figurerar i separata satser eller verbfraser, vilket skulle tyda på självständighet 

hos (motsvarigheten till) gerundiumformen. 
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5. Metod: kontrastiv 
parallellkorpusundersökning 

För att kunna identifiera faktorerna aspekt och inbördes ordning mellan finita verb och 

gerundiumformer har 8 möjliga aspekt-och ordföljdskategorier taggats i det ryska materialet. 

Dessa har sedan matchats mot svenska kategorier så att statistiska data och exempellistor har 

kunnat studeras. I de fall kategorimatchningen gett ett särskilt tydligt utslag har ifrågavarande 

kategorier studerats mera ingående. Matchningen mellan de 16 ryska aspektkombinationerna 

från käll- och måltexter å ena sidan och ca 20 semantisk-syntaktiska konstruktionstyper i de 

svenska käll- och måltexterna å andra sidan har även gjort det möjligt att överblicka vilka 

företeelser som skulle kunna vara en produkt av själva översättningsförfarandet och därför 

innebära en viss felkälla för den kontrastiva undersökningen. Konstruktionstyper som påträffas 

oftare i måltexter än i källtexter kan misstänkas vara påverkade av källspråket. Två 

korpusdatabaser har upprättats med hjälp av Excel, rysve-korpusen med rysk källtext och 

svensk måltext samt svery-korpusen med svensk källtext och rysk måltext. Exempelutsnitt är 

länkade till varje post som är taggad för rysk aspekt- och ordföljdskombination och svensk 

motsvarighetskategori med underkategorier. Sorterade listor kan enkelt tas fram efter vad man 

behöver studera. 

5.1 Identifiering av konstruktioner 

För det ryskspråkiga materialet har en deduktiv metod tillämpats, ordföljd och aspekt är de 

huvudsakliga strukturella kriterier som man har att tillgå när det gäller ryska gerundium-

konstruktioner. Undersökningen fokuserar på gerundiumformer som relaterar till ett finit verb 

och hur dessa "par" relaterar till varandra. Två aspekter och två positioner gentemot varandra 
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ger åtta kombinationer, eftersom undersökningen fokuserar på gerundiumkonstruktioner i både 

rysk källtext och måltext blir det totalt 16 aspekt- och ordföljdskombinationer, se 5.1.2 nedan. 

För det svenskspråkiga materialet, som är betydligt mer heterogent, har en mer induktiv 

metod tillämpats: till skillnad från en del föregående kontrastiva undersökningar av 

översättningsmotsvarigheter till ryska gerundier har kriterierna för att identifiera 

motsvarighetskategorier inte varit enbart strukturella. Fokus har istället legat på att identifiera 

specifika konstruktioner, ofta inom en del bredare strukturella kategorier. Prepositionsfraser 

finns t.ex. både som idiomatiska prepositionsfraser, med-konstruktioner, negationer och rums-

bestämningar. Alla dessa är mycket specifika konstruktionstyper och mycket skulle gå förlorat 

om de inte separerades.  

Förutom målet att identifiera konstruktioner finns också ett mål att undersöka i vilken grad 

gerundiernas betydelser expliceras i ett språk som saknar gerundiumform. Därför har 

undersökningen också fokuserat tematiskt på att identifiera tidsmarkörer och en del specifika 

betydelser som mål, medel, orsak, hinder etc. utan differentiera konstruktionstyp eller struktur 

på förhand, sedan kan diverse konstruktionstyper urskiljas inom dessa semantiskt motiverade 

kategorier. Men att börja med att sortera t.ex. alla bisatser skulle leda fel. För att underlätta 

jämförbarhet med andra korpusundersökningar har en sådan renodlat strukturell statistik 

upprättats parallellt med den mer detaljerat konstruktionsbaserade, se tabell 3. 

 Identifieringen av konstruktioner och identifieringen av specifika sekundärbetydelser är en 

pågående arbetshypotes i undersökningens första skede. När gerundiumkonstruktionerna väl 

har taggats och matchats mot motsvarighetskategorierna kan en mer detaljerad analys av 

innehållet ta vid. Här kan det visa sig att vissa verbtyper dominerar vid vissa aspekt- och 

ordföljdskombinationer och styr valet av motsvarigheter. Den kontrastiva metoden och 

användandet av parallellkorpora tillsammans med det konstruktionsgrammatiska synsättet gör 
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det möjligt att studera competing structures (se Fabricius-Hansen & Haug 2012). Eftersom en 

specifik konstruktionstyp i det ena språket kontrasteras mot en okänd mängd konstruktionstyper 

i det andra språket kan en specifik grammatisk domän undersökas genom att de olika 

konstruktionstyperna jämförs med varandra. Hur t.ex. samordning fungerar vid vissa betydelser 

jämfört med med-konstruktioner, eller tidsbisatser och vilka faktorer som styr valet mellan 

dessa. Det ger en möjlighet att studera grammatisk semantik från en mängd olika infallsvinklar.  

Fabricius-Hansen & Haug gör följande reflexion i introduktionen till sin bok: 

The idea for the book was in fact prompted by the observation that there are 

considerable translation variation in the domain of co-eventive adjuncts. Using 

translation equivalence between different structures – including paratactic 

clause linking – as ”semantic mirrors” we were able to identify the whole range 

of relevant constructions and to observe context-dependent interpretation at 

work in translation between co-eventive adjuncts of varying degrees of 

explicitness. Thus, parallel corpora are exploited not only for empirical 

contrastive purposes but also as an extremely useful methodological tool in the 

study of the interaction between syntax, semantics and pragmatics in natural 

language. (Fabricius-Hansen & Haug, 2012, s. 6, originalkursivering) 

 

 

5.1.1 Konstruktioner i ryska: aspekt- och ordföljdskombinationer hos 

gerundiumkonstruktioner 

Kombinationerna av aspekt och inbördes ordning ger 8 stycken möjliga kombinationer: 

 

kategori 1: V1ipf+G2ipf, kategori 2: G1ipf+V2ipf 

kategori 3: V1pf+G2ipf, kategori 4: G1ipf+V2pf 

kategori 5: V1ipf+G2pf, kategori 6: G1pf+V2ipf 

kategori 7: V1pf+G2pf, kategori 8: G1pf+V2pf 

Eftersom aspektkombinationerna excerperats ur både ryska källtexter och ryska måltexter 

dubbleras varje kategori: rysveV1ipf+G2ipf, sveryV1ipf+G2ipf etc. till totalt 16 aspekt-

kombinationskategorier som ska checkas mot svenska motsvarigheter i käll- och måltexter. 
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Fokus har dels legat på frekvenser av motsvarighetsförekomster i de olika aspektkombinations-

kategorierna, vad som finns i de olika aspektkategorierna, dels på var motsvarigheterna finns, 

dvs. i vilken aspektkombinationskategori man kan hitta motsvarigheterna. Man kan tänka sig 

att dessa aspektkombinationskategorier kan vara lite för detaljerade för att fånga de 

intressantaste gerundiumkonstruktionerna. Ibland kan det vara bättre att se förbi dem, kanske 

"G1pf + V2 oavsett aspekt" ger ett intressantare resultat. Den detaljerade statistiska analysen 

ger alltid en möjlighet att "zooma ut" för att se vidare tendenser. 

5.1.2 Konstruktioner i svenska: identifieringen av 

motsvarighetskategorier 

De svenska översättnings- och originalmotsvarigheterna har framkommit under arbetets gång. 

Eftersom ett av undersökningens mål har varit att undersöka vilka gerundiumbetydelser som 

tvingas bli explicita i översättning till svenska, som saknar gerundiumformer, eller – vilket är 

minst lika intressant – vilka svenska explicita betydelser i källtexterna som i rysk översättning 

får gerundiumform, har strukturella och semantiska kriterier blandats och ett antal semantisk-

syntaktiska konstruktionstyper har utkristalliserats. De ifrågavarande kriterierna har fram-

kommit induktivt, genom arbetet med materialet. Det är heterogena kategorier som grundas i 

ett heterogent material. Kategoriseringen följer dels något slags organisk konstruktionslogik, 

vilka typiska mönster som påträffas, dels undersökningens syfte, vilka betydelser tvingas bli 

explicita? Kategorierna tidsmarkörer, rumsbetydelser och sekundärbetydelser är därför 

semantiskt motiverade medan en del andra kategorier är strukturellt motiverade. En viss grad 

av överlappning mellan kategorierna har därför tillåtits. Kategoriindelningen är en arbets-

hypotes och det kan mycket väl hända att andra mönster tonar fram under analysarbetets gång. 
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6. Resultat  

Tabell 3. Attesterade gerundiumformer i undersökningen 

 Imperfektiv aspekt Perfektiv aspekt 

 -а/-я -в 

Reflexiva verb -ась/-ясь -вшись 

(Vid vissa rörelseverb, typ 

подойти) 

 -я 

(Verbet играть) -ючи/-  

Bara de vanligaste gerundiumformerna har attesterats i undersökningen, antagligen på grund av 

att materialet kommer från litterära verk från de senaste decennierna och innehåller ganska 

normerat språk. Olika ryska grammatikor ger olika bilder av inventariet av gerundiumändelser. 

för en komplett genomgång, se tabell 1. 

Tabell 4. Statistik över strukturella motsvarighetstyper 

                                                      

10 En kategori som främst är relevant för tidsmarkörerna, ett temporalt adverb i samband med samordning 

eller separat mening. 

 Rysve Svery 

 Antal Andel Antal Andel 

Separata meningar   

 

16 3% 20 5% 

Adverb + samordning, eller 

ny mening10 

17 3% 17 6% 

Samordningar 189 33% 114 29% 

Bisatser  150 26% 92 23% 
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OBS. Tabell 4 fortsätter på nästa sida. 

Tabell 5. Statistik över specifika konstruktionstyper som motsvarigheter till gerundiumkonstruktioner 

  
rysve 

 
svery 

 

Kategori Subkategori antal andel antal andel 

Adjektiv   6 1,0% 2 0,5% 

Adverb   2 0,3% 5 1,3% 

Idiomatiska prepositionsfraser   10 1,7% 5 1,3% 

Infinitiv utan övriga modifierare 3 0,5% 0 0,0% 

Med-konstruktioner   47 8,2% 33 8,3% 

Negationer  Totalt 36 6,3% 23 5,8% 

Separata meningar i både orig. och övers. 0 0,0% 4 1,0% 

 
i originalet 0 0,0% 16 4,0% 

  i översättningen 15 2,6% 0 0,0% 

predikativa particip/adj. Preteritumparticip/adjektiv 24 4,2% 22 5,5% 

 
Presensparticip 31 5,4% 7 1,8% 

 
Totalt 55 9,5% 29 7,3% 

Relativsatser med som 
 

26 4,5% 7 1,8% 

Liknelse med som   1 0,2% 0 0,0% 

Rumsbestämningar Totalt 6 1,0% 26 6,5% 

Samordning Kommatecken 35 6,1% 25 6,3% 

 
Och 149 25,9% 85 21,3% 

                                                      

11 Mestadels participfraser, men även en del adjektivfraser. 

12 Innehåller perifera kategorier, (med mindre än 1%) och genomgripande transformationer. 

Predikativ11 55 10% 29 7% 

Prepositionsfraser 109 19% 92 23% 

Övriga12 40 7% 36 9% 

Summa 576  400  
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 Totalt 184 31,9% 110 27,5% 

Övriga finita övriga modifierare, finit 2 0,3% 0 0,0% 

  övriga finita utan tillägg 1 0,2% 0 0,0% 

Explicita sekundärbetydelser   24 4,2% 22 5,5% 

Substantiv   2 0,3% 3 0,8% 

Explicita tidsmarkörer   132 22,9% 90 22,5% 

Genomgripande 

transformationer 

  24 4,2% 25 6,3% 

Totalt 
 

576 
 

400 
 

 

För flera av motsvarighetskategorierna finns mer detaljerad statistik av olika undergrupper. De 

svenska motsvarighetskategoriernas frekvenser har också matchats mot de ryska aspekt- och 

ordföljdskombinationerna. Dessa resultat redovisas för var och en av de tre valda mot-

svarighetskategorierna, nedan. 
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6.1 Explicita tidsmarkörer 

Samtliga tidsmarkörer i de svenska parallellutsnitten har beaktats. Varje liten tidsmarkör som 

smugit sig in i texten kan vara av intresse för att förstå gerundiumformernas inherenta och 

kontextberoende tidsmarkeringsfunktion. De vanligaste konstruktionstyperna sammanfattas 

nedan: 

V finit + bisatsinledare + V finit 

(3) Annie kände stark lättnad när de lämnade byn. (Ekman) 

 

Svery 8, G1pf+V2pf: Выйдя из деревни, Анни почувствовала сильное облегчение.  

 

V finit + och eller kommatecken eller punkt + adverbial tid + V finit 

(4) Han samlade alla krafter till ett sista försök. Sedan ryckte han till. (Mankell) 

Svery 8, G1pf+V2pf: Собрав все силы, он дернул ногу. 

  

V finit + prepositionen efter + NP (ofta nominalisering av verbbetydelsen som uttrycks av 

gerundiet i korrelerande ryska sats 

(5) Nästan ingen, sa han efter en paus.(Mårtensson) 

Svery 8, G1pf+V2pf: Почти никто,- помолчав, добавил Ли.  

 

 

V finit +prepositionen efter + infinitivfras (supinum) 

(6) -- Lars Herdin vidhåller sin historia, sa han efter att ha kastat en blick i sin slitna 

anteckningsbok. (Mankell) 

Svery 7, V1pf+G2pf -- Ларс Хердин упорно держится своей версии, -- сказал 

Рюдберг, перелистав свой многострадальный блокнот.  

 

Kategorin behandlar enbart specifika explicita tidsbetydelser som har särskilda explicita 

markörer i den svenska mål- och källtexten. Taxisbetydelser som överlappning eller 

sekventialitet kan uttryckas även utan explicita tidsmarkörer på svenska, med ordningsföljden 

mellan konjunkterna i samordning, eller tempusmarkörer som pluskvamperfekt etc: 

(7) Rysve 8, G1pf+V2pf Соня, убрав в доме после гостей, уехала к сестре, Таня 

спала в своей светелке, а Яся, проснувшись от звука скрипнувшей двери, 

открыла глаза и довольно долго наблюдала, как Роберт Викторович роется за 

шкафом, тихонько чертыхается. 

Sonja hade städat upp efter gästerna och åkt till sin syster, Tanja sov i sitt vindsrum, 

och Jasja som hade vaknat av ljudet från den knarrande dörren iakttog rätt länge 

hur Robert Viktorovitj sakta svärande famlade bakom skåpet. (Ulitskaja) 
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Kategorin fokuserar på explicita lexikala tidsmarkörer utöver tempusändelser.  

6.1.1 Forskningsbakgrund 

Birzer (2010, ss. 100–105) har undersökt taxisbetydelserna och identifierat olika villkor som 

gäller för deras realisering, dessa sammanfattas i tabellen nedan13. 

Tabell 6. Sammanfattning av villkor för taxisbetydelser hos Birzer (2010) 

Taxisbetydelse Morfologiskt villkor Syntaktiskt villkor Semantiskt villkor Testord som infogas i 

gerundiumfrasen 

Simultanitet Gerundium ipf 

Finit verb ipf/pf 

Gerundium 

Preposition/ 

Postposition 

Gerundiet från inte vara 

från ett interpretativt 

verb14 

Одновременно 

‘samtidigt’ 

Anterioritet Gerundium pf 

Finit verb ipf/pf 

Gerundium 

Preposition/ 

postposition 

Gerundiet får inte vara 

från ett subjektresultativt 

verb15 

Предварительно/ 

Быстро 

‘på förhand/fort’ 

Posterioritet Finit pf + ger. pf 

Finit pf+ ger. Ipf 

Gerundium 

postposition 

Antingen delvis 

sammanfallande semantik 

hos båda leden, eller så 

måste det finita verbet 

presupponera 

gerundiumhandlingen 

Затем 

‘sedan’, ‘därefter’ 

 

Akimova & Kozincevas (1987) genomgång av gerundiumbetydelser, se tabell 2, bygger på en 

                                                      

13 Birzer har med två kategorier till, resultativitet och partiell simultanitet. Dessutom beskriver hon en 

betydelsekategori som hon kallar konkretisering av handling. (Конкретизация действия). Hennes 

resultativitetskategori har relevans för beskrivningen av med-konstruktioner, se avsnitt 6.2. Partiell 

simultanitet är en specifik och ganska perifer kategori som inte tas upp här, den omfattar inte alla fall av 

partiell simultanitet. Konkretisering av handling är inte en taxis-betydelse och tas därför inte upp i det här 

avsnittet. 

14 Interpretativa verb är en svårdefinierad grupp (se Birzer 2010, s. 62) Det handlar om konstruktioner där 

den ena verbformen ger något slags bedömning eller värdering av den andra verbformens handling. 

Villkoret finns med för att utesluta betydelsen "konkretisering av handling". 

15 Verb som har att göra med kroppsdelsförflyttning eller ändring av klädsel, villkoret är formulerat för att 

utesluta, resultativ betydelse, se avsnittet om med-konstruktioner, 6.2.  
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teori om taxisrelationer utarbetad av A.V. Bondarko. Översikten innehåller många över-

lappningar. Olika typer av karaktäriserande eller betingade (обусловленные) relationer inne-

håller element av perifera, (jämför Chrakovskij 2016) taxisbetydelser. En annan egenhet är att 

de räknar odifferentierade (недифференцированные временные отношения) tidsrelationer 

som en egen typ av taxisrelation16. De viktigaste kategorierna när det gäller tidsmarkörer är 

obetingade tidsrelationer (samtidighetsrelationer, oliktidighetsrelationer, odifferentierade 

relationer); och betingade tidsrelationer (samtidighetsrelationer, oliktidighetsrelationer, 

odifferentierade relationer). Tidsmässig betingning definieras som att den reella tiden för den 

finita verbhandlingens utförande är orienterad i relation till bihandlingens tid. ” (…) 

отношение временной обусловленности, суть которого состоит в том, что реальное 

время осуществления основного действия ориентировано относительно времени второ-

степенного” (Akimova & Kozinceva, 1987, s.267). Detta samband bekräftas genom 

parafraseringsmöjligheten med tidsbisatser med когда, пока och liknande. Gerundierna är 

oftast prepositionerade, och tidsbetingningen kan också bekräftas ytterligare genom 

gerundiernas kombinerbarhet med tidsadverbial: Мне казалось, что начинается любовь, 

которую я предчувствовал еще зимой, выздоравливая после скарлатины (В. Катаев) 

(Akimova & Kozenceva, s. 268). Även andra referenser till den objektiva tiden är av betydelse. 

Akimova & Kozinceva menar vidare att betingade tidsrelationer råder när det finita verbet 

betecknar förändring av subjektets rumsposition, vid andra betydelser måste ett slags 

situationsmässig betingning råda, att gerundiumverbet implicerar det finita verbet, t.ex. som en 

                                                      

16 Handlingarna/händelserna hänförs till en gemensam tidsperiod där det inte går att fastställa huruvida 

handlingarna har samma tid eller olika tider: Весь вечер до ужина он пел, насвистывал, шумно играл с 

собакой (Bondarko 1987: 253). Med gerundier uppstår relationen till exempel vid negerade post-

positionerade imperfektiva gerundier: ...Он присел на стул, не снимая пальто и шляпы (Exempel från 

Odincova (1974), citerat av Akimova & Kozinceva 1987, s.263). 
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sjukdomssituation implicerar horisontalläge. Den tidsmässiga betingningen är inte en villkors- 

eller orsaksrelation, det är inte på grund av eller förutsatt att gerundiumbetydelsen råder som 

det finita verbets handling sker. Det kan också vara en känslomässig reaktion uttryckt av det 

finita verbet, som har gerundiumhandlingen som källa: Исследуя его, он восхищается 

многообразием лжи[sic!] и значимости этой лжи (Akimova & Kozinceva, 1987, s. 268). 

Det är inte lika starkt som eftersom eller ifall/om, men det tidsmässiga sambandet konstateras. 

 Samtidighet vid tidsmässig betingning förutsätter imperfektiva gerundier, anterioritet 

uppträder främst när båda verbformerna utgörs av perfektiva verb, det finita verbet kan betingas 

antingen av gerundiets fullbordan Жена его, пожив с ним несколько лет, уехала тайком в 

Москву eller av dess konsekvenser Прочитав это, я удивился (Akimova & Kozinceva 1987, 

s. 269). 

De obetingade tidsrelationerna uppvisar en mycket större autonomi mellan leden som 

relateras till varandra i gerundiumkonstruktionen. Uppdelningen mellan betingade och 

obetingade tidsrelationer bland gerundierna i ryska korrelerar förmodligen inte helt med 

uppdelningen mellan explicita tidsmarkörer och och-samordningar i svenska. De perfekt-

resultativa betydelserna, som räknas som obetingade hos Akimova & Kozinceva renderas t.ex. 

som predikativa particip eller med-konstruktioner på svenska. Exemplen och definitionerna ger 

det sammantagna intrycket att de tidsbetingade gerundiumbetydelserna särskilt motsvarar den 

typ av temporala bisatser som inleds med när, eller när/då + pluskvamperfekt på svenska, där 

en sådan markör krävs och parafras med samordning t. ex. inte skulle fungera. 

Jämför när/då och och i exempel (8): 

(8) Det verkade som att en kärlek började, som jag hade anat redan på våren, när/då 

(*och) jag höll på att tillfriskna från scharlakansfeber. 
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I de flesta fall uttrycks tidsmässig betingning när gerundiet är tema i informationsstrukturen 

(given information, topic, som anknyter till den tidigare kontexten i kontrast till rema, ny 

information, comment): 

(9) Оставшись одна, она с трудом дотащилась до своей кровати. 

a. När hon blivit lämnad ensam släpade hon sig med svårighet till sin säng.  

Jämför:  

b. Hon hade blivit lämnad ensam och släpade sig med svårighet till sin säng. 

I exempel (9b) mister handlingen sin tematiska betydelse, det blir ett nytt påstående.  

Stora mängder data måste gås igenom för att bekräfta hypotesen att de betingade tids-

relationerna till stor del korrelerar med initialt placerade relativa när och då-bisatser, med 

preteritum för samtidighet och pluskvamperfekt för anterioritet, men en snabb examination av 

när-bisatser (både imperfekt och pluskvamperfekt) i svery-korpusen (se tabell 6 nedan), visar 

att dessa är vanligare vid aspekt- och ordföljdskombinationer med framförställda gerundier och 

att de är vanligare vid kombinationerna imperfektiv+imperfektiv (1 och 2) eller perfektiv + 

perfektiv (7 och 8) än vid blandade kombinationer (3, 4, 5 och 6). Många gerundiumformer 

betecknar rumsförflyttning (10) eller källan till en reaktion (11): 

(10) Rysve 8, G1pf+V2pf: Сохранивший на всю жизнь привычку к раннему 

просыпанию, Роберт Викторович, выйдя в шестом часу утра из жилой части 

дома в свою мастерскую-террасу, где любил проводить эти первые, наиболее 

чистые, по его ощущению, часы, заметил свежие следы, ведущие с крыльца 

к калитке по только что выпавшему снегу (Ulitskaja) 

Att vakna tidigt hade blivit en vana för livet och när Robert Viktorovitj vid sextiden 

gick från rummen till sin ateljé på terrassen, där han tyckte om att tillbringa de 

första, som han tyckte renaste timmarna, såg han i den nyfallna snön färska spår 

som ledde från verandan till grinden. 
 

(11) Mia satt tyst på en järnsäng med vaddmadrass i köket och när Annie såg hennes 

ansikte tänkte hon: vad har jag gjort? (Ekman) 

Svery 8, G1pf+V2pf: Мия тихо сидела в кухне на железной кровати с ватным 

матрацем, и Анни, увидев ее лицо, подумала: что я наделала?  

 

 Svery-korpusen visar inte lika tydliga resultat förutom att kombinationer med enbart perfektiva 

gerundier (7 och 8) har många fler när-satser än de övriga kategorierna. Materialet, som är 

ganska omfattande, behöver analyseras mer i detalj innan resultaten kan bekräftas fullständigt, 
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medan- och då-bisatserna och vissa av de övriga explicita tidsmarkörerna måste tas med och 

materialet behöver jämföras med och-samordningarna, som är den enskilt största kategorin i 

materialet. Men preliminärt kan man konstatera att det ser ut att finnas även en mellanspråklig 

korrelation mellan betingade tidsbetydelser och tidsbisatser å ena sidan och obetingade 

tidsbetydelser och och-samordningar å andra sidan.  

6.1.2 Översikt över korrelationer mellan svenska tidsmarkörer och 

aspekt hos ryska gerundiumformer 

Tabell 7. Korrelationer mellan ryska aspekt- och ordföljdskombinationer och svenska tidsmarkörer 

 

Ovanstående tabell visar fördelningen av svenska explicita tidsmarkörer och hur de korrelerar 

med ryska aspekt- och ordföljdskombinationer. Vertikalt visas aspekt- och ordföljds-

Aspekt- och ordföljdskombinationer med imperfektiva gerundiumformer Aspekt- och ordföljdskombinationer med perfektiva gerundiumformer

typ Tidsmarkör rysve 1 svery 1 rysve 2 svery 2 rysve 3 svery 3 rysve 4 svery 4 rysve 5 svery 5 rysve 6 svery 6 rysve 7 svery 7 rysve 8 svery 8 

v1ipf+g2ipf v1ipf+g2ipf g1ipf+v2ipf g1ipf+v2ipf v1pf+g2ipf v1pf+g2ipf g1ipf+vpf g1ipf+v2pf v1ipf+g2pf v1ipf+g2pf g1pf+v2ipf g1pf+v2ipf v1pf+g2pf v1pf+g2pf g1pf+v2pf g1pf+v1pf

Temporala bisatsinledare

Anteriora bisatsinledare

efter det att 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0

sedan (bisatsinl.) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0

så snart 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

så fort 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

då plp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 1

när plp 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2 0 0 3 10 4

odifferentierade bisatsinledare

då 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 1 5 1

när 4 6 12 1 3 3 2 8 1 1 6 3 2 11 13 16

Simultana bisatsinledare

medan 16 2 6 0 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0

samtidigt som 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

så länge 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

så ofta 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

varvid 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Posteriora bisatsinledare

tills 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

innan 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 3

totalt bisatser 22 10 21 1 8 7 5 12 4 2 11 3 7 17 33 26

Övriga tidsmarkörer

anteriora

pp inff efter att ha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 2 1

pp efter+NP 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 3

simultana

pp för ett ögonblick 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

adv då och då 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

adv ibland 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

posteriora

adv genast 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

adv sedan (adv.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 4 3

adv strax efteråt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

adv senare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

adv så 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

kombinerade

NP+adv. ett slag…sedan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

adv.+subj. redan…då 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

totalt övriga 2 0 0 0 1 0 1 0 0 1 4 1 4 2 9 8

totalt tidsm. 24 10 21 1 9 7 6 12 4 3 15 4 11 19 42 34

% tidsmarkörer för kategorin 15,5% 15,9% 29,6% 5,6% 14,5% 9,1% 14,3% 32,4% 8,0% 6,7% 38,5% 40,0% 20,0% 23,8% 44,2% 48,6%

totalt totalt 155 63 71 18 62 77 49 37 50 45 39 10 55 80 95 70
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kategorierna. Översättningsriktningarna visas växelvis. Horisontellt visas de svenska tids-

markörerna sorterade efter strukturell typ (bisatsinledare17 vid underordnade temporala bisatser; 

infinitivfraser; prepositionsfraser eller adverb vid samordning eller separata meningar) och 

taxisbetydelse (anterioritet, simultanitet eller posterioritet). Översiktstabellen visar hur (de 

svenska motsvarigheternas) taxisbetydelser korrelerar med de ryska gerundiernas aspekt och 

ordföljd. Syftet är att undersöka huruvida resultaten bekräftar föreställningen om att imperfektiv 

aspekt betecknar överlappning och perfektiv aspekt sekventialitet (främst anterioritet).  

6.1.3 Anteriora bisatsinledare  

De anteriora bisatsinledare som attesterats i materialet är sedan, så snart, så fort samt när eller 

då + pluskvamperfekt. Bisatsinledare räknas som anteriora om de inleder en sats som be-

tecknar en situation som föregår situationen som betecknas av huvudverbet: 

(12) Och för lång tid framåt sprang pojken Samochin och gömde sig innanför sin grind 

så snart han fick se mig, och där skrek han: (…). 

Rysve 6 G1pf+V2ipf: А мальчишка Самохин еще долго, завидев меня, 

прятался за калитку и кричал оттуда: (…). (Paustovskij) 

 

I (12) föregår situationen att få se någon situationen att gömma sig (få se > gömma sig).  

(13) Men Pekka band honom inte när han fått bogserlinan. (Ekman) 

Svery 7 V1pf+G2pf: Но Пекка не связал его, получив буксирный трос.  

 

I (13) föregår situationen att få en bogserlina situationen att inte binda (få bogserlina > inte 

binda). 

(14) Rysve 5 V1imp+ G2pf: И с тех пор, хоть я и откликался на имя „Омон", сам 

себя я называл „Ра"; именно так звали главного героя моих внутренних 

приключений, которые я переживал перед сном, закрыв глаза и от-

вернувшись к стене, -- до тех пор, пока мои мечты не подверглись обычной 

возрастной трансформации. (Pelevin) 

Och även om jag också i fortsättningen hette Omon, så kallade jag mig sedan dess 

Ra. Det blev också namnet på hjälten i de inre äventyr som jag upplevde just innan 

                                                      

17 Svenska akademiens grammatik, Teleman m. fl. (2009) skiljer mellan subjunktioner och andra bisats-

inledare, därför väljs termen bisatsinledare här för att inte ge onödig komplexitet till framställningen. 
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jag föll i sömn sedan jag slutit ögonen och vänt mig mot väggen –– ända tills mina 

drömmar genomgått de förändringar som hör till åldern.  
 

I (14) Föregår situationen att sluta ögonen situationen att vända sig mot väggen (sluta ögonen, 

vända sig mot väggen > uppleva).  

De anteriora bisatsinledarna i materialet visar, som förväntat, en stark korrelation med 

perfektiva gerundiumformer: 34 perfektiva gerundiumförekomster motsvarar anteriora 

bisatsinledare och bara 218 imperfektiva gerundiumförekomster. 

6.1.4 Odifferentierade bisatsinledare 

Bisatsinledarna när och då som följs av preteritum räknas som odifferentierade bisatsinledare. 

När är den mest frekventa bisatsinledaren i materialet, den återkommer i samtliga aspekt- och 

ordföljdskombinationer i båda översättningsriktningarna. Nedan exempel från Svery 1 och 

Rysve 8: 

(15) Jag älskar dig, men du är som den svarta spindelhonan, tänkte han, när han gick ut 

ur det stora rummet.  (Mårtensson) 

Svery 1 V1ipf+G2ipf: Я люблю тебя, а ты прямо как паучиха, как черная вдова, 

думал он, шагая к выходу.  

 

(16) Поэтому, услышав, что нам с Митьком нужно пройти какое-то 

реинкарнационное обследование, я подумал, что это будет проверка рефлекс-

ов или измерение давления -- первое слово мне ничего не сказало. 

Rysve 8 G1pf+V2pf: När jag fick höra att Mitiok och jag skulle till något som 

kallades reinkarnationskontroll, trodde jag därför först att det rörde sig om en 

                                                      

18  Vid de två fallen av imperfektiva gerundier som översatts från anteriora bisatsinledare har betydelsen ändrats 

från anterioritet till simultanitet, sätta sig > snegla, садиться = покоситься; Komma ut och möta > säga, встречать 

= сказать. Betydelseskillnaden är så obetydlig att det inte kan räknas som en felöversättning, samtidigt kan man 

inte heller påstå att de två exemplen, nedan, motsäger tesen om att perfektiva gerundier motsvarar anteriora 

bisatsinledare. 

Han hälsade genom att ta i hand och när de satt sig sneglade han på hinken som Elna ställt in. (Ekman) 

Svery 4 G1ipf.+V2pf: Он поздоровался, протянув для пожатия руку, и, садясь, покосился на ведро, 

которое поставила Эльна.  

Bättre kan han inte få, sa hon när hon hade kommit ut på gårdsplanen och mött honom i mörkret. (Mankell) 

Svery 5 V1pf+G2ipf:  -Лучше и придумать нельзя, - сказала ему, встречая его в темном дворе.  
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granskning av reflexerna eller en mätning av blodtrycket. Ordet "reinkarnation" 

sade mig ingenting. (Pelevin) 

 

Då med preteritumböjt verb är lite mindre frekvent än när, det är vanligare som motsvarighet 

till perfektiva gerundier än till imperfektiva och betydligt vanligare i svensk måltext än i svensk 

källtext.  

(17) Rysve 8, G1pf+V2pf;  5, V1pf+G2ipf+G3ipf+G4ipf: Тут я перестал 

воспринимать происходящее на экране -- меня поразила одна мысль, даже не 

мысль, а ее слабо осознанная тень (словно сама мысль проплыла где-то рядом 

с моей головой и задела ее лишь своим краем), -- о том, что если я только что, 

взглянув на экран, как бы посмотрел на мир из кабины, где сидели два летчика 

в полушубках, то ничто не мешает мне попадать в эту и любую другую 

кабину без всякого телевизора, потому что полет сводится к набору 

ощущений, главные из которых я давно уже научился подделывать, сидя на 

чердаке краснозвездной крылатой избушки, глядя на заменяющую небо 

военкоматовскую стену и тихо гудя ртом. (Pelevin)  

Här tappade jag kontakten med det som skedde på bildrutan. Jag slogs av en tanke, 

och egentligen inte ens av en tanke, utan bara av dess vaga skugga (precis som om 

tanken skulle ha flutit omkring någonstans i närheten av mitt huvud och bara nuddat 

vid mig). Om jag alldeles nyss då jag såg på teve, tyckt mig se omvärlden inifrån 

en förarkabin där det satt två piloter i pälsjacka, kunde ingenting hindra mig från 

att placera mig i den eller i vilken förarkabin som helst, utan någon som helst teve, 

eftersom flygning inte är någonting annat Än en rad förnimmelser, av vilka de 

viktigaste var mig välbekanta från de gånger då jag satt högst uppe i lekstugan med 

vingar och röd stjärna och såg bort mot krigskommissariatets tegelvägg som ersatte 

himlen och brummade tyst för mig själv.  

 

Exemplen med när och då som följs av preteritum har inte analyserats med avseende på taxis-

betydelse. 

6.1.5 Simultana bisatsinledare 

De simultana bisatsinledarna medan, samtidigt som, så länge, så ofta, varvid visar en entydig 

korrelation med imperfektiva gerundier. Av dessa är medan den mest frekventa, med 28 

förekomster i svensk måltext, svery, och 6 förekomster i svensk källtext, för de övriga simultana 

bisatsinledare har 1 förekomst vardera attesterats. Samtidighetsbetydelsen finns vid många 

andra konstruktioner, som vid och-samordningar och när-bisatser och många andra. Men vid 

medan och de andra simultana bisatsinledare är den explicit och accentuerad. Flest medan-

förekomster har attesterats i översättningar till och från aspekt- och ordföljdskombinationen 1 

V1ipf+G2ipf: 
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(18) Kvinnan hämtade en kopp och medan hon slog upp kaffe försökte hon låta bli att 

ta blicken från rutan där Georg Rydeberg rörde sig i prästdräkt. (Ekman) 

Svery 1 V1ipf+G2ipf: Женщина принесла чашку и пыталась, наливая кофе, не 

отводить глаз от экрана, где двигался в пасторском одеянии Георг Рюдеберг. 

 

(19) Rysve 1, V1ipf+G2ipf: Сквозь тонкую пленку слез Земля виделась нечеткой и 

размытой и словно висела в желтоватой пустоте; из этой пустоты я и глядел 

на ее приближающуюся поверхность, протискиваясь к ней навстречу, пока 

вдруг не расступились сжавшие меня стены и коричневый кафель пола не 

полетел мне навстречу. (Pelevin). 

Den tunna tårslöjan fick jorden att verka diffus och flimrande, och det var som om 

den hängde i ett gulaktigt tomrum. Det var ur denna tomhet som jag såg dess yta 

komma allt närmare medan jag trängde mig framåt, ända tills de trånga väggarna 

plötsligt öppnade sig och golvets bruna kakel flög emot mig 

 

6.1.6 Posteriora bisatsinledare 

De posteriora bisatsinledarna tills och innan är mindre förutsägbara, av tills figurerar två av 

förekomsterna som motsvarigheter till imperfektiva verb följda av imperfektiva gerundier 

aspekt- och ordföljdskategori 1, en i varje riktning och en förekomst, i svensk måltext som 

motsvarighet till kategori 7 perfektivt gerundium följt av perfektivt finit verb. 

Posterioritetsbetydelsen hos gerundier är omtvistad (för diskussion, se Birzer 2010, s.58) och 

det är därför intressant att se gerundiumkonstruktioner som motsvarigheter till svenska 

posteriora bisatsinledare. Vid flera av de posteriora bisatsinledarna har det skett vissa 

omflyttningar mellan leden, vilket gör att den svenska tidsmarkören betecknar posterioritet 

medan den ryska gerundiumformen betecknar simultanitet eller anterioritet: 

(20) Rysve 1, V1ipf+G2ipf: Там он долго лежал, пережидая опасность. 

(Paustovskij) 

Där låg han kvar länge och väntade tills faran var över. 
 

I det ryska exemplet råder samtidighetsrelationen mellan verben лежать ‘ligga’ och пере-

жидать ‘vänta ut’, (ligga = vänta ut), samtidigheten markeras med imperfektivt gerundium, 

dessa är samordnade i den svenska översättningen, istället har en bisats lagts till, som inleds 

med den posteriora bisatsinledaren tills: ligga = vänta > tills faran var över. 



41 

 

(21) Så slog jag i sjudande hett vatten. Slog på mera tills det hade runnit igenom kaffet, 

dragit ur smak och arom, hällde upp i en blåvit meissenkopp och resten på termos-

kannan. (Mårtensson) 

Svery1, V1ipf+G2ipf: Теперь плеснем туда кипятку и будем по мере 

надобности подливать; вода просачивалась сквозь слой кофе, забирая у него 

вкус и аромат, - наконец все готово: я налил себе полную чашку, майсенскую 

чашку, украшенную синим рисунком, а остатки отправил в термос. 

  

Även i exempel (21) motsvarar en posterior bisatsinledare en simultanitetsmarkerande 

gerundiumform. Meningen är ganska omarbetad, i den ryska varianten markeras resultatet/ 

posterioriteten med adverbet наконец senare i meningen medan gerundiet betecknar vanlig 

simultanitet.  

(22) Rysve 5, V1ipf+G2pf: Минуту или две я выжидал и, решив, что песня уже 

кончилась, повернул черную ручку. (Pelevin) 

Jag väntade ett par minuter tills jag trodde att sången hade slutat och vred sedan på 

den svarta ratten. 

 

I (22) knyter tills samman två situationer genom att explicitgöra den yttre gränsen för den inre 

teliciteten (предельность) hos den pågående handlingen, uttryckt med verbet выжидать, 

samtidigt som den inleder bisatsen (tills jag trodde) som motsvarar det perfektiva gerundiet 

решив. Adverbet sedan som är ett tillägg i den svenska översättningen förstärker ytterligare 

tidsföljden. Både källtext och måltext har ikonisk ordföljd mellan leden, det är bara de 

temporala markörerna som blivit explicita. 

Alla 6 förekomster av innan figurerar vid översättningar av perfektiva finita verb, två av dem 

vid imperfektiva gerundier. 5 av 6 förekomster av innan finns i svensk källtext, svery, dessa 

översätts ibland med gerundiet не успев: 

(23) Han var död innan han nådde marken.  

Svery 8, V1pf+G2pf: Он умер, не успев упасть. (Mankell) 
 

(24) Redan innan Kurt Wallander nådde fram till honom visste han att han var död. 

(Mankell) 

Svery 8, G1pf+V2pf: ещё не успев подойти к нему, Курт Валландер понял, что 

тот мертв. 

  

Eftersom negationen upphäver handlingen är det svårt att tillskriva situationen en taxis-

betydelse. Vid en affirmativ sats skulle успев få anteroritetsbetydelse. Не успев förefaller också 
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vara ganska lexikaliserad. Det är intressant konstruktionsskillnad i mellan svenska och ryska 

också för att svenskans affirmativa finita verb betecknar en handling som fortsätter efter döden 

medan döden upphäver själva relevansen av ordningsföljd på ryska. 

Ett gerundiumexempel som förekommer i båda översättningsriktningarna är det im-

perfektiva rörelseverbet уходя: 

(25) Rysve 4, G1ipf+V2pf: Уходя в гимназию, он поцеловал меня, но ничего не 

сказал. (Paustovskij) 

Innan han gick till skolan gav han mig en kyss, men han sade ingenting.  

 

(26) Birger drog av honom pläden innan han gick.  (Ekman) 

Svery 4, G1ipf+V2pf: Уходя, Биргер стянул с него плед. 

 

Уходя har betydelse av bakgrund. Något händer mot denna bakgrund (Partiell samtidighet i 

ryskan). Däremot tolkar översättaren denna situation som att den föregår själva den konkreta 

handlingen. Här är det en fråga om hur man tittar på olika handlingar. 

(27) Han tvekade länge innan han bestämde sig för att äta enbart en sallad. (Mårtensson) 

Svery 8, G1pf+V2pf: Посомневавшись какое-то время, он заказал только 

салат.  

 

I exemplet ovan har handlingarna ikonisk ordföljd, (tveka  > bestämma sig), i både den svenska 

källtexten och den ryska måltexten. Men de temporala markörerna är placerade vid olika led, 

det perfektiva gerundiet посомневавшись står vid det första ledet och markerar anterioritet i 

måltexten, den posteriora bisatsinledaren innan står vid det andra ledet i den svenska källtexten. 

Även om innan och tills finns som motsvarigheter till ryska gerundiumkonstruktioner kan 

posterioritetsbetydelser inte attesteras hos gerundiumkonstruktionerna i undersökningen.  
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6.1.7 Övriga tidsmarkörer med anterioritetsbetydelse  

Efter + NP fungerar likadant som en anterior bisatsinledare (jfr. 22–24), konstruktionen 

markerar att något hänt före den omtalade situationen. Därför är den, liksom de anteriora bisats-

inledarna en motsvarighet till de perfektiva gerundiumkonstruktionerna. I svenskan kan verb-

elementet förkortas bort19: 

(28) Rysve 2, G1pf+V2ipf: Даже сделав круг по двору, я сильно уставал; ныла 

спина, болели плечи и поясница. (Pelevin) 

Redan efter ett varv på gårdsplanen var jag ordentligt trött och det värkte i ryggen 

och axlarna. 

 

(29) Han såg ut som en respektabel affärsman eller bankdirektör på väg hem efter en 

dag på kontoret. (Mårtensson) 

Svery 4,G1pf+V2ipf: С виду дон Джорджо напоминал респектабельного 

дельца  или директора банка, который, проведя целый день в конторе, 

возвращается домой. 

  

Här läggs ett verbelement till i den ryska översättningen, valet faller på ett perfektivt gerundium. 

De icke bisatsinledande tidsmarkörer som betecknar anterioritet på svenska motsvaras i fem av 

sex fall av perfektiva gerundier. Förutom efter + NP finns konstruktionen efter att ha + supi-

num: 

(30) - Lars Herdin vidhåller sin historia, sa han efter att ha kastat en blick i sin slitna 

anteckningsbok. (Mankell) 

Svery 7 V1pf+G2pf: -Ларс Хердин упорно держится своей версии, - сказал 

Рюдберг, перелистав свой многострадальный блокнот. 

  

Den enda förekomsten som motsvarar ett imperfektivt gerundium är inte helt självklar: 

(31) Rysve 4, G1ipf+V2pf: Но я не испытал обиды – если не считать нашего 

последнего разговора, он всегда был молчалив и неприветлив, да и мне 

почему-то казалось, что, сутками сидя в гондоле своей межконтинентальной 

баллистической, он понял что-то особенное, такое, что навсегда лишило его 

необходимости здороваться и прощаться. (Pelevin)  

                                                      

19 Den här parafraseringsmöjligheten finns också i ryskan och påtalas i Deribas (1962) inventering av 

inomspråkliga parafraseringsmöjligheter till gerundiumkonstruktioner:  

не всякий юноша, кончив гимназию идёт в университет после окончания/по окончании (Deribas 1962, s. 22). 
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Men jag blev inte gramse. Bortsett från vårt sista samtal så hade han alltid varit 

tystlåten och butter, och jag föreställde mig att han efter alla dygnen ensam i 

gondolen på sin interkontinentala, ballistiska missil hade insett någonting som för 

alltid befriade honom från tvånget att hälsa och ta farväl. 

 

Det ryska imperfektiva gerundiet ovan uttrycker partiell samtidighet medan den svenska över-

sättningen ger en annorlunda tolkning med betoning på resultatet: först en situation och sedan 

konsekvenserna. 

6.1.8 Övriga tidsmarkörer med simultanitetsbetydelse 

Då och då och ibland representerar de simultana, iterativa icke bisatsinledande tidsmarkör-

erna med en förekomst vardera som motsvarigheter till konstruktioner med gerundier i aspekt- 

och ordföljdskombinationen rysve 1 (V1ipf+G2ipf).  

(32) Rysve 1, V1ipf+G2ipf: А он все спрягал и склонял, поглядывая за окно, где 

падал с русского неба холодный белый снег. (Paustovskij) 

Han fortsatte att deklinera och konjugera och tittade då och då ut genom fönstret 

på den kalla vita snön som föll från den ryska himlen. 

 
(33) Rysve1, V1ipf+G2pf: Они были в странных сапогах с негнущимися голен-

ищами и ступали не очень уверено, держась то за стены, то за спинки крова-

тей. (Pelevin) 

På fötterna bar de konstiga stövlar med styva skaft och de gick med osäkra steg. 

Ibland måste de ta stöd mot väggarna eller sänggavlarna. 

 

I båda exemplen beledsagas en process av något slags upprepad punkthandling.  

6.1.9 Övriga tidsmarkörer med posterioritetsbetydelse 

De posteriora icke bisatsinledande tidsmarkörerna inleder situationer som nästan enbart 

korrelerar med konstruktioner med perfektiva gerundier i ryskan. Det enda undantaget är en 

förekomst av genast, som uttrycker posterioritet med nära kontakt med eller kort distans till 

den föregående handlingen:  

(34) Rysve 4, V1pf+G2ipf– Ну ты как? – спросил я, чувствуя бессмысленность и 

даже оскорбительность своего вопроса. (Pelevin) 

Hur känns det? frågade jag men insåg genast hur meningslös och till och med 

sårande min fråga var. 

 

De posteriora icke bisatsinledande tidsmarkörerna kan vara adverb eller prepositionsfraser och 

de figurerar i lite olika konstruktioner, ofta i samordningar med och eller kommatecken, men 
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också i separerade meningar. De visar en klar parallellitet med anteriora bisatsinledare, och 

visar på två olika översättningsstrategier vid perfektiva gerundier. Ordet sedan kan till exempel 

vara både anterior bisatsinledare som i (35) och posteriort adverb som i (36):  

(35) Rysve 8, G1pf+V2pf: Плотно-плотно заткнув уши и ноздри специальными 

гидрокомпенсационными тампонами из промасленной ваты, я проверил 

одежду – все было плотно застегнуто, заправлено и перетянуто; правда, 

резинка мотоциклетных очков была слишком тесной, и они впились в лицо, 

но я не стал возиться – терпеть все равно оставалось совсем недолго. (Pelevin) 

Sedan jag noggrant täppt till öron och näsborrar med hydrokompensatoriska 

tamponger av oljeimpregnerad vadd granskade jag dräkten. Allt var ordentligt 

tillknäppt, instucket och åtdraget. Gummisnodden till motorcykelglasögonen var 

lite för stram men jag brydde mig inte om att rätta till den. Jag skulle ändå inte 

behöva lida länge.  
 

Den ryska och den svenska meningen i exempel (35) har samma ikoniska ordföljd (täppa till > 

granska). Båda har en anterioritetsmarkör på det första ledet, pf-gerundiet заткнув respektive 

den anteriora bisatsinledaren sedan. 

(36) Rysve 8, G1pf+V2pf: С него сошла Лена и, поискав кого-то на пристани, мед-

ленно пошла домой. (Paustovskij) 

Lena steg av och sökte med blicken efter någon, sedan gick hon långsamt hemåt. 

 

Den ryska och den svenska meningen i exempel (36) har samma ikoniska ordföljd: sökte med 

blicken > gick hem. Men medan den ryska meningen har en anterioritetsmarkör – pf-gerundiet 

поискав – vid det första ledet, har den svenska meningen en posterioritetsmarkör – adverbet 

sedan – vid det andra ledet. 

När svenska posteriora adverb översätts med gerundiumkonstruktioner, fogas två separata 

meningar ofta samman: 

(37) Tankspritt vattnade han också de slokande blommorna i köksfönstret. Sedan for 

han till Malmö. (Mankell) 

Svery 8, G1pf+V2pf: Рассеянно полив цветы на кухне, он поехал в Мальмё.  
 

(38) Han samlade alla krafter till ett sista försök. Sedan ryckte han till.  

Svery 8, G1pf+V2 pf: Собрав все силы, он дернул ногу.  
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6.1.10 Kombinerade tidsmarkörer 

De kombinerade tidsmarkörerna är en kategori som utgörs av fall där en rysk gerundiumform 

översatts med två svenska tidsmarkörer: 

(39) Detektiven och poliskonstaplarna väsnades ett slag och gick sedan sin väg. 

(Mankell) 

Svery 8, G1pf+V2pf: Пошумев, сыщик и городовые ушли.  

 
(40) Rysve 8 G1pf+V2pf: Прослужив отрешенно-монашески несколько лет в 

книгохранилище, Сонечка сдалась на уговоры своей начальницы, такой же 

одержимой чтицы, как и сама Сонечка, и решилась поступать в университет 

на отделение русской филологии. (Ulitskaja) 

Sonetjka hade redan arbetat några år i boklagrets klosterlika ensamhet då hon gav 

efter för sin föreståndare – en lika passionerad läsare som Sonetjka själv – och 

beslöt sig för att söka in till universitetet, avdelningen för rysk filologi. 
 

I (39) motsvarar ett slag närmast den delimititativa betydelsen hos пошуметь medan 

anterioriteten förmedlas av sedan hos det hos den påföljande satsen. I (40) markeras 

anterioriteten med ett fokuserande satsadverbial (redan) i en huvudsats, som fungerar som 

korrelat till en temporal bisats inledd av då, som motsvarar det finita ledet i det ryska originalet. 
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6.2 Med-konstruktioner 

 

Tidsbetydelserna kan sammanfattas som de grundläggande betydelserna hos gerundium-

kategorin (se avsnitt 2), de kontextuella sekundärbetydelserna ses som de minst grundläggande, 

däremellan finns betydelserna av karaktärisering av handling (образ действия) och beled-

sagande omständighet (сопутствующее обстоятельство). En svensk konstruktionstyp som 

i viss mån kan uttrycka båda dessa är med-konstruktioner20. Karaktärisering av handling, som 

svarar på frågan på vilket sätt gjorde X det? betecknar egentligen bara en handling eller skeende.  

Beledsagande handling betecknar två handlingar eller skeenden men bihandlingen har sekundär 

karaktär. Med-konstruktionen Han stod med ryggen mot trädet är i högre grad en karaktäri-

sering av ståendet än Hon satt med händerna knäppta i knät är en karaktärisering av sittandet. 

Det verkar vara en glidande skala, ett kontinuum. I de två anförda exemplen har kroppsdelarnas 

autonomi, deras relativa förytterlighet, relevans för vilken betydelse som realiseras. 

6.2.1. Korrelationer mellan svenska med-konstruktioner och ryska 

aspekt- och ordföljdskombinationer 

Med-konstruktionerna utgör en påfallande stor motsvarighetskategori med drygt 8 % i båda 

översättningsriktningarna. De fördelar sig ganska ojämnt över aspekt- och ordföljdskate-

gorierna. Framförallt för kombinationerna med imperfektiva finita verb och postpositionerade 

perfektiva gerundier (rysve 5 och svery 5) utgör de en betydande andel av motsvarigheterna, 

knappt hälften i svensk måltext och en tredjedel i svensk källtext. 

                                                      

20 Sammansättningen med ett kursiverat lexikalt element indikerar en specifik konstruktionstyp med ett 

specificerat lexikalt element i det ifrågavarande språket, med-konstruktion utan kursiv indikerar en likartad 

konstruktion i flera språk, t.ex. with i engelska eller с i ryska. 
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Tabell 8.  Med-konstruktioner fördelade på gerundiumkonstruktioner 

 

 

Än mer tydlig blir korrelationen om man undersöker hur med-konstruktionerna fördelar sig som 

motsvarigheter till de olika aspekt- och ordföljdskategorierna: 
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Tabell 9. Med-konstruktioner i svenska måltexter 

 

 

Tabell 10. Med-konstruktioner i svenska källtexter 

 

Drygt hälften av med-konstruktionerna i svensk måltext korrelerar med kategori 5 och knappt 

hälften av med-konstruktionerna i svensk källtext. 

rysve 1 
v1ipf+g2ipf; 

14,9%

rysve 2 
g1ipf+v2ipf; 6,4%

rysve 3 
v1pf+g2ipf; 2,1%

rysve 4 
g1ipf+vpf; 

4,3%

rysve 5 
v1ipf+g2pf; 51,1%

rysve 6 
g1pf+v2ipf; 6,4%

rysve 7 
v1pf+g2pf; 6,4%

rysve 8 
g1pf+v2pf; 8,5%

svery 1 
v1ipf+g2ipf; 6,1%

svery 2 
g1ipf+v2ipf; 6,1%

svery 3 
v1pf+g2ipf; 6,1%

svery 4 
g1ipf+v2pf; 

12,1%

svery 5 
v1ipf+g2pf; 45,5%

svery 6 
g1pf+v2ipf; 

0,0%

svery 7 
v1pf+g2pf; 9,1%

svery 8  
g1pf+v1pf; 

15,2%

svery 1 v1ipf+g2ipf

svery 2 g1ipf+v2ipf

svery 3 v1pf+g2ipf

svery 4 g1ipf+v2pf

svery 5 v1ipf+g2pf

svery 6 g1pf+v2ipf

svery 7 v1pf+g2pf

svery 8  g1pf+v1pf
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Vad är orsaken till korrelationen?  

Vid en blick på exemplen på gerundiumkonstruktionerna i kategori 5 så finner man att de är 

ganska lika varandra, det finita verbet betecknar ofta en position hos subjektet: сидеть, 

стоять, лежать ‘sitta’, ‘stå’, ‘ligga’ och gerundiumformen betecknar ofta en förändring av 

positionen hos en kroppsdel: склонив голову набок, ‘med huvudet på sned’ опустив глаза 

‘med blicken i marken’.  

6.2.2 Forskningsbakgrund 

Deribas (1962) pekar ut två olika inomspråkliga ryska parafraseringsmöjligheter som erinrar 

om svenskans med-konstruktioner och visar ett samband för korrelationen mellan kon-

struktionerna: passiva particip med instrumentalis: стоял, опустив руки vs. стоял с 

опущенными руками och nominaliseringar av gerundiets verbbetydelse som instrument: 

разбудил [...], осторожно постучав в дверь vs. разбудил осторожным стуком в дверь. 

Den första skulle renderas som en flerledad med-konstruktion på svenska: stod med armarna 

hängande, den andra som en enledad med-konstruktion väckte med en försiktig knackning. 

 Betydelsen hos den ryska gerundiumkonstruktionen med perfektiva gerundier som betecknar 

kroppsdelspositioneringar har beskrivits som resultativitet (результативность, Birzer 2010), 

perfektbetydelse (перфектное значение, Vaseva-Kadynkova 1961) eller resultativt tillstånd 

(результативное состояние, Akimova & Kozinceva 1987). 

Den mest kompletta genomgången finns hos Vaseva-Kadynkova (1961) i en artikel om 

perfektiva gerundier med perfekt-betydelse. I likhet med andra perfektiva gerundier har dessa 

en betydelse av föregående handling, men resultatet av den föregående handling finns kvar, och 

har närmast förvandlats till ett tillstånd, som är samtidigt med det finita verbets handling; de 

parafraseras ogärna med finita verb eller tidsbisatser, de kombinerar adverbiella och attributiva 

drag och kombineras oftast med imperfektiva finita verb som betecknar tillstånd, (bara 7,5 % 
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av de perfektiva gerundierna med perfektbetydelser i Vaseva-Kadynkovas undersökning 

kombinerades med perfektiva verb), kroppsposition och ibland varseblivning eller aktiviteter 

som läsning. Gerundierna avleds oftast från transitiva verb och objekten betecknar oftast 

kroppsdelar, mer sällan klädesplagg eller väldigt sällan själstillstånd. 

Vaseva-Kadynkova (1961) visar kontrasten mellan den här typen av perfektbetydelser och 

andra genom att byta ut ett typiskt kroppsdelsobjekt mot ett annat föremål: 

(41) вышел, опустив руки т.е. (вышел с опушенными вниз руками), вышел 

опустив шторы (т.е. опустил шторы и вышел). (Vaseva-Kadynkova 1961, s. 22) 

 

Här är det alltså typen av föremål som avgör vilken konstruktion som är möjlig att parafrasera 

med, att sänka armarna ger en rysk med-parafras medan fälla ner gardinerna ger en rysk sam-

ordning. Vid samordningen är ordningen av konjunkterna ikonisk och avspeglar den betydelse 

av anterioritet som gerundiet har.  

Birzer (2010) räknar resultativitet som ett slag av taxisbetydelse, dess morfologiska villkor är 

att gerundiet ska vara perfektivt medan det finita verbet kan vara både imperfektivt och 

perfektivt; det finns inget syntaktiskt villkor, gerundiet kan vara både pre- och postpositionerat. 

Det semantiska villkoret är att gerundiumformen ska komma från ett "subjektoresultativt verb" 

som har med kroppsrörelser eller förändring av klädsel att göra, jämför (41).  Vid resultativitet 

fungerar inga av de test-ord som kan infogas i gerundiumfraser vid taxisbetydelser (se 6.1): 

Медведь шел спокойно, (*предварительно/*быстро/ *одновременно/ *затем/) опустив 

голову (Birzer 2010, s.103). 

Det finns alltså en tradition av att beskriva den gerundiumfunktion som framför allt 

manifesteras som aspekt- och ordföljdskombinationen 5 (V1ipf+G2pf). 



52 

 

De svenska med-konstruktionerna har också beskrivits. Svenska akademiens grammatik 

(Teleman m.fl. 1999, 3, ss. 697–700) kallar dem satsekvivalent flerledad med-fras. Kon-

struktionslexikonet Konstruktikon21 som upprättats inom Språkbanken vid Göteborgs 

universitet kallar dem absolut med-fras. Liknande konstruktioner finns i en rad andra språk, 

tyska, engelska, skandinaviska språk, och studeras ibland under etiketten co-eventive absolutes 

eller possessive absolutes, with-augmented closed absolutes, co-eventive closed adjuncts (se 

Fabricius-Hansen & Haug 2012 för en översikt). Teleman m.fl. 1999 ger följande karaktäristik 

av konstruktionen:  

Den satsekvivalenta med-frasen består av prepositionen med och en flerledad 

rektion. Rektionens första led (A) är en nominalfras och dess andra led (B) är 

en fras med struktur som ett predikativt led (Predv § 2) eller som ett adverbial 

(Advl § 2) Också andra led kan förekomma i frasen, men A- och B-leden är 

utöver prepositionen med de obligatoriska samt strukturellt och informativt 

bärande leden i konstruktionen. Om B-ledet är kongruensböjligt böjs det efter 

A-ledet. (...) (Teleman m.fl.1999, 3, s. 697)  

Om med-konstruktionernas betydelse skriver Teleman m.fl 1999:  

A-  och B-leden står i en nexus-relation till varandra: A-ledets referent är 

predikationsbas för B-ledet, t.ex. så att ett tillstånd, en funktion eller placering 

anges för A-ledets referent. [...] 

Som helhet anger med-frasen en omständighet som karakteriserar med-frasens 

predikationsbas (Jfr. Nomfraser § 6: d, Advl § 65): 

(...) Och så radade han, med sarkasmen drypande ur stämman, upp exempel 

efter exempel på sträckor där SAS stängt sin linje [...] (S) 

När den flerledade med-frasen är attribut anger prepositionen ofta en ha-

relation (innehav, helhet: del, innehåll, samhörighet etc. Jfr Prep. §25:3) mellan 

huvudordets referent och A-ledets referent. När med-frasen är adverbial gäller 

samma relation normalt mellan subjektsreferenten och A-ledets referent. (...) 

Han kom hem från kriget med ena benet amputerat ≈... och hade ena benet 

amputerat. (...) 

När den flerledade med-frasen är ett adverbial kan ha-relationen gälla i 

förhållande till andra satsdelar än subjektet (Jfr vilka led som kan ange 

infinitivfrasens predikationsbas, Inffraser § 26) 

                                                      

21 Tillgänglig: spraakbanken.gu.se/swe/resurs/konstruktikon 
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Jag har sett honom med nattmössan på. Jfr: Jag har sett honom ha nattmössan 

på. (...) (Teleman m.fl. 3, ss. 698–699) 

Fabricius-Hansen & Haug (2012) har undersökt kategorin i större detalj. Till skillnad från 

Teleman m.fl. (1999) som kallar konstruktion ”satsliknande” beskriver Fabricius-Hansen & 

Haug den som en liten sats, small clause.  Teleman m.fl. (1999) använder begreppet nexus-

relation. Jespersen (1935, s.114) myntade det begreppet för att skilja attribut från predikativt 

använda adjektiv eller verb (a red rose, a furiously barking dog vs. The rose is red, the dog 

barks furiously) och för att visa att en sådan relation kan finnas även inom infinita 

konstruktioner. Fabricius-Hansen & Haug talar däremot om predikation, ett begrepp som 

Teleman m.fl. (1999) förbehåller finita verb. I den ryska traditionen kallas gerundier i 

kombination med finita verb för polypredikativa konstruktioner (Полипредикативние 

конструкции) (t.ex. Chrakovskij 2016, Bondarko 1983). Man kan alltså tala om ett slags dold 

predikativitet i de svenska med-konstruktionerna, den skapas när två led relateras till varandra 

(nexusrelationen). ”Subjektet” är ett nominalt led (Teleman m.fl. 1999s A-led) och predikatet 

är ett particip med blicken sänkt (eller ibland adjektiv), eller en prepositionsfras med blicken i 

marken. För att den resultativa/perfekt-resultativa läsningen av gerundiumkonstruktionerna ska 

triggas brukar kriteriet att objektet/instrumentalisadjunkten ska vara en kroppsdel eller ett 

klädesplagg anföras (Jfr. (41) Vaseva-Kadynkova: armar vs. gardiner). Men vad krävs för att 

ett språkligt yttrande ska ta form av en med-konstruktion? Fabricius-Hansen & Haug 

identifierar flera kännetecken hos med-konstruktionerna (eller bredare, closed co-eventive 

adjuncts). Ofta finns det en possessiv eller reflexiv markör någonstans i med-konstruktionen 

(t.ex. hennes, sin, sig) som binder den till ett element i huvudsatsen som den ansluts till. 

Bestämd form hos ”subjektet” eller att det är ett relationssubstantiv, relation noun, som utgör 

en del av något större, är också kännetecknande. Fabricius-Hansen & Haug kommer fram till 
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att med-konstruktionerna kännetecknas av ett relevansvillkor, pertinence22  i sin relation till den 

huvudsats som de kopplas till.  

”The pertinence relation is the hallmark of comitative closed adjuncts […] to 

such a degree that it tends to be inferred even in cases when nothing apart from 

the construction itself – i.e. no anaphors, relational nouns or the like – invites 

such an interpretation”. (Fabricius-Hansen & Haug 2012, s. 25) 

 

Exempel (43), nedan, verkar mer naturligt än (42): gardinerna kopplas lättare till  

inomhustillvaro än utomhustillvaro. Men kanske tvingas man slutleda en relevans även för 

(42). (Att det var en vana att göra så för att dölja insyn etc.). 

(42) Hon gick ut med gardinerna nedfällda. 

(43) Hon stannade inne med nedfällda gardiner. 

 

Olika språk har olika starka relevansvillkor för sina med-konstruktioner. Även om den ovan 

beskrivna kategorin av speciella resultativa gerundiumkonstruktioner inte tillhör kategorin 

closed co-eventive adjuncts så kan man lägga märke till att de verkar ha ett snävare urval av 

möjliga semantiska komponenter än de svenska med-konstruktionerna.  

Några översättningar av gerundiumkonstruktioner renderas som vanliga enledade med-fraser 

(i Teleman m.fl. 1999s terminologi), i exemplet nedan är participet i med-konstruktionen ett 

framförställt attribut till a-ledet istället för ett b-led med struktur som ett predikativ: 

(44) Jag vände mig om och gick åt motsatt håll. Nu gick jag försiktigare med högt lyfta 

fötter, men efter några steg snubblade jag igen. 

 Rysve 1, V1ipf+G2ipf: Я повернулся и пошел в другую сторону; теперь я шел 

осторожней, высоко поднимая ноги, но через несколько шагов споткнулся 

опять. (Pelevin) 

 

Ibland renderas gerundiet som en nominalisering inuti en med-konstruktion (jfr. Deribas 

exempel med den försiktiga knackningen, i början av stycke 6.2.2, ovan): 

(45) Rysve 1, V1ipf+G2ipf За девочками - великими княжнами - плыла, громко 

шурша, огромная дама в лиловом платье с черными кружевами, в золотом 

пенсне и с атласной лентой через плечо - воспитательница царских дочерей 

фрейлина Нарышкина. Жир переливался под ее тугими шелками. 

(Paustovskij) 

                                                      

22 (relevans, tillämplighet jfr. verbet pertain, ‘gälla’) 
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Efter de unga flickorna - storfurstinnorna - seglade en väldig dam in med ett ljudligt 

frasande, klädd i en lilafärgad klänning med svarta spetsar, med en förgylld pincené 

och ett atlasband över axeln - lärarinnan som undervisade tsarens döttrar, 

"Fräulein" Varysjkin.  

6.2.3 Med-konstruktionerna som motsvarar aspekt- och 

ordföljdskombinationen 5 (V1ipf+G2pf), exemplens semantik och 

struktur 

De med-konstruktioner som iakttagits som motsvarigheter till gerundiumkonstruktionerna i 

aspekt- och ordföljdskategori 5 är mer typiska tvåledade fraser och har även mer typiska 

resultativa betydelser. Nedan ges en delvis formaliserad representation av konstruktionerna som 

påträffats i undersökningen. Den vanligaste konstruktionstypen i kategori 5 har gerundium-

former från reflexiva verb med ackusativobjekt, de har optionella rumsbestämningar: 

V1 
finit IPF [position/process] + G2 PF [transitivt] + NP ACK [del/förytterligt objekt] + (Advbl 

[rumsbestämning, optionel]l): 

(46) Rysve 5, V1ipf+G2pf:  Любa сидела, опустив глаза. (Paustovskij) 

Ljuba satt med blicken i golvet.  

 

Det förekommer också konstruktioner med gerundiumformer från intransitiva reflexiva verb 

med instrumentalisadjunkter, dessa har obligatoriska rum/riktningsbestämningar: 

V1 finit IPF [position/process] + G2 PF [intransitivt reflexivt] + NP INSTR [del ] + Advbl [rums-

bestämning riktning/position/stöd] (obligatorisk): 

(47) Rysve 5, V1ipf+G2pf: Сонечка доверчиво спала почти все время их 

путешествия, упершись ногами в пышный узел одеяла и привалившись 

плечом к худой груди мужа 

Sonetjka sov tillitsfullt under nästan hela resan, med fötterna stödda mot en hög 

hoprullade filtar och axeln lutad mot sin mans magra bröst (Ulitskaja) 

Den svenska renderingen av dessa blir oftast flerledade med-konstruktioner, enligt följande 

mönster: 

V1 position/process + med+ NP del/objekt [A-ledet enligt SAG] + Prdv [particip 

placering/position] (predikativt B-led, enligt SAG)  + (Advbl [riktning /position]) 

[adverbiellt B-led enligt Teleman m.fl. (1999)]( både participet eller adverbialet är optionella, 

utbytbara, men något av dem måste finnas i konstruktionen.): 

(48) Rysve 5 (V1ipf+G2pf): Он читал, высоко подняв рыжеватую бородку.  

Han läste med det lilla rödaktiga skägget lyftat. (Paustovskij) 
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De kan också renderas som svenska enledade med-konstruktioner (med framförställt particip / 

adjektiv): 

V1 position/process + med + particip/adjektiv [position/placering] + N [del/objekt]: 

(49) Rysve 5, V1ipf+G2pf: Люба искоса поглядывала на меня, наклонив голову 

(Paustovskij) 

Ljuba såg på mig i smyg, med nerböjt huvud 

 

Exemplen på med-konstruktioner i de svenska källtexterna, svery 5 följer samma mönster och 

redovisas inte med en särskild formalisering. Även i de svenska källtexterna förekommer en 

del med-konstuktioner med enledad rektion, dvs. vanliga prepositionsfraser (med + NP) som 

inte är satsekvivalenta och flerledade. Även dessa översätts ibland med gerundium: 

(50) Kurt Wallander satt alldeles stilla med tom blick. Så reste han sig. (Mankell)  

Svery 5, V1ipf+G2pf: Валландер сидел неподвижно, уставившись в одному ему 

ведомую точку в пространстве. 

De finita verben i de ryska källtexterna, rysve 5, är oftast positionsverb сидеть (6), стоять 

(6), лежать (1), eller verb som implicerar kroppsposition: засыпать (1), спать (1), ett verb 

som erinrar om kroppsposition: замирать (1), ett rörelseverb лететь (1), några verb som be-

tecknar varseblivning: слушать (2), поглядеть (1) och ett fåtal som betecknar aktivitet: 

читать (2)   молчать (1). 

Objekten är oftast kroppsdelar; objekten till gerundiumformer från de transitiva verben:  

голова (5), руки (3), глаза (4), лапа (1), бородка (1), ноги (2). 

Men det finns också två förytterliga objekt: карандаш (1), шляпа (1). 

Bland de intransitiva verbens instrumentalisadjunkter fanns en del av en rymdraket, главная 

дюза, och två kroppsdelar: лицо, ноги. 

I de svenska källtexterna, svery 5, fanns också flest kroppspositionsverb:  sitta (5), stå (2), 

ligga (2) även rörelseverb  gå (3), och ett verb som betecknar aktivitet  arbeta (1). 

Bland objekten fanns mest kroppsdelar: fötterna (1), handen (1), händerna (2), huvud (2), axlar 

(2), läppar (1). Bland dem som översattes med intransitiva gerundier och instrumentalis fanns 

ryggen (1), ansiktet (1), armarna (1) blick (1) och halva uppmärksamheten (1).  
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Den ryska gerundiumformen har större likhet med med-frasens b-led när den har struktur som 

ett predikativ (vilka ofta utgörs av particip) än med adverbiella b-led som brukar utgöras av 

prepositionsfraser). Både de svenska participen och de ryska gerundierna är avledda av verb. 

Den lexikala betydelsen hos verben de avletts från korrelerar i översättningarna. 

Förekomsten av sådana verb-element är inte obligatorisk i de svenska med-konstruktionerna. 

De kan ofta underförstås och ofta stryks verb-elementet (participet) bort i de svenska över-

sättningarna: 

(51) Rysve 5 V1ipf+G2pf: Часто она засыпала за чтением, -седая, вся в черном, 

положив худые руки на подлокотники кресла. (Paustovskij) 

Ofta somnade hon under läsningen - gråhårig, helt svartklädd och med de magra 

händerna på länstolens armstöd.  

 

(52) Rysve 5 V1ipf+G2ipf: Она сидела на скамье под платаном, зажав руки 

между коленями. (Paustovskij) 

Hon satt på bänken under platanen, med händerna mellan knäna.  

 

Ibland stryks verb-elementet i den svenska översättningen och ett adverbiellt led som inte har 

någon motsvarighet i originalet läggs till: 

(53) Rysve 5, v1ipf+G2pf: Любa сидела, опустив глаза (Paustovskij)  

Ljuba satt med blicken i golvet.  

 

Ibland bevaras verb-elementet i den svenska översättningen även om det följs av ett adverbiellt 

led: 

(54) Rysve 5, V1ipf+G2pf: Бабушка слушала, сжав руки на коленях. (Paustovskij)

 Mormor hörde på med händerna knäppta i knät. 

 

I (54) är kroppsdelspositioneringen mer specifik, händerna har inte bara placerats i knät, utan 

de är också knäppta, det kan vara en orsak till att verb-elementet inte stryks. I (55) med över-

sättning från en gerundiumform från verbet положить ‘lägga’ stryks det: 

(55) Rysve 5, V1ipf+G2pf: Иногда она молча сидела, положив руки на колени. 

(Paustovskij) 

Ibland satt hon tyst med händerna i knät.  
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I (56) gör bestämningen грустно ‘sorgset’att översättaren inte vill stryka verb-elementet som 

korresponderar med gerundiumformen подперев: 

(56) Rysve 5, V1ipf+G2pf: Бородатый писатель сидел, грустно подперев голову 

рукой в круглой крахмальной манжете, и смотрел на меня. (Paustovskij) 

Den skäggige författaren satt med huvudet sorgset stött i handen, täckt av en rund 

stärkmanschett, och såg på mig. 
 

?Den skäggige författaren satt med huvudet sorgset i handen. 

I exemplet nedan hade verb-elementet kunnat strykas, stod orörlig med pennan i handen är en 

grammatisk mening, men förmodligen ville översättaren bevara bilden av en frusen gest: 

(57) Rysve 5, V1ipf+G2pf: Субоч останавливался, вынимал из кармана крошечную 

записную книжку, подносил ее к близоруким глазам и замирал, подняв в руке 

карандаш. (Paustovskij)  

Han stannade, tog fram en mycket liten anteckningsbok ur fickan, höll den intill 

sina närsynta ögon och stod orörlig med pennan lyft i handen. 

 

I gerundiumkonstruktionerna som motsvarar med-konstruktioner i svensk källtext kan det mot-

satta fenomenet iakttas: verb-element, i form av gerundiumformer, förs in i översättningar även 

om de saknas i det svenska originalet: 

(58) Det var ovanligt tyst i affären, och jag satt inne på kontoret med fötterna på 

diskbänken och läste Dagens Nyheter med Cléo i knät. (Mårtensson) 

Svery 5: V1ipf+G2ipf: В магазине было непривично тихо, я сидел в конторе, 

водрузив ноги на посудный столик, и с Клео на коленях23 читал «Дагенс 

нюхетер».  

 

(59) Hon stod på trappan med händerna i koftärmarna. (Ekman) 
Svery 5 V1ipf+V2pf: Она стояла на ступеньках, спрятав руки в рукава кофты. 

 
(60) Nu låg hon där med handen på Sabelans fint skurna kolv och kände på den mattfeta 

ytan. Stel och lite frusen. (Ekman) 

Svery 5 V1ipf+V2pf: И вот она лежала, положив руку на хорошо отшлифо-

ванный, гладкий приклад «Сабелы», осязая его тусклую выпуклую по-

верхность. Она лежала, не шевелясь и уже начала замерзать.  

 

                                                      

23 Som kontrast till de resultativa gerundiumkonstruktionerna är det intressant att iaktta den här ryska med-

konstruktionen с Клео на коленях, som saknar verb-element. Eftersom den här undersökningen enbart 

utgår från ryska gerundiumkonstruktioner, undersöks inte andra motsvarigheter till svenska med-

konstruktioner. 
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När riktning eller befintlighet ingår i verbets valens finns båda leden på båda språken, det gäller 

verb som pressa, luta, stödja, trycka, rikta:  

(61) Han stod med ryggen tryckt mot den knöliga och vassa brunnsväggen. (Ekman) 

Svery 5 V1ipf+V2pf: Он стоял, прижавшись спиной к шишковатой стенке 

колодца. 
  

(62) Hon hade legat djupt nere i gräset med ansiktet pressat så hårt mot marken att det 

varit ett mönster efter grässtrån och mossa i den mjuka huden efteråt. (Ekman) 

Svery 5 V1ipf+V2pf: Она лежала в траве, так сильно прижавшись лицом к 

земле, что на мягкой коже остались после этого отпечатки травинок и мха.  

 

Exemplen ovan innehåller intransitiva ryska verb, de är reflexiva och konstrueras med nominala 

led i instrumentalis som motsvarigheter till de svenska med-konstruktionernas a-led. Det pre-

positionslösa instrumentalisledet har en synekdokisk funktion, delen representerar helheten. I 

vissa fall har det svenska a-ledet uteslutits ur den ryska översättningen, och ersatts med enbart 

ett reflexivt verb: 

(63) Framför TV:n i vardagsrummet satt hans fru med bara halva uppmärksamheten på 

rutan. (Ekman) 

Svery 5 V1ipf+V2pf: В гостиной перед телевизором сидела его жена, лишь 

наполовину сосредоточившись на происходящем на экране.  

 

(64) Kurt Wallander satt alldeles stilla med tom blick. Så reste han sig (Mankell)  

Svery 5 V1ipf+V2pf: Валландер сидел неподвижно, уставившись в одному 

ему ведомую точку в пространстве 

 

Blicken och uppmärksamheten i exemplen ovan betecknar inte regelrätta kroppsdelar och med-

konstruktioner som innehåller dessa substantiv kan därför ersättas med enbart gerundier från 

reflexiva verb. 

6.2.4 Parafraseringsförsök med exempel från kategori 5; vilka motsätter 

sig med-konstruktion, vilka föredrar med-konstruktion? 

 

Finns det någon orsak till preferensen för med-konstruktioner som motsvarigheter till aspekt-

kombinationen 5 (V1ipf+G2pf) förutom de ovan beskrivna likheterna med relativa substantiv, 

relevansvillkor osv.?  Fungerar samordningar med och eller kommatecken eller ha-konstruk-

tioner lika bra? I det undersökta materialet finns det några exempel där med-konstruktionen 
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verkar vara, om inte oundviklig så iallafall att föredra framför andra konstruktionstyper, ett 

sådant fall är när subjektet har avlidit och en kroppsdelsposition finns kvar: 

(65) Rysve 5, V1ipf+G2pf: Он лежал на животе, уткнувшись темным лицом в под-

ушку 

a. Han låg på mage med ansiktet som redan mörknat nedborrat i kudden. (Ulitskaja) 

b. Han låg på mage och borrade ner sitt mörka ansikte i kudden. 

c. ? Han låg på mage och hade sitt mörka ansikte nerborrat i kudden. 

d. Han låg på mage, hans mörka ansikte var nerborrat i kudden. 

Ett samordnat verb skulle inte fungera. Subjektet kan inte längre utföra en aktiv handling. 

Konstruktionen med V1ipf+G2pf passar bra för att skildra ett resultativt tillstånd som kvarstår 

som en rest och inte implicerar någon simultan agens, aktivitet. Den svenska med-konstruk-

tionen kan på samma sätt beteckna en beledsagande omständighet utan att implicera avsikt. En 

samordning med passivt perfektparticip eller ha-sats med passivt perfektparticip fungerar 

också, men en med-konstruktion är lite kortare och smidigare. 

Lite mer subtila är vissa exempel där gesten/positionen hos en kroppsdel på något sätt har 

frusit eller fastnat hos en levande agent, t.ex. vid sömn: 

(66) Rysve 5,V1ipf+G2pf: Сонечка доверчиво спала почти все время их путе-

шествия, упершись ногами в пышный узел одеяла и привалившись плечом к 

худой груди мужа. (Ulitskaja). 

Sonetjka sov tillitsfullt under nästan hela resan, med fötterna stödda mot en hög 

hoprullade filtar och axeln lutad mot sin mans magra bröst. 

 

a. Sonetjka sov tillitsfullt under nästan hela resan, stödde fötterna mot en hög 

hoprullade filtar och lutade axeln mot sin mans magra bröst. 

 

b. ?Sonetjka sov tillitsfullt under nästan hela resan och stödde fötterna mot en hög 

hoprullade filtar och lutade axeln mot sin mans magra bröst. 

 

c. Sonetjka stödde fötterna mot en hög hoprullade filtar, lutade axeln mot sin mans 

magra bröst och sov tillitsfullt under nästan hela resan. 

 

d. Sonetjka sov tillitsfullt under nästan hela resan, hon hade fötterna (stödda) mot 

en hög hoprullade filtar och lutade axeln mot sin mans magra bröst. 

 

e. Sonetjka sov tillitsfullt under nästan hela resan, med fötterna mot en hög 

hoprullade filtar och axeln mot sin mans magra bröst. 
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Iakttagelsen från Deribas (1962) om att gerundiumkonstruktionen kan anses näraliggande i be-

tydelse med passivt particip он сидит опустив голову vs. он сидит с опущенной головой kan 

erinras här. Konstruktionen med gerundiumform från ett reflexivt intransitivt verb med kropps-

del i instrumentalis (utan preposition) är på samma sätt näraliggande båda de ovanstående 

konstruktionerna i betydelse: спала, [...] упершись ногами в пышный узел одеяла и при-

валившись плечом к худой груди мужа. En gerundiumform är inte passiv på samma sätt som 

ett passivt particip, men det är kanske inte heller lika aktivt eller kontrollerat som ett finit verb. 

I exemplet med Sonjas sömn under resan har hon sina kroppsdelar stödda mot olika saker, finita 

verb (66 a, b) skulle implicera att hon aktivt, i sömnen söker stöd och verka lite konstigt. En 

ikonisk ordning av konjunkterna (66 c) skulle ha bättre grammatikalitet, men låta som ett aktivt 

planerat förfarande. I berättelsen förmedlas snarare bilden av en uttröttad gravid kvinna som 

låter sig svepas med av omständigheterna och folkomflyttningarna under 30-talet. Ha-parafras 

(66 d) men med-konstruktionen, som implicerar ha-relationen verkar ändå kortare och bättre, 

att förkorta bort participen ur meningen (66 e) skulle också fungera bra. 

Med-konstruktionen bevarar den ryska aspektkombinationen 5 (V1ipf+g2pf):s  betydelse av 

kvarstående resultat, den skiljer sig från en passivkonstruktion genom att en passivkonstruktion 

potentiellt skulle kunna ha en annan agent; ett perfektivt gerundium har samma subjekt som 

huvudverbet, men gerundiumhandlingen behöver inte längre kontrolleras eller aktivt upp-

rätthållas, kroppspositionen är redan intagen under huvudskeendets förlopp. Men det finns även 

exempel med medvetna subjekt, som inte sover, där man vill undvika den allt för aktiva och 

kontrollerade tolkningen som en parafras med finit verb och och-samordning skulle ge:  

(67) Rysve 5, V1ipf+G2pf): Субоч останавливался, вынимал из кармана 

крошечную записную книжку, подносил ее к близоруким глазам и замирал, 

подняв в руке карандаш. (Paustovskij) 

 

a. Han stannade, tog fram en mycket liten anteckningsbok ur fickan, höll den intill 

sina närsynta ögon och stod orörlig med pennan lyft i handen. 
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b. stod orörlig och lyfte pennan i handen 

 

c.. ?lyfte pennan i handen och stod orörlig  

 

d.lyfte pennan och stod orörlig 

 

Här blir samordningsparafraserna lite konstiga, de får för mycket betydelse av planerad sekven-

tialitet. Det ryska originalet skildrar närmast en ofrivilligt frusen rörelse, замирал, där resultatet 

från den föregående handlingen på ett komiskt sätt beledsagar rörelsen, подняв в руке 

карандаш. Med-konstruktionen återger den sortens beledsagande omständighet som kan vara 

en rest, ett resultat som hänger kvar, utan att implicera subjektets avsikt att det ska vara just så, 

fastän det rör sig om subjektets egna rörelser. Om man ska följa Vaseva-Kadynkovas påstående 

om att objektet ska vara av en viss typ (de nedfällda gardinerna i (41) så borde en samordning 

vara den korrekta översättningen. Men eftersom pennan befinner sig i handen erinrar det ändå 

mer om en med-konstruktion, det skulle t.ex. gå bra att stryka det predikativa ledet: Stod orörlig 

med pennan i handen. Samma typ av frusen gest/ofrivillig rörelse återges i exemplet nedan: 

(68) Rysve 5, V1ipf+G2pf: Долго и ошеломленно стоял он перед шкафом, склонив 

голову набок, с голодным и изумленным лицом ребенка, увидевшего блюдо 

пирожных. 

Länge och bestört stod han framför skåpet, med huvudet på sned och den hungriga 

och förundrade uppsynen hos ett barn inför ett fat med bakelser. (Ulitskaja) 

 

Här är med-konstruktionen samordnad med en rysk med-konstruktion с голодным и из-

умленным лицом ребенка, vilket gör att med-konstruktionen favoriseras för att kunna sam-

ordna med den andra med-konstruktionen. Återigen återfinns bibetydelsen av viss ofrivillighet, 

man tänker sig att någon liksom fastnar i en pose, inte planerar den aktivt, huvudet hamnade på 

sned för att han skulle kunna läsa titlarna på böckerna som finns i skåpet, inte för att han aktivt 

och kontrollerat planerade posen. En mer extrem situation uppträder vid inanimat subjekt, ett 

finit verb i nedanstående mening skulle ge en allt för aktiv tolkning, som om raketen hade en 

robotfunktion och kunde styra sig själv: 

(69) Rysve 5, V1ipf+G2pf: Лунный модуль летел как бы задом наперед, 

развернувшись главной дюзой к Луне, и постепенно в моем сознании с ним 
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произошло примерно то же, что и с прохладным лубянским лифтом, пре-

вратившимся из механизма для спуска под землю в приспособление для под-

ъема на ее поверхность. (Pelevin) 

 

a. Månmodulen flög liksom baklänges, med raketens huvudmunstycke riktat mot 

Månen, och i mitt medvetande skedde småningom samma förskjutning som när den 

kyliga hissen i Lubjanka förvandlades från en mekanism för nerstigning under 

jorden till ett redskap för uppstigning till ytan. 

 

b. Månmodulen flög liksom baklänges, och riktade (vände) sitt huvudmunstycke 

mot Månen 

 

c. Månmodulen flög liksom baklänges och hade sitt huvudmunstycke riktat mot 

Månen 

 

Det passiva perfektparticipet i den publicerade översättningens med-konstruktion, gör att man 

kan tolka det som att en extern agent (raketens pilot) har riktat huvudmunstycket, (även om den 

tolkningen inte är nödvändig), med ett finit verb som i parafras (69 b) ges raketen egen agens. 

Konstruktionen med samordning med och och ha i parafras (69 c) bevarar det passiva perfekt-

participet som motsvarighet till det ryska gerundiet развернувшись, men verkar lite längre och 

klumpigare än med-konstruktionen. 

Den viktigaste förutsättningen för att kunna bilda en med-konstruktion är att någon sorts 

"del" – som kan vara abstrakt eller konkret, eller (ett helt vanligt förytterligt) objekt – kan brytas 

ut. Det är svårt att finna något kriterium för när en del har en tillräckligt relevant koppling för 

att en med-konstruktion ska bildas på svenska. Vid formandet av med-konstruktioner etableras 

en koppling mellan satsens subjekt och med-konstruktionens a-led. Om man – för att återigen 

anknyta till Vaseva-Kadynkas exempel (41) – skulle skriva att någon gick ut med gardinerna 

nedfällda skulle man bli tvungen föreställa sig en koppling som gör med-konstruktionen 

relevant, t. ex. att man tidigare har pratat om att alltid fälla upp gardinerna innan man går ut. 

Vid en jämförelse av motsvarighetskategorierna predikativa particip/adjektiv, relativsatser, 

samordningar och temporala markörer är particip som subjektspredikativ de som är svårast att 

parafrasera som med-konstruktioner. Många av de predikativa participen är reflexiva med 

betydelsen av att någon själv gör något, detta själva (-ся) är svårt att bryta ut eller dela upp i 
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något slags synekdokisk del som får representera helheten. För vissa exempel skulle det gå att 

bryta ut ryggen: 

(70) Rysve 5 V1ipf+G2pf: Лена стояла, прислонившись к стволу платана, закинув 

голову, будто косы оттягивали ее назад, и смотрела мне вслед. (Paustovskij) 

Lena stod lutad mot stammen på platanen, med huvudet bakåtböjt liksom nedtyngt 

av flätorna, och följde mig med blicken. 

 

Jfr: stod (lutad) med ryggen mot stammen av platanen och huvudet bakåtböjt 

liksom nedtyngt av flätorna, och följde mig med blicken.  
 

För (71) skulle man till nöds kunna parafrasera med med hela uppmärksamheten: 

(71) Där satt han vid schackbrädet fördjupad i lösningen av något problem. (Pau-

stovskij) 

Rysve 5 V1ipf+G2pf: Там он сидел за шахматной доской, углубившись в ре-

шение задач. 

  

 

Nästan alla de övriga exemplen i kategorierna rysve 5 och svery 5, går att parafrasera som med-

konstruktioner, det går att identifiera något slags del, ofta kroppsdel som går att bryta ut. Nedan 

en relativsats med som (72) och en samordning med och (73): 

(72) Rysve 5 V1ipf+G2pf: Тени от склянок с лекарствами казались 

доисторическими чудовищами - они обнюхивали потолок, вытянув 

длинные шеи. (Paustovskij) 

Skuggorna av medicinflaskorna såg ut som förhistoriska vidunder, som sträckte 

på sina långa halsar och nosade i taket.   

 

Jfr: nosade i taket med sina långa halsar utsträckta. 
 

(73) Rysve 5 V1ipf+G2pf: А в Марата американец никак не мог попасть, хотя бил 

почти в упор, а тот нарочно шел как мог медленно, подставив американским 

пулям широкую свою грудь. (Pelevin) 

Men Marat kunde amerikanen inte träffa, även om han sköt på mycket nära håll 

och Marat försökte gå så långsamt som möjligt och villigt blottade sin breda bringa 

för de amerikanska kulorna. 

 

Jfr: Men Marat kunde amerikanen inte träffa, även fast han sköt på mycket nära 

håll och Marat försökte gå så sakta som möjligt med sin breda bringa blottad för 

de amerikanska kulorna. 

 

Istället är det mer tillfälliga textmässiga omständigheter som gör att översättaren inte använt 

med-konstruktioner för dessa exempel, t. ex. att det finns ett annat med i meningen som skulle 

göra med-konstruktionen klumpig. Jfr: 

(74) Rysve 5 V1ipf+G2pf: Я иногда даже переставал смотреть в глазки и просто 

работал мышцами, опустив голову и думая о своем. (Pelevin) 
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Ibland lät jag till och med bli att se ut genom titthålen och arbetade bara med 

musklerna, sänkte huvudet och försjönk i tankar. 

 

Jfr: arbetade bara med musklerna med sänkt huvud och försjunken i tankar. 

 

(75) Rysve 5 V1ipf+G2pf: Он разговаривал со мной, почтительно склонив голову 

(Pelevin) 

När han talade med mig böjde han vänligt på huvudet.  

 

Jfr: Han talade med mig med huvudet vänligt böjt.  
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6.3 Explicita sekundärbetydelser 

Sekundärbetydelserna utgör en strukturellt heterogen kategori där konjunktioner och andra 

markörer som markerar att de två verbhandlingarnas relation ser ut på ett särskilt sätt har förts 

in i den svenska översättningen. Den vanligaste strukturen som motsvarar de ryska gerundium-

konstruktionerna är någon form av bisatsinledare + bisats, preposition + infinitivfras, eller 

konjunktion + huvudsats (vid motsättande konjunktioner som men eller utan). Strukturerna 

specificeras ytterligare nedan. 

Det är betydelserna av medel, mål, konsekvens, (otillräckligt) hinder/motsättning, villkor 

som har tagits med i den här kategorin. Dessa har varit lätta att identifiera eftersom det har 

funnits explicita markörer i översättningsmotsvarigheterna, ord som: genom, eftersom, för att, 

så att, men eller utan. Övriga betydelsekategorier som tidsmässigt villkor, karakterisering av 

handling obraz dejstvija och beledsagande omständighet har varit svåra att isolera och kommer 

därför att beaktas inom vissa andra motsvarighetskategorier. De specifika sekundärbetydelser 

som sorterats i den här kategorin har liksom tidsmarkörerna explicit markering på svenska. 

Sekundärbetydelser kan figurera även i andra kategorier, som t. ex. idiomatiska prepositions-

fraser eller samordningar men saknar då pregnanta markörer. Den här undersökningen räknar 

"karaktärisering av handling" образ дейстивя och "beledsagande omständighet" som mindre 

specifika sekundärbetydelser, rums- och tidsbetydelser räknas inte heller till kategorin, istället 

är det en typ av mer formella relationsbetydelser som inkluderas, orsak, medel, mål, 

konsekvens, villkor, hinder. Några svenska markörer från svenska originaltexter passar inte in 

i mönstret, men har tagits med pga. av att gerundiumbetydelsen har framgått tydligt, t. ex. har 

ordet gena (förkorta vägen) tagits med eftersom gerundiumanvändningen visar på en tydlig 

medelbetydelse. Apresjan (1983) formulerar ett antal villkor som gäller för att en 

sekundärbetydelse ska realiseras, eller mer exakt: villkor som gäller för att betydelsen måste 
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realiseras, villkoren kan ha olika art. Akimova & Kozinceva (1987) har bidragit med en mer 

detaljerad beskrivning av ett större material. 

I Tabell 10 visas hur de svenska konstruktionerna med explicita sekundärbetydelser korre-

lerar med de ryska aspekt- och ordföljdskombinationerna i det aktuella undersöknings-

materialet: 

Tabell 11 Sekundärbetydelser 

 

6.3.1 Målbetydelse, final betydelse 

Det nödvändiga villkor som Apresjan (1983) anför för målbetydelse är att betydelse av mål på 

något sätt ska ingå i gerundiumverbens semantik och han anger som exempel verben:  

готовиться ‘förbereda sig’, добиваться ‘eftersträva’, защищать ‘försvara’, норовить ‘för-

söka’, ожидать ‘vänta ( på något)’, преследовать ‘sträva mot’, пытаться ‘försöka’, рас-

считывать ‘räkna med’, стремиться ‘sträva efter’. 

Akimova Kozinceva (1987) skriver att målkaraktäristik inte sällan förenas med 

orsaksbetydelser. Tre olika varianter urskiljs: a) Ipf finit verb sammanfaller i tid med en strävan 

att uppfylla ett mål som uttrycks med ett ipf gerundium: глаза его краснели от скупных слез, 

и он, скрывая их, протирал пенсне носовым платком (В. Катаев, exempel från Akimova & 

Kozinceva 1987, s. 272). Den andra varianten b) betecknar samma tidsrelation och kopplar ett 

ipf gerundium med strävan mot ett mål till ett finit pf verb med målbetydelse: все население 

покинуло город и устремилось к морю, ища спасения в зеленых водах Ланжерона (В 

typ markör rysve 1 svery 1 rysve 2 svery 2 rysve 3 svery 3 rysve 4 svery 4 rysve 5 svery 5 rysve 6 svery 6 rysve 7 svery 7 rysve 8 svery 8 

v1ipf+g2ipf v1ipf+g2ipf g1ipf+v2ipf g1ipf+v2ipfv1pf+g2ipf v1pf+g2ipf g1ipf+vpf g1ipf+v2pf v1ipf+g2pf v1ipf+g2pf g1pf+v2ipf g1pf+v2ipf v1pf+g2pf v1pf+g2pf g1pf+v2pf g1pf+v1pf

sekundärbetydelser

orsak

bisats då 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

bisats eftersom 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

sats för 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

sats det var risk att 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

bisats för att orsak/medel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

medel

inff genom att 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1

pp med (hjälp av) NP 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

v gena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

mål

inff för att 2 3 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

konsekvens

bisats så att 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

villkor

bisats om 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

motsättning

huvudsats men 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1

huvudsats utan 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

totalt 10 5 3 1 7 4 1 2 0 1 0 0 2 7 1 2
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Катаев) (Akimova & Kozinceva 1987, s. 272). Den tredje varianten c) uttrycker ett komplex 

av handlingar som förenas genom målrelationer som blandas med odifferentierade 

tidsrelationer, som inte lokaliseras i tiden: они часто листают старинные словари, 

выискивая там вышедшие из употребление слова (В Шефнер). 

Akimova & Kozinceva (1983) nämner förutom dessa tre fall, – som alla exemplifieras med 

gerundier från typiska målbetydelseverb, –  även fall där det finita verbet är ett talaktsverb och 

gerundiet uttrycker talarens avsikt: извиняясь, соглашаясь, прося прошения, обвиняя, t.ex.: 

я им давно хотел подарить, – прибавил он, как бы извиняясь (Ф. Достоевский, exempel 

från Akimova & Kozinceva 1987, s. 271). Målbetydelsen blandas härvid med en 

karaktäriserande relation. 

I undersökningen har 12 fall av för att + infinitiv attesterats i korrelation till ryska 

gerundiumkonstruktioner, 7 i svensk källtext, fem i svensk måltext. De ryska gerundium-

konstruktionerna innehåller enbart imperfektiva gerundier, de finita verben har båda aspekter, 

de svenska motsvarigheterna utgörs av infinitivfraser med final betydelse (se Teleman m.fl. 3 

s. 561). Typiska målbetydelseverb liknande de som Apresjan (1983) anger finns med bland de 

ryska gerundiumverben: 

(76) De traskade runt en stund för att hitta den rätta stigen och kom allt längre bort från 

bäcken. (Ekman) 

Svery 1,V1ipf+G2ipf: Они бродили вокруг, пытаясь найти нужный, и от-

ходили от ручья все дальше.  

 

(77) Regnrocken hade han lämnat i bilen, gick med uppdragna axlar, som för att skydda 

sig mot den kalla vinden, och händerna hade han djupt nerkörda i fickorna. (Ek-

man) 

Svery 1, V1ipf+G2ipf: Плащ он оставил в машине и шел, вздернув плечи, глу-

боко засунув руки в карманы, словно защищаясь от холодного ветра.  
 

Båda dessa är översatta från svenska till ryska, i det första exemplet motsvarar пытаясь inget 

verb på svenska, utan korrelerar enbart med för att (skulle kunna parafraseras med чтобы), i 

det andra exemplet motsvarar gerundiumformen защищаясь både för att och infinitivformen 
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skydda sig. En parallell finns i två exempel med боясь ‘vara rädd för’ till för att inte, ett i ryskt 

original, ett i svenskt original: 

(78) Rysve 1, V1ipf+G2ipf: Ночи напролет она штопала и переделывала нашу 

одежду, боясь, чтобы «люди не заметили» признаков обнищания. (Pau-

stovskij) 

Hon satt uppe nätter i sträck och lagade och ändrade våra kläder för att folk inte 

skulle se hur utfattiga vi var. 
  

(79) Därefter reste han sig upp och var tvungen att hålla sig fast i väggen för att inte 

ramla omkull av yrsel. (Mankell) 

Svery 3, V1pf+G2 ipf: Потом поднялся и пошел по стенке, боясь упасть -так 

сильно кружилась голова.  

 

Бояться hör inte till verb med målbetydelse. Snarare kan man tänka sig att en orsaksbetydelse, 

eftersom han var rädd att som transformerats från/till en för att inte-målbetydelse. Стараться 

har en utpräglad målbetydelse och kan användas för att ersätta för att, även vid negation: 

(80) Kurt Wallander slet och drog i växlarna för att inte tappa bilen ur sikte. (Mankell) 

Svery 1, V1ipf+G2ipf: Валландер лихорадочно переключал скорости, ста-

раясь не потерять Стрёма из виду. 

  

Силиться ‘anstränga sig för att göra något’ har en tydlig målbetydelse och kan översättas med 

enbart för att: 

(81) Rysve 1, V1ipf+G2ipf: Только что кислородная маска, как шарф, была пере-

кинута через мою шею – и вот я мотаю головой, силясь прийти в себя, а она 

лежит на полу рядом с телефонной трубкой. (Pelevin) 

Helt nyss hade syrgasmasken hängt kring min hals som en scarf, och nu när jag 

skakade på huvudet för att kvickna till låg den på golvet bredvid telefonluren. 

  

Några av de övriga exemplen som är översatta till eller från för att har gerundiumverb med 

mindre tydlig målbetydelse: 

(82) Den 10 oktober varje år hade riddaren tagits ner från sin hästrygg inne i Storkyrkan, 

där Sten Sture låtit Notke göra statyn över segern över Kung Kristian på 

Brunkebergsåsen, och burits runt staden i procession för att fira segern. 

(Mårtensson). 

Svery 1, V1ipf+G2ipf: Раньше, бывало, каждый год 10 октября витязя вы-

нимали из седла в Соборе, где, по велению Стена Стуре, Нотке воздвиг 

статую в честь победы над королем Кристианом Датским на Брункебергском 

холме, и во главе торжественной процессии носили по городу, отмечая 

годовщину счастливого события 

  

(83) Rysve 3, G1ipf+V2ipf: Сначала впереди меня на своем кресле, показывая до-

рогу, ездил полковник Урчагин – сквозь линзы он казался размытым серо-

зеленым пятном, – но постепенно я так наловчился, что мог с закрытыми глаз-

ами обöехать весь двор – для этого просто надо было под определенным 
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углом повернуть руль, и машина сама совершала плавный круг, возвращаясь 

на то же место, где начинался маршрут. (Pelevin) 

Den första tiden körde Urtjagin framför mig i sin rullstol för att visa vägen (linserna 

förvandlade honom till en suddig, grågrön fläck), men småningom blev jag så 

skicklig att jag kunde köra runt gården med slutna ögon. Det gällde bara att hålla 

styrstången i en viss vinkel, så gjorde månbilen en jämn cirkelrörelse och återvände 

till startpunkten. 

 

(84) Rysve 3,V1pf+G2ipf: Я положил трубку и прижался к глазкам, глядя на голу-

бой полукруг Земли. (Pelevin) 

Jag lade på luren och pressade mig mot titthålen för att se på Jordens ljusblå halv-

cirkel.  

 

(85) Rysve 3, V1pf+G2ipf: Меня потащили к столу, начали угощать, но тут же за-

были об этом и с хохотом сдвинули меня вместе со столом в угол комнаты, 

очищая место для танцев. (Paustovskij) 

Man drog mig fram till bordet och började bjuda mig av trakteringarna, men plöts-

ligt glömde de bort det och sköt skrattande både mig och bordet till ett hörn av 

rummet, för att göra plats för dans.  

  
(82) – (85) saknar utpräglade målbetydelser hos gerundiumverben. Den finala infinitivfrasen 

för att och de imperfektiva gerundiumformerna uttrycker syftet med de finita verbens 

handlingar. Den typen av relation kräver inte en lika stark betydelse av försök eller uppbådande 

av krafter för att trigga målbetydelsen hos gerundiumformen, istället relaterar syftesbetydelsen 

tillbaka till det finita verbet som ett slags motivering eller förklaring. 

(86) Om den blev instängd i en göl utan förbindelse med bäckar eller sjöar kunde den 

slingra fram i fuktigt gräs för att nå levande vatten. (Ekman) 

. Svery4, G1ipf+ V2pf: Если угорь окажется в луже, никак не связанной ни с 

озерами, ни с реками, он может извиваясь в мокрой траве, добраться до живой 

воды.  

 

I (86) transformeras den svenska målbetydelsen till en medelbetydelse, genom att det första, 

och det betydelsemässigt anteriora, ledet i konstruktionen led får gerundiumform, översatt till-

baka till svenska skulle det bli något i stil med "ta sig fram till levande vatten genom att slingra 

sig fram i fuktigt gräs".  

När en tydlig målbetydelse finns hos gerundiumverbet, kan gerundiumformen vara en direkt 

motsvarighet till för att: силясь, стараясь, пытаясь översätts som för att. Боясь kan över-

sättas till för att inte. Vid mindre tydliga lexikala målbetydelser глядеть, отмечать годов-

щину, показывать дорогу, очистить место, uppstår den finala betydelsen genom att man 
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tolkar gerundiumhandlingen som syftet med det finita verbets handling. De två varianterna har 

olika struktur, gerundiumkonstruktionen med lexikal målbetydelse erinrar om den svenska in-

finitivfrasen som inleds med för (att) eftersom gerundiumformen följs av en infinitivform på 

ryska. 

Struktur 1 infinitivkonstruktioner, för (att) motsvaras av gerundium med lexikal mål-

betydelse, även infinitivformen har final betydelse. På ryska finns alltså tre verb, ett finit verb, 

en gerundiumform och en infinitivform. Struktur 2 har två verb på ryska, ett finit verb och en 

gerundiumform. 

Struktur 1): De traskade1 runt en stund för att hitta2 den rätta stigen. 

Они бродили1 вокруг, пытаясь2 найти3 нужный путь. 

Struktur 2): (…) с хохотом сдвинули1 меня вместе со столом в угол 

комнаты, очищая2 место для танцев.  

(…) sköt1 skrattande både mig och bordet till ett hörn av rummet, för att 

göra2 plats för dans.  

Målbetydelsen är relaterad till orsaksbetydelsen, det beror på om man syftar framåt eller bakåt 

när man motiverar handlingen, det blir tydligt vid negation, боясь > för att inte (jfr.: eftersom 

man var rädd för). Halliday & Matthiessen (2004) klassificerar både anledning (reason) och 

mål (purpose) som orsaksbetydelser (cause) tillsammans med benefaktiv betydelse (behalf). 

Målbetydelse är även tydligt relaterad till medelbetydelsen. Ofta går det, som i (86) att byta 

form på verben och göra om en målbetydelse till medelbetydelse och vice versa.  

  Den typ av gerundiumkonstruktion som pekas ut i Apresjan (1983) ser utifrån materialet i 

undersökningen ut, att interagera, inte bara med gerundiumverbens lexikala målbetydelse, utan 

också med verb i infinitiv som står efter gerundiet och vars lexikala semantik betecknar 

slutmålet med handlingen som det finita verbet betecknar, själva gerundiumverbet fungerar som 
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en förmedlare mellan dessa, som en variant på konjunktionen чтобы. Positionen mellan den 

finita formen och infinitivformen triggar en sådan läsning. I den positionen korrelerar 

gerundiumformen helt med svenskans för att eller för att inte. Gerundiumformens uppgift blir 

att signalera målrelationen mellan de två andra verbformerna. 

Den andra konstruktionstypen (82–85) saknar infinitivform. Istället fungerar gerundium-

formen som en förklaring till syftet med det finita verbets handling. 

Konstruktionerna skiljer sig åt när det gäller tiden för uppfyllandet av målet, i den första 

konstruktionstypen är tiden för målets uppfyllande inte angiven, infinitivformen ger ingen 

information, den kan vara i framtiden. I den andra konstruktionstypen anger gerundiumverbet 

någon form av samtidighet och syftet med det finita verbets handling. Men en ren samtidighets-

läsning försvåras genom att handlingarna har en tät koppling. En översättning med när skulle 

ge en bibetydelse av något sekundärt som kan pågå under tiden, medan huvudhandlingen utförs. 

Det skulle i de flesta fall göra verbförbindelserna ologiska. I ett av fallen, exempel (77), 

modifieras infinitivfrasen/gerundiumfrasen av som om / словно. Vid som om fungerar inte när, 

om den ryska meningen skulle översättas tillbaka till svenska. När och medan fungerar också 

bäst vid en rematisk positionering av textutsnittet. För att göra en samtidighetsläsning krävs det 

att gerundiumverbets handling redan blivit nämnd i ett tidigare avsnitt i texten24. Exempel (83) 

parafraserat till ”Den första tiden körde Urtjagin framför mig i sin rullstol när han visade 

vägen” skulle ett när ge intrycket att läsaren redan vet att Urtjagin är vägvisare och att han kör 

framför dem när han visar vägen skulle inte vara en presentation av handlingen att visa vägen, 

att köra framför skulle inte heller nödvändigtvis vara motiverat av när-satsen, han skulle lika 

gärna kunna åka bredvid när han pekade ut vägen. En och-samordning skulle ge en implicit 

                                                      

24 Jämför resonemanget om ”betingade tidsrelationer” på sidorna 34–35.   
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målbetydelse, men den skulle vara ganska vag. Därför kan man slutleda att den kontextuella 

betydelsen spelar roll i sammanhanget. Om verbet skulle bytas ut mot t.ex. vissla. ”Han körde 

framför och visslade” skulle det inte implicera någon målbetydelse (om det inte finns en kontext 

som säger att han skulle vissla som varning och att de som gick bakom inte fick höra, eller 

något liknande). En helt explicit utskriven samtidighetsmarkör som ”samtidigt som” skulle ge 

intryck av att det en var något som han passade på att göra under tiden som han gjorde det 

andra: ”Han körde framför samtidigt som han visade vägen”, låter en aning inkoherent. 

Reversibiliteten med medelbetydelsen verkar också vara ett kriterium för målbetydelse: 

”Han visade vägen genom att köra framför oss” jfr.”*Han visslade genom att köra framför oss”. 

Det fungerar dock inte vid negativ polaritet, vid боясь och liknande verb, som översätts med 

”för att inte” på svenska. För att en medel-parafras ska fungera måste man byta ut verbet mot 

”undvika” eller något liknande. Vid ett negerat syfte fungerar parafras med orsaksmarkör bättre. 

Syftesbetydelsen gör att de flesta målbetydelsekonstruktionerna kan parafraseras med 

orsaksmarkörer. ”Han körde framför eftersom han ville/skulle visa vägen”. Det är dock en 

annan form av parafraserbarhet än vid medelrelation. Vid mål- och medelbetydelser är ofta 

samma verb närvarande, men byter form med varandra. ”Stampade för att få upp värmen vs. 

Fick upp värmen genom att stampa”. (Parafraserna är möjliga vid positiv polaritet och tydlig 

avsikt). Målbetydelser går ofta att parafrasera som orsaksbetydelser men det omvända är inte 

lika självklart eftersom bara en liten del av orsaksbetydelserna är syftesbetydelser. 

6.3.2 Medel 

Apresjan (1983) konstaterar att eftersom hos verbet som gerundiet avleds från måste ha en 

komponent av lexikal målbetydelse blir tanken på en målbetydelse hos själva gerundiumformen 

ohållbar: ”Если заменить такой глагол другим глаголом, в значение которого этот 

компонент не входит, деепричастная форма немедленно утратит целевое значение (...). 
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По-видимому, точно также обстоит дело и со значением средства (...)” (Apresjan, 1983, 

s.334). 

När han konstaterar att samma förhållande råder för medelbetydelser anför han ett exempel 

med используя: 

(87) Используя захваченную власть, он постоянно реорганизовал армию. (Apres-

jan, 1983, s.333) 

 

Denna förutsägelse bekräftas mycket riktigt, det finns en förekomst av используя i materialet i 

min undersökning: 

(88) Säkert antog hon att de sökte efter sanningen genom att själva använda sanningen. 

Det var hon som skulle ljuga, inte de. (Mankell) 

Svery 1, V1ipf+G2ipf: Она наверняка считает, что полицейские докапываются 

до истины, используя в качестве инструмента только правду. 

 

Fraser med använda och liknande verb kan på svenska parafraseras med med hjälp av. Medlet 

i sådana fall är nominalfraser, ackusativobjekt som i Apresjans exempel ovan och (88) за-

хваченную власть resp. правду. Men även aktioner kan vara medel, det är en annan typ av 

betydelse. Det finita verbet har i flera fall en betydelse av att försöka, anstränga sig, kunna, det 

som man vill uppnå (målet) får infinitivform och medlet är en aktion som får gerundiumform 

på ryska och uttrycks med en infinitivfras inledd med genom att på svenska: 

(89) Han försökte få upp värmen genom att trampa men han gjorde det försiktigt nu. 

(Ekman) 

Svery 3, V1pf+G2ipf: Он попытался согреться топоча, но теперь двигал ног-

ами с осторожностью.  

 

(90) Han försökte få tiden att gå genom att studera stjärnhimlen. (Mankell) 

Svery 3, V1pf+G2ipf: Попытался скоротать время, изучая звездное небо, но 

заболела шея, и он снова начал вышагивать взад и вперед. 

  

Men det finns också finita verb och gerundiumformer som saknar konnotationen av försök, eller 

uppbådande av ansträngning och som inte heller uttrycks med infinitiv på ryska: 

(91) Rysve 7, Rysve 3: V1pf+G2pf+G3ipf: Вызванные к случайному сущест-

вованию необозначенные предметы вернулись в небытие, сгнив в одном из 

последующих сараев и не переживя многих переездов. (Ulitskaja) 

Och hans slumpmässigt födda, namnlösa skapelser återgick till ickevarat genom att 

ruttna bort i något av de kommande skjulen eller förstöras under de många flytt-

ningarna.  
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I exemplet ovan saknas betydelsen av avsiktligt åstadkommen konsekvens som finns hos verb 

som försöka.  Det kan handla om en förklaring av en uppkommen konsekvens av en föregående 

handling, eller en beskrivning av sättet som konsekvensen har uppnåtts på. Konsekvensen eller 

resultatet kan vara både avsiktlig eller oavsiktlig:  

(92) Då rusade Väine ifatt honom och fällde honom genom att sätta krokben. Pekka 

ryckte tag i hans arm och slet upp honom igen. (Ekman) 

Svery 7, V1pf+G2pf: Тогда Вэйне его догнал и свалил, подставив подножку, 

Пекка схватил его за руку и рывком поставил на ноги.  

 

Ovan ett exempel på hur ett avsett resultat uppnås. 

(93) Kanske gjorde han bort sig genom att fråga så där. (Ekman). 

Svery 8, G1pf+V2pf: Может быть, так сказав, он выставил себя на посмешище. 

  

Ovan ett exempel på hur ett oavsett resultat uppkommit. Medelbetydelse förutsätter inte avsikt. 

(94) Han hälsade genom att ta i hand och när de satt sig sneglade han på hinken som 

Elna ställt in. (Ekman). 

Svery 7, V1pf+ G2pf: Он поздоровался, протянув для пожатия руку, и, садясь, 

покосился на ведро, которое поставила Эльна.  

 

I exempel (94) betonas inte avsikten, utan genom betecknar snarast sättet den första handlingen 

utförs på. I (95) används den potentiella betydelsen av medel hos de ryska gerundiumformerna 

för att fylla en semantisk lucka i ryska språket, att gena över en plantering, renderas som 

‘förkorta vägen genom att köra över en plantering’, betydelsen uppstår på frasnivå: 

(95) Kurt Wallander hade på vägen kört mot rött ljus och genat över en plantering. Bilen 

lämnade han bland några torgstånd utanför Rådhuset. (Mankell) 

Svery 7, V1pf+G2pf: Валландер проскочил на красный свет, а под конец со-

кратил путь, проехав по газону.  

 

(96) Rysve 3, V1pf+G2 ipf: Наступив на крысу, я чуть не упал и вдруг увидел яркие 

и немигающие неземные звезды – они горели справа; я кинулся туда, на-

ткнулся на стену и полез через нее, цепляясь за кабели и спиной чувствуя 

несущихся ко мне овчарок. (Pelevin) 

När jag trampade på en råtta höll jag på att falla, men plötsligt fick jag se några 

klara, utomjordiska stjärnor som lyste med ett stadigt sken. Ljuset kom från höger 

och jag sprang åt det hållet, och när jag stötte på en mur tog jag mig upp på den 

med hjälp av kablarna. Bakom mig anade jag schäfrarna som kom rusande efter 

mig. 

 

I exempel (96), ovan, finns en beskrivning av hur ett avsett resultat nås. Verbet цепляться 

‘haka sig fast vid’ är ersatt av en prepositionsfras, med hjälp av, som anger medel/sätt. 
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Översättningen med hjälp av är en generalisering, det specifika sättet att ta sig upp anges inte 

utan förblir implicit eftersom verbet utelämnas i översättningen. 

Både imperfektiva gerundier och perfektiva gerundier kan ha medelbetydelser. De finita 

verben är perfektiva i samtliga exempel med medel som aktion i det undersökta materialet. 

Konstruktionerna beskriver resultat som förklaras, hur de har uppstått, genom en annan aktion. 

Exemplen på konstruktionen med medel som uttrycks med nominalfraser som objekt till 

gerundiumformen ипользуя har däremot imperfektiva finita verb. Halliday & Matthiessen 

(2004) klassificerar medelbetydelsen (means) som en variant av sätt (manner). Svenska 

akademiens grammatik (Teleman m.fl. 1999, 3, s. 498) klassificerar infinitivfraser med genom 

att som medelbetydelse. 

Akimova & Kozinceva (1987) tar inte upp medelbetydelser som ett särskilt ämne i sin 

genomgång av betydelser vid aspekt- och taxissituationer. De finns inte bland de betingade 

betydelserna och inte bland de karaktäriserande betydelserna. Däremot kan vissa företeelser 

som de tar upp i andra sammanhang erinra om medelbetydelser. I avsnittet om obetingade 

tidsrelationer, samtidighet mellan perfektiva finita verb och imperfektiva gerundier finns 

följande passage: 

Благодаря взаимодействию лексических значений деепричастия НСВ и 

личной формы СВ основное целостное действие может представляться как 

результат, достигнутый в какой-то момент совершения второстепенного 

действия, которое, как правило, прекращается с наступлением основного: 

...мы, пробиваясь сквозь тьму, выбрались из храма на свежий воздух (В. 

Катаев); Производя в уме сложное арфметическое действие, я вычислил, 

что каждый час моего пребывания на посту содержит в себе 3600 секунд 

(В. Катаев). В подобных конструкциях, второстепенный процесс может 

рассматриваться как одновременный с имплицитным процессом, 

прелагаемым основным действием, принадлежащим к типу accomplishment 

[Vendler 1967], или свершений [Булыгина 1982]. С другой стороны, 

второстепенный процесс может рассматриваться также как 

предшествующий по отношению к основному действию (в тех случаях, 

когда очевидно прекращение процесса с наступлением целостного факта); 

речь идет о специфическом типе предшествования без возможности 

введения интервала между сопряженными действиями. (Akimova & 

Kozinceva 1987, ss. 260–261) 
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Båda de citerade exemplen i citatet skulle kunna översättas med genom att. Aktionsarten 

accomplishment är också vanlig bland de finita verben i mitt exempelmaterial. Däremot är en 

del gerundier som översätts med genom att inte imperfektiva.  

Rapoport (1984, s. 185) nämner medelbetydelser kort och konstaterar att de, till skillnad från 

andra sekundärbetydelser inte kan parafraseras med en bisats utan istället översätts med en ny 

huvudsats med тем самым ‘på det sättet’. 

Tre olika konstruktionstyper framträder när exemplen jämförs med varandra: 

 1) den av Apresjan (1983) anförda typen med ипользуя, där objektet till gerundiumverbet anger 

medlet; 

2) en konstruktionstyp där gerundiet följer på en infinitivform, gerundiumhandlingen utgör 

medlet för att uppnå infinithandlingens resultat, det finita verbet är ett hjälpverb som försöka 

eller kunna; 

3) en konstruktionstyp där gerundiumverbet följer direkt på det finita verbet och anger 

medlet/sättet som den finita verbhandlingen realiseras på.  

Både den andra och den tredje konstruktionstypen erinrar om den som beskrivs av Akimova 

& Kozinceva (1987), i de fall gerundiumverbet är imperfektivt. I de fall när en avsiktligt 

uppkommen konsekvens beskrivs kan meningen parafraseras med en målbetydelse, för att-

infinitivfras på svenska, eller parafraseras med чтобы + infinitiv på ryska. De perfektiva 

verben i medelkonstruktionerna behöver bytas ut mot imperfektiva verb i målkonstruktionerna. 

Eftersom medelbetydelsen finns även vid icke avsiktligt uppkommen konsekvens är an-

vändningen vidare än bara en reverserad målbetydelse. Den icke-instrumentella medel-

betydelsen fungerar som en förklaring av sättet som något hänt på. Medelbetydelsen hos 

gerundiumkonstruktioner är svår att förklara bort. Alternativa läsningar, som samtidiga 

handlingar eller föregående handlingar skulle förefalla ologiska och inkoherenta i texterna. En 
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när-parafras förutsätter en rematisk läsning25: ”Han försökte få tiden att gå fortare när han 

studerade stjärnhimlen”, ”han tog sig upp på muren när han klängde i kablarna” ger båda in-

trycket av att läsaren redan är införstådd med studerandet och klängandet och att huvudsats-

verbet presenterar en separat sysselsättning som pågår under tiden. Och-samordningar skulle 

implicera medelbetydelsen på ett svagare sätt och även ge en felaktig tidsföljd eftersom medel-

aktionen måste börja innan resultatet är uppnått: ”Han tog sig upp på muren och klängde på 

kablarna vs. Han klängde i kablarna och tog sig upp på muren”. Med den omvända följden blir 

medelbetydelsen implicerad även av och-samordningen. Vid anterioritetsbetydelser kan man 

också iaktta en tät koppling mellan handlingarna. Parafraser med explicita tidsmarkörer som 

efter att skulle leda fel. Jämför: ”Kanske gjorde han bort sig genom att fråga så där” (Ekman). 

Может быть, так сказав, он выставил себя на посмешище. ”Kanske gjorde han bort sig 

efter att ha frågat sådär” skulle möjliggöra att han gjorde bort sig på något annat sätt efter att 

han gjorde sitt yttrande. Jämför Akimova och Kozincevas resonemang om anterioritet utan 

möjlighet att införa en intervall mellan handlingarna, i citatet ovan. 

6.3.3 Orsak 

Apresjan (1983) menar att det semantiska villkoret för att orsaksbetydelsen ska realiseras är 

stativitet: любить, гордиться, знать, считать, жаждать, желать, иметь, располагать. 

Som morfologiskt villkor anför han att gerundiet ska vara imperfektivt.  

Akimova & Kozinceva (1987, s. 269) ger exempel på orsaksvillkorning även med perfektiva 

gerundier. Verbkategoriseringen är mer detaljerad och inte bara statiska verb omnämns. Vid 

perfektiva gerundier föreligger enligt deras undersökning betydelser av förändring av inre 

                                                      

25 Jfr. resonemanget om betingade tidsbetydelser på sidan 34–35 och resonemanget om målbetydelser på 

sidan 72. 
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tillstånd hos subjektet (обрадовавшись, рассердясь, растерявшись, решившись, увлекшись 

и др.). Gerundier från verb som betecknar psykisk varseblivning kan vara både perfektiva (t.ex. 

убедившись, услышав, увидев) och imperfektiva (t.ex. понимая, считая, зная, видя, думая, 

подозревая). De kan även uttrycka emotionella relationer (t.ex. imperfektiva: опасаясь, 

чувствуя, боясь, испытывая; perfektiva: почувствовав, испытав etc.) eller avsikter (t.ex. 

imperfektiva: намереваясь, надеясь; perfektiva: вознамерившись, понадеявшись). 

Orsaksrelationer uttrycks också när huvudpredikatet är ett verb som betecknar inre, emotionellt 

tillstånd och gerundiet ger en källa till detta tillstånd: Платон Платонович удивился, услышав 

звук пастушевской дудочки (В. Каревин). Ett underordnat prepositionerat pf gerundium 

förenar inte sällan tidsmässig och villkorsmässig betingning. Om gerundiet är postpositionerat 

och pf dominerar villkorsbetydelsen enligt Akimova & Kozinceva (1987): Он не стал 

допытываться услышав, что умолчала она умышленно (Г. Газов). 

 I materialet uppkommer flertal av orsaksmarkörerna i samband med verb som betecknar 

mentala aktiviteter: понимая, не понимая, не соображая, отметив, боясь. 

Då 

Bisatsinledaren då kan ha en mer eller mindre tydlig orsaksbetydelse. Den utgör ett tydligt 

exempel på hur en tidsmarkör kan lexikaliseras till orsaksmarkör. Då kan i svenska figurera 

som enbart orsaksmarkör, utan att beteckna tid (Teleman m. fl. Band 4 §104 s. 600). Samma 

betydelseglidning uppträder vid ryska gerundier, en orsaksbetydelse kan ofta impliceras av en 

tidsbetydelse. Det finns tre förekomster i materialet, alla i svenska måltexter: 

(97) Rysve 1, V1ipf+G2ipf: Начальство явно старалось замять всю эту историю с 

королем, боясь огласки. (Paustovskij). 

Styrelsen försökte tydligen tysta ner hela saken, då man var rädd för att historien 

skulle bli allmänt känd.  
 

(98) Rysve 3, V1pf+G2 ipf - Что это? - спросил я Диму, ничего не соображая. (Pau-

stovskij). 

Vad är det där? frågade jag Dima, då jag inte visste någonting.  
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I exemplen (97) och (98) ovan, är orsaksbetydelsen tydlig, då kan parafraseras med eftersom, 

tidsangivelsen är inte primär i sammanhanget. (Det är inte ”vid den tidpunkten” som är det 

väsentliga budskapet hos då. En parafras med när eller och skulle inte fungera. ”Vad är det där? 

frågade jag Dima, när jag inte visste någonting” ger intrycket av upprepad handling, att han så 

fort han inte visste någonting hade som vana att fråga Dima. ”Vad är det där? frågade jag Dima 

och jag visste inte någonting” ger ett lite egendomligt inkoherent intryck. Den statistiskt 

vanligaste motsvarigheten vid negerade gerundier, utan att + infinitiv, skulle ge en helt annan 

betydelse. ”Vad är det där? frågade jag Dima utan att veta/fatta någonting.” Här får man in-

trycket av aningslöshet, att frågan är opassande och att jagpersonen inte vet det, men förstår det 

senare. Exempel (97) skulle kunna parafraseras som en målbetydelse: ”För att inte historien 

skulle bli allmänt känd/ för att undvika att historien skulle bli allmänt känd”, jfr. exemplen med 

боясь (78), (79), ovan, som översätts med för att inte. 

(99) Rysve 7, V1pf+G2pf: Вы с супругой? – полувопросительно произнес пан Жу-

вальский, отметив их большую разницу в возрасте, допускавшую и какие-

то иные отношения между этими по виду мало подходящими людьми. 

(Ulitskaja) 

Ni är här med er hustru? sade pan Zuwalski halvt frågande då han lade märke till 

den stora åldersskillnaden som kunde ha inneburit andra relationer mellan de till 

synes så föga samspelta personerna.  

 

Exempel (99) är ett gränsfall, då kan parafraseras med när eller som men även med eftersom. 

Orsaksbetydelsen är implicerad. Det står klart att situationerna är relaterade till varandra. 

Eftersom 

I materialet finns två förekomster av eftersom, båda i svenska måltexter, imperfektiva 

gerundiumformer i källtexten: 

(100) Rysve 1, V1ipf+V2ipf: В черном прожженном ватнике, с серым полотенцем 

вокруг кадыкастой шеи, счастливейший из неудачников, отсидевший 

ничтожный пятилетний срок и работающий теперь условно художником в 

заводоуправлении, он стоял перед нескладной девушкой и улыбался, по-

нимая, что в нем совершается сейчас очередная измена, которыми столь бо-

гата была его поворотливая жизнь: он изменял и вере предков, и надежде род-

ителей, и любви учителя, изменял науке и порывал дружеские связи, жестко 

и резко, как только начинал чувствовать оковы своей свободе…(Ulitskaja) 
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Klädd i en utsliten svart vadderad jacka med en grå halsduk kring det framskjutande 

adamsäpplet, var han den lyckligaste av förlorare efter att ha avtjänat ett straff på 

bara fem år. Nu var han villkorligt frigiven och arbetade som konstnär för 

fabriksledningen, och han stod framför den alldagliga flickan och log eftersom han 

insåg att han höll på att begå ett av de svek som hans rörliga liv varit så fullt av: 

han hade svikit sina förfäders tro, sina föräldrars förhoppningar och sin lärares 

kärlek, han hade svikit vetenskapen, han hade grymt och brutalt skurit av 

vänskapsband så snart hans frihet känts hotad. 

 

(101) Rysve 2, G1ipf+V2ipf: Желание принадлежало ему, женщина ему не 

принадлежала и, более того, занимая Сониными стараниями табуированное 

место рядом с дочерью, принадлежать не могла. (Ulitskaja) 

Lusten tillhörde honom, det gjorde inte kvinnan, och det kunde hon inte heller göra 

eftersom hon på grund av Sonjas ansträngningar hade fått en tabubelagd plats intill 

hans dotter.  

 

Exempel (100) har en tydlig orsaksbetydelse, понимая översätts till eftersom han insåg, за-

нимая i exempel (101) inte lika förutsägbart orsaksgerundium som понимая, men det är stat-

iskt, vilket är det andra kriteriet som anfördes i Apresjan (1983). 

För 

En konjunktion för binder ihop två huvudsatser. Tre förekomster har attesterats i undersökning-

en, två i svensk måltext: 

(102)  Rysve 1, V1ipf+G2ipf: Она еще толком не разглядела их значительных лиц, 

но уже внутренне ликовала, понимая, что попала в яблочко предвкушаемой 

мишени. (Ulitskaja) 

Redan innan hon hade hunnit syna deras viktiga ansikten jublade hon inom sig, för 

hon förstod att hon hamnat i mittpunkten av den krets dit hon strävat.  
 

(103)  Rysve 3, V1pf+G2ipf: - Что сообразить? - спросил я, не понимая. 

(Paustovskij) 

Tänka sig vad då? frågade jag, för jag förstod inte. 

 

Både exemplen (102) och (103) innehåller понимая, som även återfinns som källa till eftersom. 

Både affirmativt och negerat, det betydelsemässigt näraliggande ничего не соображая moti-

verar också översättaren att använda en orsaksmarkör, då, se exempel (98). 

Ett exempel från rysk måltext innehåller den enda sekundärbetydelseförekomsten som 

kombinerar ett perfektivt gerundium med ett imperfektivt finit verb (kopulan быть): 

(104) Han måste resa sig upp igen för vattnet kylde ner honom. (Ekman) 

Svery 5, V1ipf+G2pf: Он вновь вынужден был подняться, застыв в воде. 
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Exemplet är ensamt i tabell 6 bland aspektkombinationerna 5 och 6. Infinitivformen подняться 

har dock perfektiv aspekt. De svenska samordnade satserna har olika subjekt, den ryska 

gerundiumformen koordinerar subjekten utan att betydelsen ändras nämnvärt. Verbet застыть 

är inte statiskt eller mentalt, utan betecknar en fysisk förändring. Översättarens tolkning ändras 

betydelsen så att den blir mer resultativ än i källtexten. 

Det finns en förekomst av det var risk att, i svensk källtext, en hel sats ersätts med 

gerundiumform: 

(105)  Hon ville höra hans röst även om hon kanske inte kunde prata länge. Det var risk 

att det hördes upp. (Ekman) 

Svery 1, V1ipf+G2ipf: Она не могла долго разговаривать, опасаясь, что у-

слышит Мия, но его голос послушать она хотела. 

 

Källtexten är mer förklarande, måltextens gerundiumform mer implicerande, verb med nära-

liggande betydelse till опасаясь kan också renderas som målbetydelse, jämför боясь > för att 

inte i exempel (78,79) och боясь > då i exempel (97). 

6.3.4 Villkor 

Om 

Apresjan (1983) skriver att villkorsbetydelsen kräver en kontext av usualitet, ständig möjlighet, 

eller nödvändighet, den ständiga egenskapen ska uttryckas av det finita verbet. 

(106)  Rysve 3, V1pf+G2ipf: (...) и мысли ее были заняты только тем, не совершает 

ли она рискованного шага, отдавая на руки читателю книги, которые имеет 

право отпускать лишь в читальный зал… (Ulitskaja). 

(...) utan tänkte enbart på vilken risk hon skulle ta om hon lånade ut böcker som 

bara fick läsas i läsesalen.  

 

Det enda attesterade exemplet i materialet visar på en kontext som skiljer sig från de exempel 

som Apresjan (1983) anför.  Eventuellt kan man se möjligheten att ta en risk som något 

beständigt. Men det är svårt att utvärdera betydelsen utifrån det enda exemplet i materialet. 
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6.3.5 Konsekvens 

Konsekvensbetydelsen (следствие, результат) behandlas inte av Apresjan (1983), som dock 

ger ett exempel på betydelsen i inledningen av stycket om gerundiumbetydelser:  

(107) 7, V1pf+ G2pf: Боец закрыл своим телом амбразуру, обеспечив подраз-

делению продвижение впреред. (Apresjan 1983, s. 333). 
 

 Akimova & Кozinceva (1987) behandlar konsekvensbetydelse (следствие). Den uppträder 

mellan finita former och gerundier som båda ska vara perfektiva, gerundiet postpositionerat. 

Resultatbetydelsen blandas med karaktäriserande relation och tidsrelationen är odifferentierad:  

(108) Ry 7 V1pf+G2pf+G3pf: При этом он [медведь] задел лапой мое правое плечо, 

разодрав комбинезон, а заодно и вырвав кусок кожи вместе с мускульной 

ткани (Akimova & Kozinceva 1987, s 273). 
 

I materialet finns det fyra exempel med så att (konsekutiv flerordssubjunktion enligt Teleman 

m.fl. 1999). I materialet finns fyra förekomster, alla i svenska måltexter: 

(109) Rysve 1,V1ipf+G2ipf: Правда, редкостно обильные ресницы росли в три ряда, 

оттягивая припухший край века, но и в этом особенной красоты не было, 

скорее даже помеха, поскольку близорукая Сонечка с раннего возраста 

носила очки (…).(Ulitskaja). 

Visserligen växte de ovanligt tjocka ögonfransarna i tre rader så att ögonlocket 

tyngdes ner, men inte heller det var vackert, snarare ett hinder eftersom den 

närsynta Sonetjka redan tidigt bar glasögon.  

 

På svenska konstrueras betydelsen med passivform istället för en aktiv form som kontrolleras 

av subjektet. Det skulle gå att återge närmare originalet ”så att de tyngde ner ögonlocket”. En 

parafras med och-samordning skulle fungera. ”Visserligen växte de ovanligt tjocka ögon-

fransarna i tre rader och tyngde ögonlocket. Så att är en mer emfatisk konstruktion än och-

samordningen. Apresjan (1983) och Akimova & Kozinceva (1987) ger bara exempel på per-

fektiva gerundier med konsekvensbetydelse. Här indikerar den samtidiga gerundiumhandlingen 

helt klart en effekt av det finita verbets handling, men den är pågående och inte helt slutförd, 

ögonlocket har inte fallit ner helt. Effekten av hur ögonfransarna växte kan ses som något slags 

karaktäriseringsrelation. 

(110) Rysve 1,V1ipf+G2ipf+G3ipf+G4ipf+G5ipf: „В ней есть что-то от эльфа", – 

думала Таня и, устав от своих ходильно-балетных упражнений, неслась к 
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дому, разбрасывая длиннющие ноги, делая неравномерные отмашки то 

правой, то левой рукой, вскидывая головой, отбрасывая назад набравшие 

вечернего тумана волосы. (Ulitskaja). 

Det finns något älvlikt hos henne, tänkte Tanja, och trött på sina gång- och 

dansövningar rusade hon hem, slängande med sina långa ben och viftande än med 

den högra, än med den vänstra armen medan hon kastade huvudet så att 

kvällsdimman drevs ur håret.  

 

Här är åter igen en passivform, drevs. Kanske låter det klumpigt att upprepa subjektet, vilket 

krävs vid så att-konstruktioner (så att de tyngde ner ögonlocken, så att hon drev kvällsdimman 

ur håret, i exempel (110)). Gerundiumkonstruktionen ”отбрасывая назад набравшие 

вечернего тумана волосы” syftar också uppenbart på den tidigare gerundiumformen ”вскиды-

вая головой”, även om alla rörelser tillsammans bidrar är det framförallt huvudrörelsen och 

inte någon av de tidigare nämnda rörelserna som får håret att röra sig. Gerundium-

konstruktionerna i källtexten kan transformeras till en sammansatt sats med bisatsinledare med 

målbetydelse: (110) på svenska, eftersom det är en avsiktlig handling med en levande agent: 

”Kastade med huvudet för att slänga bak håret, som hade samlat på sig kvällsdimman”. För 109 

är en målbetydelse inte möjlig eftersom subjektet, ögonfransarna, inte kan ha en agentiv avsikt 

på samma sätt som en person. Den ryska gerundiumkonstruktionen i exempel (110) skulle 

kanske hellre ha tolkats som att den i denna kontext betecknar mål istället för konsekvens. Mål-

betydelsen innebär dock en mer kontrollerad avsiktlig konsekvens än konsekvensbetydelsen, 

som kan användas även för oavsiktliga effekter. Kanske ville översättaren förstärka intrycket 

av okontrollerade rörelser som karakteristik av personen. 

I exempel (111) upprepas däremot subjektet i den svenska översättningen: 

(111) Rysve 3, V1pf+G2ipf: Он кивнул, и она согласно опустила голову в белой 

пуховой косынке и пошла за ним, колдовски ступая детскими резиновыми 

ботиками в его следы. (Ulitskaja). 

Han nickade, och hon sänkte fogligt sitt huvud insvept i en vit dunig duk och följde 

efter honom, så att hon med magisk precision klev i hans spår med sina barnsliga 

gummistövlar. 
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I exempel (111) är det tydligt att en rysk karaktäriseringsrelation (образ действия) renderas 

som en konsekvensrelation i den svenska översättningen. Kanske kan så att på svenska glida 

över i betydelsen på ett sådant sätt att? 

(112) Rysve 7, V1pf+G2pf: – Он скрестил пальцы, образовав из них решетку. 

(Pelevin) 

Han korsade händerna så att fingrarna bildade ett galler. 

 

Exempel (112) skulle kunna parafraseras ”Han korsade fingrarna så att de bildade ett galler”. 

Det är tydligt att den svenska så att-konstruktionen tillåter olika subjekt. (112) är det enda 

exemplet som överensstämmer med Apresjans (1983) och Akimova & Kozincevas (1987) 

definitioner på konsekvensbetydelser. Ett tänkbart kriterium för konsekvensbetydelse kan vara 

reversibilitet med orsaksbetydelser, eftersom orsak och verkan förutsätter varandra, ungefär 

som mål och medel. Men om man transformerar meningen och byter bl.a. den finita formen 

mot gerundium hos det ena verbet och tvärtom i exempel (112) uppstår närmast en medelbe-

tydelse: ?Он образовал решетку, скрестив пальцы. Det är svårt att utvärdera konsekvens-

relationerna med ett så pass begränsat material. Fler exempel behövs för att säkerställa resultat-

en. 

6.3.6 Motsättningsbetydelser 

 

Inte heller adversativ betydelse, otillräckligt hinder, (уступка), behandlas vidare av Apresjan. 

Han anför däremot ett exempel i början av stycket om gerundier:  

(113) Имея все необходимое, он вечно был недоволен (Apresjan 1983 s.333) 

 

Vidare påpekar Apresjan att många av de kontextuella betydelserna är väldigt instаbila, och kan 

förändras vid minsta förändring av deras villkor; han jämför tre satser med samma inledande 

gerundiumfras: 

(114) a. Потеряв две трети боевого состава, противник продолжал наступление. 

b. Потеряв две трети боевого состава, противник отступил. 
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c. Противник отступил, потеряв две трети боевого состава. (Apresjan 1983, s. 

333). 

 

Exempel (114a) skulle tolkas som otillräckligt hinder och den svenska motsvarigheten skulle 

inledas med trots, fastän eller så skulle två satser samordnas med ett adversativt men. Exempel 

(114b) skulle översättas med eftersom eller då. Exempel (114c) menar Apresjan är ett exempel 

på beledsagande omständighet. Kanske skulle den närmaste översättningen då vara en med-

konstruktion: "Fienden retirerade med en förlust på en tredjedel av styrkan"?26 

Ett annat exempel på flyktigheten hos betydelsen av ‘otillräckligt hinder’ (уступка) anförs av 

Birzer (2010): 

(115) a.Гуляя на свежем воздухе, мальчики простужаются. = Потому что мальчики 

гуляют на свежем воздухе, они простужаются.  

b.Гуляя на свежем воздухе, мальчики простужаются. = Хотя мальчики гуля-

ют на свежем воздухе, они простужаются. (Birzer 2010, s. 50) 
 

Beroende på kontexten eller uttolkarens åsikt kan samtidigheten hos händelserna, pojkarna 

promenerar i friska luften och pojkarna förkyler sig ges ett associativt samband som kan tolkas 

som både orsak eftersom (ifall man anser att frisk luft är skadligt) eller otillräckligt hinder: 

fastän, trots att (ifall man anser att frisk luft är nyttigt).  

Samtliga tre anförda mångtydiga exempel har gerundiumformen placerad före det finita 

verbet. 

 I materialet har olika motsättningskonstruktioner attesterats i samband med gerundium-

konstruktioner i båda översättningsriktningarna. Någonting i uppställningen och kombinationen 

                                                      

26 "Противник отступил, потеряв две трети боевого состава. Все тот же деепричастный оборот пере-

дает, вероятнее всего, значение образа действия, или, если воспользоваться более емким термином 

английских грамматистов, значение сопутствующих обстоятельств ('отступил и при этом потерял')." 

Apresjan (1983, ss. 333–334) 
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av verb föranleder översättare att sätta in små motsättande markörer i den svenska över-

sättningen (8 förekomster), eller att istället för sådana använda gerundiumkonstruktioner i rysk 

måltext (5 förekomster). 

Akimova & Kozinceva (1987) har undersökt ett större material, de skriver att betydelsen 

uppkommer vid en motsägelse mellan det finita verbet och gerundiumformen. Motsägelsen kan 

uttryckas explicit med konjunktionerna но, однако eller partiklarna все-таки, все же, даже, 

вместе с тем. Men vid gerundiumkonstruktioner kan de också lämnas implicita. 

Men  

4 förekomster i svenska måltexter, 3 förekomster i svenska källtexter: 

(116) Rysve 2, G1ipf+V2ipf: Из-за множества стоящих впритирку друг к другу коек 

плац был похож на двор автомобильного завода или тракторного комбината; 

над ним по сложной траектории порхал придавленный стон: исчезая в одном 

месте, он возникал в другом, в третьем, – словно над койками носился 

огромный невидимый комар. (Pelevin) 

De många sängarna, som stod tätt intill varandra, fick exercisfältet att likna 

gårdsplanen till en bil- eller traktorfabrik. Ovanför svävade ett dämpat stön i ett 

komplicerat mönster. Det försvann på ett ställe men dök upp igen på ett annat, 

precis som om en väldig, osynlig mygga hade flugit omkring ovanför våra sängar. 

 

(117) Rysve 2, G1ipf+V2ipf: Иногда она, не просыпаясь, благодарно помахивала 

хвостом. (Paustovskij) 

Ibland viftade hоn tacksamt på svansen, men utan att vakna.  
 

(118) Rysve 4, G1ipf+V2pf: Потом, не глядя на меня, он сказал (…). (Paustovskij) 

Sedan sade han men utan att se på mig: (…). 

 

(119) Rysve 3, V1pf+G2ipf: – Ну ты как? – спросил я, чувствуя бессмысленность и 

даже оскорбительность своего вопроса. (Pelevin). 

Hur känns det? frågade jag men insåg genast hur meningslös och till och med 

sårande min fråga var. 

 
  

I exempel (116) - (119) har översättaren reagerat på något slags motsättning, kontrast, eller 

oväntat beteende, i texten, försvann - dök upp, vifta på svansen- sova, säga - inte titta på person-

en. Gerundierna är prepositionerade direkt före de finita verben, ett av leden är ofta negerat, en 

kontrast som ytterligare förstärker motsättningen. 

Gerundiumkonstruktionerna kan variera i position och aspekt, men de båda verbformerna är 

oftast placerade på ett kort avstånd från varandra. 
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(120) Svery 7, V1pf+G2pf: Kurt Wallander slog av motorn men lät strålkastarna lysa. 

(Mankell) 

Валландер выключил двигатель, оставив фары включенными.  
 

(121) Svery 3, V1pf+G2 ipf: Och mannen bredvid honom vevade ner sin vindruta, men 

utan att ta ögonen från baksätet dit pistolen fortfarande pekade. (Mårtensson) 

- С этими словами его сосед опустил боковое стекло, не отрывая, впрочем, 

глаз от заднего сиденья, куда по-прежнему целил пистолет. 

  

I exempel (122) har en motsättande markör, впрочем, lagts till i den ryska översättningen. 

 Utan 

(122) Rysve 3, V1pf+G2ipf: Это неясное понимание так потрясло меня, что 

остаток фильма я досмотрел не очень внимательно, включаясь в 

телевизионную реальность только при появлении на экране дымных трасс 

или набегающего ряда стоящих на земле вражеских самолетов. (Pelevin)  

Denna vaga insikt gjorde ett så starkt intryck på mig att jag inte kunde 

koncentrera mig på resten av filmen utan vaknade upp till tevens verklighet bara 

då jag såg svarta rökslingor eller en rad fiendeflygplan komma rullande mot mig 

på marken. 
 

I exemplen (121) - (123) syns adversativ samordning av huvudsatser, en föregående negerad 

huvudsats och en följande icke-negerad huvudsats. 

(123) Rysve 1, V1ipf+G2ipf: Иногда до школы не доходили, прогуливая убогие 

уроки засыпающих учителей. (Ulitskaja). 

Ibland kom de inte fram till skolan utan skolkade från sina sömniga lärares eländiga 

timmar 

 

Enligt Teleman m.fl. (1999, 4 s. 934) består skillnaden mellan adversativ samordning med men 

eller utan i att utan ställer upp två varandra uteslutande alternativ (om man räknar bort 

negationen i det första ledet) medan men kan användas även vid mindre skarp kontrast. 

Trots  

(124) Svery 1, V1ipf+G2ipf: Såg med svarta, blanka ögon ut över gräsmattorna där stora 

vattenspridare höll gräset smaragdgrönt trots torkan. (Mårtensson) 

Блестящими черными глазками посмотрела на лужайки, где увлажнители не-

утомимо разбрызгивали воду по изумрудной траве, спасая ее от суши.  

 

Det enda exemplet på betydelsen уступка, otillräckligt hinder, finns i svensk källtext, trots + 

NP, men den ryska översättningen är kraftigt omarbetad, спасая i exemplet fungerar som en 

målbetydelse.  

Alla motsättningsmarkörer i de svenska översättningarna är inte nödvändiga. Vid negerade 

gerundier som översätts utan att + infinitiv behövs inte en motsättningsmarkör. Översättaren 
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sätter dock ofta in dem för att maximera koherensen i texten. I exempel (119) är motsättnings-

markören men däremot nödvändig för textens koherens. En översättning till svenska med ”Hur 

känns det? frågade jag och insåg genast hur meningslös och till och med sårande min fråga var 

”skulle bara låta naturlig i en kontext där folk ombeds ge exempel på olämpliga uttalanden, 

eller i en kontext där det olämpliga uttalandet på något annat sätt är förväntat. Annars behövs 

kontrastmarkören. 
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7. Sammanfattning och slutsatser 

Syftet med studien var att belysa betydelser som ryska gerundier uttrycker i olika konstruktioner 

genom att spegla den i svenska motsvarigheter. En översiktlig statistisk bild har presenterats, 

de mest frekventa motsvarigheterna är samordning, explicita tidsmarkörer och med-

konstruktioner och predikativ (i båda de sista kategorierna dominerar particip, presensparticip 

är vanligare för predikativ än för med-konstruktioner). 

 I uppsatsen har tre olika motsvarighetskategorier i svenska valts ut för att närmare granskas 

med avseende på deras korrelationer med ryska gerundiumkonstruktioner: tidsmarkörer, med-

konstruktioner och sekundärbetydelser. 

1. Tidsmarkörerna, som är en av de största motsvarighetskategorierna, har behandlats 

översiktligt, en klassifikation av taxisbetydelser hos de svenska tidsmarkörerna har upprättats 

och matchats mot de ryska aspekt- och ordföljdskategorierna. De stora kategorierna (de 

odifferentierade bisatsinledare när och då + preteritum och de simultana bisatsinledarna, främst 

medan) har enbart genomlysts statistiskt. De mindre kategorierna har presenterats med exempel 

som diskuterats. Anteriora bisatsinledare och posteriora icke-bisatsinledare (t.ex. adverb vid 

samordningar eller separata meningar, typ: och sedan eller sedan) samt anteriora icke-bisats-

inledare av typen efter + NP, eller efter + supinuminfinitiv (efter att ha) visar klara korrelationer 

med perfektiva gerundier. Simultana bisatsinledare och simultana övriga tidsmarkörer visar 

klara korrelationer med imperfektiva gerundier. Posteriora bisatsinledare (innan, tills) visar 

inga klara korrelationer; exemplen visar att det ofta finns omflyttningar eller perspektivskiften 

i översättningarna. De odifferentierade bisatsinledarna när och då + preteritum återfinns som 

motsvarigheter till båda aspekterna hos gerundierna. 
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2. För med-konstruktionerna kan en tydlig korrelation med resultativ betydelse hos 

gerundiumkonstruktionerna påvisas statistiskt. En närmare semantisk analys visar att olika 

grader av förytterlighet och del-helhetsrelationer spelar roll för huruvida med-

konstruktionerna realiseras. Den resultativa betydelsen finns även hos med-konstruktionerna 

och man kan iaktta att en effekt av den är en mindre grad av avsikt eller styrning av 

handlingarna än i motsvarande finita satser. Den kontrastiva analysen visar också en typ av 

expliceringseffekt som gerundiumkonstruktioner manifesterar i relation till svenska med-

konstruktioner. Gerundierna explicerar verb-element som ofta utelämnas på svenska (Hon 

stod på trappan med händerna i koftärmarna översätts som Она стояла на ступеньках, 

спрятав руки в рукава кофты). 

 3. Gerundiumkonstruktionerna som uttrycker specifika sekundärbetydelser visar en viss 

regelbundenhet sett till aspekttillhörighet. Målbetydelserna uttrycks av imperfektiva 

gerundiumformer och vid medelbetydelserna är de finita verben nästan alltid27 perfektiva i det 

undersökta materialet.  

Resultaten visar två olika konstruktionstyper för medelbetydelserna, den ena konstruktions-

typen kräver ett verb med utpräglad medelbetydelse typ используя: i det fallet kan medlet 

utgöras av en nominalfras och konstruktionen parafraseras med med hjälp av på svenska. I 

andra fall utgörs medlet av en handling, då kan den utpräglade medelbetydelsen saknas och 

handlingen anförs som en förklaring till en uppkommen konsekvens som kan vara både 

avsiktlig och oavsiktlig. Även målbetydelserna visar olika konstruktionstyper. Interaktioner 

                                                      

27 Utom i ett exempel med используя där det finita verbet докапываются är imperfektivt. Det rör sig om en 

annan konstruktionstyp, där medlet inte utgörs av en handling utan av något som uttrycks med en 

nominalfras, se exempel (88). Dessutom har det finita verbet, докапываться, trots att det är imperfektivt, 

en tydlig målbetydelse. 
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med infinitivformer är en viktig komponent för hur mål-, medel- och orsaksbetydelser 

realiseras. En reversibilitet mellan mål- och medelkonstruktioner har iakttagits i ett fall av 

översättningstransformation. Den förväntade reversibiliteten mellan orsak och konsekvens 

behöver studeras bättre.  

En intressant iakttagelse är att sekundärbetydelserna inte bara utgörs av (över)-tolkningar av 

vaga ryska gerundiumbetydelser, utan att ett flertal sekundärbetydelser återfinns i svenska käll-

texter och alltså har översatts från svenska explicita betydelser till ryska implicita betydelser. 

Relationen mellan implicita och explicita betydelser behöver studeras genom att t.ex. och-

samordningar och tidsmarkörer jämförs med de explicita sekundärbetydelserna.   

Underlaget är relativt litet, men det är intressant att lägga märke till att sekundärbetydelserna, 

i undersökningen, är marginellt vanligare i ryska måltexter (5,5%), än i ryska källtexter (4,2%). 

Ryska översättare använder alltså gerundiumformer för att översätta explicita svenska be-

tydelser. Imperfektivt gerundium finns till och med som förslag på översättning av konstruk-

tioner med genom i Norstedts ordbok: 

sin ångest botar hon ~ att städa своё отчаяние (свой страх) она лечит уборкой (vard. 

убираясь). [Norstedts ryska ordbok Birgergård & Marklund Sharapova red. (2007) s. 236] 
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8. Förslag för vidare forskning 

I uppsatsen har tre kategorier granskats, vissa delar har genomlysts statistiskt och andra har fått 

en mer detaljerad analys med avseende på semantik och syntax. Det som redovisas i uppsatsen 

är resultaten av de första skrapningarna på ytan av en rik och spännande domän. Mycket måste 

undersökas och fördjupas och det skulle kunna bli en lång uppräkning.  

Istället vill jag dela en metodologisk iakttagelse: metoden att kontrastera kategorierna mot 

ett annat språk har gett insikter i en del fenomen som är svåra att synliggöra i en enspråkig 

analys. Vid arbetet med de tre kategorierna har jag lagt märke till behovet av också en 

inomspråklig kontrastiv analys, inom ramen för den mellanspråkliga kontrastiva analysen. För 

att förstå varför tidsbetydelser expliceras med specifika markörer behöver man kontrastera 

dessa fall mot fall där de inte expliceras med specifika markörer, t.ex. samordningar; för att 

förstå vilka semantiska kriterier som genererar med-konstruktioner, måste verbklasser där de 

inte genereras också undersökas i detalj, t.ex. vid predikativ eller relativsatser.  

De olika konstruktionstyperna gör olika typer av arbeten i ett slags semantisk arbetsdelning 

där olika egenskaper ger utslag som realisering av betydelser. Den typ av metodologisk negativ 

kontrastering som jag tror förutsätts för att vidare studera gerundiumkonstruktionernas 

betydelser kräver (på ett paradoxalt sätt) ett brett angreppsätt för att göra avgränsade fördjupade 

analyser. Den föreliggande studien har utgått från ryska gerundiumkonstruktioner i ryska käll- 

och måltexter och deras svenska korrelat. För att säkerställa resultaten behöver man bryta den 

enkelriktade metoden och till exempel undersöka vilka korrelationer med eller innan får utöver 

gerundiumkonstruktioner, det är en ytterligare kontrast som måste beaktas. En ytterligare 

intressant kontrast (med specifika likheter) är de olika forskningstraditionerna i öst och väst. 

Att kontrastera dessa mot varandra och observera likheter och skillnader tror jag skulle vara 
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mycket givande. Att relatera resultaten från forskningen om co-eventive adjuncts (t.ex. 

Fabricius-Hansen & Haug 2012) med den ryska taxis-forskningen (t.ex. Chrakovskij 2016) 

skulle vara fruktbart. De delar en rad forskningsobjekt och en del terminologiska överväganden, 

t.ex. event(uality) hos Fabricius-Hansen & Haug och situation (ситуация) hos Chrakovskij för 

att täcka alla sorter av situationer/händelser/skeenden/tillstånd etc. utan begränsning.  

För vidare forskning vore det intressant att utöka materialet med andra textgenrer, under 

arbetet med undersökningen har det varit en stående iakttagelse att texter om gerundier 

innehåller gerundier. Vetenskapliga eller tekniska texter verkar innehålla många gerundium-

konstruktioner med kontextuella sekundärbetydelser, de är ett slags standardiserade retoriska 

figurer som hjälper skribenter att implicera olika sorters relationer så kortfattat som möjligt. En 

misstanke är att detta stilmedel är mindre frekvent i skönlitterära texter. Även politiska texter 

kan vara värdefulla, med tanke på de implicita betydelsernas användbarhet för att göra ett 

budskap mindre påfallande. 
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