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Finns konverb i svenska? 
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Erik Hidmark 

Sammanfattning 
Syftet med studien är att analysera frekvensen av den svenska s-participen i skönlitteraturgenren och 
att jämföra dess användningar med en lista på kriterier för ”konverbskap”. Definitionen av konverb är 
baserad på källor som Haspelmath 1995 och Nedjalkov 1990. S-participen studeras för att undersöka 
hur den har använts de senaste 180 åren, och skönlitteraturgenren valdes då den förväntas ha många s-
participer. Eftersom konverb är vanligare i skriftspråk, eller åtminstone används mer varierat där, stu-
deras inte talspråket. En korpusstudie har gjorts som täcker in fem subkorpora av Språkbankens Korp. 
Resultet filtrerades med hjälp av konverbkriterierna. Efter filtreringen räknades andelen s-participer ut 
för varje subkorpora och utifrån det drogs slutsatser. Resultatet visar att s-participen tycks ha varit mer 
vanlig i äldre litteratur, men andelen är ungefär densamma i ”Strindberg”, som täcker åren 1869-1912 
och ”Bonnierromaner 1980-81”. Resultaten slogs ihop så att ”Strindberg” hamnade i den äldre tidspe-
rioden och de tre efterkommande subkorpora i den yngre. För övrigt var skillnaden mellan de båda 
tidsperiodernas antal av s-participen statistiskt signifikant, men antalet funna s-participer behöver inte 
tyda på en historisk nedgång.  

The aim of the study is to analyze the frequency tables of the Swedish s-participle in the literature 
genre and to compare its uses with a list of criteria of converbhood. The definition of a converb is 
based on sources such as Haspelmath 1995 and Nedjalkov 1990. The s-participle is studied in order to 
discover how it has been used throughout the last 180 years, and the literature genre is chosen since it 
is expected to have a lot of s-participles. The method was as follows: five subcorpora were searched 
through in Språkbanken’s Korp. The results were filtered using the converb criteria. When the filtering 
had been done, the ratio of s-participles was to be calculated for each subcorpora and from that, con-
clusions were to be drawn. The results show that the s-participle seems to have been more common in 
earlier literature, but the ratio is about the same in ”the August Strindberg” corpus covering the years 
1869-1912 and ”Bonnier Novels 1980-81”. Moreover, the difference between the number of s-partici-
ples betweens the two periods were statistically significant, but the numbers do not need to amount to 
a historical decline in s-participles. 
Nyckelord 
conjunctive participle konverb korpus s-particip svenska conjunctive participle converb corpus s-par-
ticiple Swedish 
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1 Inledning  1

Syftet med studien är att analysera frekvensen av den svenska s-participen i skönlitteraturgenren och 
att jämföra dess användningar med en lista på kriterier för ”konverbskap”. 
Konverb förekommer i många av världens språk. Termen härrör från studiet av altaiska språk 
(Haspelmath 1995:3) där konverb är vanliga. I europeiska språk har andra termer använts för liknande 
fenomen, som gérondif i franska och deeprichastie i ryska (ibid.). Konverb finns också i tibetanska, 
etiopiska språk, och är väldigt vanliga i södra Asien, men där används vanligen termen conjunctive 
participle (Masica 1976:109). 
Konverb är både en konstruktion och en ordform. För att ge ett exempel på en konstruktion med kon-
verb kan följande mening begrundas (från khalkhamongoliska, Haspelmath 1995:1):  

(1)  Xot-od  or-ž   nom aw-aw. 
  town-DAT go-CONV book buy-PAST 
  ’Gåendes till staden köpte jag en bok.’  
Konverbmarkören är här ž-suffixet. Konverbformen är i detta fall ”or-ž” och konstruktionen är ”xot-od 
or-ž”, dvs konverbet och det adverbial som bestämmer konverbet. Man kan säga att ”xot-od”, ”till sta-
den” tillhör konverbets inre syntax (”internal syntax”) medan den syntaktiska funktionen hos konver-
bkonstruktionen i sig är dess yttre syntax (”external syntax”), i detta fall ett omständighetsadverbial 
(Ylikoski 2003:189). 
Den kanske vanligare översättningen för svenska vore en mening som följer: 
(2) ”Medan jag gick till stan köpte jag en bok.” 
I denna studie studeras den svenska s-participen, exemplifierad i översättningen till exempel (1) ovan: 
”gåendes”. Det är en variant av presens particip: den vanligaste varianten saknar dock det finala ”s” 
som fenomenet namngetts efter. Av dessa två former kan s-participen ses som en mer informell och 
talspråklig form enligt Svenska Akademiens grammatik (Teleman et al.1999:2:614), och den ska inte 
förväxlas med presens particip genitiv. Följande meningar visar exempel på presens particip genitiv 
(3), och s-particip (4): 
(3) ”den springandes hastighet” 
(4) ”Han gav sig iväg springandes.” 
För denna kandidatuppsats har jag gjort en korpusundersökning som täcker in fem subkorpora av 
skönlitteraturgenren och en subkorpus i tidningstextsgenren i Språkbankens korpusdatabas Korp 
(https://spraakbanken.gu.se/korp/). Dessa subkorpora täcker in olika tidsperioder. I analysdelen räkna-
des andelen s-participer ut, och resultaten jämfördes med kriterierna som sattes upp för konverb.  

2 Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med studien är att analysera frekvensen av den svenska s-participen i skönlitteraturgenren och i 
tidningstext och att jämföra dess användningar med en lista på kriterier för ”konverbskap”.  

 Jag vill tacka min handledare Susanne Vejdemo för den hjälp jag fått under uppsatsens utformande 1

samt värdefulla kommentarer på tidigare utkast. Jag vill också tacka min bihandledare Bernhard Wäl-
chli för värdefulla synpunkter.
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Forksningsfrågorna är följande: 1) har frekvensen av s-participen i skönlitteraturgenren ökat eller 
minskat de senaste 180 åren, 2) enligt en uppsättning kriterier, kan s-participen ses som ett och 3) är s-
participen en verbform eller hör den till en annan ordklass. 

3 Bakgrund 
Hur förhåller sig svenska till andra språk som har konverb? Har svenska konverb, och kan s-participen 
vara ett sådant? Denna studie tittar främst på s-participen, men även andra ordformer skulle kunna 
vara relevanta kommer att diskuteras kort, däribland den s-lösa. 
Bakgrunden är utformad som följer. Först anges några av de definitioner av konverb som gjorts. Dessa 
diskuteras i detalj, där olika invändningar tas upp. Sedan kommer en inledande presentation av s-parti-
cipen, som följs åt av en diskussion hur s-participen kan kopplas ihop med de olika konverbdefinitio-
nerna. Detta leder fram till en utförlig definition av konverb baserad på tidigare definitioner bestående 
av kriterier som s-participerna i forskningsmaterialet ska testas mot.  

3.1 Haspelmaths definition av konverb 
Enligt Haspelmath är konverb en ”icke-finit verbform” (”non-finite verb form”) som används för att 
markera ”adverbial underordning” (”adverbial subordination”) (Haspelmath 1995:3). Nedan kommer 
komponenterna i denna definition att beskrivas närmare. 
En karakterisering av konverb som görs av Haspelmath (1995:4), för att skilja dem från nominalise-
ringar och adjektivisk användning av presens particip, är att konverb fungerar adverbiellt. Nedanstå-
ende tabell visar denna indelning. 
Tabell 1: visar indelningen av avledningar från verb och dessas kopplingar till syntaktiska funk-
tioner och ordklasser. 

3.1.1 Icke-finit 

Konverbet i exempel (1) saknar temporal, aspektuell eller modal bibetydelse, dvs har inga TAM-speci-
fikationer (tempus, aspekt, modus) och är därmed icke-finit (Haspelmath 1995:3-4). Icke-finithet in-
nebär också avsaknad av person eller numerusböjning (Ylikoski 2003:186). Enligt Willis (2007:316) 
uppfyller darma, ett tibeto-burmanskt språk, många av Haspelmaths kriterier för konverb. Icke-finit-
hetskriteriet däremot är inte uppfyllt, eftersom verbformen tycks ha en temporal mening. 
Om man återigen använder sig av översättningen av exempel (1): 
”Gåendes till staden köpte jag en bok.” 
ser man att också s-participen saknar temporal bibetydelse. Till skillnad från engelska som gör följan-
de distinktion: 
(5) ”going” 
(6) ”having gone” 

Ordklass: Substantiv Adjektiv Adverb

Avledd form: Nominalisering Particip Konverb

Syntaktisk 
funktion:

Argument
Adnominell 
modifierare

Adverbiell 
modifierare
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finns denna aspektskillnad inte hos s-participen (Maria Koptjevskaja Tamm, personlig kommunika-
tion). Därmed saknar s-participen även aspektuell distinktion. Modus-specifikation finns inte heller. 
Icke-finithet kan också sägas förekomma på ett spektrum (Bickel 1993:384) i vilket fall tempusme-
ningen i Darma skulle kunna accepteras som ”tillräckligt icke-finita” för att klara Haspemath’s kriteri-
er. 

3.1.2 Verbform 

Verbformskriteriet innebär att verbformen ska ingå i ett verbparadigm (Haspelmath 1995:4). Med and-
ra ord ska verbformen inte vara uppbyggd av verb plus komplementerare (ibid.). Konverbet ska också 
vara en böjning och inte en avledning (ibid.). Att avgöra om det rör sig om böjning eller avledning kan 
vara svårt, och därför har termen ”ordklass-ändrande böjning föreslagits (”word-class changing inflec-
tion) (Ylikoski 2003:189). Haspelmath (2002:232) argumenterar exempelvis för att se participer som 
ordklass-ändrande böjning, alltså att de är adjektiv. Här används återigen termerna inre och yttre syn-
tax, för att beskriva att formen fungerar som ett verb när det kommer till argument och adverbial, och 
som ett adjektiv när det kommer till dess syntaktiska funktion i satsen (ibid.). 
En egenskap hos avledningar och böjningar som Haspelmath tar upp i Understanding Morphology 
(2002:75-76) är att avledningar ofta innefattar morfologisk förändring av basen av ordet medan böj-
ningar sker orsakar mindre sådant. Detta exemplifieras i följande exempel, där ”springandes” kan sä-
gas ha suffixet ”-ndes” medan i ordet ”språng” gör avledningen en förändring av ordets bas. 
(7) springandes 
(8) språng 
På detta sätt kan ”springandes” kanske ses som en böjning även om det inte är helt avgjort. 
För den svenska konverbformen som undersöks gäller det i de flesta fall (undantag diskuteras nedan i 
sektion 6.3.3).  

3.1.3 Adverbial 

Nedan är exempel på konverb som är adverbial (litauiska, Haspelmath 1995:2): 
(9)  Saul-ei   tek-ant,   pasiek-ė-m    kryžkel-ę. 
  sun-DAT  rise-DAT  reach-PAST-1PL  cross.roads-ACC 
  ’När solen gick upp, nådde vi vägkorsningen.’ 
I den ovan nämnda meningen är ”tekant” en verbform i dativböjning, antagligen ett konverb. Frasen 
”saulei tekant” är en absolutkonstruktion och fungerar här som ett tidsadverbial. ”tekant” är därmed ett 
konverb som är ett adverbial. 
Här kommer termen ”satskedjekonstruktion” att användas och därför ges här en definition av det. 
Satskedjor används för att ”beskriva en sekvens av på varandra följande händelser” (min översättning) 
(Haspelmath 1995:7). 
Språk som använder sig av satskedjekonstruktioner skulle kunna ha konverb. I satskedjor tar konverb-
kandidaterna adverbiella tendenser. Ett exempel på ett språk som skulle kunna ha konverb i satskedjor 
är kumykiska, see exempel (10) nedan (Haspelmath 1995:7): 
(10) Bu-lar  kö-nü   gör-üp   arba-syn   toqtat-yp   čemodan-ny  
  this-PL lake-ACC  see-CONV cart-3.POSS  stop-CONV  suitcase-ACC 
  Manaj-ğa  da  göter-t-ip     köl-nü  jağa-syn-a 
  Manaj-DAT  also  take-CAUS-CONV   lake-GEN  bank-3.POSS-DAT 
  bar-yp  čemodan-ny  ač-yp    šišla-ny   čygar-yp  
  go-CONV suitcase-ACC  open-CONV  bottle-ACC  take.out-CONV 
  tiz-ip      suw-dan   toltur-up  qajtar-yp  čemodan-ğa sal-a. 
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  Put.in.row-CONV  water-ABL  fill-CONV   return-CONV suitcase-DAT put-PRES 
  ’De ser sjön, stannar kärran, får Manaj att ta med väskan, går till sjöstranden,         
öppnar väskan, tar ut flaskorna, ställer dem på rad, fyller dem med vatten, och         
lägger tillbaka dem i väskan.’ 
I denna mening är konverben inte adverbial enligt Haspelmath (1995:7-8). Språk som kumykiska, med 
satskedjekonstruktion, fungerar annorlunda jämfört med s-participen på så sätt att deras konverb inte 
är helt adverbiella, vilket är ett drag hos språk från det området, dvs Asien (Taylor 2006:415). Konverb 
som är utan tvekan adverbial är konverb enligt Haspelmaths definition, medan satskedjekonstruktions-
formerna också får vara med i paraplybegreppet konverb, trots att de inte räknas som adverbial 
(Haspelmath 1995:8). Som synes översätts konverben med finit form. Hur konverben i det här exemp-
let förhåller sig till det finita verbet kommer att diskuteras nedan under rubriken ”2.5.3 S-participens 
koppling till satskedjekonstruktionen”. De två olika sorters konverben, de europeiska och asiatiska, 
skiljer sig på så sätt att i asiatiska språk har konverb ett större användningsområde än i t ex litauiska 
(Maria Koptjevskaja Tamm, personlig kommunikation). 

3.1.4 Underordning 

Kravet att verbformen ska vara underordnad syns genom att om något är underordnat, kan det före-
komma inuti en överordnad sats, som i (11) (italienska, Haspelmath 1995:8): 
(11)  
Franco ha        mangiato  cogli    amici,   andando  poi ai    cine-
ma.  

Franco have-3PERS.PRES   eat-SUP  with-DEF friend-PL  go-CONV  then to-DEF  cinema 
’Franco åt middag med vännerna och gick sedan på bio.’ 
I denna mening översätts konverbsatsen som en huvudsats samordnad med ”och”. Enligt Haspelmath 
(1995:8) är dock konverbsatser underordnade.  
Haspelmath ger flera exempel på tester för underordning, som presenteras nedan (sektion 2.7) där kri-
terierna för konverbskap presenteras. 

3.2 Nedjalkovs definition 
Enligt Nedjalkov (1995:97) är konverb (min översättning) ”en verbform som är en dependent till en 
annan verbform”, men ”realiserar inte dess syntaktiska aktanter”, eller, med andra ord, realiserar inte 
dess syntaktiska valens. Konverb kan med andra ord vara en adjunkt till ett verb, dvs ett adverbial, 
men inte t ex ta det finita verbets plats i en sats. Det görs även andra avgränsningar för vad ett konverb 
inte kan vara. 
Både Nedjalkov och Haspemaths defintioner understryker  konverbens status som adjunkter, men skil-
jer sig ifråga om verbformens icke-finithet (Bickel 1998:382), då Nedjalkovs definition innefattar ock-
så finita verbformer (Haspelmath 1995:4). Följande exempel visar en sådan finit form (swahili). 
(12)  I-ki-nyesha   ha-tu-ta-kwenda   sinema. 
  G9-ADV-rain   NEG-1PL-FUT-go  movies 
’Om det regnar ska vi inte gå på bio.’ 
I detta exempel är det ”i-ki-nyesha” som är finit. 
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3.3 Ylikoskis definition 
Ylikoski definierar, liksom Haspelmath och Nedjalkov, ett konverb som en adjunkt, men konstaterar 
även att ordformen vid grammatikalisering (sektion 3.5.4) i detta fall, övergår till ett adverb, adposi-
tion eller konjunktion (Ylikoski 2003:228). 

3.4 Denna uppsats definition av konverb 
Det denna uppsats tar fasta på utifrån de definitioner som nämnts är att konverb är en verbform som 
används som adjunkt, dvs är optionell, till ett verb, och därmed är underordnat. S-participens icke-fi-
nithet har redan diskuterats.  
Utifrån dessa definitioner har jag bestämt mig för att använda följande kriterier för att  avgöra om en s-
particip är ett konverb:  
1) ordformen är en dependent till verbet, huvudet, i satsen, som Nedjalkov (1995:97) skrev, och där-
med underordnat, dvs det utgör inte ett huvud i en huvudsats och därmed kommer Haspelmaths tester 
för underordning att användas, åtminstone de som är relevanta för svenska (mer om det nedan, 3.7),  
2) ordformen är en verbform,  och därför kommer kriterier som godtar verbformer att inkluderas, och  
3) på grund av konverbets status som adjunkt måste ordformen fungera som ett sådant. Med andra ord 
måste ordformen fungera som en optionell modifierare till verbet, och behövs alltså inte för att göra 
meningen grammatisk. 

3.4.1 Konverbsats eller konverbfras 

Haspelmath argumenterar för att se konverbet och dess tillhörande konstituenter som en sats och inte 
fras. Denna uppsats har också detta synsätt. Anledningen att se konverbkonstituenten som en sats, S, 
och inte VP, är att även om konverbet inte har ett explicit subjekt, så finns det där i alla fall (Haspel-
math 1995:11). Undantag till detta kan sägas förekomma då det rör sig om grammatikalisering, vilket 
tas upp i nedanstående avsnitt ” 3.5.4 Angående s-participens grammatikalisering”. Trots det kommer 
det att klassas som S. Även då grammatikaliserade konverb tycks sakna subjekt, kan det ändå visas att 
det har ett subjekt, bara att det subjektet inte behöver ha någon kontrollör i den överordnade satsen. 
Däremot kommer jag att använda termen s-particip framför allt när jag talar direkt om s-participsatser, 
då det nämnda förhållandet inte behöver gälla för s-participen. 

3.5 Inledande genomgång av olika sorters s-par-
ticip 

3.5.1 Är s-participen en böjning eller avledning? 

Huruvida s-participen ska ses som en böjning eller avledning är en öppen fråga. Argumenten för av-
ledning kommer ifrån att vissa s-participer mer liknar adverb än verb. Dessa är främst de konverbkan-
didater i svenska som är lexikalt negerade, som ”olovandes” och ”oförvarandes”. Anledningen att be-
trakta dem som adverb är att de har en mer avlägsen koppling till sina ursprungsverb på grund av den 
lexikala negeringen. S-formen är också vanligare än den s-lösa (t ex ”olovande” och ”oförvarande”), 
enligt min intuition som modersmålstalare. Anledningen till det är inte uppenbar. Enda anledningen att 
inte betrakta dem som avledning är om man anser att den lexikala negeringen i sig inte är en tillräcklig 
anledning för att de ska ses som avledningar. 

3.5.2 Ibland s-particip och ibland s-lös particip 

Den s-lösa varianten är, enligt min intuition, nog vanligare i vissa konstruktioner än andra. Frågan är 
varför s-formen finns överhuvudtaget, som alternativ till den s-lösa. Den form som anses mer formell 
är som nämnts den s-lösa (Teleman et al. 1999:2:614). Vissa konstruktioner kanske endast förekommer 
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med den ena formen, och vissa former är också kanske ovanliga i svenska som ”hälsandes” i (13) som 
förekom en gång i korpus: ”Göteborgsposten 1994”: 
(13) ”vandrade han genom stans gatuvimmel, hälsandes sina elever” 
Ett exempel på ett betydligt vanligare konverb är ”kom -ndes” i (14), som förekommer tolv gånger i 
korpus ”Äldre svenska romaner” bland de 50 första träffarna: 
(14) ”kom gåendes” (etc.) 
De olika uttryckssätten beror troligen också på genre.  
Denna uppsats har inte med någon sökning på den mer formella s-lösa varianten, och därför saknas 
information om huruvida den ena är vanligare än den andra i språket som helhet. Den ena formen kan 
alltid vara den vanligaste, på grund av skillnaden mellan tal och skrift. De två formerna utmärker sig 
på följande sätt:  
1) s-formen och genitiv av presens particip är likadana, med undantag för ”färdandes” etc, där det inte 
existerar någon s-lös variant (Teleman et al. 1999:2: 615),  
2) de används i stort sett likadant,  
3) de har olika historiska ursprung (Wessén 1999:143). När det kommer till det historiska ursprunget, 
kan s-participen vara ett lån från tyska (Wessén 1992:145), där det hade genitiv mening och var en 
böjning av infinitiv. Som nämnts används s-participen uteslutande i vissa fall (”oförvarandes” etc.) 
och det är svårt att förstå varför. Den kan finnas vissa anledningar: den visar likhet med andra ord som 
har den ändelsen, och den kan används av estetiska skäl. 
Ett exempel på när s-lös particip och s-participen är utbytbara ges i det följande. Här är ursprungsex-
emplet ett med s-particip, och versionen med s-lös är helt godtagbar enligt min intuition. 
(15) ”Fotgängerskan stannade vid en tvärgata , emedan folk kom gåendes, och hon sökte i dem igen-
känna bekanta.” 
(16) ”Fotgängerskan stannade vid en tvärgata , emedan folk kom gående, och hon sökte i dem igen-
känna bekanta.” 
Detta gäller som sagt endast i de fall då s-participen inte är ett adverb: ”oförvarandes”, eller när infi-
nitivformen är deponens: ”inandandes” av ”inandas”.  

3.5.3 S-participens koppling till satskedjekonstruktionen 

Om man tänker sig att en sorts konverbkonstruktion är satskedjan, som visats för kumykiska i (10), 
kan man tänka sig att det finns en koppling mellan den och den ”ovanliga” formen (13) (korpus: ”Gö-
terborgsposten” 1994): 
(13) ”vandrade han genom stans gatuvimmel, hälsandes sina elever”  
Kopplingen som avses här är att s-participfrasen liknar de konverbsatser som återfinns i satskedjekon-
struktionen. Skillnaden är dock att konverbsatserna i satskedjekonstruktionen inte tycks vara samtidiga 
med det finita verbets händelse, till skillnad från i denna mening (8). 
En anledning att svenska inte använder konverbkonstruktionen satskedjan kan vara att s-participen 
består av minst tre stavelser medan konverb i kumykiska kan bestå av två, och det gäller även för and-
ra altaiska språk som turkiska (Haspelmath 1995:58). Det är då mer besparande att använda det finita 
verbet som också består av två stavelser, om ”och” inte används, vilket är fallet i (17) men inte i (18):  
(17) ”vandrade han genom stans gatuvimmel, och hälsade sina elever” 
(18) ”vandrade han genom stans gatuvimmel, hälsade sina elever” 
I just det här fallet, med ”hälsade”, är den finita formen lika lång som s-participen stavelsemässigt, 
men då det finita verbet är t ex en eller två stavelser, som ”sade”, blir det kortare. 
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3.5.4 Angående s-participens grammatikalisering 

Med grammatikalisering menas här den förändring som ett ord genomgår vilket får den att tillhöra en 
annan grammatisk kategori, exempelvis från verb till adverb. 
Det man kan konstatera utifrån vanligt förekommande s-participer är att grammatikaliseringen av s-
participer leder till antingen adverb eller preposition, t ex i första fallet ”oförvarandes”, i det senare 
fallet ”anbelangandes” (Dahl 2007:220). Andra möjligheter för konverb är, utöver adposition, som 
gäller för s-participen, subjunktion, t ex ”att”, eller applikativ markör (Haspelmath 1995:41-42). 
Den vanligaste s-participen som hittades i analysen och kan sägas tillhöra ordklassen preposition, ba-
serat på att ordformerna lättast kan bytas ut mot andra ordformer som tillhör ordklass preposition, var 
”undantagandes”. Denna substitution visas i exempel (19) (korpus: ”Äldre svenska romaner”) och (20) 
nedan. 
(19) ”Undantagandes vi två och våra aktningsvärda släktingar är människor dumma.” 
(20) ”Utöver oss två och våra aktningsvärda släktingar är människor dumma.” 
Beakta dock ”undantagandes” i exempel (21) nedan: 
(21) *”Det är undantagandes vi två och våra aktningsvärda släktingar som människor är dumma.” 
Den sista meningen är en tillämpning av ett kriterium som kommer att tas upp nedan i sektion 2.7, 
sektion , samt i sektion 6.3.4.8. På grund av att meningen inte klarar den tillämpningen kan ”undanta-
gandes” inte sägas vara ett konverb. I detta fall är ordet ”undantagandes” kanske semantiskt blekt och 
morfologiskt stelnat. Jag kommer återkomma till ”undantagandes” i diskussionsdelen. 

3.5.5 S-participens koppling till konverb i andra språk 

I svenska översättningar från andra språk finner man ibland s-particip. S-participen används inte i ex-
empel (10) för att översätta konverb i satskedjor – men detta är i sig inte nog för att förkasta att s-par-
ticip skulle kunna vara konverb: det kan bero på stilistiska beslut från översättaren och kanske även 
tidsandan.  

3.5.6 S-participens subjektsreferens 

En preliminär fråga angående s-participen rör dess subjektsreferens, och vilken konstituent i den över-
ordnade satsen (om någon) är s-participens subjektskontrollör. Enligt Haspelmath är de relevanta al-
ternativen: fritt subjekt, dvs subjektet kan men måste inte uttryckas; explicit, dvs obligatoriska, sub-
jekt; och implicit subjekt, dvs subjektet får inte uttryckas (Haspelmath 1995: 10-11). Alternativet ex-
plicit subjekt tycks vara snarlik absolutkonstruktionen, vars definition är att konstruktionen har ett an-
nat subjekt än huvudsatsen (Haspelmath 1995:27-28). Ett exempel på absolutkonstruktionen i svenska 
med s-participen är följande: 
(22) ”Mig ovetandes.” 
Subjektet i denna konstruktion är i objektsform.  
En viktig sak att notera angående några av de konverb/s-participer som har grammatikaliserats i 
svenska är att deras underförstådda subjekt har försvunnit (Haspelmath 1995:38). Till exempel i ”un-
dantagandes” har subjektet snarast formen ”man” (”om man undantar”). Med andra ord har inte dess 
subjekt sin kontrollör i meningen. Invändningar till detta påstående kommer att tas upp nedan, och rör 
s-participer som ”oförvarandes” och liknande, där det kan sägas att trots grammatikaliseringen har s-
participen kanske kvar lite av sin koppling till en konstituent i satsen, vilket kan bero på att grammati-
kaliseringen inte gått så långt. I fallet med ”undantagandes” har subjektet nog alltid varit ett operson-
ligt ”man”, vilket syns i uttryckets andra skepnad ”om man undantar”: 
(23) ”Om man undantar oss två och våra aktningsvärda släktingar är människor dumma.” 
Denna s-particip diskuteras som nämnts mer i sektion 6.3.4.8. 
Ett till exempel (korpus: ”Äldre svenska romaner”): 
(24) ”Han mindes nog hur de oförvarandes föllo över dem.” 
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I denna mening kan subjektet till ”oförvarandes” sägas vara ”de” och objektet ”dem”; denna mening 
kommer att diskuteras mer i avsnitt 6.3.3.1.  
I svenska tycks de relevanta alternativen vara implicit och explicit konverbsubjekt, det senare exempli-
fierat i absolutkonstruktionen. Alternativet fria konverbsubjekt när det kommer till s-particip tycks inte 
förekomma.  

3.6 Semantisk analys av konverb 
Eftersom konverb är adverbial, kan de indelas efter vilken sorts adverbial de är. Som exempel nämner 
König (1995:57) instrument, sätt, orsak, villkor, samt resultativ, bland andra. Alla dessa adverbialsty-
per som Haspelmath nämner i en engelsk kontext kanske dock inte passar i en svensk kontext.  
Nedjalkov (1995:106-110) delar in konverb i tre semantiska klasser:  

• specialiserade konverb (exempelvis temporala konverb) 
• kontextuella konverb (konverb med en bredare tolkning) 
• narrativa konverb (exempelvis konverb i satskedjor) 

Även König diskuterar en differentiering mellan olika sorters adverbial: bland andra: sätt, instrument 
och beledsagande omständighet (1995: 64-67). Sättsadverbial och instrument skiljer sig på det sättet 
att instrumentet inte ingår i verbets betydelse som instrumentet hör till, medan vid sättsadverbial har 
verbet ett instrument underförstått. Till exempel i mening (23), sättsadverbial  
(25) ”sjunga viskandes” 
är instrumentet för sången, rösten, underförstådd i ”sjunga” (23), medan i mening (24), ett exempel på 
intstrumentadverbial: 
(26) ”skära brödet med en kniv” 
är instrumentet inte specificerat i ”skära” (24). 
I den semantiska analysen av konverbkandidaterna har jag angett typ av adverbial (om s-participen i 
fråga har adverbiell användning) eller vilken annan semantisk roll som ordformen fyller. 

3.7 Formell definition av konverb 
I det följande presenteras de kriterier som används när det ska avgöras om en förmodad konverbsats är 
en konverbsats. Kriterierna illustreras med exempelmeningar som uppfyller kriterierna. De kriterier 
som de dessa test ska uppfylla är underordning (5 test presenteras i 3.7.2 till 3.7.6) , verbform (3 test 
presenteras i 3.7.7, 3.7.8 samt 3.7.12), adjunkt (2 test presenteras i 3.7.9 och 3.7.10) samt icke-finithet 
(1 test presenteras i 3.7.13). 

3.7.1 Varför dessa kriterier? 

Kriterierna avser att undersöka huruvida en s-particip är ett konverb enligt den definition som lades 
fram i 3.4. De krav som ska uppfyllas är därför underordning, verbform och att vara adjunkt. Under-
ordningstesten är hämtade från Haspelmath (1995:12-17) och avser att utelämna samordnande kon-
struktioner. Verbformstesten är utökning med argument och adverbial. Det senare testet behöver dock 
inte vara ett bevis på verbform, eftersom adverb också utökas med adverbial. Detsamma gäller för ad-
verbialtesten. Men sammantaget ska dessa test undersöka huruvida s-participen är ett konverb enligt 
den nämnda definitionen. 

3.7.2 Satsintern ordföljd 

Detta är den första av de fem underordningstesterna som presenteras av Haspelmath (1995:12-17), 
som behöver lyckas för att konverbkandidaten ska kunna sägas uppfylla kriteriet underordning. I 
svenska är detta test inte användbart. Konverbkandidaterna i svenska är infinita, och kan därför inte 
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bilda överordnade satser. Testet tas med för att ge en holistisk bild av hur test för att praktiskt kan hitta 
konverb kan utföras. 
Enligt Haspelmath (1995:3) måste konverb vara underordnade. Detta kriterium rör underordnade sat-
ser, eftersom endast sådana satser kan förekomma inuti överordnade satser. Följande exempel visar hur 
en konverbsats kan fungera som en underordnad sats (från japanska, Haspelmath 1995:12, min över-
sättning). 
(27) John  wa boosu o    nui-de,      Mary   ni    aisatu  si-ta. 
   John   TOP hat   ACC   take.off-CONV   Mary   DAT   greet   do-PAST 
  ’John tog av sin hatt och hälsade på Mary.’ 
I denna mening är det inte uppenbart att konverbsatsen ” boosu o nui-de” är underordnad, eftersom 
konstituenten ”John wa” kan vara en del av både konverbet och det finita verbet. Men då konverbsat-
sen förekommer i mitten av satsen och gör ett avbrott i den, som i (28) (Haspelmath 1995:12, min 
översättning),: 
(28) John   wa  Mary  ni    boosu o    nui-de      aisatu  si-ta. 
   John   TOP  Mary  DAT   hat   ACC   take.off-CONV   greet   do-PAST 
  ’John tog av sin hatt och hälsade på Mary.’ 
är det inte möjligt att konverbsatsen är överordnad, då den förekommer inuti en annan sats. 

3.7.3 Variabel position 

Detta är den andra av de fem underordningstesterna. Underordning kan  testas genom att flytta kon-
verbsatsen till en position framför eller efter det finita verbet. Om detta fungerar är satsen underord-
nad. Följande exempel från ryska illustrerar detta fenomen (Haspelmath 1995:3, min översättning): 
(29) Vernuvšis’      domoj, Xèvgun   načal   novuju žizn’. 
      Return:PRF:CONV   home   Khevgun begin  new   life 
  ’Efter att ha kommit hem började Khevgun ett nytt liv.’ 
(30) Xèvgun   načal   novuju žizn’  vernuvšis      domoj. 
   Khevgun begin   new   life  return:PRF:CONV  home  
  ’Khevgun började ett nytt liv efter att ha kommit hem.’ 
I svenska kan ett adverbial förekomma i början, i mitten eller i slutet av meningen. Om en s-particip-
sats kan förekomma i dessa positioner uppfylls kriteriet. (Haspelmath 1995:13-14). Till exempel i (31) 
(korpus: ”Äldre svenska romaner”): 
(31) ”Här tömdes de visserligen men fylldes på nytt, ej av societen, väl förståendes” 
kan adverbialet ”väl förståendes” placeras före det finita verbet ”tömdes”, vilket resulterar i: 
(32) ”Väl förståendes tömdes de visserligen här men fylldes på nytt, ej av societen” 

3.7.4 Kontroll bakåt och anafor 

Detta är den tredje av de fem underordningstesterna. Endast en underordnad sats får ha ett pronomen 
som kontrolleras av en konstituent i den överordnade satsen (Haspelmath 1995:14-15). Följande ex-
empel visar denna regel, då konverbkandidaten “talking” har ett subjekt  “she” som är subjektet i den 
överordnade satsen: 
(33) ”Talking to him, she solved all of Pedro’s problems.” 
I svenska finns också möjligheten att det kontrollerade ordet återfinns i den överordnade satsen, som i 
(34): 
(34) ”Genom att tala med Pedro, löste hon alla hans problem.” 
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Detta är kanske det mer naturliga uttryckssättet i svenska och därför används denna regel inte i analy-
sen. 

3.7.5 Restriktivitet och fokusabilitet 

Detta är den fjärde av de fem underordningstesterna. Detta kriterium refererar till möjligheten hos en 
underordnad sats att ”fokuseras” med ord som ”till och med”, ”också”, ”endast" osv (Haspelmath 
1995: 15-16). Med andra ord är följande modifiering av en underordnad sats möjlig: 
(35) ”Endast genom att tala med Pedro, löste hon alla hans problem.” 

3.7.6 Möjlighet till extrahering 

Detta är den femte av de fem underordningstesterna. Extrahering innebär att en sats med en underord-
nad sats kan göras om till en fråga på följande sätt (Haspelmath 1995: 16-17): 
(36) ”After he sold his car, Alexis bought a bicycle.” 
(37) ”After he sold his car, what did Alexis buy?” 
Om ”After he sold his car” vore överordnad skulle denna modifiering inte fungera. Exempel (38) och 
(39) visar hur detta fungerar för svenska konverbkandidaten ”inandandes” (korpus: ”Äldre svenska 
romaner”): 
(38) ”Där han långsamt körde fram, njutningsfullt inandandes röken från cigarretten”  
(39) ”Vad gjorde han, njutningsfullt inandandes röken från cigaretten?” 
Men om satsen med ”inandades” är en överordnad sats, som i (40), kan det inte göras om till en fråga. 
I detta fall är ordformen”inandandes” bättre klassificerat som passivform av det finita verbet: 
(40) ”han körde långsamt fram, och inandades njutningsfullt röken från cigarretten” 
(41) *”Vad gjorde han, och inandades njutningsfullt röken från cigarretten?” 

3.7.7 Expandering med argument 

Detta kriterium har att göra med att konverb ska vara en verbform. Enligt detta kriterium kan konverb 
ha argument (Bernhard Wälchli, personlig kommunikation). Ett konverb med argument visas i följan-
de exempel (burushaski, Bickel 1998:393): 
(42)  Je   bayú    nétanin    mi-í-ya-m. 
  Jag  bergsalt   göra.CONV  dricka-DUR-1SG-PTCPL 
’Jag dricker det efter att ha haft bergsalt i.’ 
Här är argumentet ”bayú” (”bergsalt”). 
För att ta ett exempel på svenska är verbet i följande mening expanderat med ett direkt objekt (korpus: 
”Äldre svenska romaner”): 
(38) ”Där han långsamt körde fram, njutningsfullt inandandes röken från cigarretten” 
där ”inandandes” expanderas med objektet ”röken”. 

3.7.8 Expandering med adverb 

Detta kriterium har också att göra med att konverb ska vara en verbform. Ett konverb ska kunna ex-
panderas med adverb (Bernhard Wälchli, personlig kommunikation). Ett konverb med adverbial före-
kom i exempel (1), där ”or-ž” (”gå-CONV”) är expanderat med ”xot-od” (”stad-DAT”). 
För att ta ett exempel på svenska visas en sådan konstruktion i (44), som är en expandering av (43) 
med adverbet ”någonstans”: 
(43) ”ha kaffe liggandes” 
(44) ”ha kaffe liggandes någonstans” 
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Detta kriterium liknar det som tas upp nedan, dvs fritt adverbial, men är till för att visa hur en s-parti-
cip kan kombineras med adverbial och under vilka omständigheter, medan Fritt adverbial ska visa un-
der vilka omständigheter s-participen i sig utgör ett adverbial. Vidare kan det konstateras att skillnaden 
mellan de båda kriterierna hänger ihop med att utökning med adverbial har att göra med kravet att 
konverb ska fungera som verb på grund av definitionen ”icke-finit verbform” (Haspelmath 1995: 4-7), 
medan Fritt adverbial har att göra med kravet att konverb ska fungera som ”adverbial” (Haspelmath 
1995: 7-8).  

3.7.9 Används med positionsverb 

Detta kriterium har också att göra med att konverb ska vara ett adverbial. Konverbkandidaten ska kun-
na förekomma tillsammans med ett finit positionsverb, exempelvis ”sitta” (personlig kommunikation). 
Följande mening ska kunna accepteras:  
(45) ”sitta läsandes” 
Detta kanske inte fungerar för samtliga s-participer. 

3.7.10 Fritt adverbial 

En konverbsats ska kunna vara optionell (Ylikoski 2003:228, Haspelmath 1995:7-8), dvs vara en ad-
junkt, alltså adverbial. Denna regel ska utesluta adjektiv, substantiv osv. Detta är möjligt i följande 
mening där ”ståendes” i (46) kan tas bort med bibehållen betydelse (47) (korpus: ”Äldre svenska ro-
maner”): 
(46) ”att hon hade haft dörren ståendes öppen en lång stund” 
(47) ”att hon hade haft dörren öppen en lång stund” 

3.7.11 Kontrollör av konverbsubjektet 

Denna kategorisering kan göras för att undersöka hur s-participen används i svenska i jämförelse med 
andra språks konverb. Som redan nämnts, har vissa konverb i språk grammatikaliserats till andra ord-
klasser, och därmed har också deras implicita subjekt försvunnit (Haspelmath 1995:38). Om det impli-
cita subjektet har försvunnit, dvs om dess kontrollör inte längre finns i den överordnade satsen, skulle 
detta kunna vara avgörande för om s-participen ska betraktas som en verbform, och därmed ett kon-
verb, eller inte. I de fall när en s-particip ur resultatet tycks ha blivit grammatikaliserad till en annan 
ordklass, kommer s-participens implicita subjekt att diskuteras, och kanske fälla avgörandet för om 
den ska betraktas som ett konverb. 

3.7.12 Böjning 

Icke-finitheten innebär att verbformen inte ska ha någon temporal, aspektuell eller modal bibetydelse, 
dvs inga TAM-specifikationer. Detta kriterium ska också fastställa om s-participen är en verbform el-
ler inte (Haspelmath 1995:4). Om inte kan det ifrågasättas om det är ett konverb, och inte t ex ett ad-
verb. 

3.7.13 Icke-finithet 

Detta kriterium diskuteras på annan plats, nämligen i Diskussionsdelen. Där diskuteras huruvida s-par-
ticipen är icke-finit eller inte. 

4 Metod 
Materialet består av fem subkorpora av skönlitteraturgenren och en tidningskorpus i Språkbankens 
korpusdatabas Korp. Proceduren var som följer: subkorpusarna söktes igenom med de reguljära ut-
trycken: .+andes och .+endes. Resultaten filtrerades med hjälp av konverbkriterierna.  
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Subkorpusarna ska representera olika tidsperioder. De som valdes var följande: ”Äldre svenska roma-
ner”, som representar tidsperioden 1830-1950, ”August Strindbergs samlade verk”, från tidsperioden 
1869-1912, ”Bonniersromaner” från 1976-77,  ”Bonniersromaner” från 1980-81, samt ”Norstedtsro-
maner” från 1999. Tabell 2 visar antalet tokens per subkorpora samt antal tokens för .+andes och .+en-
des. En korpussökning gjordes också i Göterborgsposten 1994 för att få fram fler exempel med s-par-
ticipen. 
Tabell 2: antal tokens och antal .+a|endes tokens per subkorpora 

När filtreringen, dvs utsorteringen av olämpliga meningar, gjorts räknades andelen s-participer för var-
je subkorpus ut och efter det drogs slutsatser. Med utsortering menas det faktum att söksträngarna gav 
några resultat som inte kunde kallas s-particip, exempelvis egennamn (”Landes”) etc, mer om det i 
sektion 5.1. Dessa filtrerades ut, och sedan gjordes kategoriseringen av s-participer. Dess mål var att 
kunna representera samtliga användningar av s-participen.  
Tekniken som användes för att samla in meningar med s-participer har beskrivits ovan. Det andra ur-
valet som gjordes, det som analysen skulle göras på, gick till på så sätt att de femtio första meningarna 
som dök upp i korpusen ”Äldre svenska romaner” valdes.Urvalet med de femtio meningarna gjordes 
efter det att sökträffarna rensats ut på de träffar som inte utgjordes av s-participer men som ändå kom 
med i sökträffarna på grund av att de reguljära uttrycken stämde in på de sökträffarna, t ex ord som 
”Landes” och liknande.  
Femtio meningar valdes eftersom det ansågs som ett tillräckligt stort underlag att göra analysen på, 
och inte heller för stort för att kunna gå igenom mening för mening under den tid som fanns.  
Analysen gick till på så sätt att varenda av de tester som nämnts under ”3.7 Formell definition” appli-
cerades på de femtio meningarna för att avgöra vilka som kunde anses som konverb. Det räknades 
också ut hur stor andel i varje korpus som utgjordes av s-participer. Detta gjordes för att kunna se om 
andelen hade förändrats.  
Jag gjorde även ett statistiskt test på s-participernas frekvens, ett χ2-test, för att avgöra signifikans.   
Analysens mål var att finna ordklassen för ordet, och att avgöra hur långt grammatikaliseringen gått. 
Det senare var ett av studiens mål, då en av forskningsfrågorna var huruvida konverb är en verbform 
eller en annan ordklass. Om det senare är sant så har ordet blekts semantiskt och då är det inte ett kon-
verb. Morfologin visar dock att ordet har varit en verbform, och därför kan man säga att det har 
grammatikaliserats till en annan ordklass. 
Något som inte räknas som konverb i denna studie är s-particip inom prepositionsfraser, t ex ”så till 
sägandes”. Dessa utesluts konsekvent från varje subkorpus. Eftersom ”sägandes” inte räknas som hu-
vudord i frasen, ses de inte som konverb. 

Korpusnamn År Tokens .+(a|e)ndes tokens

Äldre svenska 
romaner

1830-1950 4347047 369

August 
Strindbergs 
samlade verk

1869-1912 4309037 393

Bonniersromaner 1976-1977 6578675 144

Bonniersromaner 1980-1981 4304271 191

Norstedtsromaner 1999 2533209 39

Göteborgsposten 1994 21331715 479
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5 Resultat 
Uppsatsen har två skilda resultat: dels en frekvensöversikt av hur s-participer har förändrats i svenska 
över de senaste två seklen (sektion 5.1) och dels en djupanalys av femtio s-participmeningar, för att 
besvara frågan om svenska kan sägas ha konverb alls. 

5.1 Frekvensanalys av s-participer över tid 
Tabell 3 visar resultaten av korpusundersökningen. Andelen s-participer visas i procent och antal träf-
far. Som synes varierar antalet s-participer drastiskt, liksom andelen. Siffrorna visar en fallande trend, 
med undantag för den fjärde subkorpusen, där det är en plötslig stigning, som övergår till ett fall till 
den lägsta punkten. Orsaken till den avvikande siffran diskuteras i Diskussionsavsnittet. 
Tabell 3: visar resultatet av korpussökningen. 

Dessa siffror är antalet s-participer funna i varje subkorpora. Med andra ord är några träffar borttagna, 
såsom substantiv, attribut, egennamn samt prepositionsfraser, t ex: ”utseendes”, ”sin egen ägandes re-
staurang”, ”Landes”, ”så till sägandes”. Denna filtrering beror på kriteriet ”Fritt adverbial”. För att en 
sats ska kunna kallas konverbsats måste den fungera som ett adverbial, eller med andra ord adjunkt, 
och är därmed inte nödvändig för att göra meningen grammatisk. Vissa träffar hade formen som i (45) 
(korpus: ”Bonniersromaner 1981”): 
(48)”— Hissen är för ståndspersoner, pupillerna och pedagogerna tar gåendes trappan.” 
Där förekommer inte s-participen framför sitt subjekt och därför tas de inte med i tabellen. 

5.2 Djupanalys 
Analysen gjordes som nämnts på 50 meningar, hämtade från ”Äldre svenska romaner”, efter att filtre-
ringen, dvs av icke-s-participer, gjorts. De var de första som förekom i sökningen. Denna subkorpus 
valdes på grund av dess höga s-participfrekvens. Analysens syfte var att finna svenska konverb. Tabell 
4 visar återigen kriterierna för att en sats är en konverbsats. Observera att två kriterier inte är medtagna 
i denna tabell, nämligen Kontrollör av konverbsubjektet och icke-finithet. Det förra diskuteras för var-
je ord i analysen i sektion 6, och det senare diskuteras allmänt i Diskussionsdelen. 
Tabell 4: visar kriterierna för konverbskap. 

ÅR 1930-1950 Strindberg 1976-77 1980-81 1999

TYP AV 
TEXT

Skönlitterat
ur

Skönlitterat
ur

Skönlitterat
ur

Skönlitterat
ur

Skönlitterat
ur

TRÄFFAR 109 63 34 71 7

TRÄFFAR 
‰ 0,025‰ 0,015‰ 0,0052‰ 0,017‰ 0,0028‰

Kriterium Definition
Relevant för 
svenska

Satsintern ordföljd
Konverbsatsen kan förekomma 
inuti den överordnade satsen

Nej

Variabel position
Konverbsatsen kan ha olika 
positioner

Ja
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Två meningar klarade samtliga kriterier. De diskuteras under Resultatdiskussion. De var följande: 
(49) ”Där han långsamt körde fram , njutningsfullt inandandes röken från cigarretten , kretsade hans 
tankar med samma jämna dunk som bilens motor omkring hans senaste fall, som lyckats otroligt bra, 
tack vare hans egen skicklighet.” 
(50) ”Därför blev prosten illa till mods och tog fördenskull till att vilja draga av honom stövlarna, men 
Bomgarten hindrade honom sägandes: Ni är en alltför rättskaffens man, min snälla prost, för att draga 
av så orena stövlar!” 
Under tabell 5, som visar meningarna som analyserades i djupanalysen, återfinns tabell 6, som visar 
vilka av de 50 meningarna som klarade vilka av kriterierna. Siffran i den första kolumnen i tabell 6 
återger vilken mening i tabell 5 som åsyftas.  
Tabell 5: återger meningarna i djupanalysen, numrerade. 

Kontroll bakåt
Konverbsatsen fungerar som en 
underordnad sats när det kommer 
till anaforer

Nej

Restriktivitet
Konverbsatsen kan fokuseras med 
”även”/”till och med” etc.

Ja

Möjlighet till 
extrahering

Konverbsatsen visar underordning i 
frågor

Ja

Utökning med 
argument

Konverbsatsen kan utökas med 
argument

Ja

Utökning med 
adverbial

Konverbsatsen kan utökas med 
adverbial

Ja

Används med 
positionsverb

Det finita verbet eller konverbet 
uttrycker en position

Ja

Fritt adverbial Konverbsatsen är optionell Ja

Böjning
Konverbsatsen är en böjd form 
(verbform), inte avledd

Ja

Nummer Mening

1

/ HHHH / fållbänken, där barnen hade sovit, och om han antydde, att man borde öppna 
dörren en smula och få in litet frisk luft, så förklarade hustrun, att hon hade haft dörren 
ståendes öppen en lång stund, när hon sopade golvet på morgonen, och att de inte hade 
råd att kyla ut stugan mer än en gång om dagen, för de hade ju ingen guldgruva att ta 
ur.

2
Blir du där något boendes, Albert, så skall du väl ock hava mycket att uträtta för egen 
räkning, och behöver hava dig i ordning så som du kan tarva.

3 Fotgängerskan stannade vid en tvärgata, emedan folk kom gåendes, och hon sökte i 
dem igenkänna bekanta.

4
Här tömdes de visserligen men fylldes på nytt, ej av societen, väl förståendes, icke ens 
av lanken, utan av traktens allmoge, som hastigt fått nys om att en svavelpredikant 
grasserade i brunnsladan.
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5
Väl förståendes, han skall få dem tillbaka till sista skillingen, blott jag återfår min 
pung.

6 Herrn ska ha den här, fast väl förståendes, först när jag icke behöver den."

7
Men snart kunde vi -- Nora och jag, väl förståendes -- uppdela den på tre klasser: den 
bästa, den näst bästa och lanken.

8
Men glöm icke att betala sina egna skulder och styra med sitt, ty han följer oss till 
Wadköping, väl förståendes.

9 Väl förståendes - då det blir två torsdagar i veckan.

10
Farmor kastade än en gång en trumpen blick på bordet och muttrade: Ja, här ska vi väl 
inte bli ståendes.

11
Vill man ha barn eller barnbarn att göra som man vill, ska man ta ett heligt löfte av 
dem - men väl förståendes, om raka motsatsen.

12 Förståendes, att detta är en pro forma, min gamle vän, en pro forma!

13 Han kom själv gåendes och talade med mig.

14 Och han tillade: Väl förståendes - i behaglig tid.

15
Han ämnade just giva sig i samtal härom med en av de hyggligaste marscherande, då 
hans uppmärksamhet fästades på en man, som med hastiga, men värdiga och 
befallande åtbörder kom gåendes ifrån det inre av gården.

16 Att ha ståendes som en har en ko.

17 För vore det så att lilla mamselln vore hungrig så tror jag mest jag har en ostkaka 
ståendes och en stek kunde jag väl alltid svänga till med.

18 Så det kan I tacka Stava för, och mor ock, som äntligen ska ha oteringen gåendes här.

19
Men så länge en ska ha oäktingen gåendes i gåle får en se till att det inte blir mer 
folkprat.

20 Jag å min sida hade ingen aning om, hur eller med vem han tillbringade silla dagar, 
undantagandes den timmes tid, som var min.

21
Där han långsamt körde fram, njutningsfullt inandandes röken från cigarretten, 
kretsade hans tankar med samma jämna dunk som bilens motor omkring hans senaste 
fall, som lyckats otroligt bra, tack vare hans egen skicklighet.

22
Hon kom farandes som ett oväder, tog upp barnet och slöt det intill sig liksom för att 
skydda det mot en fiende, och mannen fick sig en blick, som gjorde honom helt 
bestört.

23
Ni får stanna och vänta, så att jag hinner si efter om jag int har en påse riktigt kaffe 
liggandes nånstans.

24 Te å få tie unger oköpandes!

25 Barnflickan har låtit henne komma ner i köket olovandes.

26 Han mindes nog hur de föllo över dem oförvarandes.
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27
I detsamma hördes ett starkt knakande framme i ångbåtens förstäv, och kaptenen jämte 
en maskinist kommo uppspringandes.

28 Någon kom trippandes, dörren öppnades, och uppasserskan steg in med anmälan, "att 
bud i går aftons avhämtat sakerna; och att de där rummen, som skulle hyras -"

29
Ibland kommer stora händer farandes ner över dem och knuffar till dem eller skjuter 
dem åt sidan, ibland ramlar grova och hårda ord ner över dem däruppifrån de stora 
människorna, men flickan hör inte på sådant.

30 Om din matmor får veta, att du olovandes lånat mig klädnaden, och blir vred, så klipp 
bandlängden mitt itu och giv henne hälften.

31
Så kom han farandes över golvplankorna med armarna halvlyfta och långt från 
sidorna.

32 Minns du när du predikade och lärde, att du var en Guds profet, som en gång skulle 
komma ridandes på ett vilddjur, med tyglar av sjuhövdade ormar!

33
Därför blev prosten illa till mods och tog fördenskull till att vilja draga av honom 
stövlarna, men Bomgarten hindrade honom sägandes: Ni är en alltför rättskaffens man, 
min snälla prost, för att draga av så orena stövlar!

34
Redan i förgår, när pasjan från Bender kom ridandes och klöv luften med sabeln och i 
storherrns namn befallde oss att packa oss åstad hemåt, begrep jag, att hans majestät 
skulle fatta ett förfärligt heslut.

35

Bomgarten och Björnschiöld blevo svåra häpna, när de sågo hur Pihlgren kom 
ledandes med en bläs, som var så kry, att han stegrade och fnyste, men de voro nu så 
uppspelta, att de genast befallde Pihlgren att spränga åstad förut till prostgården och 
där i all tysthet bedja kyrkoherden om en kammare med eld på spisen och ljus på 
bordet.

36 Undantagandes Jac själv, naturligtvis.

37 Jag antar att det blir det minsta möjliga undantagandes bröllopsbesvärligheter och 
föräldravälsignelser.

38
Du är skamlöst rik, min gosse, och kan köpa oss allesamman billigt-naturligtvis 
undantagandes vår vackra väninna-men det övriga rasket.

39
Tracbac beräknades tillfriskna så snart han övervunnit sin opasslighet och turnén skulle 
fortsättas med exakt samma program undantagandes de ändringar, som den växlande 
årstiden alltid kan tänkas medföra.

40
Alla lät sig lugnt avspisas med den förklaringen, undantagandes hans favorit, 
negergossen Hiawatha.

41 Undantagandes vi två och våra aktningsvärda släktingar är människor dumma.

42 Den unge doktorn fann honom äcklig vilket kanske berodde därpå att han i denna 
församlingen var den ende-undantagandes Siv-som höll av honom en smula.

43 Jag gillar mina namn undantagandes Harriet.

44
Ha flickan vankandes härhemma med längtansfullt hjärta-nej tack, buuuh, tack så 
hjärtligt, inte för min räkning, inte.

45
Brunnen hade nämligen icke någon stadigvarande sådan , utan varje lördag morgon 
kom stadsfysikus Wurm åkandes från Wadköping och söndag kväll lämnade han åter 
orten.
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I tabell 6 är på samma sätt kriteriet Böjning inte medtaget, vilket diskuteras också för varje ord i ana-
lysen i Diskussionsdelen. Icke-finithetskriteriet är heller inte medtaget då det diskuteras i Diskussions-
delen. 
Tabell 6: återger vilka av de analyserade meningarna som klarade vilka av konverbkriterierna. 

46
Hans rykte var sådant att själve arkiater Schulzenheim skall ha konsulterat honom 
anbelangandes en hög persons hälsa.

47
Den saknade varje attribut undan tagandes det där plåtskörtet , som ju endast var till 
för att dölja något, och kunde följaktligen föreställa så Mars som Minerva, så Apollo 
som Juno med flera.

48
Så fortgick det hela milen och ingenting störde högtidligheten undantagandes 
betjäntpojken, som då och då måste ha ett rapp av kaptenens käpp för att hålla sig 
stilla.

49 Myggen stack oss alla horribelt undantagandes kaptenen, som gallan skyddade.

50
Ja, dårskapen må icke förnekas: vi erforo alla en känsla av triumf, alla undantagandes 
den durne Adolphen, som visst blev rädd och pustade: " Ack , ack , där tog han 
pappakraken.

Variabe
l 
positio
n

Fokusa
bilitet Fråga

Subjekt 
till s-
partici
p

Utöknin
g med 
argume
nt

Utökni
ng 
med 
adverb
ial

Använd
s med 
positio
nsverb

Fritt 
adve
rbial

1 Nej Ja Nej Dir obj Ja Ja Nej ja

2 Nej Nej Nej Subj Ja Ja Ja Nej

3 Nej Nej Nej Subj Ja Ja Ja Ja

4 Ja Nej Nej

Den 
tilltala
de, 
läsaren

Ja Ja Nej Ja

5 Ja Nej Nej
Den 
tilltala
de

Ja Ja Nej Ja

6 Ja Nej Nej
Den 
tilltala
de

Ja Ja Nej Ja

7 Ja Nej Nej
Läsare
n

Ja Ja Nej Ja
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8 Ja Nej Nej
Den 
tilltala
de

Ja Ja Ja Ja

9 Ja Nej Nej
Den 
tilltala
de

Ja Ja Ja Ja

10 Nej Nej Nej Subj Ja Ja Ja Nej

11 Ja Nej Nej
Läsare
n

Ja Ja Ja Ja

12 Nej Nej Nej Subj Ja Ja Ja Ja

13 Ja Nej Nej
Den 
tilltala
de

Ja Ja Ja Ja

14 Ja Nej Nej Subj Ja Ja Ja Ja

15 Nej Nej Nej Subj Ja Ja Nej Nej

16 Nej Nej Nej Dir obj Ja Ja Nej Nej

17 Nej Nej Nej Dir obj Ja Ja Nej Ja

18 Nej Nej Nej Dir obj Ja Ja Nej Ja

19 Nej Nej Nej Dir obj Ja Ja Nej Ja

20 Ja Ja Nej
Obestä
mt

Ja Nej Nej Ja

21 Ja Ja Ja Subj Ja Ja Ja Ja

22 Nej Nej Nej Subj Ja Ja Ja Ja

23 Nej Nej Nej Dir obj Ja Ja Nej Ja

24 Ja Nej Ja subj Nej Ja Nej Ja

25 Ja Nej Ja
Dir 
obj?

Nej Ja Nej Ja

26 Ja Nej Ja Subj Nej Ja Nej Ja

27 Ja Nej Nej Subj Ja Ja Ja Ja
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28 Nej Nej Nej Subj Ja Ja Ja Ja

29 Nej Nej Nej Subj Ja Ja Ja Ja

30 Ja Nej Ja Subj Nej Ja Nej Ja

31 Nej Nej Nej Subj Ja Ja Nej Ja

32 Nej Nej Nej Subj Ja Ja Nej Ja

33 Ja Ja Ja Subj Ja Ja Ja Ja

34 Ja Nej Nej Subj Ja Ja Nej Ja

35 Nej Nej Nej Subj Ja Ja Nej Ja

36 Ja Nej Ja
Obestä
mt

Ja Ja Nej Ja

37 Ja Ja Ja
Obestä
mt

Ja Ja Nej Ja

38 Nej Nej Ja
Obestä
mt

Ja Ja Nej Ja

39 Ja Ja Ja
Obestä
mt

Ja Ja Nej Ja

40 Ja Ja Ja
Obestä
mt

Ja Ja Nej Ja

41 Ja Nej Ja
Obestä
mt

Ja Ja Nej Ja

42 Ja Nej Ja
Obestä
mt

Ja Ja Nej Ja

43 Ja Nej Ja
Obestä
mt

Ja Ja Nej Ja

44 Nej Ja Nej Dir obj Ja Ja Nej Ja

45 Nej Ja Nej Subj Ja Ja Nej Ja

46 Nej Ja Ja
Operso
nligt

Ja Ja Nej Ja
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Som man ser bland de 50 meningarna kan flera s-participer grupperas i samma kategori. Till exempel 
har många meningar konstruktionen ”kom gåendes (etc.)”, ”ha ståendes (etc.)”. Fastän samtliga av 
dem inte kan klassas som konverb diskuteras de i Diskussionsdelen.  
För att utveckla denna lista ytterligare, kan man rangordna vilka test som klarades av nästan alla s-par-
ticiper och vilka som klarades av färre. Här följer en lista med denna rangordning. 

Tabell 7: visar en rangordning av vilka kriterier som klarades av många s-participer och vilka 
som klarades av få. 

Det man kan konstatera utifrån den här listan, är att i stort sett alla s-participer klarade kriterierna ut-
ökning med adverbial, Utökning med argument samt Fritt adverbial. Detta beror på att nästan samtliga 
s-participer som resulterade av filtreringen var adverbial och verbformer. Annat var det med de fyra 
resterande kriterierna. När det gällde underordningskriterierna, dvs alla återstående utom Används 
med positionsverb, hamnade Variabel position högst, följt av Fråga och Fokusabilitet. Detta beror på 
att många av resultaten var av typen ”komma -ndes” och ”ha -ndes”. ”undantagandes” var också van-
ligt, vilket drog ner resultaten för underordningstestet Fråga. Detta är också anledningen till att An-
vänds med positionsverb fick en låg andel som klarade kriteriet.  
Apropå underordningstesten säger Haspelmath att inte alla test behöver vara uppfyllda för att ett ord 
ska vara ett konverb, utan endast en grupp utav dem (1995:12). Testen har dock varit utslagsgivande 
när det kommer till att avgöra om en form är ett konverb eller inte (se 6.3.4.1-6.3.4.9). 

47 Ja Nej Ja
Obestä
mt

Ja Ja Nej Ja

48 Ja Nej Ja
Obestä
mt

Ja Ja Nej Ja

49 Ja Nej Ja
Obestä
mt

Ja Ja Nej Ja

50 Ja Nej Ja
Obestä
mt

Ja Ja Nej Ja

Kriterium
Andel s-particip 
som klarade 
kriteriet

Utökning med 
adverbial 98 %

Utökning med 
argument 94 %

Fritt adverbial 92 %

Variabel position 58 %

Fråga 42 %

Används med 
positionsverb 30 %

Fokusabilitet 30 %
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6 Diskussion 
Är s-participen ett konverb? Som analysen visade klarade två meningar samtliga kriterier. Kriterierna 
var: Variabel position, Restriktivitet, Möjlighet till extrahering, Utökning med argument, Utökning 
med adverbial, Används med positionsverb, Fritt adverbial, Böjning samt Icke-finithet. 
Vissa av resultaten kan vara ovanliga i modernt talspråk, men å andra sidan är de hämtade ur korpus 
”Äldre svenska romaner”. Utifrån min intuition kan det konstateras att ett ord som ”undantagandes” är 
vanligare i skriftspråk. De redan nämnda meningarna som klarade samtliga kriterier, där bl a ”sägan-
des” återfanns, har följande egenheter. Meningen med ”sägandes” (exempel 52) låter mycket skrift-
språkligt, och skulle få en annan formulering i modernt talspråk. Den andra meningen, med ”inandan-
des” (exempel 35), hör till vad man skulle kunna kalla en narrativ genre, och på så sätt kan förekomma 
i talspråk. 

6.1 Skillnaden mellan s-particip och s-lös 
Skillnaden mellan den s-lösa och s-participen har inte utretts i detta arbete. Intuitivt kan det också kon-
stateras att s-participen inte förekommer i attributiv ställning, men här visar resultaten det motsatta. 
Exempelvis påträffades denna konstruktion i korpussökningarna (korpus: GP 1994): 
(51) ”Utespelarna till en liggandes Thomas Ravelli de två tillfällen klubbdirektören agerat reservmål-
vakt.” 
Förklaringen till att s-participen är just en s-particip här kan vara att den föregås av ”till”, om än inte 
omedelbart, och som redan nämnts efterföljdes ”till” av ett ord med genitiv böjning i äldre svenska 
(Wessén 1992:147-148). Även om s-participen saknar genitiv betydelse här har det ändå kvar formen. 
Det kan helt enkelt ses som en rest av ett gammalt böjningsmönster, delvis bevarat i, som redan 
nämnts, ”så till sägandes”.  
SAG konstaterar också att s-participen kan vara mer vanligt förekommande i regionalt talspråk, vilket 
är i enlighet med detta exempel (Teleman et al.1999:614). Man kan vidare fråga sig om en s-particip 
alltid kan utbytas mot en s-lös. Denna fråga har delvis besvarats i Bakgrunden, sektion 3, där det fast-
slogs att ord som ”olovandes”, ”oförvarandes” etc., knappt existerar i en s-lös variant, vare sig intuitivt 
eller empiriskt. Dessa lexikalt negerade ord bör också ses som adverb, vilket kommer att diskuteras 
mer nedan. På samma sätt har ett ord som ”undantagandes” blivit en preposition. Om man endast ska 
se till vad som förekom i de 50 analyserade meningarna, är också ett ord som ”väl förståendes”, med 
dess omoderna klang, ett sorts stelnat uttryck och fungerar som ett satsadverbial. För att återigen åter-
ge dess användning, kan följande mening nämnas (korpus: ”Äldre svenska romaner”): 
(31) ”Här tömdes de visserligen men fylldes på nytt, ej av societen, väl förståendes”  
Ordformen, med dess morfologi, påminner om uttrycket ”förstås”. Det uttrycket skulle kunna före-
komma på ”väl förståendes” plats och kanske kan ses som en modern motsvarighet till det. Om däre-
mot ”väl förståendes” flyttas till en position framför det finita verbet, vilket exemplifieras i avsnittet 
där kriteriet ”Variabel position” beskrivs, kan det inte bytas ut mot ”förstås”: 
(52) *”Förstås tömdes de visserligen…” 

6.2 Metoddiskussion 
Sättet att testa om en sats är en konverbsats, dvs genom att testa satsen mot en lista på kriterier, hade 
problemet att en av konverbanvändningarna i t ex turkiska, satskedjan, inte finns i svenska. Därför 
saknar s-participen en egenskap hos konverben i altaiska språk, och dess konverbskap kan ifrågasättas. 
Å andra sidan kan de svenska konverbkandidatsatserna uppfylla många andra av kriterierna. Kriterie-
listan är menad att vara kompatibel med Haspelmaths definition av konverb (Haspelmath 1995:3), V. 
Nedjalkovs definition (1995:97), Ylikoskis (2003:228) samt andras definitioner.  

"21



6.2.1 Validitet 

Det denna studie avser dels att mäta är s-participens användning i skönlitteratur under olika tidsperio-
der samt dess frekvens. Här får delkorpora av Skönlitteraturgenren i Korp representera tidsperioderna. 
Som tabell 2 visade, har varje delkorpus ungefär samma mängd tokens och därför borde de gå bra att 
jämföras med varandra.  
Inom djupanalysen användes de femtio första förekommande meningarna i den delkorpora med flest s-
participer. I strikt mening skedde inte analysen på modern svenska, eftersom djupanalysen gjordes på 
material från en korpus som representerar tidsperioden 1830-1950. Anledningen att denna korpus val-
des var, som redan nämnts, att den innehöll många s-participer och chansen att hitta konverb var störst 
där. Därför kan man säga att forskningsfrågan om svenskan har konverb kan rättas till om svenskan 
har haft konverb inom en närliggande tid, dvs någon gång under de senaste 180 åren. 

6.2.2 Reliabilitet 

Det borde vara lätt att få hög reliabilitet på resultaten så länge mängden tokens är oförändrad och den-
samma. Söksträngarna borde också säkerställa samma resultat som i studien. Den manuella filtrering-
en som gjordes för att få fram s-participerna, dvs utsortering av former som passade in på söksträngen, 
exempelvis egennamn (”Landes”) (sektion 5.1), och som uteslöt ord med gemensam ändelse, har hög 
reliabilitet då den gjordes av en mänsklig person. 

6.2.3 Objektivitet 

Eftersom svenska är mitt modersmål kan jag jämföra resultatet med min intuition. Det är denna metod 
som använts mycket när det kommer till att avgöra om en konstruktion är grammatisk eller inte, och 
har använts i analysen. Tabell 6 visar om en mening är grammatisk eller inte efter tillämpning av varje 
kriterium. Också när det kommit till att diskutera enstaka s-participer, till exempel ”oförvarandes”, när 
det kom till att avgöra frågan om grammatikalisering, användes intuition, tillsammans med ordböcker 
och liknande när det kom till att avgöra betydelser av ovanliga ord. Den intresserade läsaren uppmanas 
att tillämpa kriterierna på meningarna och att jämföra analyserna med sin egen intuition. 

6.2.4 Generaliserbarhet 

Att resultaten ska kunna generaliseras till en större urval eller en hel population är inte helt säkert, trots  
den varierade sammansättningen i alla subkorpora. Resultaten i tabell 8 nedan ska inte tas på så stort 
allvar eftersom det säkert kan vara författarspecifikt hur mycket s-participer som används. 

6.3 Resultatdiskussion 
Här kommer några av s-participerna i resultatet att diskuteras, särskilt de som klarade många kriterier 
och de som är (delvis) grammatikaliserade. På grund av att många s-participer återfanns i korpus ”Äld-
re svenska romaner”, 172 st, medan 7 st påträffades i ”Norstedtsromaner 1999”, valdes som nämnts 
”Äldre svenska romaner” för djupanalysen. Det rådde en stor skillnad i hur många s-participer som 
påträffades i varje korpus. Den mer moderna användningen av s-participen, från ”Bonniersromaner” 
1976-77 och framåt, finns inte med i djupanalysen. Det är en stor tidskillnad mellan korpora, från 
1830-1950 för den äldsta och 1976-1999 för de tre nyaste. Därför representerar inte heller de gramma-
tikaliserade s-participerna den mest moderna svenskan, då de är hämtade från djupanalysen. 

6.3.1 Forskningsfråga 1: Har s-participens frekvens ökat eller minskat? 

Tabell 8: visar andelen s-particip per subkorpus och antalet tokens. ”Äldre svenska romaner” 
och ”Strindberg” har slagits ihop, precis som ”Bonniersromaner” och ”Norstedts”. 

Korpus: Äldre+Strinberg Bonniers+Norstedts

s-particip 0,0199‰ 0,0083‰

"22



Ett χ2-test gav resultatet 54,28221, med en frihetsgrad. Då det kritiska värdet är vid 3,84 för 95% är 
resultatet signifikant: det finns en skillnad i mängden particip mellan de olika korpora. Det största bi-
draget till att skillnaden bedöms vara signifikant ligger troligen i skillnaden mellan tidsperiod 
”Äldre+Strindberg”  och ”Bonniers+Norstedts”. Eftersom antalet förekomster av s-particip varierar så 
mellan de olika korpora kan det inte sägas med säkerhet att skillnaden pekar på en historisk samman-
hållen nedgång i participer över tid. 
Tabell 9 nedan visar några av de typer som förekom i subkorpora och huruvida dessas antal har ökat 
eller minskat. 
Tabell 9: visar några typer som förekom i subkorpora. 

6.3.1.1 Varför den höga siffran i ”Bonniersromaner 1980-81”? 

Antalet s-participer per författare räknades och då upptäcktes vissa avvikelser. Nästan alla författare 
hade mellan 0-2 s-participer medan följande hade långt fler: 
Tabell 10: visar antal s-participer per författare 

tokens 8656084 13416155

Korpus

Äldre 
Svenska 
Romaner 
1830-195
0

Strindber
g 
1869-191
2

Bonniersr
omaner 
1976-77

Bonniersr
omaner 
1980-81

Norstedts
romaner 
1999

Komma -
ndes 20 4 12 23 2

Undantag
andes 30 7 0 2 3

Oförhapp
andes 11 0 2 9 0

Olovande
s 3 1 4 5 0

Oförvara
ndes 3 4 1 2 0

Ovetande
s 3 0 1 6 0

Övriga 39 47 14 24 2

Total s-
particip 109 63 34 71 7

Författare s-participer

Sandman Lilius, 
Irmelin 16

Östergren, Klas 7

Sarri, Margareta 10
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Detta kan förklara den avvikande siffran. 
I Bilaga A återfinns också vilka typer av s-participer som förekom i sagda subkorpus. 

6.3.2 Forskningsfråga 2: Två s-participer som klarade kriterierna 

De meningar som klarade alla test var (38) och (53). De var (korpus: ”Äldre svenska romaner”): 
(38) ”Där han långsamt körde fram, njutningsfullt inandandes röken från cigarretten, kretsade hans 
tankar…” 
och (korpus: ”Äldre svenska romaner”): 
(53) ”men Bomgarten hindrade honom sägandes: Ni är en alltför rättskaffens man.” 
I det följande visas hur alla kriterier uppfylldes för meningarna och de diskuteras en i taget.    

6.3.2.1 Inandandes                     

När det kommer till ”Variabel position”, skulle modifikationen av meningen se ut så här: 
(54) ”hans tankar kretsade… där han långsamt körde fram, njutningsfullt inandandes röken från ci-
garretten.” 
Eller om satsen ”där han långsamt körde fram” sägs innehålla det finita verbet: 
(55) ”Njutningsfullt inandandes röken från cigarretten, där han långsamt körde fram, kretsade hans 
tankar…” 
Som man ser ger positionen av satsen olika betoningar och fokuseringar. 
Kriteriet ”Restriktivitet och fokusabilitet” uppfylls på följande sätt. För att kriteriet ska uppfyllas mås-
te ”inandandes” kunna fokuseras med ”till och med”, ”endast” och likande. Om meningen görs om på 
följande sätt uppfylls kriteriet: 
(56) ”Det var njutningsfullt inandandes röken från cigarretten, där han långsamt körde fram, som 
hans tankar kretsade…” 
Denna modifiering är en del av detta kriterium (Haspelmath 1995:15-16).  
”Möjlighet till extrahering” har redan visats uppfyllas i följande exempel (57): 
(57) ”Vad gjorde han, njutningsfullt inandandes röken från cigaretten?” 
”Expandering med argument” uppfylls då s-participen har ett eget argument (”röken”).  
”Expandering med adverbial” uppfylls då den har ett adverbial (”njutningsfullt”). 
Kriteriet ”kan användas med positionsverb” uppfylls eftersom ”inandandes” kan kombineras med ”sit-
ta” som i (58): 
(58) ”Han satt bakom ratten, njutningsfullt inandandes röken” 
Kriteriet ”Fritt adverbial” uppfylls då s-participfrasen kan utelämnas som i (59): 
(59) ”Där han långsamt körde fram, kretsade hans tankar…” 
Kriteriet ”Böjning” får sägas vara uppfyllt då ”inandandes” är en böjning av ”inandas”. 

6.3.2.2 Sägandes 

När det kommer till den andra meningen (53) ger testen följande grammatiska resultat. 
”Variabel position” uppfylls i meningen (60) (korpus: ”Äldre svenska romaner”): 
(60) ”men sägandes: Ni är en alltför rättskaffens man, hindrade Bomgarten honom.” 
Återigen är detta ett exempel på hur semantiken förändras när frasen flyttas. I det ursprungliga exemp-
let kan s-participfrasen ”sägandes: Ni är en alltför rättskaffens man” vara en ”beledsagande omstän-
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dighet”, alltså något som sägs samtidigt som ”Bomgarten” hindrar ”honom” rent fysiskt. I det modifie-
rade exemplet kan det uppfattas som att själva ”sägandet” hindrar ”honom”, och alltså blir ett instru-
mentadverbial. En annan synpunkt är att i den modifierade versionen kanske ”hindrandet” faktiskt 
uppfylls, medan i ursprungsexemplet kanske det inte gör det. 
Kriteriet ”Restriktivitet och fokusabilitet” kan uppfyllas med ”bara” som i (61): 
(61) ”Bomgarten hindrade honom, bara sägandes: Ni är en alltför rättskaffens man” 
”Möjlighet till extrahering” uppfylls i följande exempel: 
(62) ”Vad gjorde Bomgarten, sägandes: Ni är en alltför rättskaffens man?” 
”Expandering med argument” uppfylls då citeringen ”Ni är en alltför rättskaffens man” är ett argument 
till ”sägandes”.  
”Expandering med adverbial” skulle kunna uppfyllas på följande sätt: 
(63) ”men Bomgarten hindrade honom, ivrigt sägandes: Ni är en alltför rättskaffens man.” 
En sådan modifiering kanske visar att s-participen ger en annan betydelse än den ”s-lösa” till ordet. S-
participen av ”säga” ger intrycket att ”Ni är en alltför rättskaffens man” sägs flera gånger, när ”ivrigt” 
används, vilket inte är fallet om den s-lösa varianten används. Men detta kanske inte alla håller med 
om. 
”Kan användas med positionsverb” uppfylls i (64): 
(64) ”men Bomgarten satt på en stol, sägandes: Ni är en alltför rättskaffens man” 
”Fritt adverbial” uppfylls då s-participfrasen kan utelämnas som i (65): 
(65) ”men Bomgarten hindrade honom.” 
”sägandes” uppfyller ”Böjning”, då det är en böjning av ”säga”. 

6.3.3 Två delvis grammatikaliserade s-participer 

6.3.3.1 Oförvarandes 

För att ge ett exempel på en s-particip som har grammatikaliserats, kan ”oförvarandes” presenteras. 
Den förekom i följande mening (korpus: ”Äldre svenska romaner”): 
(24) ”Han mindes nog hur de oförvarandes föllo över dem.” 
Om de olika kriterierna appliceras på den meningen, visas att den inte klarar följande kriterier: 
”Restriktivitet och fokusabilitet” 
Varje sorts fokusering gör meningen semantiskt märklig, som t ex den följande: 
(66) ?”Det var oförvarandes som de föllo över dem.” 
”Utökning med argument” 
Kanske kan man tänka sig att i följande mening har ”oförvarandes” ett direkt objekt, nämligen ”dem”, 
vilket ger ”de” subjektsrollen för ordet. Om man tänker sig att ”oförvarandes” betyder ”utan förvar-
ning”, följer det att ”dem” är de som inte blir varnade. Däremot följer ”dem” inte med om ”oförvaran-
des” utelämnas, dvs en tillämpning av kriteriet ”Fritt adverbial”, som meningen för övrigt klarar. Det 
borde visa att ”dem” inte är ”oförvarandes” egna argument. En ytterligare möjlighet är att den ”ej för-
varnade” är en yttre betraktare, dvs ”Han” i meningen. 
”Används med positionsverb” 
Denna s-particip beskriver inte positioner, och går inte att kombinera med t ex sitta: 
(67) ?”sitta oförvarandes” 
”Utökning med adverbial” 
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Det är oklart huruvida ordet kan utökas med adverbial. ”Helt oförvarandes” borde vara möjligt fastän 
det inte låter helt rätt.  
”Fritt adverbial” uppfylls då s-participen kan utelämnas som i (68): 
(68) ”Han mindes nog hur de föllo över dem.” 

6.3.3.2 Olovandes 

Det som sagts ovan gäller även för ordet ”olovandes” (korpus: ”Äldre svenska romaner”). Eftersom 
dessa ord har en liknande form, negeringen, verkar de uppföra sig lika och kan placeras i samma kate-
gori.  
(72) ”Barnflickan har låtit henne komma ner i köket olovandes” 
Nedan kommer kriterierna att testas för ordet ”olovandes”. 
”Variabel position” 
(69) ”Olovandes hade barnflickan låtit henne komma ner i köket.” 
Denna mening fungerar fint. 
”Restriktivitet och fokusabilitet” 
(70) ?”Det var olovandes som barnflickan hade låtit henne komma ner i köket.” 
Att denna mening får ett frågetecken som markering är att det enligt mig är en konstruktion som se-
mantiskt framstår som mindre sannolik att yttras. 
”Möjlighet till extrahering” 
(71) ”Vad hade barnflickan låtit henne göra olovandes?” 
Även denna mening är godkänd. 
”Utökning med argument” 
(72) ”Barnflickan har låtit henne komma ner i köket olovandes” 
Om ”olovandes” har argument är subjektet i denna mening ”barnflickan” och det indirekta objektet 
”henne”. Det är svårt att avgöra om dessa argument är ”olovandes” egna, eftersom de är knutna till det 
finita verbet. Eftersom ordets argument delas med det finita verbet, kan man dra slutsatsen att ordets 
underförstådda argument alltid finns med bland det finita verbets argument, vare sig samtliga av dem 
är explicit omnämnda eller inte. Således har ”olovandes” argument trots att det är ett adverb. Därmed 
kan man också dra slutsatsen att trots grammatikaliseringen har ordets subjekt sin kontrollör i den öv-
riga satsen, och subjektet har inte försvunnit som vid vissa andra fall. 
”Utökning med adverbial” 
(73) ”Han gick iväg helt olovandes.” 
Semantiskt är denna mening orimlig, eftersom man kan se det som att ha lov till något eller att inte ha 
lov till något är de enda möjligheterna som finns. Att göra något ”helt olovandes” innebär att överträ-
delsen gäller ett absolut förbud, till skillnad från om något görs ”delvis olovandes”. Med andra ord 
innebär det att tillåtelse sker på en skala. Men om något är olovandes överhuvudtaget spelar det egent-
ligen ingen roll om det är helt olovandes eller inte, eftersom det ändå är olovandes. Olovandes är mot-
satsen till ”med tillåtelse”, och det man kan säga sammanfattningsvis om denna modifiering är att den 
skulle kunna uttrycka något ur talarens perspektiv.  
”Används med positionsverb” 
Denna s-particip skulle kunna kombineras med ”sitta”, även om det inte är en särskilt vanlig konstruk-
tion: 
(74) ”sitta olovandes” 
”Fritt adverbial” uppfylls då s-participen kan utelämnas som i (75): 
(75) ”Barnflickan har låtit henne komma ner i köket” 
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6.3.4 Forskningsfråga 3: Vilka s-participer är avledningar och vilka är 
böjningar 

En av forskningsfrågorna löd huruvida s-participen är en avledning eller böjning. Den diskuterades 
redan i Inledningen. Att s-participen ibland är en avledning stöds av ord som ”olovandes”, ”oförvaran-
des” etc. Det kan diskuteras om de har egna argument, vilket också gjordes i Resultatdelen, där det 
konstaterades, att de åtminstone har samma argument som det finita verbet. För att lättare besvara 
denna forskningsfråga kommer resten av de s-participer som förekom i de analyserade meningarna att 
gås igenom. Dessa kan kanske ge en bild av hur fördelningen mellan böjningen s-particip och avled-
ningen med s-particip ser ut. Den hänger också ihop med frågan hur grammatikaliserad s-participen 
har blivit, och om semantisk blekning (grammatikalisering) har någonting att göra med kriterierna för 
att ett ord är ett konverb. Det förs också en diskussion om vilka tester orden inte klarede och hur det 
påverkar om ordet ska ses som ett konverb. 

6.3.4.1 Anbelangandes 

En annan s-particip som har grammatikaliserats till en preposition är detta ord som förekom en gång i 
analysen. Denna preposition förekommer också i sin s-lösa variant. Dess subjekt är en sorts tomt sub-
jekt ”det”, ”det anbelangar” som i den meningen det förekom borde vara korreferent med huvudsatsen. 
Denna s-particip klarade alla tester utom variabel position samt positionsverb, men precis som sagts 
tidigare är en sådan mening, i det förra fallet, inte helt ogrammatisk. Det som gör detta ord till en av-
ledning är dels framför allt att den kan bytas ut mot en preposition utan någon egentlig betydelseför-
lust. När det kommer till kriteriet positionsverb blir en kombination av ”anbelangandes” och posi-
tionsverb semantiskt märklig., dels att det i likhet med andra grammatikaliserade s-participer sakna 
Denna s-particip förekom en gång i analysen. 
Hur siffrorna ska tolkas är en öppen fråga. Den låga siffran i 1999 kolumnen kan bero på samplingen. 

6.3.4.2 Bli -ndes 

Två förekomster av denna konstruktion togs med i analysen, trots att den kan anses som något annat 
än en konverbkonstruktion, då s-participen inte kan tas bort utan att meningen blir ogrammatisk. An-
ledningen till detta är att i den första förekomsten, ”Blir du där något boendes”, fick jag intrycket att 
”blir du där något” var en fullt grammatisk mening, vilket vid senare eftertanke inte förefaller helt vara 
fallet. Även i det andra fallet, ”här ska vi väl inte bli ståendes”, föreföll ett utelämnande av s-participen 
också vara grammatiskt, vilket förefaller ännu mer tveksamt vid en senare återblick. Trots att dessa 
exempel togs med i analysen är dessa s-participer definitivt inte konverb då de inte är adjunkter. 

6.3.4.3 Ha -ndes 

Denna konstruktion förekom sju gånger i analysen. Att klassificera s-participen i denna konstruktion 
som ett konverb är problematiskt. Om man ser på tabell 4, ser man att denna konstruktion inte klarat 
testet Variabel position, exempelvis. Att de inte klarade det testet fastslogs med tanke på att när denna 
konstruktion används i vanligt tal, är det sällan som s-participen förekommer framför ”ha”. Det kanske 
inte är helt ogrammatiskt, men med tanke på att det verkar finnas restriktioner för hur s-participen för-
håller sig till det finita verbet i denna konstruktion i jämförelse med andra konstruktioner, är det oklart 
om s-participen är underordnad adverbiellt. Dessutom, i denna studie är det skönlitterär prosa som 
studeras. I detta urval var de två vanligaste konstruktionerna med ”ha -ndes” antingen att ”ha” ett visst 
ting ”ståendes/sittandes/liggandes”, exempelvis ”ha lite kaffe liggandes”, ”ha dörren ståendes öppen” - 
eller att ha någonting animat, t ex en person, ”gåendes”, exempelvis ”som äntligen ska ha oteringen 
gåendes här”. I samtliga fall av den konstruktion var det direkta objektet kontrollören till s-participens 
subjekt. 
Konstruktionen klarade inte heller de andra underordningstesterna, fokusabilitet och fråga, och därför 
är det nog inte adverbiellt underordnat. 
Inte bara intuitivt, utan inte heller i analysen, återfanns en s-particip som föregick ”ha”. På grund av att 
en sådan ordföljd varken förekom i sökningarna eller är särskilt vanligt i talspråk utifrån en intuitiv 
synvinkel, kan man ifrågasätta om s-participen i den konstellationen fungerar som ett konverb. 
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När det kommer till att besvara forskningsfrågan angående avledning kan man utifrån resultaten dra 
slutsatsen att s-participen i denna konstruktion är en böjning, och används antingen med positionsverb 
(”stå, sitta” etc.) eller rörelseverb (”gå” etc.). ”ha” med positionsverb förekom fyra gånger i analysen, 
resten av gångerna med rörelseverb. Något som styrker påståendet att s-participen är en böjning i de 
nämnda fallen är att den s-lösa varianten också kan användas. 
De övriga tester som har med underordning att göra klarar inte denna konstruktion, vilket stärker in-
trycket att denna s-particip inte är adverbiellt underordnad. 

6.3.4.4 Komma -ndes 

Konstruktionen ”komma -ndes” förekom i 12 av 50 meningar i analysen. Konstruktionen i sig ger ing-
en antydning om ifall s-participen i den är en avledning eller böjning, eftersom ordet ”komma” kan 
kombineras lika gärna med en s-particip som är en avledning ”komma oförvarandes”, som med en s-
particip som är en böjning ”komma gåendes”.  
De tester denna konstruktion inte klarade var: Variabel position, fokusabilitet och fråga, med andra 
ord, underordningstesterna. Betyder det att s-participen inte är adverbiellt underordnad? Antagligen 
inte. Det de här testerna visade är vad som intuitivt lät som ett troligt yttrande i modern svenska. Det 
vägdes också in hur denna konstruktion brukar se ut; en tillämpning av dessa kriterier kanske inte 
skulle resultera i helt ogrammatiska meningar, men de är inte sådana som förekommer i vanligt tal- 
och skriftspråk. 

6.3.4.5 Oförvarandes  

”Oförvarandes” förekom 1 av 50 gånger i analysen. Huruvida det är ett konverb diskuterades i Resul-
tatdelen, där det fastslogs att det är ett stelnat uttryck. Detta räcker för att konstatera att det är en av-
ledning. 
Detta ord klarade inte samma tester som ovan, och av samma anledningar. 

6.3.4.6 Oköpandes 

”Oköpandes” förekom 1 av 50 gånger i analysen. Precis som övriga s-participer med negering (”o-”) 
kan det betraktas som en avledning. 
Detta ord klarade inte samma tester som ovan, och av samma anledningar. 

6.3.4.7 Olovandes 

”Olovandes” förekom i 2 av 50 meningar i analysen. Huruvida det är ett konverb har redan diskuterats, 
där det fastslogs att det är ett stelnat uttryck och är ganska avlägset kopplat till ordet ”lova”. Detta räc-
ker för att konstatera att det är en avledning. 
Det klarade inte testerna fokusabilitet, argument och positionsverb. Utökningen med argument har att 
göra med att ordet har sina kontrollörer i den överordnade meningen. Positionsverb, ”sitta olovandes”, 
låter pragmatiskt speciellt men är inte omöjligt. Fokusabilitet klarar det inte, men det beror på att det 
låter semantiskt märkligt. 

6.3.4.8 Undantagandes 

Ordet ”undantagandes”, som förekom 13 gånger (26%), fungerar som en preposition och är mycket 
vanligare i ”Äldre svenska romaner” än i de andra subkorpora, vilket nedanstående tabell visar. Denna 
tabell finns med för att exemplifiera hur ett enskilt ord har förändrat sin frekvens genom de olika sub-
korpora.  

Tabell 11: visar andelen för ordet ”undantagandes” i varje subkorpora i studien. 
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När det kommer till att avgöra huruvida ordet är en avledning eller böjning, kan argumenten se ut så 
här. Det kan hävdas att ”undantagandes” har kvar verbets inre syntax (Ylikoski 2003:189), dvs den har 
objekt i meningen (korpus: ”Äldre svenska romaner”): 
(76) ”Jag antar att det blir det minsta möjliga undantagandes bröllopsbesvärligheter och föräldraväl-
signelser.” 
Detta kan man emellertid ifrågasätta med följande mening (korpus: ”Äldre svenska romaner”): 
(19) ”Undantagandes vi två och våra aktningsvärda släktingar är människor dumma.” 
Om objektet till ”undantagandes” verkligen var ett direkt objekt, skulle det inte få subjektsformen 
”vi”. Däremot kan ”vi” förklaras med att denna mening är talspråklig. Och med tanke på det är det ett 
objekt. Dess externa syntax (Ylikoski 2003:189) visar att det fungerar som ett adverbial eller en pre-
positionsfras. Semantiskt har det blekts eftersom det är nästan synonymt med prepositionen 
”förutom”, åtminstone i meningen (70). S-formen är dessutom den föredragna varianten framför den s-
lösa (”undantagande”) i denna studie.  
Argumenten för att det är en avledning är följande: ”undantagandes” blev en preposition, och det var 
s-formen som användes. Dessutom, när ordet används är det inte ordet ”undantaga” som böjs med 
”ndes”-suffixet, utan hela ordet används som en enhet. Detta kan vara det starkaste argumentet för att 
det är en avledning. För det andra kan det, vilket nämndes i bakgrunden, bytas ut mot en preposition. 
Detta ord klarade inte fokusabilitet och positionsverb. Ordet kräver ett objekt, och i det senare fallet 
måste det finnas ett sådant, och då klarar det testet. Tillämning av fokusabilitet låter märkligt. 

6.3.4.9 (Väl) förståendes 

Detta är ett uttryck som inte är vanligt i modernt språk och därför saknas intuitioner för att säga något 
bestämt om det. Det förekom nio gånger i analysen (varav ”förståendes” ensamt en gång). Dess sub-
jekt är talaren/lyssnaren och alltså delas det inte med någon av det finita verbets argument. Därmed 
kan man också säga att det saknar ett subjekt precis som de grammatikaliserade varianterna av kon-
verb (som ”undantagandes” och ”anbelangandes”) (Haspelmath 1995:38). Att dess subjekt alltid är 
talaren eller lyssnaren är svårt att säga med säkerhet eftersom det kan ha haft en betydelse som inte 
framgår av sig själv. 
Detta ord klarade inte testerna fokusabilitet, fråga och positionsverb. Som har sagts tidigare rörde det 
sig om att dessa modifikationer gjorde meningen märklig men inte helt ogrammatisk. 

6.3.5 Mer om satskedjekonstruktionen 

För att återigen diskutera satskedjekonstruktionen som nämndes i Inledningen (8), ser man att denna 
mening på svenska också enbart innehålla finita verb, som nämnts. Den visar hur konverb i ett språk 
kan motsvaras av finita verb i ett annat. En analys av svenska skulle kunna vara att det finita verbet 
också är ett konverb. Problemet är att det skulle ge en krånglig representation av språket, om satsde-
larna ska visas i ett syntaxträd exempelvis, där det finita verbet ibland fungerar som ett finit verb och 
ibland som ett konverb. Att se s-participen som den enda konverbformen i svenska blir då fel, om man 
tänker sig att också det finita verbet ibland fungerar som ett konverb. Även kortare konstruktioner kan 
få en sådan översättning, som (74) (från koreanska, Haspelmath 1995:2, min översättning): 
(77)  Achim   mek-ko   hakkyo  ey  kassey  yo. 

KORPUS
Äldre 
svenska 
romaner

August 
Strindber
g

Bonniers-
romaner I 
(1976–77)

Bonniers-
romaner II 
1981

Norstedts-
romaner 
(1999)

”undantagandes
” 30 7 0 2 3

Totalt antal s-
participer 109 63 34 71 7
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  Frukost  äta-CONV skola   till  gick   PT 
  ’Jag åt frukost och gick till skolan.’ 
Denna mening visar att en mening endast innehållande en konverbsats också fungerar som en med 
flera, och får därför sägas vara lik den längre varianten som kallas satskedjekonstruktion (Haspelmath 
1995: 7-8). En egenskap hos den konstruktionen tycks vara att verbhändelserna äger rum efter varand-
ra, vilket kanske föranleder översättningen med finita verb. Detta visar att mappningen mellan kon-
verb i ett språk och konverb i ett annat inte behöver stämma överens. Denna sorts konverb är inte ad-
verbial (Haspelmath 1995: 8) men räknas ändå som ett. Visserligen skulle den kortare varianten här 
kunna översättas med s-particip, som i ’Ätandes frukost gick jag till skolan’, vilket enligt min intuition 
skulle kunna förekomma. Men när det kommer till den varianten med flera konverb, är det inte troligt i 
svenska.  
Denna jämförelse liknar den som nämndes ovan, med meningen (11), i Bakgrunden under rubriken 
3.5.3 ” S-participens koppling till satskedjekonstruktionen”, men här sker jämförelsen med ett språk 
som definitivt har konverb (Haspelmath 1995:2). 

6.3.6 S-participens icke-finithet 

En sak som diskuterades i inledningen var huruvida s-participen ska betraktas som icke-finit, vilket är 
ett krav för konverb enligt Haspelmaths definition (1995:4-7). Där konstaterades det endast att dess 
icke-finithet kan diskuteras. Kan några av resultaten ge ytterligare svar på den frågan? Enligt Willis 
(2007:316), , har språket Darma konverb, men de är inte icke-finita, utan har en temporal betydelse, 
precis som finita verb har. En annan fråga som är kopplat till icke-finitheten är huruvida konverbet kan 
utgöra huvudet i huvudsatser vilket är fallet i vissa språk (Taylor 2006:416). Det är inte fallet med s-
partiicpen. Icke-finitheten sades slutligen förekomma på ett spektrum (Bickel 1993:384).  
En uppfattning är att s-participen får sitt tempus av det finita verbet, exempelvis i följande mening 
(korpus: ”Äldre svenska romaner”): 
(72) ”Barnflickan har låtit henne komma ner i köket olovandes” 
Tillåtelsen att gå ner till köket är i denna mening något som getts i det förflutna och något som gäller 
för tiden då händelsen att ”låta henne komma ner i köket” äger rum.  
Följande mening är ett exempel på konstruktionen ”komma -ndes” (korpus: ”Äldre svenska 
romaner”).  
(78) ”Ibland kommer stora händer farandes ner över dem” 
Eftersom ”farandes” är kopplat till det finita verbet, kan det sägas kopiera det verbets TAM-specifika-
tioner: i det här fallet tempus presens, aspekt något som sker ”ibland”, och modus indikativ. 
Både utifrån exempelmeningarna och rent intuitivt är det svårt att avgöra om s-participen helt saknar 
TAM-specifikationer, något som visserligen sällan är fallet enligt Haspelmath (1995:5): de flesta verb-
böjningar har lite finithet.  

6.3.7 Förutsatt att vissa kriterier ignoreras, har svenskan fler konverb? 

Som man såg under rubriken 6.3.4, Forskningsfråga 3: Vilka s-participer är avledningar och vilka är 
böjningar, var det vissa s-participer som klarade nästan alla tester utom några få, däribland ”undanta-
gandes”, som inte klarade fokusabilitet och positionsverb, eller ”(väl) förståendes” som inte klarade 
fokusabilitet, fråga och positionsverb. Denna omständighet leder till frågan: om några av kriterierna 
ignoreras, kan även dessa ord ses som konverb. I fallet med de här två orden är det något eller några av 
underordningstesterna som inte klarades, en beståndsdel av Haspelmaths definition av konverb 
(1995:3). Behövs de kriterierna för att ett ord ska ses som ett konverb? Enligt min mening är under-
ordningskriterierna viktiga, men ett brott mot dem resulterade inte alltid i helt ogrammatiska meningar, 
snarare grammatiskt märkliga. I fallet med ”undantagandes” såg tillämpningen av fokusabilitet ut som 
följer: 
(Ursprungsmening) 
(19) ”Undantagandes vi två och våra aktningsvärda släktingar är människor dumma.” 
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(Fokusabilitet) 
(79) *”Till och med undantagandes vi två och våra aktningsvärda släktingar är människor dumma.” 
Denna mening är semantiskt orimlig. Dessa underordningstester tycks ändå ha en poäng, och kan visa 
på fall där något inte är helt konverb-aktigt. 
När det kommer till kriteriet ”positionsverb” klarade ”undantagandes” inte det. Hur det kriteriet ska 
tillämpas i det fallet är inte självklart. En tillämpning skulle kunna se ut så här: 
(80) ”Undantagandes vi två och våra aktningsvärda släktingar stod alla människor.” 
Frågan är om det verkligen är en tillämpning av detta kriterium. Hur som helst är det ett underord-
ningstest som detta ord inte klarar. 
När det kommer till ”väl förståendes” var det fler tester som det ordet inte klarade, och det blir för 
långt att gå igenom alla tester här. Det som kan konstateras i fallet med båda de orden är att underord-
ningstesterna är viktiga, och ett brott mot dem kan innebära att ett ord inte är ett konverb. 

6.3.8 Semantisk analys 

För att återknyta till klassificeringen av adverbial, som nämndes i inledningen, kan de godkända me-
ningarna (49) och (50) klassificeras som ”attendant circumstance” eller beledsagande omständighet, 
vilket König beskriver som två handlingar som sker parallellt (1995:65). När det kommer till de andra 
resultaten, är inte alla s-participer adverbial. Till exempel bland de många meningarna med formen ”ha 
liggandes/sittandes/ståendes” kan s-participen utelämnas, men de klarar inte underordningstesterna, till 
exempel ”variabel position” (”ståendes ha” etc.). När det kommer till ”komma gåendes” vilket före-
kom 12 gånger, får ”gåendes” nog ses som sättsadverbial. ”Undantagandes” är nog ett villkor (”om 
man undantar”). ”väl förståendes” kanske kan klassas som satsadverbial, medan ”anbelangandes” i 
meningen (korpus: ”Äldre svenska romaner”): 
(81) ”Hans rykte var sådant att själve arkiater Schulzenheim skall ha konsulterat honom anbelangan-
des en hög persons hälsa.” 
kan bytas ut mot ”rörande/gällande” etc. ”Olovandes” borde ses som adversativt, och ”oförvarandes” 
som motsvarande en prepositionsfras med ”utan”. Det gäller också för ”oköpandes”.  ”bli ståendes” 
etc. klarar inte alltid ”fritt adverbial”-testet, vilket gör det till något annat än ett adverbial. 

6.3.9 Framtida forskning 

Flera frågor för framtida forskning har dykt upp. Den mest framträdande frågan under arbetet har varit 
skillnaden mellan s-participen och den s-lösa, vilket kan utforskas vidare. En annan sak som kan ut-
forskas är: Den engelska konverbformen, ing-formen (Kortmann 1995:189), består av endast en sta-
velse precis som konverbformen i kumykiska (10) och därför finns det en likhet mellan engelska och 
de altaiska språken, en likhet som inte har utretts i detta arbete. En ytterligare fråga är om skillnaden 
mellan engelska och svenska beror på att det finns två ibland utbytbara former i svenska och en form i 
engelska. För att återgå till den första frågan kan följande diskuteras: Hur förhåller sig den s-lösas fre-
kvens jämfört med s-participens? 
Dessa resultat skulle kunna användas för att se hur svenska har förändrats under de senaste 170 åren. 
De kan också användas för att dra slutsatser om s-participens frekvens och användning, samt ge en 
bild av hur svenska förhåller sig till andra språk med konverb. Denna sorts studie lämpar sig bra för att 
användas på andra ordformer också. 

6.4 Etikdiskussion 
Det har inte uppstått några problem med etik under studien. 
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7 Slutsatser 
Tabell 12: visar antalet s-particip per subkorpus och antalet tokens. ”Äldre svenska romaner” 
och ”Strindberg” har slagits ihop. 

Som resultaten visar finns det inte någon tydligt fallandet trend sendan den första subkorporans tidspe-
riod. Bland annat visar den högre siffran under 80-81 det, och för det andra kan den låga siffran under 
99 vara en tillfällighet. Däremot kan man se i träffarna att vissa s-participer inte förekommer i de sena-
re verken, exempelvis ”sägandes” när det uttrycker beledsagande omständighet och satsadverbial som 
”väl förståendes”. 
Ett χ2-test gav resultatet 54,28221 med en frihetsgrad. Då det kritiska värdet är vid 3,84 för 95% är 
siffran signifikant. Detta visar att det finns en skillnad mellan korpora, men inte att det nödvändigtvis 
är en ständigt nedgående trend. 
En av s-participerna som klarade samtliga konverb-tester var ”inandnandes” i meningen:  
(39) ”Där han långsamt körde fram , njutningsfullt inandandes röken från cigarretten , kretsade hans 
tankar med samma jämna dunk som bilens motor omkring hans senaste fall , som lyckats otroligt bra , 
tack vare hans egen skicklighet.”  
En mening till klarade testerna; i övrigt var det ganska blandat vilka meningar som klarade vilka tester.  
Utav de s-participer i analysen som inte klarade samtliga kriterier antogs vissa vara avledningar. Det 
gällde exempelvis ”oförvarandes” som är adverb-likt, och ”undantagandes”, som är i stort sett en pre-
position. 
En till slutsats angående svenska s-participer är att de inte används i översättningar där andra språk 
använder konverb för att uttrycka clause-chaining eller satskedjekonstruktion (10). Om den används är 
det då det inte finns särskilt många s-particip-satser, som exempelvis i exempel (12). Istället används 
det finita verbet i svenska. 
En annan slutsats r att s-participen kanske har lite finithet, precis som är fallet många gånger enligt 
Haspelmath (1995:5). Det är också i enlighet med Bickels (1993:384) konstaterande att konverbens 
icke-fintihet är på ett kontinuum.  
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Bilaga A 
Nedan återfinns de typer av tokens som hittades i ”Bonniersromaner 1980-81”. För varje s-particip 
anges det huvudord det hör till. 
Tabell 13: visar förekomster av typen ”komma -ndes” 

Tabell 14: visar s-participer av typen ”Beledsagande omständighet”  

Huvudord s-particip antal

Komma Dragandes 5

Komma Hemdragandes 2

Komma Ridandes 3

Komma Klängandes 1

Komma Färdandes 1

Komma Glidandes 1

Komma Stånkandes 1

Komma Singlandes 1

Komma Hemskickandes 1

Komma Traskandes 1

Komma Inflyttandes 1

Komma Resandes 1

Komma Sättandes 3

Komma Körandes 1

Komma Strykandes 1

Komma Flygandes 1

Huvudord s-particip antal

Befinner sig Ståendes 1

Föreställa mig Begåendes 1

Är det en buse Gåendes 1

Tar Gåendes 1

Gå Leandes 1

Ha det kvar Svettandes 1

Gästade Läsandes 1
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Tabell 15: visar s-participer av övrig typ. 

Tabell 16: s-participer av typen ”bli -ndes” och ”ha -ndes”. 

Gästade Snusandes 1

Skillrar sig Skyandes 1

Vad gör du Snokandes 1

Var <s-particip> 
full Gäspandes 1

- Blåsandes 1

Låg Vettandes 1

La sig Tänkandes 1

Tänkte Sittandes 1

Sittandes Drickandes 1

For Efterlämnandes 1

- Sittandes 1

Skålar Anandes 1

Gör Vetandes 1

Huvudord s-particip antal

- Oförhappandes 9

- Oförvarandes 2

- Olovandes 5

- Ovetandes 6

- Undantagandes 2

Huvudord s-particip antal

Bli Ståendes 1

Bli Sittandes 2

Bli Liggandes 1

Bli Stannandes 1

Ha Boendes 1

"35



Förkortningar 
ABL kasus ablativ 

ACC kasus ackusativ 

CAUS kausativ 

CONV konverb 

DAT kasus dativ 

DUR  durativ 

FUT  futurum 

GEN kasus genitiv 

ILL  illativ 

NEG  negerare 

PAST tempus dåtid 

PL  plural 

POSS possessiv 

PRES presens 

PRF perfekt 

PT  partikel 

PTCPL particip 

SG  singular 

TOP topik 
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