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Kontrastiv språkforskning på översättnings-
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This article is an investigation into the use of the present participle in Swedish and French, carried
out within the theoretical framework of contrastive linguistics and based on a corpus consisting of
texts of fictional prose in the original Swedish and in French translation.
 In two introductory sections preceding the analytic part of the article the development of con-
trastive linguistics in the 20th century is outlined and the relation in which this discipline stands to
translation studies is briefly accounted for. This section also discusses at some length the meth-
odological aspects of “translational contrastive analysis” as applied in the present study.
 The analysis shows that the French present participle, while being more frequent than the
Swedish one in absolute terms, is functionally more restricted since it occurs almost exclusively as
a predicate. The Swedish present participle, on the other hand, although rare in the predicative
function, is characterized by its wide range of uses other than the “verbal” one: nominal, adnomi-
nal, adverbal, adjectival, adverbial.
 The chief difference between the Swedish and the French present participle is thus fundamen-
tally one of syntactic distribution.
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1. Kontrastiv lingvistik
Att jämföra språk har i alla tider sysselsatt språkforskare och även andra med
intresse för språk. Språkjämförelserna intog en viktig plats redan i den 1660 ut-
givna Port-Royal-grammatiken när man ville »utröna orsakerna till vissa före-
teelser som antingen är gemensamma för alla språk eller specifika för några av
dem» (Arnauld & Lancelot 1969 [1660] s. 3)1 och därmed leda i bevis att det
Jag vill tacka tre anonyma referenter för värdefulla synpunkter på en tidigare version av denna artikel.
1 Alla översättningar till svenska av franska citat – med eller utan angivande av originalcitatet – är
artikelförfattarens.
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mänskliga språket vilar på logisk grund och i kraft därav är att betrakta som i
hög grad universellt.

Det var emellertid först i 1800-talets s.k. historisk-komparativa språkforsk-
ning som jämförelserna fick strikt vetenskaplig karaktär, genom ett systema-
tiskt studium – framför allt på fonologins område – av de enskilda språkens ut-
veckling i syfte att fastställa eventuellt gemensamt ursprung och därigenom
upprätta släktskapsförhållanden dem emellan.

Efter strukturalismens genombrott i början av 1900-talet kom det språkjäm-
förande perspektivet inte att inta någon framträdande plats inom språkforsk-
ningen förrän i slutet av 50-talet, närmare bestämt 1957 då Robert Lado publi-
cerade sin Linguistics across Cultures, som kan sägas ha lagt grunden till den
språkvetenskapliga disciplin som idag benämns kontrastiv lingvistik eller kon-
trastiv språkvetenskap. Lados huvudtanke var att man genom att i en inlär-
ningssituation systematiskt jämföra förstaspråkets och andraspråkets – Lado
talar om ’modersmål’ (»native language») och ’främmande språk’ (»foreign
language») – egenskaper på ett antal områden (grammatik, skrift, kultur m.fl.)
skulle kunna bidra till en bättre förståelse av den process varigenom den en-
språkiga talaren blir tvåspråkig, dvs. hans/hennes »bilingualisation» (James
1980 s. 8). Den kontrastiva lingvistiken har alltså sina rötter i språkinlärnings-
forskning, men resultaten från den jämförande språkanalysen avsåg också att
förse språkdidaktiken – t.ex. översättningsundervisningen – med värdefulla
verktyg. Kontrastiv lingvistik kom på så sätt att under en tid betraktas som en
gren av den tillämpade språkvetenskapen. Så är uttryckligen fallet ännu i Carl
James bok Contrastive Analysis från 1980.

Det var först under 80-talet som man på allvar började utveckla teorier och
metoder för det kontrastiva studiet av språk som ett sätt att vinna kunskap om
de i jämförelsen inbegripna språken som sådana och det var inte förrän under
senare delen av 90-talet som denna utveckling hade nått en punkt där den kon-
trastiva lingvistiken kunde sägas ha upphöjts till rangen av språkvetenskaplig
disciplin i sin egen rätt, en rang som bl.a. manifesterats genom existensen av en
internationell tidskrift med specifik inriktning på kontrastiv lingvistik, den se-
dan 1999 utgivna Languages in Contrast (John Benjamins Publishing Com-
pany).

Föremålet för den kontrastiva lingvistiken är det vetenskapliga studiet av
språk i dessas egenskap av oberoende, internt strukturerade system. Den kon-
trastiva analysen kan emellertid ha olika fokusering beroende på syfte. Den kan
vara:
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1. karakteriserande
2. differentierande
3. identifierande.

I det första fallet utgör ett av de i analysen inbegripna språken vad man kan
kalla objektspråk och analysen syftar till att karakterisera detta språk – i dess
helhet eller med avseende på språkspecifika företeelser – genom att kontrastera
det mot ett eller flera strukturellt mer eller mindre avvikande språk. Ett bra ex-
empel på en sådan analys – ur ett synkroniskt såväl som diakroniskt perspektiv
– är Harris 1978, vars objektspråk är franskan och där övriga romanska språk
spelar rollen av kontrasterande språk.

I det andra fallet är båda/alla språken kontrastspråk och analysen syftar till
att utifrån en gemensam jämförelsebas – ett »tertium comparationis» (se Nor-
mann Jørgensen 1982) – blottlägga och i möjligaste mån förklara skillnader
som har sin grund i egenskaper med strukturinherent status i de aktuella språ-
ken. Exempel på analyser av detta slag är Vinay & Darbelnet 1977 [1958],2
Guillemin-Flescher 1981, Salkoff 1999 och Eriksson 1997, de tre förstnämnda
med fokus på strukturella skillnader mellan engelskan och franskan, den sist-
nämnda mellan svenskan och franskan.

I det tredje – och i kontrastiv lingvistik föga uppmärksammade – fallet är
syftet att i något av de jämförda språken analysera språkspecifika egenskaper
som endast en kontrastiv analys gör det möjligt att identifiera. Ett slående ex-
empel på en sådan egenskap i franskan utgörs av det fenomen som de
fransk-kanadensiska »kontrastivisterna» Vinay och Darbelnet (1977) be-
nämnt étoffement (’utfyllnad’), vilket i det mest karakteristiska fallet består i
att strukturellt upplösa nominalfraser genom ett verbalt inskott före en se-
mantiskt tung preposition (oftast ingående i en fras uttryckande lokalisering
i tid/rum) i attributiv funktion: les livres posés sur la table. Betydelsen av
detta fenomen för den franska nominalfrasens konstitution och kohesion blir
uppenbar först då man på denna punkt konfronterar franskan med andra i
strukturellt avseende relativt avvikande språk. Det visar sig då t.ex. att ger-
manska språk som svenska och engelska inte känner behov av en motsva-
rande kohesionell upplösning (böckerna på bordet, the books on the table),
vilken i detta fall visserligen är fakultativ (les livres sur la table) men likväl
2 I sin klassiska bok från 1958 säger sig Vinay och Darbelnet bedriva ’komparerad stilistik’ (»sty-
listique comparée»), men det som primärt avhandlas i boken är de facto systembundna skillnader
mellan franskan och engelskan, fr.a. på det grammatiska och det lexikala planet. Det rör sig således
inte om stilistiska skillnader som utslag av översättningsnormer och -strategier.
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syntaktiskt – snarare än stilistiskt – betingad, detta i kraft av sin systematiska
tillämpning. Nominalfrasupplösningens mekanismer analyseras i bl.a. Danell
1974 och Eriksson 1980, 1993.

2. Kontrastiv språkvetenskap vs översättningsvetenskap
En annan förhållandevis ny språkvetenskaplig disciplin som lätt associerar till
den kontrastiva språkvetenskapen och som i likhet med denna idag uppvisar
stor spridning och vitalitet är översättningsvetenskapen (se Ingo 1991, 2011),
vilken på engelska benämns translation studies (se t.ex. Munday 2012) och på
franska numera traductologie (se t.ex. Guidère 2008). I båda fallen handlar det
i vid bemärkelse om att jämföra språk, eftersom ofrånkomligen varje språkjäm-
förelse implicit innehåller ett översättningselement och eftersom omvänt varje
översättningsanalys förutsätter att man kontrasterar utsagor i originalspråket
mot de innehållsmässigt och stilmässigt motsvarande utsagorna i översätt-
ningsspråket. Men under det att man inom kontrastiv lingvistik analyserar
språk i deras egenskap av strukturerade system, så analyserar man inom över-
sättningsvetenskapen överföringen av texter från ett språk till ett annat, an-
tingen med fokus på denna överföring som sådan, dvs. på översättningen som
process, eller med utgångspunkt i det konkreta resultatet av överföringen, dvs.
i översättningen som produkt. Man skiljer alltså mellan processinriktad och
produktinriktad översättningsforskning.

Kontrastiv språkvetenskap och översättningsvetenskap är således två funda-
mentalt olika discipliner, eftersom kontrastiv forskning sysslar med språkliga
företeelser som utslag av la langue, medan översättningsforskningen är inrik-
tad på studiet av dessa företeelser som utslag av la parole. Å andra sidan är det
klart att de båda disciplinerna, i kraft av sitt gemensamma »översättningsele-
ment», uppvisar en viss affinitet. Man kan kanske därför säga att skillnaden
dem emellan i första hand är en grad- och perspektivskillnad, på grund av den
kontrastiva språkvetenskapens generaliserande och översättningsvetenskapens
snarare partikulariserande teoretiska ansats.

Det är därför inte att förvåna sig över att forskare – främst översättningsfors-
kare – framfört önskemål om ett närmande mellan de båda discplinerna, med
hänvisning till de inslag som förenar dem:

It is sometimes suggested that whereas translation is concerned with communi-
cation via texts, i.e. particular instances of language use in particular situations,
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as parole, the focus of Contrastive Analysis is on differences and similarities be-
tween language systems, between grammars, language as langue […] However,
this difference in view-point is becoming increasingly blurred. Both translation
theorists and contrastivists have extended their focus of attention towards each
other, and some scholars have openly sought to establish conceptual bridges be-
tween the two disciplines. (Chesterman 1998 s. 2728)

Samtidigt som det är lätt att hålla med om nyttan av ett dylikt interdisciplinärt
närmande, är det viktigt att framhålla allt som skiljer kontrastiv språkvetenskap
från översättningsvetenskap med avseende på mål och metoder. Faktum är att
översättningsanalys – dvs. jämförande analys av original- och översättnings-
text – för kontrastivisten och traduktologen innebär fundamentalt olika saker.
Den förres primära uppgift är att identifiera skillnader – och likheter – mellan
de båda texterna som har sin grund i strukturinherenta egenskaper i de språk
som texterna är avfattade på. Kontrastivisten sysslar alltså med de egenskaper
i språket som är beroende av den språkliga kompetens som aktiveras när vi ut-
trycker oss – muntligt eller skriftligt – på vårt modersmål. På så sätt kommer
en jämförande analys av text i original och i översättning att utgöra en metod
bland andra för att komma åt dessa, och endast dessa, egenskaper, men den ut-
gör inte ett mål i sig. Vinay och Darbelnet (1977 s. 25) talar om översättnings-
analysen som en ’undersökningsmetod’ (»procédé d’investigation»), ett tillvä-
gagångssätt för att uppnå målet, nämligen beskrivningen av ett språk och de re-
lationer som detta upprätthåller med andra språk med avseende på system-
bundna egenskaper. Det följer av detta att kontrastivisten i möjligaste mån
måste söka neutralisera den enskilda översättarens roll i översättningsproces-
sen. Det som intresserar honom/henne är vad som händer i denna process i lju-
set av att han/hon är infödd talare av ett givet språk. Det är detta Vinay och Dar-
belnet (1977 s. 31) avser när de betecknar vissa översättningsbeslut som servi-
tudes eftersom de är ’påtvingade av språket’ (»imposées par la langue»), detta
i motsats till les options, en term med vilken de avser de individuella val som
översättaren gör inom ramen för de gränser som översättningsspråket sätter för
hans/hennes beslutsfattande i översättningsprocessen. Distinktionen mellan
servitudes och options påminner om den som de svenska nordisterna Lars Wol-
lin (1981) och Christer Platzack (1983) gjort mellan betingade operationer och
spontana operationer i syfte att karakterisera de två typer av åtgärder som
översättningsprocessen ställer översättaren inför.

Översättningsforskarens uppgift är en helt annan. Föremålet för hans/hennes
arbete är översättningsprocessen i dess egenskap av process och den roll som
den enskilda översättaren spelar i denna process. Det handlar för översättnings-
forskaren inte om att analysera de i översättningsprocessen involverade språ-
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ken i sig själva utan att lägga tonvikten på olika aspekter av den process var-
igenom en text överförs från ett språk till ett annat och av resultatet av denna
process (Lindquist 1989 s. 25). I stället för att söka neutralisera den individu-
ella översättarens roll i översättningsprocessen ligger översättningsforskarens
fokus just på denna roll. Frågeställningar som ligger inom ramen för översätt-
ningsforskningen kan exempelvis vara att analysera specifika översättnings-
problem (dialekt, slang, idiom, metaforik osv.), att bedriva översättningskritik
(eng. translation quality assessment, fr. évaluation des traductions; se t.ex.
Larose 1992, Heldner 2008), att analysera hur översättarstil förhåller sig till
författarstil (Eriksson 2002), att jämföra översättare med avseende på allmän
översättarprofil (se t.ex. Gullin 1999); att analysera fenomenet översättnings-
språk (Gellerstam 1986, 1996; jfr nedan), att analysera fenomenet litterär ny-
översättning utifrån ett komparativt studium av två eller flera översättningar till
ett givet språk av en och samma litterära text (se t.ex. Tegelberg 2011, Eriksson
2012) eller att analysera översättningsprocessen utifrån s.k. ’tänk-högt-proto-
koll’ (»Think-Aloud Protocols»; se t.ex. Jonasson 1998). Som synes, tillhör
flera av de givna exemplen den del av översättningsforskningen som specifikt
sysslar med översättningsanalys av litterär text. Det är ganska naturligt att
denna forskning, i förhållande till den fackspråksorienterade, har en mer uttalat
tvärvetenskaplig karaktär, med nära koppling till litteraturvetenskap och stilis-
tik, till etik och estetik, till sociologi och psykologi.

Dagens kontrastiva språkforskning kännetecknas av en klar tendens att be-
driva kontrastiv analys med utgångspunkt i material hämtat från texter i origi-
nal och i översättning. Detta tillvägagångssätt drar framför allt nytta av den un-
der senare år i snabb takt ökande tillgången på elektroniska bidirektionella
översättningskorpusar, i synnerhet s.k. parallellkorpusar, vars användning –
ofta i kombination med s.k. komparabla korpusar (se Kortteinen 2008, Ramnäs
2008, Johansson 2007) – kan sägas ha lett fram till uppkomsten av en i stora
delar ny metodologi, i vilken begreppet korrespondens delvis har kommit att
ersätta ekvivalens som utgångspunkt för formuleringen av den kontrastiva ana-
lysens »tertium comparationis».

Faktum är emellertid att det ännu idag är kontroversiellt att bedriva kontras-
tiv analys baserad på översättningsanalytisk metodik. Det man framför allt fö-
rebrår denna är originaltextens »styrande effekt» (Andersson 1992 s. 11) på
översättningen, dvs. den påverkan genom interferens från källspråket som
varje översättare omedvetet är utsatt för i översättningsprocessen och som man
anser så stark att den gör det omöjligt att i översättningstexten upprätthålla dis-
tinktionen mellan det som troget representerar strukturella drag i målspråket
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och det som snarare återspeglar drag som är karakteristiska för källspråket.
Dessa senare förmodas översättaren införa omedvetet i översättningstexten
tack vare målspråkets strukturella flexibilitet, vilken alltså föranleder denne att
där återge strukturer som i grunden inte är målspråkets egna. Det är denna typ
av »språk» infiltrerat av främmande drag som bl.a. nordisten Martin Geller-
stam (1986, 1996) har kallat översättningsspråk eller translationese. Det finns
fog, menar han, för begreppet översättningssvenska, detta efter att genom ett
jämförande studium av litterär svensk text i original och i översättning ha kon-
staterat att originalsvenska på ett mycket påtagligt och systematiskt sätt skiljer
sig från översättningssvenska, framför allt lexikalt men också grammatiskt.
Lars Wollin har t.o.m. hävdat (1994) att svenskan, vars språkgemenskap om-
fattar ett förhållandevis litet antal modersmålstalare, delvis har blivit sådan den
strukturellt är idag genom påverkan av texter som översatts till svenska.

Interferensverkan har föranlett många kontrastivister att döma ut översätt-
ningsanalytisk metod som otillämplig och oacceptabel inom kontrastiv språk-
forskning (Lauridsen 1996 s. 67), medan andra uttrycker sig mera nyanserat i
denna fråga, t.ex. Stig Johansson, för vilken metoden är acceptabel under för-
utsättning att översättningskorpusen kompletteras av andra korpustyper i syfte
att minimera risken för interferensverkan (Johansson 1998 s. 6), och den
franska anglisten Jacqueline Guillemin-Flescher, som tillämpat metoden i sin
kontrastiva fransk–engelska syntax (1981) och som på annat håll (1992 förord)
poängterat att återkommande fenomen i översättningsverksamheten är syste-
matiserbara om undersökningen bygger på en »corpus important» (’omfattande
korpus’).

Jag delar Guillemin-Fleschers uppfattning beträffande möjligheten att syste-
matisera regelbundet återkommande översättningsoperationer på grundval av
en omfattande korpus. Jag tror också att dessa operationer i kraft av sin syste-
matik är kvantifierbara. Jag skulle t.o.m. vilja hävda att kvantifieringen är nöd-
vändig, därför att gränsen mellan de operationer som är resultat av översätta-
rens individuella, subjektiva val och dem som återspeglar faktiska språkskill-
nader endast kan fastställas i kvantitativa termer. Och likväl är denna gräns inte
absolut: det finns anledning att snarare tala om grader av strukturinherens, dvs.
att det finns en obestämd zon där det är svårt eller rentav omöjligt att avgöra
om en språklig förändring som uppträder i översättningsprocessen skall till-
skrivas översättarens inverkan eller ses som ett utslag av en reell skillnad mel-
lan de berörda språken. Hur som helst är gränsen – om en sådan existerar – en-
dast åtkomlig statistiskt. Med detta synsätt kan en översättningsåtgärd vara
strukturellt betingad utan att för den skull vara obligatorisk. Det kan räcka att
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den vidtas på ett så systematiskt sätt och av så många översättare att den på
dessa grunder kan tilldelas strukturinherent status i det aktuella målspråket. Av
detta skäl anser jag att dikotomiska distinktioner som servitudes vs options (Vi-
nay & Darbelnet 1977), transformations obligatoires vs transformations facul-
tatives (Chevalier & Delport 2006) och betingade operationer vs spontana
operationer (Wollin 1981, Platzack 1983) riskerar att ge en förenklad eller
rentav missvisande bild av vad man kan kalla ett språks strukturella identitet.

Ovan redovisade tankar kring översättningsanalysens användning i kontras-
tiv språkforskning har jag i Eriksson 1997 försökt tillämpa praktiskt på språk-
paret svenskafranska. Studien vilar på en översättningsanalytisk kvantitativ
metod som kan karakteriseras som pseudo-bidirektionell (jfr Nordström 1995),
varmed avses en differentierande studie med material hämtat från en omfat-
tande korpus (43 000 satser från 40 litterära verk) vars originaltext och över-
sättningstext också analyseras i motsatt riktning, dvs. med översättningstextens
språk som källspråk och originaltextens som målspråk, detta till skillnad från
den i egentlig mening bidirektionella metoden som arbetar med korpusar som
har originaltext på båda/alla de i undersökningen ingående språken (se Johans-
son 1998, 2007). Den pseudo-bidirektionella metoden är enligt min mening le-
gitim om syftet är att undersöka – vilket är fallet i Eriksson 1997 – de inblan-
dade språkens fundamentala meningsstruktur, dvs. hur ett språks meningar
byggs upp av fras-, sats- och nexuskonstituenter på ett sätt som är karakteris-
tiskt för detta språk, och förutsatt att undersökningen underställs kontroller (tre
till antalet i Eriksson 1997) i syfte att säkerställa dess statistiska validitet. I
Eriksson 1997 visas att svenskan är ett i hög grad satsorienterat språk, medan
franskan är ett utpräglat fras- och nexusorienterat språk – termen nexus här an-
vänd i dess inskränkta betydelse av grammatisk enhet med satsstatus men utan
predikat i form av ett finit verb (jfr Jespersen 1968, Eriksson 1993). Teoretiskt
vilar studien på begreppet strukturomvandling (= SO), inspirerat av det 1958
av Vinay och Darbelnet lanserade begreppet transposition (Vinay & Darbelnet
1977) (jfr Eriksson 2004), som i sin tur nära anknyter till Tesnières translation
(1959) och till Chomskys transformation (1965), med bl.a. den fundamentala
skillnaden, givetvis, att la transposition är interlingual, medan de båda senare
begreppen är intralinguala (jfr Jakobson 1959). De enskilda strukturomvand-
lingarna (drygt 10 000 till antalet i Eriksson 1997) kategoriseras i SO-typer,
vilka i kraft av sin frekvens och sin spridning i undersökningsmaterialet be-
döms ha strukturinherent status i målspråket.
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3. Presens particip
En grammatisk kategori vars användning uppvisar stora skillnader mellan
svenskan och franskan är presensparticipet, som i svenskan bildas med hjälp av
suffixen -ande och -ende och i franskan av suffixet -ant.

I en nyligen publicerad artikel (Halmøy 2013) som översättningsanalytiskt
kontrasterar det franska presensparticipet mot det svenska tar författaren bris-
ten på översättningsekvivalens i det egna undersökningsmaterialet till intäkt
för åsikten att presensparticipet är en föga homogen språklig kategori och att
det i franskan och i svenskan utgör två fundamentalt olika – och därmed ojäm-
förbara – storheter, i franskan ’en böjningsform av verbet’ (»une forme de
flexion du verbe»; s. 167), och därmed ’en enda grammatisk kategori’ (»une
catégorie grammaticale unique»), i svenskan däremot ’en blandning av flera
klasser av ord’ (»un amalgame de plusieurs classes de mots»; s. 167). Översätt-
ningsekvivalens upphöjs således till rangen av »tertium comparationis», till ett
kriterium på graden av språklig komparabilitet, och detta på grundval av en
pseudo-bidirektionell analys av fyra kapitel ur en modern fransk roman med
dess svenska översättning. Det är också sant att översättningsekvivalens i den
kontrastiva lingvistikens tidiga teoribildning fördes fram som ett lämpligt »ter-
tium comparationis» för kontrastiv språkanalys (så fr.a. i James 1980), men
denna uppfattning vann inte allmän acceptans bland forskarna, då man ansåg
att en analys vars syfte är att kontrastera olika språksystem mot varandra måste
också ha sin jämförelsebas i själva språksystemet, t.ex. i semantisk ekvivalens
på djupstrukturnivå (Krzeszowski 1990). 

Grunden för en kontrastiv studie av det här aktuella slaget – dess »tertium
comparationis» – kan således vara av semantisk natur: Det svenska såväl som
det franska presensparticipet har, under förutsättning att det är avlett ur ett
existerande verb − vilket inte är fallet med ord som främmande (SAG 2 s. 620)
eller enastående (Halmøy 2013 s. 166) − en mer eller mindre klart framträ-
dande »verbal» betydelse. SAG (2 s. 582) gör visserligen en klar distinktion
mellan presensparticip med verbal och med adjektivisk betydelse, men fram-
håller samtidigt att »[s]killnaden mellan verbal och adjektivisk betydelse är
ofta en gradskillnad». Varje presensparticip innehåller de facto oberoende av
funktion (även predikativ: Beslutet var överraskande > ’Beslutet överraskade’)
ett minimum av verbal »valör». Man kan med fog säga, anser jag, att presens-
participets hela »raison d’être», i kraft av denna »valör», ligger i dess satsför-
kortande uppgift:
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(1) En fet, mjällvit mjölkerska reste sig utmanande vaggande (Ivar Lo-Johansson) 
’… reste sig och vaggade därvid på ett sätt som utmanade’

(2) […] han ska ha varit sedd vid påskhögtiden på deras heliga berg, vid lammets
offrande, knäböjande väntande på soluppgången på Gerissim (Pär Lagerkvist)
’… då lammet offrades och då han knäböjde i det han väntade på soluppgången’

I det följande kommer jag, med utgångspunkt i ledfunktion, att kontrastivt ana-
lysera presensparticipet i svenskan och i franskan. Tonvikten kommer därvid
att ligga på dess från kontrastiv synpunkt mest intressanta användningar, näm-
ligen den nominala, den adnominala och den verbala, medan jag endast kort-
fattat kommer att behandla den adverbala, den adjektivala och den adverbiala
användningen, av mindre intresse i ett kontrastivt svensktfranskt perspektiv.
Framställningen bygger på material hämtat från den korpus som låg till grund
för Eriksson 1997, i kombination med material från andra korpusar, framför allt
en så gott som komplett korpus över Pär Lagerkvists prosaverk på svenskt ori-
ginalspråk och i fransk översättning (Eriksson 2002).

3.1 Nominal användning
Termen »nominalt presensparticip» är en samlande beteckning på presenspar-
ticipet då det uppträder i någon av funktionerna subjekt, objekt, rektion och
subjektspredikativ.

I dessa funktioner betecknar presensparticipet i svenskan dels mänskliga
varelser (typ A) (3–4), dels abstrakta begrepp (typ B) (5–6), med utrum-form i
A-typen och neutrum-form i B-typen. Däremot betecknar det aldrig, som nå-
gon gång det franska (t.ex. un calmant ’ett lugnande medel’), ett konkret före-
mål:

(3) Pastorn […] såg sig omkring uppåt takbjälkarne, som om han letat efter en ta-
lande (August Strindberg)

(4) […] jämrade gumman till flickorna, rådlös hur hon skulle få den sovande vaken
(Id.)

(5) Så att de fortsatte med sitt viskande om hur utledsna de var på honom och hur
illa de tyckte om honom (Pär Lagerkvist)

(6) Man lever upp efter denna så kvalmiga tid då ingenting hänt, som bara fylls ut
med ett ändlöst pratande (Id.)

I A-typen betecknar presensparticipet i normalfallet, som i (34), en person och
samtidigt den handling som denna person utför (tala) eller det tillstånd som
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personen befinner sig i (sova). Tidpunkten för denna handling eller detta till-
stånd sammanfaller med tidpunkten för det betydelseinnehåll som uttrycks ge-
nom satsens verbfras. Man kan säga att participets betydelse här är aktualise-
rad. Det skiljer sig i detta avseende från motsvarande agentnomen: en talare
(jfr 3), en sjusovare (*sovare finns endast i denna sammansättning; jfr 4), vars
betydelse så att säga har institutionaliserats som en effekt av den generalise-
ringsprocess som handlingsidén genomgått: en talande > en talare, en sim-
mande > en simmare. Till denna typ av nomen är det därför möjligt att foga ad-
jektiv som kvalitativt graderar den aktivitet som personen i fråga »regelmäs-
sigt» utövar: en skicklig talare (*en skicklig talande), en duktig simmare (*en
duktig simmande). Det svenska agentnomenet på -are skiljer sig i sin tur bety-
delsemässigt från det från franskan inlånade agentnomenet med suffixet -ör,
när båda dessa agentformer existerar, vilket är fallet med dansare – dansör, där
den senare formens betydelse så att säga är mindre institutionaliserad än den
förra, i så måtto att dansare betecknar en man – och numera även en kvinna när
det är fråga om annan dans än balett; jämför dansös – som utövar dansen yr-
kesmässigt (7), medan dansör avser en man för vilken dansverksamheten lig-
ger på amatörnivå (8):

(7) Han är dansare/*dansör vid Operabaletten 

(8) Översten är en skicklig dansör/*dansare

Det som i detta sammanhang är intressant ur ett svensktfranskt kontrastivt
perspektiv är det faktum att franskan, som generellt sett inte tillåter användning
av nominalt presensparticip med aktualiserad betydelse, å andra sidan i ett
ganska stort antal fall använder agentnomenet på -eur inte bara i institutionali-
serad betydelse, utan också i aktualiserad. Benveniste (1974 s. 116) talar i sam-
manhanget, utifrån exemplet danseur, om det franska agentnomenets ’profes-
sionella’ respektive ’ockasionella’ användning:

(9) Ute bland de dansande gled en slank, blond kvinna (Pär Lagerkvist)
[*dansörerna, *dansarna]
Parmi les danseurs glissait une femme svelte, blonde (övers. Régis Boyer)

(10) Att värja sej, att sno sej som en simmande tjänar föga till (Stig Dagerman)
Il est vain d’essayer de se défendre ou de se tortiller comme un nageur (övers.
Jeanne Gauffin)

(11) […] rådlös hur hon skulle få den sovande vaken (August Strindberg)
Elle se demandait avec angoisse comment réveiller ce dormeur (övers. Jean-
Jacques Robert)
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Detta kan någon gång gälla också det svenska agentnomenet på -ör, som i (12),
där flanörer mycket väl hade kunnat ersätta flanerande:

(12) Överallt fullt av flanerande (Pär Lagerkvist)
Partout, quantité de flâneurs (övers. Régis Boyer)

Det nominalt använda svenska presensparticipet har inte nödvändigtvis aktua-
liserad betydelse utan kan också, genom generalisering av den enstaka hand-
lingsidén, få institutionaliserad betydelse. Detta gäller exempelvis ett ord som
studerande (13a), vilket beroende på kontexten tolkas aktualiserat (13b) eller
institutionaliserat (13c):

(13a) Läsesalen var fylld av studerande
(13b) ’Läsesalen var fylld av personer i färd med att bedriva studier’
(13c) ’Läsesalen var fylld av studenter’

Denna tvetydighet är inte generellt gällande. Den sätts t.ex. ur spel om partici-
pet används som subjektspredikativ (14) eller som huvudled i en sammansätt-
ning (15). I båda fallen är betydelsen med nödvändighet institutionaliserad:

(14) Hon är studerande vid universitetet

(15) Läsesalen var fylld av språkstuderande

Enligt SAG (2 s. 618) skulle »den självständiga användningen» av »indefinit
nominalfras med genus utrum» vara »mer eller mindre lexikaliserad till ett be-
gränsat men rätt stort antal particip». Detta är förvisso sant vad beträffar de
med institutionaliserad betydelse använda presensparticipen (av de 14 exempel
som i SAG illustrerar uttalandet kan endast två – besökande och sörjande –
möjligen ha aktualiserad betydelse), men är det enligt min mening inte som en
karakteristik av det nominala presensparticipet då det uppträder med aktualise-
rad betydelse, en användning som varken kan sägas vara »mer eller mindre
lexikaliserad» eller endast omfatta ett »begränsat men rätt stort antal particip».
Konstruktionstypen är i själva verket ganska produktiv3 och är, till följd av
verbhandlingens aktualisering, oförenlig med t.o.m. den lägsta grad av lexika-
lisering.

Vilka är då – förutom agentnomenet på -eur – franskans möjligheter att på
annat sätt uttrycka det svenska presensparticipets dubbla betydelseinnehåll
(person + aktualiserad verbhandling)? Två strategier utkristalliserar sig i över-
sättningsmaterialet och båda måste, i kraft av den systematik de uppvisar, be-
3 Exempelvis genererar en Google-sökning ett stort antal träffar på nominala participformer som
de tävlande, de väntande, de strejkande, de spelande, de protesterande.
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traktas som kontrastivt signifikanta. Den första strategin kan benämnas idé-
separering och innebär att den verbala idén (handlingsbeteckningen) genom en
relativsats skiljs från den nominala (personbeteckningen). Man kan i (17) no-
tera hur även i det svenska participet (sovande) den verbala idén, trots den no-
minala användningen, är tillräckligt framträdande för att dess bestämning skall
få adverbiell form (djupt; jfr Den inbillade sjuke i stället för det förväntade
’Den inbillat sjuke’). Närvaron av en sådan bestämning är en faktor som ytter-
ligare bidrar till att utlösa idéseparering i den franska översättningen:

(16) […] ja, se där sanningen, som jag måste hålla fast vid, som en drunknande håller
sig fast vid en vrakspillra (Sven Delblanc)
Voilà la vérité, et je dois m’y tenir comme un homme qui se noie s’accroche à
une épave (övers. Jean-Baptiste Brunet-Jailly) [’en människa som drunknar’]

(17) […] som när man brutalt väckt en djupt sovande (Per Christian Jersild)
[…] comme lorsqu’on réveille brutalement une personne qui dort profondément
(övers. Pascale Balcon) [’en person som sover djupt’]

Den andra huvudstrategin kan benämnas deverbalisering, varmed avses att den
verbala idéns aktualisering offras, ett tillvägagångssätt som kan rättfärdigas när
den aktualiserade betydelsen ändå framgår av kontexten och då det i franskan
antingen föreligger ett motsvarande icke-participiellt nomen (témoin ’vittne’)
(18) eller när den verbala idén är av så liten vikt för sammanhanget att den kan
offras helt och hållet (l’homme ’mannen’) (19):

(18) Barabbas kunde oftast inte se den vittnandes ansikte (Pär Lagerkvist)
Le plus souvent Barabbas ne pouvait voir le visage du témoin (övers. Marguerite
Gay & Gerd de Mautort)

(19) Den mötande tog emot honom med ett milt ironiskt leende (Lars Gustafsson)
L’homme lui adressa un doux sourire ironique (övers. Marc de Gouvenain)

Distinktionen mellan participiellt och icke-participiellt nomen och mellan ak-
tualiserad (flyende) och institutionaliserad (flykting) betydelse kan utnyttjas lit-
terärt för att åstadkomma stilistisk variation, vilket naturligtvis inte är möjligt
i franskan:

(20) Fullt med flyende kommer dragande hit till staden, in genom stadsporten med
sina kärror fullastade med underliga ägodelar […] Strömmen av flyktingar fort-
sätter likadant och de fyller staden med sina kreatur, sina paltor och sina jere-
miader (Pär Lagerkvist)
Les réfugiés affluent dans la ville par toutes les portes avec leurs charrettes
pleines des objets les plus hétéroclites […] et les flots de réfugiés continuent à se
déverser dans la ville, la remplissant de leurs bestiaux, de leurs haillons et de
leurs jérémiades (övers. Marguerite Gay)
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Om ett konkret nominalt presensparticip av A-typen (personbetecknande) så-
ledes primärt uttrycker en handling under utförande (en hoppande), så ut-
trycker ett abstrakt sådant av B-typen en iterativ (ett hoppande) eller durativ
idé, den senare uttryckt i en handling vars utsträckning i tiden är obegränsad
(ett bedjande, ett regnande) (Loman 1964 s. 168 f.). Denna ordform skiljer sig
i sin tur från den som är bildad direkt på verbstammen och som uttrycker en
enstaka handling, oftast av kort varaktighet (ett högt hopp, ett långt kast, men:
*ett högt hoppande, *ett långt kastande; jfr dock undantag som dunket från en
fiskebåt eller springet i korridorerna) och från den som bildas med hjälp av suf-
fixet -(n)ing, vilken vanligen också uttrycker en enstaka handling (en viskning,
en bugning) men som ibland uttrycker en generaliserad handlingsidé, en akti-
vitet (simning, hoppning). Vi har alltså följande situation (jfr Loman 1964 s.
161162):

(21a) Enstaka handling: [ta en sista] rök
(21b) Iterativ handling: [ett oavbrutet] rökande
(21c) Generaliserad handling: rökning [är skadligt för hälsan]

I franskan existerar inte B-typen (*le chantant ’sjungandet’). För att återge det
svenska presensparticipets iterativa valör måste man där så att säga mångfal-
diga den individuella handlingsidén genom att använda pluralformen av mot-
svarande verbalnomen. Det franska uttrycket åsamkas därvidlag en inte obe-
tydlig stilistisk förlust:

(22) Med Lucas var det alltså något annorlunda den första perioden efter barnets
omedvetna hoppande på stocken (Stig Dagerman)
Cependant, dans le cas de Lucas, tout était un peu différent la première période
après les sursauts inconscients de l’enfant sur le tronc (övers. Jeanne Gauffin)

(23) […] och många står i givakt medan de väntar på de omvändas stönande (Pär La-
gerkvist)
[…] et beaucoup restent au garde-à-vous, attendant les gémissements des con-
vertis (övers. Marguerite Gay & Gerd de Mautort)

(24) Så att de fortsatte med sitt viskande om hur utledsna de var på honom (Id.)
Dans leurs chuchotements ils ne cessaient de répéter qu’ils avaient assez de lui
(övers. id.)

Pluralformen är här av nöden därför att singularformen hade reducerat hoppan-
det till ett enstaka hopp (22), stönandet till ett enda stön (23) och viskandet till
en viskning (24). Det är i detta sammanhang intressant att notera att även
svenskan kan sätta participformer av B-typen i plural, varigenom man så att
säga uttrycker den iterativa idén två gånger. I exempel som (2526) hade följ-
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aktligen enkelmarkering av iterationen varit tillräcklig: kvidandena = ’kvidan-
det’ (25), cirklanden = ’cirklande’ (26):
(25) Bättre då att stämma instrumenten och blåsa hårt så kvidandena överröstas (Stig

Dagerman)

(26) […] vi […] observerade flugornas energiska cirklanden kring det utrunna blodet
(Mats Wägeus)

Valmöjligheten mellan verbalnomen och participnomen av B-typen kan i
svenskan utnyttjas stilistiskt i variationssyfte, medan franskan är hänvisad till
verbalnomenet:
(27) Vintern hade börjat med sitt nästan ständiga regnande. Men man vande sig vid

regnet, tyckte det hörde till på något sätt (Pär Lagerkvist)
L’hiver avait commencé avec sa pluie presque constante. Mais on s’habituait à
la pluie, elle tenait au décor en quelque sorte (övers. Régis Boyer)

(28) […] men överallt måste det finnas mänskor som låg och bad, också inne i halv-
mörkret, för också därifrån hördes samma mumlande. Ibland steg mumlet på ett
håll allt högre och högre (Id.)
Mais des hommes devaient prier aussi dans la pénombre, d’où sortait le même
murmure. De temps en temps ce murmure s’élevait de plus en plus haut d’un
côté (övers. Marguerite Gay & Gerd de Mautort)

Nominalt använda presensparticip av B-typen tenderar mycket starkt att kollo-
kera med adjektiviska bestämningar som ytterligare befäster det iterativa
prolongativa betydelseelementet i de nominala presensparticipen av B-typen.
Det rör sig om adjektiv som evig, evinnerlig, ständig, tröstlös, ändlös osv.
Dessa adjektivattribut har också som effekt att de förstärker den negativa valör
som B-typnomina redan i sig själva förmedlar (krigande, tjatande, regnande
osv.). Det pejorativa betydelseelementet är således primärt lokaliserat till
ordets stam (krig, tjat, regn) medan det iterativa härrör från ordets suffix. Det
föreligger emellertid en koppling dem emellan på så sätt att »den upprepade
handlingen [stundom kan] innebära något enformigt, tråkigt, tröttande»
(Loman 1964 s. 169). Man kan alltså generellt påstå »att ande-suffixets itera-
tiva betydelseelement utgör en förutsättning för dess pejorativa» (s. 170):
(29) De skall upphöra med detta ständiga krigande och högtidligen utfästa sig till att

göra slut på det för alltid (Pär Lagerkvist)

(30) […] och sen såg jag henne ligga där vid krucifixet och hålla på med sitt evinner-
liga bedjande (Id.)

Förutom verbalnomenet – illustrerat i exemplen (2224) och (2728) – har det
svenska B-typnomenet sin franska motsvarighet i det i samband med A-typen
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nämnda deverbaliserade uttrycket (31: drickande > vin), men den i särklass
vanligaste motsvarigheten är det motsatta, nämligen det helt verbaliserade ut-
trycket (32: letande/sökande > chercher ’leta, söka’):

(31) Och därmed började en fullständig orgie av drickande och skämt och skratt (Pär
Lagerkvist)
Là-dessus commença une orgie de vin, de plaisanteries, de rires (övers. Margue-
rite Gay)

(32) Men fadern fortsatte sitt letande efter premiekvittot […] Efter en stund upphör-
de han med sitt sökande (Vilhelm Moberg)
Mais il continuerait à chercher le reçu. […] Au bout d’un moment, il cessa pour-
tant de chercher (övers. Marguerite Gay)

Verbaliseringen blir helt nödvändig för att återge »sammansättningar med no-
minalt förled» (Loman 1964 s. 171: potatisskalande, nyckelhålstittande, mid-
nattstassande), vilka i verbaliserat skick lätt förlorar sin stilistiska effekt (33:
sänggåendet > aller se coucher ’gå och lägga sig’; 34: syndundvikandet > évi-
ter le péché ’undvika synden’):

(33) Strax före sänggåendet gör sig Forsberg ärende ned i källaren (Per Gunnar
Evander)
Juste avant d’aller se coucher Forsberg prétexte qu’il a quelque chose à faire à
la cave (övers. Marc de Gouvenain)

(34) […] hon var lärarinna i syndundvikandet (Harry Martinson)
[…] elle avait enseigné comment éviter le péché (övers. Carl Gustaf Bjurström
& Jean Queval)

3.2 Adnominal användning
Det som attribut fungerande svenska presensparticipet har normalt aktualiserad
betydelse, vilken då nästan alltid är faktuell: Jag betraktade de lekande barnen
’Jag betraktade barnen, som i betraktelseögonblicket var i färd med att leka’.
Men handlingens aktualisering kan i undantagsfall vara endast så att säga vir-
tuell. Så informerar t.ex. texten Lekande barn på en vägskylt inte om att barn i
betraktelseögonblicket de facto leker på vägbanan, utan endast om möjligheten
att så kan vara fallet. På samma sätt förhåller det sig med vägskyltstexter som
Mötande fordon eller Fallande träd.

I likhet med det nominala kan också det adnominala presensparticipet ha
institutionaliserad betydelse. Det bildar då i kombination med huvudordet ett
enhetligt och väl etablerat begrepp: spelande tränare, ridande polis, flygande
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tefat, ledande fråga, ett semantiskt band (35a) som emellertid lätt bryts om ut-
trycket utsätts för kontextuell individualisering (35b):
(35a) Man blev tvungen att sätta in ridande polis
(35b) När jag var nere på stan, såg jag två ridande poliser

Ännu klarare begreppsstatus får kombinationer för vilka den underliggande se-
mantiska strukturen är mer komplex: sittande möte, gående bord osv.

Det adnominala presensparticipet med aktualiserad betydelse existerar inte i
franskan. Mot en svensk nominalfras som de lekande barnen svarar alltså inte
i detta språk *les enfants jouant(s), utan en nominalfras vars verbala led får for-
men av en relativsats: les enfants qui jouent/jouaient ’barnen som leker/lekte’.
Participiell konstruktion blir emellertid möjlig i franskan om presensparticipet
tillförs en bestämning i form av ett objekt eller adverbial: les enfants jouant
dans la cour. Nu är det svenskans tur att ta sin tillflykt till relativsatsen för att
återge den franska nominalfrasen: barnen som leker/lekte på gården (jfr: *bar-
nen lekande på gården). Det är visserligen sant att de lekande barnen på går-
den grammatiskt sett utgör en fullständigt normal svensk nominalfras, men den
motsvarar inte semantiskt franskans les enfants jouant dans la cour, utan har
betydelsen ’barnen som befinner/befann sig på gården och som leker/lekte’
snarare än ’barnen som leker/lekte på gården’. Detta faktum har sin grund i de
båda språkens olika placering av det attributiva presensparticipet. Svenskans
placering av detta (lekande) före sitt huvudord (barnen) resulterar i att det un-
derordningsförhållande som prepositionsfrasen (på gården) står i till participet
bryts, detta som en effekt av den strukturella rigiditet som karakteriserar nomi-
nalfrasen, i svenskan såväl som i franskan. Relationen mellan particip och pre-
positionsfras kan inte vidmakthållas »förbi» huvudordet (barnen) i nominalfra-
sens strikt lineära struktur, och prepositionsfrasen kommer följaktligen att hän-
föra sig till det led som den står i omedelbar kontakt med, dvs. huvudordet. Den
under dessa omständigheter enda möjligheten att återge franskans les enfants
jouant dans la cour med bevarat presensparticip hade varit de på gården le-
kande barnen, en nominalfras som emellertid är klart stilistiskt markerad.

Det föreligger alltså på denna punkt en fundamental skillnad mellan
svenskan och franskan med avseende på det adnominala presensparticipets
syntaktiska distribution (för en jämförande analys av det tyska adnominala pre-
sensparticipet som motsvarighet till relativsats i franskan, se Kindt 2003). Vi
får återigen två typer, A och B:
(A) de lekande barnen – les enfants qui jouent/jouaient (*les enfants jouant[s])
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(B) barnen som leker/lekte på gården – les enfants jouant dans la cour (les enfants
qui jouent/jouaient dans la cour)

Bland de sex funktioner som Halmøy (2013 s. 154) tilldelar det franska pre-
sensparticipet förekommer som första funktion det hon kallar »épithète liée»
(’bundet attribut’), vilket alltså syftar på den adnominala användning av pre-
sensparticipet som sysselsätter oss här. Hon kritiserar (s. 156) i detta samman-
hang att det i Eriksson 2010 (s. 102) konstateras att franskans adnominala pre-
sensparticip ’är främmande för’ A-typfunktionen. Hon hävdar tvärtemot att
A-typen är ’mycket använd’ (»fort usité») även i franskan och ger (s. 157) ett
antal exempel för att visa detta. Problemet med dessa exempel är emellertid att
de samtliga är av B-typen, dvs. av den typ i vilken presensparticipet bestäms av
ett objekt eller adverbial. Omdömet om det adnominala presensparticipets höga
frekvens måste ifrågasättas därför att den svenska A-typen inte är likvärdig
med den franska B-typen med avseende på presensparticipets syntaktiska funk-
tion. I nominalfrasen les enfants jouant dans la cour är det participfrasen i sin
helhet (jouant dans la cour), inte, som i den svenska frasen de lekande barnen,
specifikt dess particip som underordnat bestämmer nominalfrasens huvudord
(les enfants). Presensparticipet är primärt huvudord till den bestämmande pre-
positionsfrasen (dans la cour) och endast indirekt, som en del av participfrasen,
syntaktiskt kopplat till det nominala huvudordet. Svensk A-typ och fransk
B-typ är helt enkelt två i grunden olika konstruktioner. I ett tillägg till sin ex-
empellista påpekar Halmøy själv (s. 157) att det franska presensparticipet som
»épithète liée», till skillnad från det svenska, ’inte kan användas ensamt utan
kräver en utvidgning’ (»ne peut s’employer seul, et demande une expansion»),
men hon tar inte konsekvensen av detta förhållande, nämligen den att franskan
inte har någon direkt motsvarighet till den svenska A-typen. Presensparticipet
kan i detta språk användas »ensamt» endast om det har institutionaliserad be-
tydelse, vilket är fallet i vissa lexikaliserade kombinationer, då participet, i
egenskap av direkt underordnad bestämning till sitt nominala huvudord, böjs i
genus (e) och numerus (s) efter detta:

(36) Jag räckte honom lugnande droppar i ett glas vatten (Karin Boye)
Je lui tendis un verre d’eau contenant quelques gouttes calmantes (övers. Mar-
guerite Gay & Gerd de Mautort)

Här följer så några exempel för att illustrera A-korrespondensen i praktiskt
språkbruk:

(37) Därpå följde han den flyende vännen (Hjalmar Bergman)
Louis suivit l’ami qui fuyait (övers. K. Dubois-Heyman)
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(38) […] och han följer henne också ut på gården innan hon kliver in i den väntande
taxin (Per Gunnar Evander)
Il la suit aussi dans le jardin, jusqu’au taxi qui l’attend (övers. Marc de Gouve-
nain)

(39) Hettan var kvav av annalkande regn (Ingmar Bergman)
La chaleur était lourde de la pluie qui s’annonçait (övers. Lucie Albertini & Carl
Gustaf Bjurström)

(40) […] då skymtade jag två springande barn (Pär Lagerkvist)
[…] là, j’aperçus deux enfants qui couraient (övers. Marguerite Gay & Gerd de
Mautort)

I B-typen är korrespondensen – om än strukturellt betingad – endast en klart
markerad tendens, eftersom i detta fall den svenska relativkonstruktionen kan
motsvaras av en sådan även i franskan (41: som … blev > ’qui devenait’; 42:
som leker > ’qui jouent’). Men om utgångspunkten i stället tas i franskan, blir
korrespondensen snarare en grammatisk regel (41: devenant > *’blivande’; 42:
jouant > ?’lekande’) än bara en tendens:

(41) De såg ett samhälle som för varje dag blev allt bättre och blankare (Lars Anders-
son)
Ils voyaient une société devenant chaque jour meilleure et plus brillante (övers.
Lucie Albertini & Anita Barbin)

(42) Men vi kunde bo i samma vatten. Två delfiner som leker i solglittret (Per Chris-
tian Jersild)
Mais nous pourrions habiter la même eau. Deux dauphins jouant dans les rayons
du soleil (övers. Pascale Balcon)

3.3 Verbal användning
I verbal användning fungerar presensparticipet, ensamt eller som en del i den
kring participet uppbyggda frasen, som predikat. Det tillför därvidlag satsen
det som på franska brukar kallas prédication seconde (’andra predikering’)
(Cadiot & Furukawa 2000), utöver den primära som vilar på satsens finita
verb. Det är med predikativ funktion som det franska presensparticipet når sitt
största användningsområde, i första hand då som s.k. »fritt predikativ» till sub-
jektet (mera sällan till objektet) (jfr SAG 2, s. 631 et passim). Halmøy (2013 s.
154) väljer för att beteckna denna funktion den i fransk grammatisk tradition
djupt rotade – och ibland således ännu idag anlitade – termen »épithète
détachée», vilket på svenska betyder ’fristående attribut’. Termen är emellertid
– sin långa historia till trots – missvisande, eftersom det fria predikativets upp-



Kontrastiv språkforskning 57
gift är just predikerande, inte underordnande, som attributets. Termen påmin-
ner i detta avseende om svenskans predikativt attribut, också det en term med
ett ärorikt förflutet i svensk grammatisk terminologi, men likafullt också den i
grunden missvisande: en attributiv bestämning kan svårligen samtidigt vara
predikativ.

Franskans numera vanligast förekommande term för att beteckna det fria
predikativet är »attribut libre» (eller ibland »attribut indirect»), vilket exakt
motsvarar den svenska benämningen, eftersom attribut är det franska ordet för
’predikativ’.

Franskans fria predikativ – oberoende av språklig form – är alltid »fritt» i
den bemärkelsen att det avskiljs från resten av satsen genom en paus, markerad
av kommatecken. I fallet presens particip gäller inte detta för svenskan när det
fria predikativet utgörs av ett ensamt presensparticip (43: leende) eller av ett så-
dant bestämt av ett adverb (44: tacksamt leende). Predikativet är här nära knutet
till satspredikatet och placerat utan paus direkt efter detsamma:

(43) Jag nickar leende och tar för mig (Stig Larsson)

(44) Hon öppnade tacksamt leende pälsverket (Pär Lagerkvist)

Halmøy citerar i sin artikel exempel (43) (2013 s. 156) från Eriksson 2010 (s.
102) och sätter det i samband med ett annat, som också ges i Eriksson 2010 (s.
102):

(45) Jag fann henne liggande på en matta (Pär Lagerkvist)

och kritiserar därvidlag uppfattningen att presensparticipet i två satser som Jag
nickar leende och Jag fann henne liggande i båda illustrerar dettas verbala an-
vändning. Halmøy tar fasta på presensparticipets koppling till subjektet i den
första och till objektet i den andra satsen för att motivera att presensparticipet i
de båda satserna fyller olika funktioner och att de till följd därav skall särskiljas
och tilldelas olika benämningar i en typologi över presensparticipets funktio-
ner. I Halmøys typologi över presensparticipets totalt sex funktioner i franskan
(2013 s. 154) skulle, om typologin tillämpades på svenska förhållanden, leende
få etiketten ’fristående attribut’ (»épithète détachée») medan liggande skulle
klassas som ’direkt objektspredikativ’ (»attribut direct de l’objet»).

Detta resonemang är dock enligt min mening inte tillfredsställande eftersom
det förbiser det faktum att den funktionella likheten mellan presensparticipen i
Jag nickar leende och Jag fann henne liggande finns att söka på en djupare,
mer fundamental nivå, nämligen på den där participets predikativa snarare än
subordinativa funktion blir mer avgörande för dess funktionella identitet än
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dess koppling till skilda satsled (subjekt resp. objekt). Den förenande faktorn
är konstruktionens primärt »satsförkortande» roll, utifrån en huvudsats eller bi-
sats: »Jag nickar och ler» respektive »Hon låg när jag fann henne».

Halmøys analys tar inte heller de funktionella konsekvenserna av den funda-
mentala skillnad som finns mellan svenskan och franskan med avseende på
presensparticipets möjligheter att uppträda som objektspredikativ. I likhet med
det adnominalt använda presensparticipet kan inte i franskan det som objekts-
predikativ använda participet uppträda ensamt i denna funktion. En fransk sats
som *Je l’ai trouvée dormant är följaktligen ogrammatikalisk medan motsva-
rande svenska inte är det: Jag fann henne sovande. I franskan måste i detta fall
objektspredikativet vara flerledat, dvs. det participiella huvudordet måste följas
av bestämningar som preciserar dess semantiska status med avseende på t.ex.
lokalisering i tid och rum eller modalitet (sätt, medel m.m.). Det är principen
om verbets ’semantiska ofullständighet’ (»incomplétude sémantique»; Lipsky
2003 s. 75) som här gör sig gällande i franskan. Det franska presensparticipet
är således endast indirekt, dvs. som huvudord i en flerledad fras, förenligt med
funktionen objektspredikativ. Det är denna fras, inte presensparticipet i sig,
som utgör det reella objektspredikativet. Halmøy torde följaktligen inte ha rätt
när hon hävdar (2013 s. 156) att satsen Jag fann henne liggande ’motsvarar’
(»correspond à») Je l’ai trouvée dormant sur le canapé (’Jag fann henne so-
vande på soffan’) med avseende på objektspredikativets funktionella status.
Utan tillägget av den lokaliserande prepositionsfrasen sur le canapé skulle den
franska satsen vara ogrammatikalisk: *Je l’ai trouvée dormant. Det råder alltså
inte överensstämmelse mellan de båda språken vad beträffar presensparticipets
användning som objektspredikativ. 

När den franska presensparticipfrasen används predikativt, gör den i allmän-
het detta som fritt predikativ. Dess semantiska spännvidd i denna funktion är
dessutom betydande. I typfallet uttrycker den en handling som beledsagar eller
preciserar det som den föregående satsen uttrycker, vilket mycket ofta inte är
en handling, utan ett tillstånd (4647). Den franska konstruktionen påminner i
detta fall om engelskans s.k. progressiva -ing-form. Svenskan däremot före-
drar här nästan undantagslöst samordningskonstruktion med konjunktionen
och:
(46) De hade stått på parkeringsplatsen och väntat in lusten att bryta upp (Klas Öster-

gren)
Ils étaient sur le parking, attendant d’avoir envie de se quitter (övers. Jean-Bap-
tiste Brunet-Jailly) [’väntande på att få lust att skiljas’]
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(47) Löjtnanten låg med vidöppna ögon och stirrade in i mörkret (Josef Kjellgren)
Le second était allongé, regardant l’obscurité les yeux grands ouverts (övers.
Philippe Bouquet) [’betraktande mörkret med ögonen vidöppna’]

Svenskan är dock inte helt främmande för participkonstruktionen. Den är t.o.m.
ganska vanligt förekommande i litterärt skriftspråk men har alltid, stilistiskt
sett, en arkaiserande prägel. Detsamma gäller inte för franskan, där den utgör
ett fullkomligt naturligt inslag i det litterära standardspråket:

(48) Jag blev stående kvar, nyfiket betraktande henne (Ivar Lo-Johansson)
Je suis resté debout, la regardant avec curiosité (övers. Marguerite Gay)

(49) Anders satt med uppspärrade ögon, slukande allt (Pär Lagerkvist)
Anders était assis les yeux écarquillés, dévorant tout du regard (övers. Vincent
Fournier)

(50) Häradshövdingen slog sig ned vid bordets långsida, vändande ryggen åt fönstret
(Hjalmar Bergman)
Le notaire s’installa devant la table, tournant le dos à la fenêtre (övers. K. Du-
bois-Heyman)

(51) Snart skulle kärrhöken slå sina lovar runt trakten, redan vädrande ett skrovmål
(Mats Wägeus)
Bientôt le busard tournoierait en ces lieux-là, flairant déjà le festin (övers.
Jean-Baptiste Brunet-Jailly)

Participkonstruktionen är dock inte alls tillämplig i svenskan när participfrasen
inte uttrycker en handling samtidig med huvudhandlingen, utan uppträder med
»narrativ» valör, varmed avses att frasen uttrycker en handling som inträffar
antingen före eller efter huvudhandlingen. Participfrasens placering i me-
ningen i förhållande till huvudsatsen är därvidlag avgörande för betydelsen:
förplacerad uttrycker den en handling som föregår huvudhandlingen (5253)
medan den i efterplacering kommer att uttrycka en handling som inträffar efter
huvudhandlingen (5455). I synnerhet den förstnämnda strukturen är karakte-
ristisk för franskt skriftspråk, framför allt det litterära. I båda fallen motsvaras
den franska konstruktionen i svenskan av en samordningskonstruktion i vilken
konjunktionen och uppträder i »narrativ» funktion, dvs. används i syfte att
etablera ett handlingsförlopp, en funktion som visserligen inte alls är främ-
mande för den franska motsvarigheten et men som där påfallande ofta fylls av
konkurrerande språkliga uttryck för »narrativitet» (Eriksson 1989, Herslund
2000):

(52) Han böjde undan grenarna i snåret och tittade ner mot huset (Klas Östergren)
Ecartant les branches du taillis, il examina la maison (övers. Jean-Baptiste Bru-
net-Jailly)
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(53) […] så satte jag mig ner och skrev den ursäkt jag skulle be att få framföra i radio
(Karin Boye)
[…] et, m’asseyant à ma table, je rédigeai les excuses que je comptais présenter
à la radio (övers. Marguerite Gay & Gerd de Mautort)

(54) Vi satte oss i parksoffan och blickade upp i himlen (Mats Wägeus)
Nous nous sommes assis sur le banc de jardin, dirigeant nos regards vers le ciel
(övers. Jean-Baptiste Brunet-Jailly)

(55) Den förste tog märren vid betslet, och undersökte noggrant hennes tänder (Hjal-
mar Bergman)
Le premier tira la bride de la jument, examinant de près ses dents (övers. K. Du-
bois-Heyman)

3.4 Adverbal användning
Presensparticipet kan i svenskan syntaktiskt underordna sig ett finit verb och
semantiskt därvidlag karakterisera utförandet av den handling som detta verb
uttrycker:

(56) Jag såg frågande på Paul (Carl-Henning Wijkmark)

(57) […] sedan läste han, prövande, sövande (Ivar Lo-Johansson)

(58) Hon betraktade mig undrande (Pär Lagerkvist)

(59) De talade viskande (Id.)

(60) Då jag skulle gå, tog han plötsligt min hand och talade sluddrande (Ingmar
Bergman)

Presensparticipet karakteriserar i dessa exempel exklusivt verbhandlingen: i
(56) är det blicken som är frågande, i (57) är det läsningen som är prövande,
sövande osv. Det står således varken syntaktiskt eller semantiskt i någon direkt
relation till satsens subjekt. Denna konstruktion uppvisar emellertid vid ett yt-
ligt betraktande stor likhet med den i vilken ett ensamt presensparticip i post-
verbal position och med predikativ funktion är placerat i direkt anslutning till
verbet:

(61) Hon såg leende/undrande på mig

Halmøy (2013 s. 157) har tagit den formella likheten till intäkt för att ifråga-
sätta denna funktionella distinktion. Med utgångspunkt i exemplet Jag såg frå-
gande på Paul (exemplet förekommer också i Eriksson 2010 s. 102) kritiserar
hon tanken att presensparticipet där ’exklusivt [karakteriserar] verbhand-
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lingen’ (»[caractérise] de façon exclusive l’action verbale») och hon efterlyser
kriterier som skulle göra det möjligt att skilja det adverbala presensparticipet
från det predikativa: ’[M]an kan fråga sig vilka kriterier man förfogar över för
att avgöra fallet, för att bestämma att ’det är blicken som är frågande’ och inte
subjektet jag’.

Faktum är emellertid att det inte saknas kriterier för att avgöra denna fråga.
Här är de två enligt min mening viktigaste:

1) I predikativ-fallet betecknar presensparticipet en separat handling, ej iden-
tisk med den som huvudverbet betecknar. Det är därför möjligt att samordna
med och de båda handlingsuttrycken, vilket inte är fallet med det adverbala pre-
sensparticipet:
(62a) Hon såg på mig och log 
(62b) *Hon såg på mig och undrade

2) I adverbal-fallet uttrycks däremot en enda handling, vilken karakteriseras i
sitt utförande av betydelsen hos presensparticipet. Det adverbala participet,
men inte det predikativa, kan därför omskrivas med hjälp av formeln på ett X
sätt:
(63a) *Hon såg på mig på ett leende sätt
(63b) Hon såg på mig på ett undrande sätt

För franskans del får detta till följd att det predikativa presensparticipet nästan
alltid får gerundium-form (»gérondif» = en + pres. part.) (64), vilket sällan är
fallet med det adverbala presensparticipet, vars syntaktiska och semantiska till-
hörighet i stället markeras genom att huvudverbet substantiveras (65: sagt >
voix ’röst’; 66: såg > regard ’blick’) eller genom en prepositionsfras som be-
tecknar det sätt på vilket verbhandlingen tar sig uttryck (67: undrande > avec
étonnement ’med förvåning’; 68: undrande > d’un air surpris ’med ett förvånat
uttryck/med förvånad uppsyn’):
(64) Kaptenen nickade och log (Sven Delblanc)

Le capitaine hochait la tête en souriant (övers. Jean-Baptiste Brunet-Jailly)

(65) Hon hade sagt det så bedjande, så tiggande (Ivar Lo-Johansson )
Sa voix priait, mendiait (övers. Philippe Bouquet) [’Hennes röst bad, tiggde’]

(66) Jag såg frågande på Paul (Carl Henning Wijkmark)
Je levai un regard interrogateur sur Paul (övers. Philippe Bouquet)
[’Jag lyfte en frågande blick mot Paul’]



62 Olof Eriksson
(67) Sergeanten såg undrande på flickan och teg (Carl Jonas Love Almqvist)
Le sergent regarda la jeune fille avec étonnement et se tut (övers. Régis Boyer)

(68) Hon betraktade mig undrande (Pär Lagerkvist)
Elle me regarda d’un air surpris (övers. Marguerite Gay & Gerd de Mautort)

Ett tredje kriterium, illustrerat av exempel (65), utgörs av det faktum att det ad-
verbala presensparticipet, i motsats till det predikativa, kan graderas med avse-
ende på intensitet:
(69) Hon såg så undrande/*så leende på mig

3.5 Adjektival användning
En för svenskan karakteristisk struktur är den i vilken en adjektivfras bestående
av ett adjektiv bestämt av ett adjektivavlett adverb i sin tur attributivt (70) eller
predikativt (71) bestämmer ett substantiv:
(70) Sverige vann en oväntat stor seger

(71) Sveriges seger blev oväntat stor

I denna treledade struktur intas inte sällan det adverbiella elementets plats av ett
presensparticip. Den semantiska relationen mellan detta particip och det be-
stämda adjektivet är härvidlag oftast resultativ: en skinande blank stövel är en
stövel som är så blank att det skiner om den, ångande hett kaffe är kaffe som är
så hett att det ångar, att vara jublande glad är att vara så glad att man jublar osv.

I franskan existerar inte konstruktionen i fråga. En kontrastiv analys av ett
översättningsmaterial blottlägger ett antal alternativa konstruktioner, av vilka
en vanlig är någon form av omstrukturering som ändå bevarar de båda elemen-
tens semantiska innehåll intakt (72: isande kallt > froid glacial ’iskall kyla’; 73:
parfymdoften var så kvävande tung > j’étouffais dans une lourde odeur de par-
fum ’jag kvävdes i en tung doft av parfym’):
(72) Vad här var kallt, hemskt och förfärligt! Alltid lika mörkt och isande kallt (Pär

Lagerkvist)
Comme tout est froid ici, horrible, inquiétant. Toujours la même obscurité, le
même froid glacial (övers. Vincent Fournier)

(73) […] solen gassade och parfymdoften var så kvävande tung (Sven Delblanc)
[…] le soleil était ardent, et j’étouffais dans une lourde odeur de parfum (övers.
Jean-Baptiste Brunet-Jailly)



Kontrastiv språkforskning 63
De båda betydelseelementen kan också bevaras i en samordningskonstruktion
med et (’och’), varvid dock en del av den svenska konstruktionens stilistiska
expressivitet går förlorad (74: så kväljande stark > si écœurante et si forte ’så
kväljande och så stark’). Detta är likväl en synnerligen vanlig översättnings-
strategi när det adjektivala elementet utgörs av ett adverb (75) (Eriksson 2003,
Fohlin 2008):

(74) […] då var lukten där igen, med ens så kväljande stark, att jag rev skjortan ur
byxorna för att pressa det doftande tyget mot näsan (Sven Delblanc)
[…] je sens la même odeur, d’un coup si écœurante et si forte que, tirant de ma
ceinture un pan de ma chemise, j’ai enfoui mon nez dans l’étoffe parfumée
(övers. Jean-Baptiste Brunet-Jailly)

(75) […] så började han skratta sitt muntert vänliga skratt (Ingmar Bergman)
[…] puis il se mit à rire, de son rire enjoué et aimable (övers. Lucie Albertini &
Carl Gustaf Bjurström) [’muntra och vänliga’]

Den allra vanligaste strategin är emellertid den som reducerar kombinationen
till dess första led, vilket låter sig göra utan semantisk förlust eftersom det
andra ledet betydelsemässigt är så att säga implicit i det första:

(76) […] riddarnas svenner gnuggar deras harnesk skinande blanka (Pär Lagerkvist)
[…] les valets des chevaliers frottent les armures de leurs maîtres pour les rendre
brillantes (övers. Marguerite Gay) [’för att göra dem skinande’]

(77) […] snarare än en vanlig källartrappa var den plötsligt en stege som tycktes föra
ned i en svindlande djup brunn (Lars Gustafsson)
[…] plus qu’un banal escalier de cave, il était devenu une échelle qui semblait
descendre dans un puits vertigineux (övers. Marc de Gouvenain) [’en svindlande
brunn’]

3.6 Adverbial användning 
Det svenska presensparticipet kan slutligen användas adverbialt, dvs. syntak-
tiskt underordnas ett adverb (78) eller ett annat presensparticip (79). När, som
i detta senare fall, två presensparticip uppträder i direkt kontakt med varandra,
är det i allmänhet fråga om en asyndetisk samordningsförbindelse. I (79) är det
emellertid klart att det rör sig om en underordningsförbindelse: mjölkerskans
utmaning ligger i hennes sätt att vagga när hon reser sig.

Det behöver knappast sägas att franskans – i förhållande till svenskan – rigida
syntax inte upplåter sig för denna struktur. För att på franska återge satser som
(78) och (79) i hela deras betydelseinnehåll krävs en radikal omstrukturering:
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(78) Hon hade hämtat sig förvånande snart och återfått mycket av sina krafter (Pär
Lagerkvist)

(79) En fet mjällvit mjölkerska reste sig utmanande vaggande (Ivar Lo-Johansson)

4. Slutord
Vi har kunnat konstatera att det som framför allt utmärker det svenska presens-
participet är dess funktionella flexibilitet. Man kan urskilja tre grupper av an-
vändning beroende på syntaktisk nivå:

(I) Primär användning (enledad konstruktion)
(II) Sekundär användning (tvåledad konstruktion)
(III) Tertiär användning (treledad konstruktion)

I (I) är presensparticipet primärt led därför att det är funktionellt självständigt,
dvs. ej underordnat ett annat led. Detta inträffar när presensparticipet används
nominalt (som subjekt, objekt, predikativ, rektion) eller verbalt (som predikat).

Användningen kan ses som sekundär (II) i de fall då presensparticipet är un-
derordnat ett nominalt eller verbalt led i en tvåledad konstruktion. Som adno-
minalt led är presensparticipet attribut, som adverbalt led är det adverbial.

Slutligen kan man som tertiär (III) karakterisera det svenska presenspartici-
pets användning i en treledad konstruktion som underordnad bestämning till ett
adnominalt eller adverbalt led. Man kan här tala om adjektival respektive ad-
verbial användning.

Det franska presensparticipet, till skillnad från det svenska, används å sin
sida i typfallet verbalt med predikativ funktion och påträffas endast i begränsad
utsträckning i andra funktioner. Det föreligger således på denna punkt en fun-
damental skillnad mellan språken vad beträffar syntaktisk distribution: frans-
kan har en i förhållande till svenskan reducerad uppsättning av presensparticip-
konstruktioner. Å andra sidan är det ett faktum (Eriksson 1997) att bruket av
presens particip (»le gérondif» ej inkluderat) är frekventare i franskan än i
svenskan, detta beroende på franskans starka tendens till satsförkortning i fall
där svenskan föredrar den fullständiga satsen. Den svenska meningen har de
facto både större satstäthet och satsdjup än den franska (Eriksson 1997). Funk-
tionell bredd följer således inte automatiskt av hög frekvens och en kvantitativ
analys som inte åtföljs av en kvalitativ sådan förblir med nödvändighet alltid
ofullständig – och kan t.o.m. ge en missvisande bild av den språkliga verklig-
heten. Detta gäller i särskilt hög grad en språklig kategori som presens particip
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när den görs till föremål för kontrastiv analys avseende språk mellan vilka det
strukturella avståndet, som i fallet svenska–franska, är relativt stort.
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