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Sammanfattning

Polska verb har två parallella varianter för de två aspekterna perfektiv och imperfektiv, något som är 

typiskt för slaviska språk (polska hör till dessa).

     I svenskan finns som bekant inte sådana varianter, men det finns däremot ett annat system, base-

rat dels på andra satsdelar än predikat och dels på kontext.

     Inom sina språks ramar fungerar båda systemen väl. Skillnaden mellan dessa system medför 

dock vid översättning från polska till svenska en del problem.

     I detta arbete undersöks hur de två ovannämnda verbvarianterna översätts från polska till 

svenska. Grunden till arbetet är en polsk skönlitterär text (en kapitel från en science-fictionbok av 

den berömde författaren Stanisław Lem) och dess svenska översättning.

     Resultatet visar att det är fullt möjligt att översätta polska verb till svenska utan att tappa in- 

formation om aspekt. Översättaren måste dock vara försiktig i sitt arbete med tanke på att det ofta 

finns flera alternativ till översättning av ett verb att välja bland.

     Aspekt och aktionsarter över huvudtaget är ett mycket stort och långtifrån utforskat område och 

denna uppsats är bara ett skrapande på ytan. Vidare forskning inom området är därför välkommen.
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1 Inledning

Varje språk eller som det kommer att visa sig i det här fallet språkgrupp har typiska grammatiska 

egenskaper som saknas i andra språk. En sådan företeelse är förknippad med aspekt och aktionsart, 

två av verbets egenskaper. Det är nämligen typiskt för slaviska språk att ha två parallella verb-

varianter för aspekterna perfektiv och imperfektiv (eller snarare för avgränsad och oavgränsad 

aktionsart). Närmare information om detta tillsammans med så mycket som möjligt av den nöd-

vändiga teorin ges i kapitel 2.

     Syftet med detta arbete är att undersöka hur de två verbvarianterna översätts från polska till 

svenska. Jag har valt polskan eftersom det är mitt modersmål och därför att jag kommer att ha nytta 

av denna undersökning när jag i framtiden blivit översättare mellan de två ovannämnda språken.

     Att polskan är mitt modersmål är givetvis till stor hjälp i arbetet med denna uppsats. Jag an-

vänder mig också av ett par grammatikböcker samt några andra arbeten såväl inom polska som 

svenska. Den undersökta texten kommer från en polsk science-fictionbok och är alltså skönlitterär. 

Mer information om material finns i kapitel 3.

     Den enkla metoden att gå igenom originaltexten och översättningen och räkna olika sorters 

översättningar av verb beskrivs i kapitel 4.

     Resultatet av undersökningen presenteras i kapitel 5 och därefter kommenteras, förklaras och 

analyseras detta resultat i kapitel 6. I kapitel 7 summeras och avslutas uppsatsen.

2 Teori

Detta kapitel börjar med en kort redogörelse för den litteratur som användes vid kapitlets framställ-

ning. Därefter följer en beskrivning av släktskap mellan polska och svenska. Sedan förklaras be-

greppen aktionsart och aspekt. I nästa steg beskrivs hanteringen av aspekt först i polskan och sedan 

i svenskan. Kapitlet avslutas med ett kort avsnitt om översättning av verb från polska till svenska.

2.1 Litteratur

I detta avsnitt beskrivs kortfattat de skriftliga källorna som utgör teorikapitlets grund. Dessa källor 

delas upp i grammatikböcker och andra arbeten.
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2.1.1 Grammatikböcker

När det gäller polsk grammatik har jag använt boken Polsk grammatik av Gunnar Gunnarsson och 

Józef Trypućko (1971). Den beskriver grammatiken på ett kortfattat sätt. Texten är uppställd i 

punktform och boken är därför mycket bra när man skall söka efter information om en specifik 

företeelse i den polska grammatiken. Dessutom hade jag en viss hjälp av Gramatyka języka 

polskiego, en bok skriven på polska av Henryk Wróbel (2001).

     För den svenska grammatikens del var det Svenska akademiens grammatik, känd mest under för-

kortningen SAG, som var till hjälp. Det är ett omfattande verk i fyra band som beskriver den sven-

ska grammatiken i detalj. Innehållet är uppställt i form av paragrafer. SAG är skriven av ett stort 

antal författare under ledning av Ulf Teleman (Teleman m.fl. 1999). I mitt arbete använde jag det 

fjärde bandet, Satser och meningar, närmare bestämt kapitel 33, Aktionsarter, på sidorna 323 – 358.

2.1.2 Andra arbeten

Jag har haft nytta också av några andra arbeten inom ämnet aspekt.

     Tense and Aspect in the Languages of Europe består av ett stort antal arbeten om aspekt skrivna 

av olika författare under Östen Dahls redaktion (Dahl 2000).

     Östen Dahl har skrivit boken Tense and Aspect Systems som behandlar just aspekt och därmed 

var användbar i mitt arbete (Dahl 1985).

     Aspekt behandlas (vilket gjorde även denna bok användbar) också i Aspect: an introduction to 

the study of verbal aspect and related problems, en bok av Bernard Comrie (1976).

     Slutligen måste Ann Lindvalls artikel Grund, aspekt och definithet – en studie i morfologi i  

grekiska, polska och svenska nämnas (Lindvall 2001). Den ingår boken Postskriptum: Språkliga 

studier till minnet av Elsie Wijk-Andersson redigerad av en kommitté bestående av Ulla Börestam, 

Lennart Larsson, Berit Söderman och Åsa Vikström.

2.2 Släktskap mellan polska och svenska

Svenska tillhör de nordiska (skandinaviska) språken. Hit hör också norska, danska, isländska och 

färöiska. De nordiska språken är en gren av de germanska språken. I den germanska språkgruppen 

ingår också bland annat engelska, tyska och holländska. De germanska språken utgör en del av de 

indoeuropeiska språken.
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Fig. 1 Släktskap mellan de indoeuropeiska språken (efter Comrie 1976:123, Dahl 1985:166ff)

     I Europa finns ytterligare två stora indoeuropeiska språkgrupper, nämligen romanska språk och 

baltisk-slaviska språk. Dessutom finns keltiska språk (iriska, skotska, walesiska) samt grekiska och 

albanska (Comrie 1976:123, Dahl 1985:166ff). (I Asien representeras indoeuropeiska språk främst 

av indoiranska språk där bland annat ingår sanskrit, hindi, urdu, punjabi, bengali, kurdiska och 

persiska.) Den romanska gruppen utgörs främst av latin, franska, italienska, spanska, portugisiska 

och rumänska. De baltisk-slaviska språken utgörs av två grupper, baltiska språk och slaviska språk. 

Baltiska språk representeras idag av litauiskan och lettiskan. Den slaviska gruppens många med-

lemmar delas upp i sydslaviska språk (bland annat bulgariska, serbiska och kroatiska), östslaviska 

språk (främst ryska, ukrainska, vitryska) och västslaviska språk där tjeckiska, slovakiska och just 

polska ingår. Släktskap mellan de indoeuropeiska språken visas i figur 1.

2.3 Vad är aspekt och aktionsart

En handling eller mer korrekt uttryckt en aktion har ofta, såväl semantiskt sett som i verkligheten, 

bestämda tidsgränser, det vill säga en början och ett slut. Ett verb (eller ett verbuttryck) som be-
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      Östslaviska
         ryska
         vitryska
         ukrainska
      Västslaviska
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skriver en sådan aktion har avgränsad aktionsart. Det är dock inte ovanligt att tidsgränserna saknas. 

I sådana fall blir aktionsarten oavgränsad. Det är viktigt att påpeka att det finns fler aktionsarter än 

de två ovannämnda och att vissa aktionsarter ingår helt eller delvis i andra (SAG 1999, band 4:324).

     Verb av de två aktionsarterna står huvudsakligen för processer (dynamiska aktioner som har en 

utsträckning i tiden, de utgör den processuella aktionsarten medan de övriga aktionsarterna kallas 

icke-processuella), men det är naturligtvis inte hela sanningen. Det finns nämligen ytterligare två 

grundläggande aktionsarter eller handlingsarter.

     Verb som exempelvis explodera, stöta eller slockna beskriver händelser som inte uppfattas ha 

någon utsträckning i tiden, som uppfattas hända på ett ögonblick (fastän de rent fysiskt tar lite tid, 

det rör sig dock vanligtvis om bråkdelar av en sekund). Sådana verb hör till aktionsarten punkt-

händelser (utgör punktuella aktionsarter medan de övriga aktionsarterna kallas durativa) och om-

fattas av den avgränsade aktionsarten.

     Den andra aktionsarten av de två ytterligare är tillstånd. Exempel på sådana verb är vara, sitta 

eller bo och det är statiska aktioner (medan de övriga kallas dynamiska), vilka upplevs vara tids-

mässigt oavgränsade, som beskrivs. Tillstånd omfattas av den oavgränsade aktionsarten.

     De grundläggande aktionsarterna kan sammanfattas i nedanstående tabell (SAG 1999, band 

4:324):

Aktionsarter
Oavgränsade Avgränsade

Icke-processuella Processuella Icke-processuella
Durativa Punktuella

Statiska Dynamiska

Tillstånd Oavgränsade 
processer

Avgränsade 
processer Punkthändelser

Tab. 1 Aktionsarter

Den avgränsade och oavgränsade aktionsarten återfinns i tabellens andra rad medan den nedersta 

raden representerar de fyra grundläggande aktionsarterna.

     Aktionsart är alltså en aktions egenskap. Aspekt däremot är ett sätt att se på en aktion, det är 

därför viktigt att hålla isär begreppen (Dahl (red.) 2000:189ff).

8



     Det rör sig om två motsatta aspekter, den ofullbordade (imperfektiva) och den fullbordade 

(perfektiva). Den förstnämnda aspekten visar en aktion under dess varaktighet (aktionen kan ha 

avbrutits eller pågå än) medan den perfektiva aspekten anger det motsatta, visar aktionen som en 

komplett helhet.

     Aspekt är alltså ett sätt att se tidsmässigt på en aktion (Comrie 1976:3). Den perfektiva aspekten 

är en syn från tiden ”utanför” denna aktion, det vill säga från tiden före eller efter densamma. Den 

andra möjligheten är att se aktionen ”inifrån” den tid under vilken aktionen varar, vilket är den 

imperfektiva aspekten. Distinktionen mellan de två aspekterna illustreras av Dahl (1985:24) med 

följande exempel:

(1) When I got your postcard, I was writing a letter to you.

(2) When I got your postcard, I wrote a letter to you.

Hans förklaring till exemplen är värd att citera i avslutningen på detta avsnitt:

The progressive aspect was writing in [(1)] indicates that the process of writing a letter was in progress
at the time of the arrival of the postcard, without any indication of its completion, whereas the simple
verb form wrote in [(2)] depicts the writing as a completed event, viewed in its totality. (Dahl 1985:24)

     Uttryckssätt för såväl aktionsart som aspekt varierar från språk till språk. I en del språk, främst 

slaviska, har verb egenskapen att anta olika former för de två aspekterna eller aktionsarterna medan 

i andra språk, exempelvis germanska, är det kontexten som är avgörande. I de slaviska språken rör 

det sig om två morfologiska verbvarianter som kan uttrycka såväl aktionsart som aspekt (Dahl (red.) 

2000:209ff) vilket gör det svårt att skilja på de två begreppen. Därför är det så att i avsnittet 2.4, 

som handlar om aspekt och aktionsart i polskan, används för klarhetens skull enbart begreppet 

aspekt, vilket för övrigt förklarar uppsatsens titel.

2.4 Aspekt i polskan

Nästan varje verb i polskan har två parallella morfologiska varianter, en ofullbordad eller im-

perfektiv och en fullbordad eller perfektiv (Gunnarsson 1971:78, Wróbel 2001:137). Denna före-

teelse är för övrigt typisk inte bara för polskan utan för praktiskt taget alla slaviska språk (Comrie 

1976:1, Dahl 1985:69ff, Dahl (red.) 2000:442f, Lindvall 2001:168). Det är vanligtvis suffixen som 

skiljer varianterna åt (se avsnitten 2.4.1 och 2.4.2). Perfektiva verb kan dessutom bildas med hjälp 

av prefix (se avsnitt 2.4.1).

     Det är värt att anmärka att det även existerar en tredje morfologisk variant, iterativa verb. Dessa 

betecknar handlingar som görs upprepade gånger. Verb av denna variant bildas vanligtvis med hjälp 
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av suffixet -ywa- (ibland -iwa-) eller suffixet -a- tillsammans med vokalbyte (Gunnarsson 1971:85). 

Exempelvis verbet pisać (sv. 'skriva') har den iterativa varianten pisywać medan verbet chodzić (sv. 

'gå') har som iterativ variant chadzać (för polskt uttal se bilaga, sid. 29).

     Det är dock mycket få verb som har denna variant. Det vanligaste är istället att den iterativa 

formen är identisk med den imperfektiva varianten (se avsnitt 2.4.2). Inga verb av den iterativa 

varianten fanns i den undersökta texten och därför har de inte tagits med i denna undersökning.

2.4.1 Perfektiva verb

Perfektiva verb omfattar fyra semantiska handlingsarter i polskan (Gunnarsson 1971:78). Den första 

arten är den definitiva handlingen, dvs. en handling som har avslutats, någonting som har gjorts 

klart. Verbet napisać (sv. 'skriva färdigt') är ett exempel. Den semelfaktiva handlingen eller en en-

gångshandling, dvs. något som görs endast en gång, är den andra arten. Exempelvis przyjść betyder 

'komma en gång' medan den imperfektiva motsvarigheten  przychodzić kan översättas till 'komma 

ofta'. Den tredje arten, den momentana eller punktuella handlingen, är någonting som inte tar någon 

tid att utföra eller händer på ett ögonblick. Ett exempel på denna handlingsart är strzelić (sv. 'skjuta 

ett skott'). Slutligen den ingressiva eller begynnande handlingen är en handling som någon ska just 

börja utföra, till exempel zaśpiewać (sv. 'börja sjunga'). I regel börjar de ingressiva verben med pre-

fixet za-.

     Perfektiva verb har endast två tempus: preteritum och futurum (Gunnarsson 1971:79). Preteritum 

anger att den aktuella handlingen har slutförts, till exempel ordet napisałem betyder 'jag har skrivit 

färdigt' (verb i polskan böjs också efter person och i preteritum även efter genus). Ett perfektivt verb 

i futurum uttrycks med presensform och anger inte enbart att handlingen kommer att utföras utan 

också att den kommer att göras färdigt. Exempelvis kan ordet napiszę översättas till 'jag kommer att 

skriva färdigt'.

     I polskan finns det två sätt att bilda perfektiva verb av motsvarande imperfektiva verb: tillsats av 

prefix eller ändring av suffix (Gunnarsson 1971:80ff).

     Exempelverbet  napisać är bildat av den imperfektiva motsvarigheten  pisać genom tillsatsen av 

prefixet na-. Verbet przeczytać (sv. 'läsa igenom, från början till slut') är ett annat exempel; här är 

det prefixet prze- som används. Ett annat vanligt prefix är wy- som återfinns till exempel i ordet 

wyrzeźbić (sv. 'skulptera färdigt'). Antalet olika prefix är stort och dessutom kan man av ett och 

samma imperfektiva grundverb bilda flera olika perfektiva verb. Av  pisać kan man bilda exempel- 

vis dopisać (sv. 'skriva till'), wpisać (sv. 'skriva in') eller podpisać (sv. 'underteckna'). Av dessa olika 

verbvarianter kan dock endast en vara den direkta motsvarigheten till det imperfektiva grundverbet; 

10



i det aktuella exemplet är det varianten napisać som är den direkta motsvarigheten till pisać.

     Att skapa ett perfektivt verb genom suffixbyte är ungefär lika vanligt som att göra det med 

prefixtillägg. Det finns flera olika suffixbyten. Ett sätt är att byta -a- eller -e- mot -ną-, till exempel 

dmuchać blir dmuchnąć (sv. 'blåsa'), ryczeć blir ryknąć (sv. 'ryta'). (-ć är ett suffix för sig, det står 

alltid sist och signalerar att verbet med detta suffix står i infinitiv.) Ersättning av -a- med -i- eller 

-y- är ett annat byte. Exempelvis rzucać blir rzucić (sv. 'kasta'), ruszać blir ruszyć (sv. 'röra'). Att 

byta -a- mot -Ø- (noll, tomt suffix) är ett tredje sätt. Här sker det dock alltid samtidigt en modifi-

ering av roten. Verbet padać, till exempel, blir paść (sv. 'falla'). Det fjärde suffixbytet, -wa- mot -Ø-, 

förekommer endast i ett fåtal fall. Exempelvis dawać blir dać (sv. 'ge'). Bytet av -owa- mot -i-, det 

femte bytet, också förekommer i enstaka fall. Verbet kupować, som blir kupić (sv. 'köpa'), är ett 

exempel. Även det sjätte bytet, där -ywa- eller -iwa- byts mot -a-, är sällsynt. Exempelvis obie-

cywać blir obiecać (sv. 'lova'), zyskiwać blir zyskać (sv. 'vinna').

     Vissa verb, till exempel runąć (sv. 'rasa, störta'), har endast perfektiv aspekt (Gunnarsson 

1971:80).

2.4.2 Imperfektiva verb

Imperfektiva verb omfattar i polskan två handlingsarter (Gunnarsson 1971:78).

     Den durativa handlingen, dvs. en pågående handling, är den viktigaste av de två arterna. Verbet 

pisać (kan översättas till 'hålla på att skriva') är ett exempel. Den andra arten är den iterativa hand-

lingen, någonting som görs eller händer upprepade gånger. Exempelvis skakać kan översättas till 

'hoppa gång på gång'.

     Imperfektiva verb har tre tempus: preteritum, presens och futurum. De två första är enkla, vilket 

visas av exemplet pisać. I preteritum, första person singularis, maskulinum, får verbet formen 

pisałem och kan således översättas till 'jag höll på att skriva'. Motsvarande form i presens är piszę 

och betyder 'jag håller på att skriva'. Futurum däremot är sammansatt av hjälpverbet być (sv. 'vara') i 

futurum, böjt efter person, och huvudverbet i preteritum, böjt efter person och genus, eller i infinitiv 

(Gunnarsson 1971:65). Exempelverbet får alltså i futurum formen będę pisał eller będę pisać. I 

båda fallen är innebörden följande: 'jag kommer att skriva, men jag vet inte om jag kommer att 

skriva färdigt'.

     Imperfektiva verb bildas på samma sätt som perfektiva (se avsnitt 2.4.1), men förfarandet går i 

det motsatta hållet. I avsnittet 2.4.1 har det nämnts att med hjälp av olika prefix kan man skapa flera 

varianter av ett grundverb, med betydelse som avviker från grundverbets. Dessa varianter kan göras 

imperfektiva genom suffixbyte, i stort sett som i avsnittet 2.4.1 fastän åt andra hållet och med några 
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fler suffix och byten (Gunnarsson 1971:83ff). Exempelverben från avsnittet 2.4.1, dopisać, wpisać 

och podpisać, har imperfektiva motsvarigheter dopisywać, wpisywać och podpisywać.

     Det finns verb som endast har imperfektiv aspekt (Gunnarsson 1971:79f), exempelvis musieć 

(sv. 'måste').

2.5 Aspekt och aktionsart i svenskan

Till skillnad från polskan uppträder svenska verb inte i parallella varianter. Det är istället dels andra 

satsdelar än predikat och dels kontexten som avgör tolkningen av aspekten. Det är därför också 

vanligt med satser där aspekten inte är specifierad utan beror på hur satsen tolkas av läsaren eller 

lyssnaren. Tempus spelar en mindre roll för bestämningen av aspekt. Generellt gäller att presens 

oftast uttrycker imperfektiv aspekt medan de andra tempusen är vanligare i satser med perfektiv 

aspekt. Det är alltså huvudsakligen verbets olika bestämningar som spelar den avgörande rollen. 

Verbets bestämningar och subjektet kan också precisera aktionsarten (se 2.5.1 och 2.5.4).

2.5.1 Bundna bestämningar

Bestämningar som är bundna till satsens finita verb indikerar först och främst aktionsarten, antingen 

den avgränsade eller oavgränsade. Dessa bestämningar kan delas upp i fyra grupper: objekt, objekt 

med objektspredikativ, partikeladverbial och bundna adverbial (SAG 1999, band 4:328ff).

     Objektet bestämmer aktionsarten genom sin kvantitet: om det är en begränsad mängd som be-

tecknas av objektet blir aktionsarten avgränsad, om mängden är däremot obegränsad blir det oav-

gränsad aktionsart. Följande exempelmeningar belyser detta:

(3) Vi drack kaffe.

(4) Vi drack kaffet.

Här är objektets form den avgörande faktorn för aktionsarten. Objektet i (3) har obestämd form och 

syftar därmed på en obegränsad mängd kaffe. Till följd av detta blir aktionsarten oavgränsad. Där-

emot gör den bestämda formen på objektet i (4) att detta objekt syftar på en mängd kaffe som är 

begränsad, konkret. Aktionsarten blir följaktligen avgränsad.

     Istället för formen på objektet kan närvaron av en kvantitativ bestämning ange aktionsarten, 

vilket visas i nedanstående exempel:

(5) Anna skrev brev.

(6) Anna skrev två brev.
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Objektet är i obestämd form såväl i (5) som i (6). Däremot innehåller objektet i (6) den kvantitativa 

bestämningen två. Närvaron av denna bestämning gör aktionsarten avgränsad medan aktionsarten i 

(5) är oavgränsad.

     Nästa grupp bundna bestämningar är objekt med objektspredikativ. Ett objekt, som ofta är ett 

reflexivt pronomen, tillsammans med ett objektspredikativ anger ett resultat av en aktion, vilket gör 

aktionsarten avgränsad. Om objektet och objektspredikativet saknas blir aktionsarten det motsatta. 

Här följer ett exempel:

(7) Lotta arbetade.

(8) Lotta arbetade sig sjuk.

Eftersom sig sjuk anger resultatet av Lottas arbetande, har (8) avgränsad aktionsart. I (7) saknas 

sådan angivelse och därför är aktionsarten oavgränsad här. Konstruktionen i (8) kallas resultativ.

     Partikeladverbial eller partiklar är den tredje gruppen av verbets bundna bestämningar och anger 

vanligtvis mål eller resultat. Därför blir aktionsarten i fall med partikeladverbial avgränsad. Följ- 

ande exempel belyser detta:

(9) Vakten slog rånaren.

(10) Vakten slog till rånaren.

Partikeladverbialet i (10) anger att vakten utdelade till rånaren ett enda slag och aktionsarten blir 

därmed avgränsad. I (9) däremot saknas sådan bestämning och aktionsarten kan tolkas som oav-

gränsad.

     Den sista gruppen av bundna bestämningar utgörs av bundna adverbial. Här kan flera olika sorter 

av dessa adverbial urskiljas.

     Ett objektliknande adverbial kan göra aktionsarten oavgränsad om den är avgränsad i konstruk-

tion med objekt:

(11) Kaninen åt av moroten.

(12) Kaninen åt moroten.

Adverbialet av moroten anger att endast en del av moroten har ätits och därmed bestämmer aktions-

arten i (11) till oavgränsad. Aktionsarten i (12) är däremot avgränsad eftersom objektet anger att 

hela moroten är uppäten och aktionen är följaktligen avslutad.

     Ett adverbial för uppnått mål gör aktionsarten avgränsad såsom i exemplet nedan:

(13) Lavan flöt till Pompeji.

Här anger adverbialet att Pompeji var målet för lavans rörelse och aktionsarten är alltså avgränsad. I 

följande mening är dock aktionsarten oavgränsad:

(14) Lavan flöt mot Pompeji.

Adverbialet mot Pompeji anger rörelsens riktmärke och det är därför aktionsarten i denna mening är 
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oavgränsad.

     Aktionsarten blir avgränsad också när ett adverbial som anger resultat av en aktion finns med i 

satsen, exempelvis:

(15) Bo skrev färdigt.

Aktionsarten är avgränsad eftersom adverbialet färdigt anger att Bo har nått ett resultat med sitt 

skrivande, nämligen att det är avslutat.

     Även närvaron av ett adverbial för mått gör att aktionsarten i satsen blir avgränsad. Här följer ett 

exempel:

(16) Lisa sprang en kilometer.

Adverbialet anger här den sträcka som Lisa sprang vilket avgränsar aktionen. Det är alltså av-

gränsad aktionsart som gäller.

2.5.2 Fria adverbial

Fria adverbial är en kategori av de bestämningar till ett verb som inte är bundna till detta verb och 

kan indikera om aspekten är perfektiv eller inte. Det rör sig om adverbial som anger duration (var-

aktighet eller tidsåtgång) eller tidfästning (tidpunkt). Hit hör också adverbial som anger fortsättning 

(SAG 1999, band 4:331ff).

     När ett adverbial uttrycker varaktighet kan aspekten bli imperfektiv medan ett adverbial som 

anger tidsåtgång får aspekten att bli perfektiv. Detta visas av exempelmeningarna nedan:

(17) Bo lagade bilen i en kvart.

(18) Bo lagade bilen på en kvart.

I mening (17) återfinns adverbialet i en kvart som anger varaktigheten av Bos mixtrande med bilen 

vilket indikerar att aspekten är imperfektiv (satsen kan dock tolkas som perfektiv). Adverbialet på 

en kvart i (18) däremot anger den tid det tog för Bo att laga bilen. Aktionen är därmed avslutad och 

därför är aspekten perfektiv. Prepositionen på förekommer ofta i adverbial för tidsåtgång medan i är 

förknippad med varaktighet.

     Adverbial som anger fortsättning av en aktion förnekar upphörandet av denna aktion och klargör 

därmed  att aspekten är imperfektiv. Exemplet nedan visar detta:

(19) Stralsund var fortfarande svenskt.

Här visar adverbialet att aktionen fortfarande pågick vilket styrker faktumet att aspekten i denna 

exempelsats är imperfektiv. Ibland används ett sådant adverbial för att klargöra att det är im-

perfektiv aspekt som gäller vilket belyses av nedanstående exempel:

(20) Redaktionen bearbetade manuset.
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(21) Redaktionen bearbetade manuset ännu.

Mening (20) kan tolkas som såväl perfektiv som imperfektiv. I (21) finns dock adverbialet ännu 

som anger att aktionen ifråga fortsatte och därför är det tydligt att aspekten här är imperfektiv. 

Mening (21) kan inte tolkas som perfektiv.

     Adverbial för tidpunkt kan understryka att aspekten i den aktuella satsen är perfektiv, dock under 

förutsättningen att aktionen är en punkthändelse:

(22) Klockan tio gav han upp.

Här är aktionen en punkthändelse och därmed är aspekten perfektiv vilket stärks av adverbialet som 

anger tidpunkten. I en sats med imperfektiv aspekt ändrar dock ett sådant adverbial inte aspekten. 

Den förblir imperfektiv:

(23) Klockan tio var hon hemma.

Här anger adverbialet bara att aktionen eller situationen pågick vid ett visst tidpunkt.

2.5.3 Överordnade och pseudosamordnade verb

Även verb, överordnade eller pseudosamordnade, kan ange aspekten, särskilt den imperfektiva 

(SAG 1999, band 4:334ff).

     Ett överordnat verb som anger fortsättning understryker den imperfektiva aspekten i den under-

ordnade verbfrasen, exempelvis:

(24) Roland fortsatte att simma.

Den underordnade verbfrasen att simma uppfattas inte ha någon gräns i tiden. Det överordnade 

verbet fortsatte skingrar alla tvivel: aspekten i satsen kan inte vara något annat än imperfektiv.

     Verbförbindelsen hålla på används tillsammans med en underordnad verbfras som uttrycker en 

oavgränsad dynamisk aktion eller en punkthändelse. Nedanstående exempel visar detta:

(25) En ny rutin håller på att etableras.

(26) Jag höll på att starta bilen.

Även utan håller på hade mening (25) haft imperfektiv aspekt. Här enbart förstärker alltså denna 

verbförbindelse satsens imperfektiva aspekt. I mening (26) är det däremot annorlunda. Här anger 

den underordnade verbfrasen en punkthändelse som ju till sin natur är avgränsad. Verbförbindelsen 

ändrar dock aktionens natur till oavgränsad och därmed är aspekten i satsen imperfektiv. I en sats 

med en verbfras som anger en punkthändelse ändrar alltså vanligtvis verbförbindelsen hålla på 

aspekten från perfektiv till imperfektiv. Det finns dock ett undantag, nämligen de satser som anger 

att någonting var nära att hända, exempelvis:

(27) Jag höll på att ramla.
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Den sistnämnda tolkningen är möjlig när den underordnade verbfrasen uttrycker en punkthändelse 

(Ramchand 2006:159). I (27) kan den underordnade verbfrasen endast tolkas som en punkthändelse 

och därför är bara denna tolkning möjlig. Däremot är båda tolkningarna av hålla på möjliga i (26) 

eftersom den underordnade verbfrasen kan tolkas såväl som en punkthändelse som en aktivitet med 

utsträckning i tiden.

     Verben börja, sluta kan överordnas verb som uttrycker en oavgränsad aktion. I en sådan kon- 

struktion uppträder dessa två överordnade verb som hjälpverb och under förutsättningen att de står i 

preteritum får de aspekten att bli perfektiv vilket visas i följande exempel:

(28) Det började regna.

(29) Han slutade arbeta.

Verben började i exemplet (28) och slutade i (29) betecknar tillsammans med sina underordnade 

huvudverb punkthändelser. Det är därför aspekten blir perfektiv i sådana konstruktioner.

     Verb som anger tillstånd, främst stå, sitta och ligga, pseudosamordnade med andra verb kan 

också ge styrka åt den imperfektiva aspekten i den sats de ingår i. Följande mening är ett exempel 

på denna konstruktion:

(30) Pappret ligger och skräpar.

Eftersom de två verben sammanbinds av konjunktionen och ser de ut att vara samordnade, men i 

själva verket är verbet ligger överordnat eftersom syftet med konstruktionen är att förstärka den 

imperfektiva aspekten, inte, som det i en riktig samordning av verb är, att visa att två aktioner pågår 

samtidigt. Därför kallas konstruktionen pseudosamordnad (SAG 1999, band 4:335).

2.5.4 Subjekt

Valet av subjekt kan påverka aktionsarten i satsen om subjektet har en semantisk roll som ett objekt 

kan ha, vanligtvis om det anger någonting som uppstår eller förbrukas i aktionen (SAG 1999, band 

4:337).

     Som exempelmeningarna visar är det frågan om subjektreferentens kvantitativa begränsning som 

är avgörande:

(31) Olja rann ut i havet.

(32) Det rann ut olja i havet.

(33) All oljan rann ut i havet.

I mening (31) är oljans mängd inte begränsad och därmed är aktionsarten oavgränsad. På samma 

sätt förhåller det sig i exempel (32). Att detta är en konstruktion med ett formellt och ett egentligt 

subjekt påverkar inte aktionsarten när det gäller avgränsning. Oljemängden i mening (33) är där-
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emot begränsad och aktionsarten är följaktligen avgränsad. Det gäller alltså att begränsningen av 

subjektreferentens kvantitet medför avgränsad aktionsart medan avsaknaden av sådan begränsning 

medför det motsatta, dvs. oavgränsad aktionsart.

2.6 Översättning

Hur kan de polska verben av olika aspekt översättas till svenska? Faktumet att det i svenskan saknas 

parallella verbvarianter för de två aspekterna underlättar inte saken. Det måste dock vara möjligt på 

något sätt.

     Det är givetvis vanligt att ett polskt verb översätts direkt till ett motsvarande enkelt verb i sven-

skan, särskilt vid översättning av imperfektiva verb. Risken är givetvis den att vid en sådan över-

sättning kan en del av innebörden av den polska satsen försvinna på vägen till läsaren av den sven-

ska översättningen. Denna risk uppvägs dock av faktumet att aspekten kan framkomma ur den vida 

kontexten, texten utanför den aktuella satsen.

     Ibland kan markerad aspekt vara nödvändig i satsen. I sådana fall måste det polska verbet över- 

sättas till ett mer sammansatt verbuttryck.

     För att uttrycka perfektiv aspekt kan partiklar och adverbial som färdigt eller klart användas. Det 

polska verbet zjeść är ett exempel. Det kan översättas till såväl 'äta upp' som 'äta färdigt' eller 'äta 

klart'.

     Ett verb som uttrycker en engångshändelse (ett sådant verb är alltid perfektivt) kan översättas till 

ett verb med partikeln till eller till en mer invecklad form som uttrycker att händelsen ägde rum 

endast en gång. Således kan det polska verbet skoczyć översättas till 'hoppa till', 'hoppa en gång' 

eller 'göra ett hopp'.

     Verbet hålla på är användbart vid översättningen av polska imperfektiva verb. Uttrycket vara i  

färd med är en annan möjlighet till översättning. Till exempel verbet czytać kan bli översatt till 

'hålla på att läsa' eller 'vara i färd med att läsa'.

     Det är vanligt att använda hjälpverbet bruka när ett iterativt verb översätts, men ett adverbial kan 

också användas. Exempelvis verbet skakać, om det i den aktuella satsen är iterativt, kan översättas 

till 'bruka hoppa', 'hoppa ofta', 'hoppa gång på gång', 'hoppa upprepade gånger' eller 'hoppa många 

gånger'.

     Det finns i polskan två speciella fall, typiska för slaviska språk i stort, som inte har så mycket 

med aspekt att göra men är värda att nämnas i avslutningen.

     För det första, verbet można är en specialform av móc (sv. 'kunna') och har endast översättningen 
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'man kan'.

     Det andra fallet kräver en något längre förklaring. När någon vill ange att någon eller någonting 

existerar så används i polskan verbet być (sv. 'vara', 'finnas') böjt efter person och numerus. Till 

exempel satsen:

(34) Piłka jest.

betyder 'bollen finns' (jest är verbet być i tredje person singularis). Det märkliga ligger i negationen 

av någons eller någontings existens vilket illustreras av negationen av (34), 'bollen finns inte':

(35) Nie ma piłki.

Här används nämligen, förutom negationen nie, verbet ma som står i tredje person singularis och 

normalt översätts till 'har'. I en negation av existens används detta ord alltid i formen ma, oavsett 

person och numerus. Dessutom byts subjekt till objekt. Piłka, 'bollen', i (34) är subjekt medan piłki i 

(35) är objekt. Av detta följer byte av plats i förhållande till verbet (fastän man kan ha subjekt efter 

verbet och objekt före verbet, ordföljden i polska är fri i detta avseende) samt ändring av kasus från 

nominativ till genitiv (det sistnämnda förklarar förändringen av substantivets form). Satsen blir 

följaktligen subjektslös.

     Som synes finns det svåra moment och fallgropar vid översättning av verb från polska till 

svenska, men för det mesta är det inga större problem.

3 Material

Den undersökta texten kommer från en science-fiction-bok Pokój na ziemi (på svenska: Fred på 

jorden) av Stanisław Lem. Översättningen är gjord av Martin von Zweigbergk (den är baserad på en 

polsk utgåva som är äldre än den som används här). Handlingen i boken utspelar sig i en nära 

framtid. Stormakterna har inte längre råd med att kapprusta men de har inte den minsta tanke på att 

avsluta kapprustningen. Därför fattas i Genève beslutet att flytta denna kapprustning till månen. 

Följden av beslutet är att det transporteras ett antal självprogrammerande vapensystem till månen, 

ett system för varje stormakt. På månen utvecklas systemen vidare för sig själva, utan mänskliga 

ingripanden. Ingen har möjligheten att kontrollera hur utvecklingen fortskrider. På jorden växer det 

därför snart oro för vad som kan hända på månen. Det dyker upp rykten att vapensystemen kan sluta 

sig samman och gå till attack mot jorden som är försvarslös sedan vapenflytten till månen. 

Resultatet blir att man anordnar en enmansexpedition till månen för att ta reda på hur det står till 
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där. Det är bokens huvudperson, Ijon Tichy, som får uppdraget.

     För min undersökning har jag valt ett kapitel som handlar om Ijon Tichys förberedelser och 

träning inför månresan. Kapitlet heter Lunar Agency (detta är namnet på det organ som är ansvarigt 

för genomförandet av såväl vapenflytten som expeditionen) och återfinns i det polska originalet på 

sidorna 94 – 123. I den svenska översättningen har kapitlet samma namn och finns på sidorna 118 – 

154. Jag har valt detta kapitel därför att det innehåller ungefär lika stora mängder av såväl dialoger 

som berättande och beskrivande text. Kapitlets längd var också en viktig faktor när jag gjorde valet. 

Ett kortare kapitel skulle innehålla för få finita verb och ett längre skulle ta mer tid att undesöka.

4 Metod

Metoden är enkel: man går igenom texten och undersöker varje polsk finit verbfras med avseende 

på hur den har blivit översatt till svenska (jag har också undersökt iterativa och ingressiva verb).

     Först och främst skall man ta reda på om översättningen har markerad aspekt och, om så är 

fallet, i vilken satsdel yttrar sig denna aspekt: subjekt, objekt, adverbial, partikel eller ett överordnat 

(eller pseudosamordnat) verb. Det är också värt att undersöka vilken form (enkelt verb, verb med 

partikel, verb med hjälpverb eller ett annat verbuttryck) den polska verbfrasen får i översättningen. 

Eftersom aspekt är förknippad med tidsdimensionen är även tempus intressant att undersöka, sär-

skilt med tanke på att polska och svenska skiljer sig på detta område. Polska har tre tempus: pre-

teritum, presens och futurum. Svenska har dessutom två sammansatta tempus, nämligen perfekt och 

pluskvamperfekt.

     I takt med att man går igenom den undersökta texten räknar man hur många verböversättningar 

det har blivit i svenska för varje form, tempus och sätt att markera aspekt. Dessa tre egenskaper 

räknas var för sig, inte i kombination.

     Översättningens enklaste form, ett enkelt verb, ger inga problem vid räkningen. Verb i perfekt 

och pluskvamperfekt räknas som enkla verb.

     Verb med partikel medför inte heller några större problem. Det kan dock ibland vara svårt att 

avgöra om det rör sig om en riktig partikel eller en preposition som ingår i en annan satsdel än 

predikatet. De flesta fall är emellertid lätta att tyda.

     Verb i perfekt och pluskvamperfekt räknas här inte som konstruktioner med hjälpverb, fastän de 

rent formellt är det. Hjälpverben har respektive hade ger inte konstruktionen en ny betydelse utan 
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ändrar enbart huvudverbets tempus. I en riktig konstruktion med hjälpverb får huvudverbet en ny 

betydelse genom att ett hjälpverb sätts framför och därför är det enbart sådana konstruktioner som 

skall räknas.

     Verbuttryck som inte hör till någon av de tre ovannämnda kategorierna räknas samman i den 

gemensamma kategorin annat verbuttryck.

     Att bestämma översättningens tempus är lättare än att bestämma form eftersom tempuset alltid 

syns tydligt. I konstruktioner med hjälpverb är det alltid hjälpverbet som avgör vilket tempus kon-

struktionen i fråga har.

     Det finns enstaka ställen i den undersökta texten där översättaren valde att helt omforma texten, 

så att det blev omöjligt att avgöra hur den aktuella polska verbfrasen har blivit översatt. I sådana fall 

hoppade jag över sådana verbfraser. Ett exempel utgörs av satsen (Lem 1987:97)

(36a) Część może iść.

Satsen ingår i en dialog och är ett svar på en fråga. Om den hade översatts ord för ord skulle re-

sultatet bli

(36b) En del kan gå.

Den har dock översatts till (Lem 1985:122)

(36c) Kanske en del.

I denna översättning saknas det verb, det polska verbet har inte översatts alls.

     Efter genomgången av texten beräknades de olika sättens, formernas och tempusens andelar i 

procent separat för båda aspekterna. Andelarna är mer intressanta än resultat uttryckt i antal över-

sättningar av varje slag eftersom andelarna ger en tydligare bild av de olika översättningsslagens 

fördelning. Närmare detaljer kring beräkningen av andelarna ges i nästa kapitel, kapitel 5, som 

handlar om resultat.

5 Resultat

Undersökningen omfattar totalt 1021 polska finita verbfraser varav 627 är imperfektiva och 394 är 

perfektiva. Fördelningen mellan de två aspekterna är som synes inte jämn, de imperfektiva fraserna 

är mer än 1,5 gånger så många som de perfektiva. Markerad aspekt förekommer dock endast i 118 

översättningar, alltså i knappt 12% av de 1021 fallen. 77 av dessa 118 översättningar har perfektiv 

aspekt medan 41 har imperfektiv. Markerad perfektiv aspekt förekommer alltså nästan två gånger så 
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ofta som markerad imperfektiv aspekt. I de övriga 903 översättningarna är antingen aspekten oklar 

eller så uttrycker predikatet antingen en punkthändelse eller ett tillstånd.

     De olika formernas och tempusens andelar beräknades separat för respektive aspekt på det viset 

att antalet översättningar (av polska verbfraser med den aktuella aspekten) med den aktuella formen 

på verbfrasen eller det aktuella tempuset delades med antingen 627 eller 394. Andelarna för de olika 

sätten att uttrycka aspekt beräknades på samma sätt, med den enda skillnaden att antalen delades 

med antingen 77 eller 41.

     Det vanligaste sättet att uttrycka aspekt i svenska är adverbial med 53 fall. Partikel är med sina 

45 fall nästan lika vanlig. Överordnade och pseudosamordnade verb finns endast i 16 översätt-

ningar. Aspekt uttrycks med objekt i 3 fall och med subjekt i ett enda fall.

     Översättningen till ett enkelt verb visar sig vara den överlägset vanligaste med 785 sådana över-

sättningar vilket utgör drygt tre fjärdedelar av det totala antalet. Antalet översättningar med partikel 

är 77 medan med hjälpverb 57. Andra verbuttryck förekommer i 102 fall.

     När det gäller översättningens tempus är preteritum vanligast med totalt 559 fall, alltså mer än 

hälften av alla verb. Presens, med 354 fall, är också vanligt. Perfekt och pluskvamperfekt före-

kommer i ett mindre antal fall, perfekt i 48 och pluskvamperfekt i 47. Futurum visar sig vara riktigt 

ovanligt med endast 13 fall.

     Nedan presenteras resultatet först för imperfektiva och sedan för perfektiva verbfraser. Alla re-

sultat kommer att kommenteras, förklaras och analyseras i kapitel 6.

5.1 Imperfektiva verbfraser

Nedanstående tabell visar fördelningen i antal och procent med avseende på översättningens form 

för de imperfektiva polska verbfraserna:

verb med partikel med hjälpverb annat verbuttryck totalt
antal 535 21 26 45 627
% 85,3 3,4 4,1 7,2 100

Tab. 2 Fördelning av översättningar av imperfektiva verbfraser med avseende på form

     Det enkla verbets ovannämnda dominans syns tydligt i tabellen: 535 imperfektiva verbfraser har 
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översatts till enkelt verb, vilket är mer än hälften av alla undersökta verbfraser och så mycket som 

85,3% av alla imperfektiva verbfraser. Dessa verb förekommer i översättningen dels i satser med 

märkt aspekt (där märks aspekten av andra satsdelar än predikat), dels i satser med oklar aspekt och 

dels i satser där verbet uttrycker tillstånd.

     Endast 3,4% (21 fall) av imperfektiva verbfraser har översatts till verb med partikel vilket gör 

denna översättningsform till den minst vanliga för verbfraser med den aktuella aspekten. Oftast an-

vändes partiklarna på (6 gånger) och till (5 gånger). Partikeln ut förekom i 4 fall och fram i 3 fall. 

Övriga partiklar är ned och åt. Ett exempel på översättning till verb med partikel är hittar på (Lem 

1985:121) som har översatts från wymyśla (Lem 1987:96).

     Verbfraser som har konstruktion med hjälpverb som översättning är också få: de är 26 stycken 

och utgör 4,1% av alla imperfektiva verbfraser. Som ett exempel kan ges verbet chciałbym (Lem 

1987:114) som har översatts till skulle vilja (Lem 1985:142). Något vanligare är översättning till 

annat verbuttryck: det rör sig om 45 imperfektiva verbfraser (7,2%). Hit hör alla verbfraser som inte 

passar in i någon av de tre tidigare kategorierna. Exempelvis har det polska verbet spierałem się 

(Lem 1987:111) översatts till hade kommit ihop mig (Lem 1985:139).

     Fördelningen i antal och procent med avseende på uttryckssätt för imperfektiv aspekt visas i 

tabellen nedan (öodn. el. psodn. vb = överordnat eller pseudosamordnat verb):

subjekt objekt adverbial öodn. el. psodn. vb partikel totalt
antal 0 0 28 10 3 41
% 0 0 68,3 24,4 7,3 100

Tab. 3 Fördelning av översättningar av imperfektiva verbfraser med avseende på uttryckssätt

     Det syns tydligt att adverbial är den överlägset vanligaste uttrycksformen för markerad imper-

fektiv aspekt. Av de totalt 41 översättningarna med denna aspekt markerad har 28 adverbial som ut-

tryckssätt, vilket ger 68,3% eller drygt två tredjedelar. Här följer ett exempel på sådan översättning. 

Den polska satsen (Lem 1987:107)

(37a) …, którzy sekunda po sekundzie omawiali ostatnie chwile Ijona Tichego w zdalniku, 

trzaskającym jak fajerwerk.

har översatts till (Lem 1985:134)

(37b) … som hela tiden diskuterade Ijon Tichys sista stunder, sekund för sekund, i en fyr-
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verkerisprakande fjärrgångare.

Det med fet stil markerade adverbialet i (36b) indikerar tydligt imperfektiv aspekt. Ett motsvarande 

adverbial saknas i (36a); här framgår aspekten av verbet omawiali som är imperfektiv.

     Överordnat eller pseudosamordnat verb förekommer i 10 fall och utgör 24,4% eller en knapp 

fjärdedel av det sammanlagda antalet. Översättningen av satsen (Lem 1987:111)

(38a) Biała mgła rozpraszała się, …

lyder (Lem 1985:139):

(38b) Den vita dimman höll på att skingras …

och är ett exempel med överordnat verb (markerat med fet stil). Hela frasen höll på att skingras är 

en översättning av verbet rozpraszała się (się, ett reflexivt pronomen, motsvarar det svenska sig).

     I endast 3 översättningar (7,3%) användes partikel för att framhäva den imperfektiva aspekten. 

Det är bara en sjundedel av alla översättningar med partikel av imperfektiva verbfraser. Exempelvis 

verbet gadał (Lem 1987:118) är översatt till pratade på (Lem 1985:148).

     Det finns inga fall där den imperfektiva aspekten är markerad med hjälp av subjekt eller objekt. 

Det är istället andra satsdelar som markerar aspekten.

     Följande tabell visar fördelningen i antal och procent med avseende på översättningens tempus 

för de imperfektiva polska verbfraserna:

pluskvamperfekt perfekt preteritum presens futurum totalt
antal 15 14 280 315 3 627
% 2,4 2,2 44,7 50,2 0,5 100

Tab. 4 Fördelning av översättningar av imperfektiva verbfraser med avseende på tempus

     Det syns tydligt att för de imperfektiva verbfrasernas del är tyngdpunkten ungefär jämnt för- 

delad mellan presens och preteritum: presens uppträder i 315 fall (50,2%) och preteritum i 280 fall 

(44,7%). De två tempusen tillsammans upptar så mycket som 94,9% av översättningar av im- 

perfektiva verbfraser.

     Perfekt och pluskvamperfekt förekommer i få översättningar. Denna förekomst är ungefär jämnt 

fördelad mellan de två tempusen: perfekt i 14 fall (2,2%) och pluskvamperfekt i 15 fall (2,4%).

     Futurum förekommer mycket sparsamt i översättningar av imperfektiva verbfraser. Med endast 3 

stycken översättningar är detta tempus rentav sällsynt. Dessa 3 fall utgör så lite som 0,5% av de im-
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perfektiva verbens översättningar.

     I imperfektiva verb i polskan ingår iterativa verb (se avsnitt 3.3.2). Här har dessa undersökts och 

jämförts med resultat för samtliga imperfektiva verbfraser.

     Antalet iterativa verb uppgår till 36. Fördelningen med avseende på översättningens form visas i 

nedanstående tabell.

verb med partikel med hjälpverb annat verbuttryck totalt
antal 29 1 2 4 36
% 80,5 2,8 5,6 11,1 100

Tab. 5 Fördelning av översättningar av iterativa verb med avseende på form

     Det syns att fördelningen av översättningar av iterativa verb liknar den som gäller för alla im- 

perfektiva verbfraser i undersökningen. Även här dominerar översättningar i form av enkla verb 

med 80,5% av iterativa verb (29 stycken). Endast 1 iterativt verb är översatt till verb med partikel 

vilket utgör 2,8%. Översättningar med hjälpverb tar upp 5,6% och de är 2 stycken.

     Antalet andra verbuttryck är 4 vilket ger andelen 11,1%. Det är något högre än motsvarande 

andel samtliga översättningar av imperfektiva verbfraser.

     Följande tabell visar fördelningen av översättningar av iterativa verb med avseende på över- 

sättningens tempus.

pluskvamperfekt perfekt preteritum presens futurum totalt
antal 4 4 20 8 0 36
% 11,1 11,1 55,6 22,2 0 100

Tab. 6 Fördelning av översättningar av iterativa verb med avseende på tempus

     Översättningar av iterativa verb uppvisar en markant skillnad mot översättningar av imperfektiva 

verbfraser i stort när det gäller tempus. Tyngdpunkten ligger inte längre jämnt fördelad mellan pre-

teritum och presens utan vilar nästan enbart på preteritum. Antalet dessa översättningar är 20 vilket 
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utgör 55,6% av de iterativa fallen. Presens representeras inte av mer än 8 översättningar vilket dock 

räcker till att skilja detta tempus från mängden med andelen 22,2%.

     Det är 4 översättningar som har perfekt som tempus och pluskvamperfekt representeras av lika 

många fall. De båda tempusen upptar alltså 11,1% var av alla iterativa verbs översättningar. Inget av 

de iterativa verben har en översättning som har futurum som tempus.

5.2 Perfektiva verbfraser

Tabellen nedan visar fördelningen i antal och procent med avseende på översättningens form när det 

gäller de perfektiva polska verbfraserna:

verb med partikel med hjälpverb annat verbuttryck totalt
antal 250 56 31 57 394
% 63,5 14,2 7,9 14,4 100

Tab. 7 Fördelning av översättningar av perfektiva verbfraser med avseende på form

     Även här är det enkla verbets dominans tydlig. Denna dominans är dock betydligt svagare än för 

de imperfektiva verbfrasernas del: andelen är 63,5% (250 fall). I översättningen förekommer de 

enkla verben såväl i satser med märkt aspekt (där den märks av andra satsdelar) som i satser där 

aspekten är oklar. De förekommer också i en del satser där verbet står för en punkthändelse.

     Det syns också tydligt att översättning till verb med partikel är betydligt vanligare för perfektiva 

verbfraser. 56 perfektiva verbfraser har sådan översättning vilket utgör 14,2% av alla verbfraser 

med denna aspekt. Den vanligaste partikeln är upp som förekommer i 15 fall. Nästa partikel, ut, 

ligger långt efter med sina 7 fall och är tätt åtföljd av fram som finns i 6 översättningar. Därefter 

kommer partiklarna till, på, an, ihop, in, ned, vid och emot. Ett exempel på ett verb med partikel är 

flammade upp (Lem 1985:139) som är en översättning av rozbłysła (Lem 1987:111).

     Få perfektiva verbfraser har konstruktion med hjälpverb som översättning: det rör sig om 31 

stycken eller 7,9%. Översättningen av det polska verbet przeżyłem (Lem 1987:105) är ett exempel 

på en sådan konstruktion: fick uppleva (Lem 1985:131). Översättning till ett annat verbuttryck är 

däremot vanligare: den förekommer i 57 fall (14,4%). I denna kategori finns mer invecklade verb-

uttryck. Det polska verbet skoczył (Lem 1987:110), till exempel, har översatts till tog ett språng 
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(Lem 1985:138).

     Fördelningen i antal och procent med avseende på uttryckssätt för perfektiv är presenterad i ne-

danstående tabell (öodn. el. psodn. vb = överordnat eller pseudosamordnat verb):

subjekt objekt adverbial öodn. el. psodn. vb partikel totalt
antal 1 3 25 6 42 77
% 1,3 3,9 32,5 7,8 54,5 100

Tab. 8 Fördelning av översättningar av perfektiva verbfraser med avseende på uttryckssätt

     Det vanligaste sättet att uttrycka perfektiv aspekt är, enligt tabellen, partikel som finns i 42 fall 

vilket utgör 54,5% av alla översättningar med markerad perfektiv aspekt. Dessa 42 fall står för tre 

fjärdedelar av alla de översättningar av perfektiva verbfraser som har form av verb med partikel. 

Verbet furknęło (Lem 1987:110), exempelvis, har översatts till flaxade till (Lem 1985:137).

     Att använda adverbial för att framhäva perfektiv aspekt är också vanligt. Detta sätt återfinns i 25 

stycken eller 32,5% av översättningar med den aktuella aspekten markerad. Ett exempel på sådant 

adverbial finns i översättningen av följande (Lem 1987:106):

(39a) Poszedłem więc do Kierownika Osłony …

Översättningen lyder (Lem 1985:133):

(39b) Jag gick därför till Skyddschefen …

Det är prepositionen till i adverbialet som indikerar perfektiv aspekt. Om det istället hade stått mot, 

så skulle aspekten vara imperfektiv.

     Antalet översättningar där ett överordnat eller pseudosamordnat verb används är ringa: endast 6 

stycken, vilket ger 7,8% av markerat perfektiva fall. Till exempel den polska texten (Lem 1987:102)

(40a) Zobaczył biało-niebieski rozbłysk, …

har följande översättning (Lem 1985:128):

(40b) Han fick se en vitblå blixt, …

Här är det ett överordnat verb (markerad med fet stil) som framhäver den perfektiva aspekten.

     Den perfektiva aspekten är markerad med hjälp av objekt endast i tre fall (objekt finns i betydligt 

fler satser, men det är andra satsdelar som markerar aspekten), vilket är 3,9% av de översättningar 

som har markerad perfektiv aspekt. Ett av dessa fall är en översättning av den polska satsen (Lem 

1987:116)
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(41a) … chcieli zwinąć wszystkie żagle.

Den ovannämnda översättningen är följande (Lem 1985:145):

(41b) … de ville bärga alla seglen.

Den perfektiva aspekten indikeras dels av substantivets bestämda form (seglen) och dels av pro-

nomenet alla som står för en bestämd kvantitet.

     Subjektet framhäver den perfektiva aspekten i ett enda lite tveksamt fall (andelen är 1,3%), an-

nars är det andra satsdelar som gör det. Det är satsen (Lem 1987:111)

(42a) Czarny materiał huknął jak uderzony bęben.

som har översättningen (Lem 1985:138)

(42b) Det smällde som ett trumslag i det svarta tyget.

Subjektet, som är ett pronomen (markerat med fet stil), har bestämd form och indikerar därmed att 

aspekten är perfektiv.

     Följande tabell visar fördelningen i antal och procent med avseende på översättningens tempus 

för de perfektiva polska verbfrasernas del:

pluskvamperfekt perfekt preteritum presens futurum totalt
antal 32 34 279 39 10 394
% 8,1 8,6 70,8 9,9 2,6 100

Tab. 9 Fördelning av översättningar av perfektiva verbfraser med avseende på tempus

     Det syns tydligt att de perfektiva verbfraserna skiljer sig från de imperfektiva när det gäller 

vilket tempus de har fått i översättningen. Här ligger nämligen tyngdpunkten enbart på preteritum 

som med 279 fall utgör 70,8% av de perfektiva verbfrasernas översättningar. Presens finns bara i 39 

fall eller 9,9%.

     Perfekt och pluskvamperfekt är vanligare än i översättningar av imperfektiva verbfraser. Fördel-

ningen av fallen mellan de två tempusen är ungefär jämn: perfekt uppträder i 34 översättningar av 

perfektiva verbfraser (8,6%) och pluskvamperfekt i 32 översättningar (8,1%).

     Futurum förekommer sparsamt men är ändå tydligt vanligare än i översättningar av imperfektiva 

verbfraser. 2,6% av översättningar av perfektiva verbfraser, det vill säga 10 stycken, har futurum 

som tempus.

     Även ingressiva verb har undersökts här. Dessa verb omfattas i polskan av den perfektiva as-
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pekten (se avsnitt 3.3.1). De har givetvis jämförts med samtliga perfektiva verbfrasers resultat.

     Ingressiva verb förekommer i 40 fall. Fördelningen med avseende på översättningens form ser ut 

som tabellen nedan visar.

verb med partikel med hjälpverb annat verbuttryck totalt
antal 22 1 10 7 40
% 55 2,5 25 17,5 100

Tab. 10 Fördelning av översättningar av ingressiva verb med avseende på form

     Majoriteten (55%) av ingressiva verb, det vill säga 22 stycken, har översatts till ett enkelt verb. 

Detta liknar motsvarande andel för översättningar av perfektiva verbfraser i stort.

     Resultat för verb med partikel och annat verbuttryck avviker inte heller nämvärt från samtliga 

perfektiva verbfrasers översättningars resultat. Annat verbuttryck förekom i 7 fall (17,5%) och verb 

med partikel i endast 1 fall (2,5%).

     Konstruktion med hjälpverb uppvisar däremot en skillnad. En fjärdedel (10 stycken) av över- 

sättningar av ingressiva verb är konstruktioner med hjälpverb. Denna andel är betydligt större än 

motsvarande andel för alla översättningar av perfektiva verbfraser.

     I följande tabell visas fördelningen av översättningar av ingressiva verb med avseende på 

översättningens tempus.

pluskvamperfekt perfekt preteritum presens futurum totalt
antal 0 1 7 24 8 40
% 0 2,5 17,5 60 20 100

Tab. 11 Fördelning av översättningar av ingressiva verb med avseende på tempus

     En stor skillnad mot resultatet för samtliga översättningar av perfektiva verbfraser syns i ta-

bellen. Presens och futurum har mycket högre andelar medan preteritums andel är mycket lägre. 

Presens med 24 fall utgör 60% av de ingressiva verbens översättningar. Motsvarande värden för 
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futurum är 8 fall eller 20%. 7 översättningar av ingressiva verb har preteritum som tempus vilket tar 

upp 17,5% av ingressiva verb.

     Perfekt förekommer i endast 1 fall, det vill säga i 2,5% av de ingressiva verbens översättningar. 

Det fanns inga översättningar av ingressiva verb med pluskvamperfekt som tempus.

6 Analys

Det är naturligt att översättning till ett enkelt verb är dominerande, särskilt när det gäller den im- 

perfektiva aspekten. I svenskan uppfattas ju oftast ett enkelt verb som imperfektiv om aktionsarten 

så tillåter. Dessutom bestäms såväl den avgränsade aktionsarten som den perfektiva aspekten ofta av 

ett fritt adverbial eller objekt (ibland subjekt) vilket innebär översättning till ett enkelt verb. På detta 

sätt blir översättning till enkelt verb vanlig också för perfektiva verb.

     Faktumet att översättningen till ett verb med partikel är betydligt vanligare för perfektiva verb 

påvisar att i svenskan läggs en partikel till oftast just för att avgränsa den aktion verbet uttrycker. 

Att den formen på översättningen finns också för imperfektiva verb beror på att det förekommer 

andra skäl för att lägga till en partikel. Båda påståendena styrks av resultatet för partikeln som me-

tod att framhäva aspekt. Detta resultat kommenteras och analyseras längre fram i texten.

     Konstruktion med hjälpverb används i svenskan av flera viktiga skäl förutom det aspektrelatera-

de syftet. Därför är skillnaden mellan aspekterna här inte lika stor. Dessutom ligger resultatet för 

denna översättningsform på grund av de låga antalen nära felmarginalen. Det ovannämnda faktumet 

om hur ett enkelt verb brukar uppfattas förklarar den skillnad mellan aspekterna som finns i fråga 

om konstruktion med hjälpverb.

     Samma faktum förklarar skillnaden mellan aspekterna när det gäller antalet och andelen andra 

verbuttryck och även här finns det andra skäl till användning av dessa verbuttryck än att framhäva 

aspekt eller aktionsart. Det måste tilläggas att i denna grupp ingår såväl uttryck som avgränsar 

aktionen (eller perfektiviserar) som uttryck som gör aktionen oavgränsad (eller imperfektiviserar). 

Värdena för de olika översättningsformerna är ett väntat resultat.

     Att 42 av 56 verb med partikel som är översättningar av perfektiva verbfraser har partikel som 

framhäver perfektiv aspekt tyder på att det vanligaste skälet att använda partikel i satser med den 

aktuella aspekten är just att framhäva aspekt. Resultatet för imperfektiv aspekt (i 3 av 21 fall in-

dikerar partikeln denna aspekt) visar att partikel används sällan för att få den aktuella aspekten mar-
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kerad.

     Det visar sig att adverbial är ett vanligt sätt att framhäva båda aspekterna på, men särskilt den 

imperfektiva. Det sistnämnda beror på att adverbial är det enda vanliga sättet att indikera im-

perfektiv aspekt på, medan för den perfektiva aspektens del är det partikeln som är vanligast (ad-

verbialet är näst vanligast). Räknar man dock samman resultaten för båda aspekterna, så syns det att 

adverbialet är något vanligare än partikeln.

     Eftersom ett överordnat eller pseudosamordnat verb förekommer i få satser med markerad aspekt 

i den undersökta texten används tydligen sådana verb inte ofta till att framhäva aspekt. Att använda 

ett subjekt eller objekt till detta förefaller vara rentav sällsynt med tanke på att subjekt eller objekt 

som framhäver aspekt endast förekommer i enstaka fall. Dessutom rör det sig i samtliga fall med 

aspektframhävande subjekt eller objekt om perfektiv aspekt.

     Satserna med markerad aspekt utgör dock en liten del av den undersökta texten. Detta beror dels 

på att många satser saknar tydlig aspekt; i sådana fall framgår aspekten av den kringliggande texten, 

den vida kontexten. För det andra är det gott om satser där predikatet beskriver tillstånd, vilket är 

typiskt för text av beskrivande typ och sådan text förekommer i det undersökta materialet. I sådana 

fall, där predikatet beskriver tillstånd, kan aspekten inte vara något annat än imperfektiv och be-

höver därför inte framhävas. Också i satser där predikatet står för en punkthändelse behöver as-

pekten inte markeras. Aspekten är nämligen alltid perfektiv i sådana fall.

     Resultatet för de olika sätten att framhäva aspekt är väntat och stämmer överens med teorin, se 

kapitel 2.

     Riklig förekomst av verb i preteritum är typisk för en skönlitterär text och den undersökta texten 

är ju en sådan. Att verb i preteritum är så pass vanliga inom den imperfektiva aspekten beror på att 

text av berättande typ förekommer i stora delar av den undersökta texten. Det är naturligt att an-

vända preteritum som tempus när man berättar en historia.

     I den stora skillnaden för presens del syns aspektens natur, att det är en tidsmässig syn på en 

aktion. Som det är nämnt i avsnitt 2.3 är den perfektiva aspekten en syn från tiden ”utanför” 

aktionen, oftast är det tiden efter aktionen. Verb i presens ger normalt en syn på aktionen ”inifrån” 

aktionens tid. Därför är det ovanligt med verb i presens inom den perfektiva aspekten samtidigt som 

det är vanligt inom den imperfektiva aspekten. Därav den stora skillnaden.

     Aspektens natur förklarar också skillnaderna i förekomsten av perfekt och pluskvamperfekt. Här 

är skillnaderna dock inte lika tydliga eftersom de två tempusen förekommer sparsamt i den under- 

sökta texten. De förekommer över huvudtaget sparsamt i svenskan.

     Även i skillnaden för futurums del syns naturen hos aspekten trots att futurum förekommer i så 

få fall. Denna natur syns givetvis svagt med tanke på de riktigt låga värdena som egentligen ligger 
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inom felmarginalen.

     Tempus och aspekt hänger som synes tydligt ihop vilket stämmer överens med förväntningarna, 

precis som resultatet.

     Det framgår tydligt att fördelningen av de iterativa verbens översättningar med avseende på 

formen inte skiljer sig från motsvarande fördelning av alla översättningar av imperfektiva verb. 

Detta resultat stämmer med förväntningarna.

     När det gäller tempus beror den markanta skillnad för presens del som översättningarna av 

iterativa verb uppvisar på att det är vanligare att såväl tala som skriva om upprepade händelser i 

preteritum.

     Den skillnad som fördelningen av ingressiva verbs översättningar med avseende på form upp- 

visar kan förklaras av faktumet att det är relativt vanligt i svenskan att beskriva en begynnande 

aktion med en konstruktion med hjälpverb. Det är däremot ovanligt att beskriva en sådan aktion 

med ett verb med partikel vilket förklarar den översättningsformens låga andel.

     Att de ingressiva verben uppvisar en markant skillnad mot samtliga perfektiva verb när det gäller 

tempus är en följd av faktumet att ett ingressivt verb beskriver en begynnande aktion. En sådan 

aktion ligger i den närmaste framtiden eller snarare börjar gå över från framtiden till nutiden. Därför 

är det vanligt att ett ingressivt verb står i futurum eller presens men ovanligt att det står i preteritum. 

Perfekt och pluskvamperfekt är mycket ovanliga i sådana fall. Resultatet är alltså väntat.

7 Avslutning

Som synes skiljer sig polskans och svenskans grammatiska system för aspekt väldigt mycket ifrån 

varandra. Båda systemen fungerar dock väl i sina språk. Det är också fullt möjligt att översätta 

polska verb till svenska utan att på vägen tappa information om verbets aspekt. Översättaren har till 

och med, i de flesta fall, en möjlighet att välja mellan ett antal olika alternativ. De olika alternativen 

behöver dock inte vara lika bra. Översättaren måste därför vara försiktig och kunna välja det alter-

nativ som lämpar sig bäst i det konkreta fallet. Översättaren måste alltså kunna både källspråket (det 

språk man översätter från) och målspråket (det språk man översätter till) väl. Det är dock en väl-

känd sanning att en översättning aldrig blir lika bra som originalet, oavsett hur bra översättningen 

än är.

     Aspekt är naturligtvis värd att utforskas djupare, även i andra språk. Området förefaller nämligen 
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att vara långt ifrån utforskat och denna uppsats skrapar bara på ytan av detta stora område. Det finns 

säkert fler system för aspekt i andra språk och det vore värt att sammanställa och jämföra dessa 

system i ett arbete som omfattar världens alla språk. Risken är att ett sådant arbete skulle ta många 

år i anspråk och uppta flera tjocka volymer, men det är värt ändå.

     Det är också värt att studera aspekt utifrån ett språkhistoriskt perspektiv. Hur har det varit förr i 

tiden med de grammatiska systemen för aspekt? Hur förändras dessa? Hur kan de utvecklas i fram-

tiden?

     Med tanke på att det finns fler distinktioner inom aktionsarterna (dessa är också värda att ut-

forskas) förefaller detta område att vara en hel vetenskap för sig. Frågan är faktiskt om det är 

möjligt att utforska detta område helt.
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Bilaga: polskt uttal
Källa: Gunnarsson (1971:5ff)

Det förekommer i uppsatsen polska ord. I dessa förekommer tecken som inte finns i svenskan. Vissa 

tecken står för andra ljud än i svenskan och dessutom en del ljud betecknas med en kombination av 

två tecken (samtliga tas upp här). I denna bilaga tas därför upp de viktigaste dragen hos polskt uttal. 

De tecken som står för samma ljud i polskan och svenskan har dock inte tagits upp.

     Vokalerna i polskan är alltid halvlånga (Gunnarsson 1971:8).

<a> uttalas alltid på samma sätt som a i det svenska ordet alla

<o> uttalas alltid på samma sätt som å i det svenska ordet hålla

<u> uttalas alltid på samma sätt som o i det svenska ordet ost

<ó> har samma uttal som <u> (se ovan), notationen har språkhistoriska skäl

<ą> nasal som on i det franska ordet bon

<ę> nasal som in i det franska ordet vin

<c> uttalas som z i det tyska ordet Zeit eller som ts i det svenska ordet tsar

<w> står för [v]-ljud, alltså inte för samma ljud som i engelskan

<z> uttalas som z i det engelska ordet zero, är den tonande motsvarigheten till [s]-ljudet

<ł> uttalas ungefär som w i det engelska ordet west

<ć> uttalet liknar det svenska tje-ljudet med ett kort t-förslag, framför i skrivs som <c>

<ń> uttalas som gn i franskan eller ñ i spanskan, framför i skrivs som <n>

<ś> uttalas som det svenska tje-ljudet, framför i skrivs som <s>

<ź> tonande motsvarighet till <ś> (se ovan), framför i skrivs som <z>

<ż> uttalas som j i det franska ordet jardin, är den tonande motsvarigheten till <sz> (se nedan)

<rz> har samma uttal som <ż> (se ovan), notationen har språkhistoriska skäl

<sz> uttalas som ch i franskan eller sh i engelskan

<cz> uttalas som ch i det engelska ordet church

<ch> står för [h]-ljud, detta ljud skrivs i en del ord som <h>, notationen <ch> är dock vanligare

<dz> tonande motsvarighet till <c> (se ovan)

<dź> tonande motsvarighet till <ć> (se ovan), framför i skrivs som <dz>

<dż> uttalas som j i det engelska ordet job, är den tonande motsvarigheten till <cz> (se ovan)
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