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This book is about progressive constructions in Swedish, which have not at-
tracted much interest from a semantic perspective in recent years. Many re-

searchers have indeed studied verbal constructions that have been characterized as 
denoting progressive aspect, but the main interest in this research has often been 
syntactic. For example, the semantics provided by progressive constructions have 
been used in grammaticalization studies. Peculiar syntactic features of progressive 
constructions, mainly pseudocoordinations, have also attracted interest in studies 
of coordination.
The present thesis aims at studying progressive constructions in Swedish from 

different perspectives, primarily from a semantic point of view. It includes a study 
of a construction labeled progressive participial, e.g. försvinna skrikande ‘disappear 
screaming’, which has not previously been acknowledged as a progressive con-
struction. However, the thesis primarily comprises studies of the familiar hålla på 
construction, e.g. hålla på att läsa (lit. hold on to read) ‘be reading’ and the well-
known posture-verb pseudocoordination, e.g. sitta och läsa (lit. sit and read) ‘be 
(sitting and) reading’. Both constructions are recognized as progressive in the lite-
rature, but considering that the literature has not previously concentrated on the 
aspectual semantics of the constructions, this thesis aims at assessing the nature of 
their progressivity. As a tool for this assessment, the thesis employs aspectual mo-
dels, including the perspective of pluractionality, and it also benefits from studies 
of finiteness and implicative verbs.
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