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Hålla på att jämförd med hålla på och
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Abstract
Blensenius, Kristian, kristian.blensenius@gu.se, Ph.D student, Dept. of Swedish, University of
Gothenburg, Sweden: “A pluractional progressive marker? Hålla på att compared with hålla på
och”. Språk och stil 23, 2013, pp. 175–204.
The article concentrates on two Swedish verbal constructions: hålla på att + infinite verb and hålla
på och + finite verb. Both are considered progressive markers in the literature, and the difference
between them is considered primarily stylistic (the former is neutral whereas the latter is judged as
informal). 
 The aim of the article is to argue that there is more to the difference. It is claimed that sentences
with hålla på och constructions often have pluractional meaning, i.e., express some sort of iteration
of the (sub)events. This makes the status of hålla på och as a “genuine” progressive marker ques-
tionable.
 Moreover, the article discusses some implications of tense on telicity and event structure.
Keywords: aspect, pluractionality, semantics, event structure, verbs, Swedish

1. Introduktion
Sammanfallet mellan infinitivmärket att och konjunktionen och (hädanefter
kort och gott att respektive och) i vissa konstruktioner i modern svenska är för-
hållandevis väl känt. Bruket varierar bl.a. efter vissa hjälpverbsliknande verb
och verbförbindelser, t.ex. hålla på, fortsätta och lägga av. Jfr nedanstående
exempel.

(1) a. Jag håller på att bygga ett nytt hus.
b. Grannen håller på och bygger om därhemma.

I denna artikel undersöks den konstruktionstyp som illustreras i exemplet, hålla
på {att/och} + V (benämns fortsättningsvis äv. hålla på-konstruktion) med av-
Tack till seminariedeltagare och tre anonyma granskare, och särskilt tack till Lars-Gunnar Anders-
son och Benjamin Lyngfelt, för mycket värdefulla synpunkter.



176 Kristian Blensenius
seende på växlingen mellan att och och, främst för att denna växling i just
denna konstruktion kan antas få aspektuella konsekvenser. Syftet är att redo-
göra för de aspektuella skillnaderna mellan de båda varianterna och argumen-
tera för att hålla på och, till skillnad från hålla på att, inte är en genuin progres-
sivmarkör.

Först, i avsnitt 1.1, ger jag en kort och allmänt hållen introduktion till aspekt
och i 1.2–1.4 en kronologiskt ordnad återblick på vad som sagts om växlingen
att–och i allmänhet och om hålla på-konstruktion i synnerhet. Avsnitt 2 redo-
visar resultaten från två korpusundersökningar, och i avsnitt 3 analyseras ett
antal typexempel med de båda varianterna. I avsnitt 4 sammanfattas undersök-
ningen.

1.1 Aspekt och därtill relaterade kategorier
Tempus och aspekt ger oss information om en sats temporala betydelse. Medan
tempus deiktiskt placerar satsens aktion på en tidslinje i förhållande till en re-
ferenstid, ger aspekt information om aktionens interna temporala struktur. As-
pekten delas huvudsakligen in i perfektiv och imperfektiv. I t.ex. engelska sam-
manfaller ofta enkelt preteritum (past) med perfektiv aspekt (2a), medan im-
perfektiv aspekt ganska systematiskt markeras morfosyntaktiskt med konstruk-
tionen be + V-ing (2b).

(2) a. They closed the shop when they saw the robbers.
b. They were closing the shop when the robbers stormed in.

Även i svenskan kan preteritum, med vissa typer av verbfraser, sammanfalla
med perfektiv aspekt (3a). Imperfektiv aspekt specificeras dock optionellt på
olika sätt, framför allt med pseudosamordningar som sitta/stå/ligga och + V
och konstruktion med hålla på (3b).

(3) a. De stängde affären när de såg rånarna.
b. De höll på att stänga affären när rånarna stormade in.

I såväl (2) som i (3) anger preteritumtempus att satsernas aktioner är placerade
före talögonblicket. Utöver detta anger matrissatserna i a-meningarna att affä-
ren stängdes efter det att rånarna upptäckts (perfektiv aspekt), medan matris-
satserna i b-meningarna anger att stängningen av affären pågick under tiden rå-
narna stormade in (imperfektiv aspekt, i detta fall även progressiv; se t.ex.
Smith 2010).
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Aspektanalyser utgår ofta från en tvåkomponentsteori, och som termen an-
tyder bygger denna teori i stort på antagandet att aspektuell betydelse kan delas
upp i två samverkande men sinsemellan oberoende temporala komponenter.1
Exempelvis delar Smith 1997 upp den aspektuella betydelsen i de två kompo-
nenterna situation type och viewpoint (jfr likartade benämningar som aktions-
art respektive aspekt, t.ex. Andersson 1977, lexikal respektive grammatisk as-
pekt, t.ex. Olsen 1997, eller inre och yttre aspekt, t.ex. MacDonald 2006). Fort-
sättningsvis använder jag situationstyp respektive aspekt för dessa begrepp.

Den ena komponenten, situationstyp, omfattar i Smiths arbete fem sorters
(idealiserade) aktioner: accomplishments (avgränsade processer, t.ex. bygga
om huset), achievements (punkthändelser, t.ex. vinna), semelfactives (icke-
resultativa punkthändelser, t.ex. nysa), activities (oavgränsade processer, t.ex.
springa) och states (tillstånd, t.ex. innehålla). Fortsättningsvis används de
svenska beteckningarna.

Ovannämnda kategorier är semantiska begrepp som åtskiljs av tre kompo-
nentdikotomier: statisk–dynamisk, telisk–atelisk och durativ–momentan (sam-
manfattning i 4 nedan). Avgränsade processer består av ett eller flera interna
delmoment och är således dynamiska, och dessutom medför delmomenten i av-
gränsade processer en förändring2 av något slag (att bygga om huset innebär
t.ex. att varje steg i processen resulterar i ett mer – eller mindre – huslikt hus).
Avgränsade processer har vidare en inherent slutpunkt efter vilken ett nytt till-
stånd inträder (t.ex. det att ett ombyggt hus föreligger), och aktionen kan inte
fortsätta efter det att den fullbordats (dvs. utan att ett annat hus byggs om). Så-
ledes är aktionen också telisk. Slutligen kan konstateras att avgränsade proces-
ser normalt har viss utsträckning i tid och därför kan klassificeras som durativa.

På motsvarande sätt är punkthändelser dynamiska (de består av ett enda
[del]moment) och teliska, men de har ingen relevant tidsutsträckning, och är
således momentana. Icke-resultativa punkthändelser är dynamiska och mo-
1 En »enkomponentsmodell» används av bl.a. Moens 1987, i vilken skillnaden mellan avgränsad
och oavgränsad aktion grovt sett kan sägas samvariera semantiskt med perfektiv och imperfektiv
aspekt. För att en aktion ska få en annan aspektuell betydelse än den »primära», krävs att aktionen
genom coercion byter aspektuell klass. Exempelvis krävs för progressiv betydelse som input en ak-
tion som från början är, eller transformeras till att bli, en (oavgränsad) process. Om aktionen från
början är en avgränsad process av typ äta upp osten, måste dess finala ändpunkt »plockas bort»
innan man kan tolka satsen Musen höll på att äta upp osten. Med Smiths tvåkomponentsteori be-
höver man inte transformera t.ex. en avgränsad process till en oavgränsad, utan man kan låta ak-
tionens ändpunkter vara semantiskt synliga och i stället låta viewpoint-, eller aspektkomponenten,
fokusera relevant del av aktionen.
2 Jfr avgränsade processer som läsa ut boken, där varje delmoment inte är en »läsa ut boken»-ak-
tion, med oavgränsade processer som springa, där varje delmoment också är ett »springa»-aktion
(jfr subinterval property, Bennett & Partee 1978).
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mentana, men till skillnad från de sistnämnda är de ateliska eftersom de inte an-
tas leda till att något nytt tillstånd inträder. Oavgränsade processer är dyna-
miska och durativa men har, i princip, inte inherenta slutpunkter (i praktiken
har de däremot inte sällan arbiträra slutpunkter; ett springande pågår t.ex. van-
ligen inte i all oändlighet). Följaktligen är oavgränsade processer också ate-
liska. Tillstånd, slutligen, är i likhet med oavgränsade processer durativa, men
de innebär ingen förändring och de saknar interna delmoment och är alltså sta-
tiska. De tar heller ingen tid i egentlig mening (Smith 2010 s. 63), varför teli-
citet inte antas vara en relevant komponent här.

Situationstyperna sammanfattas nedan:

(4) a. Avgränsade processer (accomplishments): dynamiska, teliska, durativa (t.ex.
bygga om huset)

b. Punkthändelser (achievements): dynamiska, teliska, momentana (t.ex. vinna)
c. Icke-resultativa punkthändelser (semelfactives): dynamiska, ateliska, momenta-

na (t.ex. nysa)
d. Oavgränsade processer (activities): dynamiska, ateliska, durativa (t.ex. springa)
e. Tillstånd (states): statiska, durativa (t.ex. innehålla)

Som synes bestäms en situation inte nödvändigtvis enbart av verbet, utan också
av verbets (ofta bundna) bestämningar. Konstruktion med resultatangivande
partikel och kvantitativt begränsat objekt, som bygga om huset, betecknar t.ex.
avgränsad process, medan konstruktion utan objekt eller med objekt som ut-
trycker obegränsad kvantitet, t.ex. bygga (en massa) hus, kan beteckna oav-
gränsad process.3 Även vissa adverbial, t.ex. på/i en timme, spelar en liknande
roll. Se SAG (4 s. 326–337) för fler exempel.

Situationstyp samverkar med den andra komponenten, aspekt, som styr hur
stor del av en viss situationstyp som fokuseras, eller »zoomas in». För det fall
hela situationen, eller aktionen, blottläggs talar man om perfektiv aspekt (per-
fective viewpoint). Om aktionen presenteras på så sätt att den inte inbegriper
aktionens initiala och/eller finala ändpunkter, talar man om imperfektiv aspekt
(imperfective viewpoint).4
3 Det är således vanskligt att ange en aktionsart för t.ex. verbet bygga (om) i isolering, då dess be-
stämningar i hög grad verkar styra teliciteten. Jfr Garey (1957 s. 109), som anför: »in a construction
with an atelic verb, the complement has priority over the verb in determining the aspect of the con-
struction; in a construction with a telic verb, the verb has priority over the complement in de-
termining the aspect of the construction». Ett exempel på ett inherent teliskt verb skulle kunna vara
förblöda.
4 Smith 1997 antar även en tredje viewpoint, eller aspektkategori: neutral viewpoint. Denna upp-
träder i de satser som inte har viewpoint-markering i språk som inte markerar viewpoint morfolo-
giskt. Denna kategori bortses från här.
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Perfektiv aspekt sammanfaller som sagt i engelskan ofta med past tense
(Smith 2010), och något likartat kan sägas om svenskan för de fall situations-
typen är telisk.

(5) De byggde om huset till hotell förra året. [Snarast: Huset är ett hotell vid tal-
ögonblicket.] 

I exemplet ovan fokuseras inte nödvändigtvis någon särskild del av husombyg-
gandet, utan aktionen presenteras som en enhetlig helhet.

Det ska nu understrykas att en och samma situationstyp i enkelt tempus i
svenskan inte självklart alltid associeras med en och samma aspekt; i preteri-
tum tenderar teliska aktioner att sammanfalla med perfektiv aspekt, men den
specifika kontexten måste alltid tas hänsyn till. Jfr:

(6) Greps när de byggde om huset
De två männen var i färd med att bygga om ett hus. Då kom polisen och grep
dem för stöld. (G = Google.se, nyhetsartikel, rubrik i fetstil)

I rubriken i (6) används enkelt preteritum med avgränsad process, vilket kan
tyckas borde betyda att subjekten greps efter det att ombyggnationen var full-
bordad. Denna tolkningsmöjlighet är dock inte alltid dominant i svenskan, som
nog hellre skulle använda pluskvamperfekt i denna kontext. I den efterföljande
texten preciseras också att det är den imperfektiva aspekten som åsyftas: huset
var i färd med att byggas om, men det var knappast (färdig-)ombyggt, vid den
tidpunkt då männen greps.5

I detta arbete är den imperfektiva aspekten i fokus, så vi inriktar oss på den
framöver. Liksom i t.ex. engelskan, är det främst icke-statiska aktioner som står
i satser med imperfektiv aspekt. Jfr med statisk aktion i (7):

(7) a. Burken innehåller sylt.
b. *Burken håller på {att innehålla/och innehåller} sylt.

Imperfektiv aspekt med dynamiska aktioner, där fokus är på aktionsinterna de-
lar, benämns vanligen progressiv aspekt. För att illustrera hur aspekt samverkar
med situationstyp, antar vi att avgränsade processer har den temporala struktur
som illustreras i (8) nedan tillsammans med ett tempuslöst exempel. »I» står för
5 Likartade perspektivskiften förekommer i bl.a. engelska, vilket illustrerar hur en och samma ak-
tion kan presenteras på olika sätt och att aspektbruk alltså inte nödvändigtvis är något objektivt. Jfr
John read that book yesterday; while he was reading it, the postman came. (Comrie 1976 s. 4)
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initial ändpunkt, »F» står för final ändpunkt och punkterna däremellan repre-
senterar aktionens (i detta fall interna) delmoment.6

(8) I . . . . . . F bygga om huset till hotell

Progressiv aspekt, realiserad med t.ex. hålla på-konstruktion, läggs nu på si-
tuationstypen så att ett eller flera interna delmoment i aktionen fokuseras (mar-
kerat med snedstreck).

(9) I . . //// . . F De höll på att bygga om huset till hotell.

Jfr även med perfektiv tolkning av samma ombyggnadsaktion, men nu med
hela aktionen, inklusive I och F, i fokus:

(10) I /////////// F De byggde om huset till hotell (förra året).

Notera att Smiths analysmodell inte bara tillåter imperfektiv aspekt att fokusera
på interna intervaller, som i fallet ovan, utan även på intervaller såväl före I som
efter F, s.k. markerade imperfektiver. I det senare fallet talar man om resultativ
imperfektiv, som presenterar ett tillstånd som följer på en telisk aktion. Denna
associeras bl.a. med vissa tillstånd i engelskan, t.ex. Your socks were lying on
the bed (Smith 1997 s. 76).7 Här antas fokus vara på det tillstånd som följer på
den bakomliggande teliska aktion som resulterat i att strumporna ligger på
sängen.

I det förra fallet, dvs. där det fokuserade intervallet är lokaliserat före I, talar
man om prospektiv imperfektiv,8 vilken har ’vara nära att’-tolkning och typiskt
förekommer med punkthändelser (indikerat med E nedan, som står för
single-stage event; Smith 1997 s. 29 f.). I engelskan kan t.ex. punkthändelse
med progressiv form, som i ”Bright Star” is winning the race, ha prospektiv
tolkning (Smith 1997 s. 82), i likhet med svenska meningar som den i (11):

(11) ///// . E Krukan höll på att spricka. [’Krukan var nära att spricka.’]
6 Representationerna med I och F är inspirerade av dem som används i Smith 1997.
7 Tillstånd som uttrycks med lie (liksom med bl.a. sit och stand), förs till den statiska verbklassen
stance i Quirk et al. (1985 s. 205). Denna klass innehåller verb som kan stå både med och utan pro-
gressiv form och uttrycka temporära respektive permanenta tillstånd.
8 Denna betydelse förekommer även vid oavgränsad process, när dess interna struktur inte är i fo-
kus utan betraktas närmast som en punkthändelse, t.ex. Jag höll på att ropa »Hjälp», men bet mig
i tungan.

http://link.springer.com/bookseries/6556
http://link.springer.com/bookseries/6556
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Efter denna genomgång av aspekt ska vi nu återgå till artikelns undersöknings-
objekt: växlingen hålla på att–hålla på och. Först dock något om vad som sagts
beträffande växlingen att–och i allmänhet.

1.2 att–och
Sammanblandningen av att och och i skrift går tillbaka till åtminstone 1500-
talet (se t.ex. SAOB). Bland de första, mig veterligt, att uppmärksamma den i
svenskan är Adolf Noreen, som i inledningen till Samuel Columbus En svensk
ordeskötsel noterar att att och och båda uttalas som å, vilket framgår bl.a. »af
obildade personers stafning» av försöka att göra som försöka och göra. För
danskans del noterar litteraturvetaren Vilhelm Andersen (1894 s. 279) i sin
språkliga betraktelse Sammenfald og berøring att da. og ofta sammanfaller med
at, som i Værsgo og sid ned!, och hans förklaring till detta är i linje med No-
reens: og och at uttalas i båda fallen som da. aa.9

Samma år gör Mikkelsen (1894 s. 412 f.) i Dansk sproglære en observation
av fenomenet och konstaterar att sammanblandningen får syntaktiska konse-
kvenser: talaren sammanblandar sido- och underordnade uttryck. Den formellt
parataktiska och »rent meningslösa» konstruktionen Hun glemte og leverede
Brevet motsvaras innehållsmässigt av hypotaktisk konstruktion.

Otto Jespersen avvisar i artikeln En sproglig værdiforskydning (1895, se äv.
Jespersen 1932 s. 159–211) Mikkelsens tanke om renodlad syntaktisk sam-
manblandning och implicit Andersens tanke om renodlad ljudlig samman-
blandning. Han räknar i stället med tre faktorer (där den första, ljudligt sam-
manfall, är konstant) som genom att kombineras med varandra på fyra olika
sätt bildar olika konstruktionsgrupper (s. 155):
9 Även mer språkhistoriskt inriktade arbeten som Falk & Torp (1900 s. 194) talar i förbigående om
en ljudlig sammanblandning av at och og i danska och norska texter, och Ottelin (1900 s. 145 ff.)
antar en sammanblandning av (bl.a.) ok och at i fornsvenska texter, vilket antas bero på antingen
ett ljudligt sammanfall i uttalet å redan under denna tid eller ett skrivfel (a-typen i at bildas i vissa
fall av en ögla som liknar o-typen i ok). Östergren (1901 s. 86) försöker sig på en precisare datering
och finner att ok synes ha utvecklat en ljudlagsenlig biform, å, på 1300-talet.
 Också i de mer samtidsorienterade arbetena är ljudligt sammanfall huvudlinjen, t.ex. Ceder-
schiöld (1911 s. 186), Hulthén (1944 s. 244), Palmér (1967 s. 94) och den moderna Språkriktig-
hetsboken (2005 s. 187–191). Endresen 1995 tar dock ett annat grepp om ämnet i sin artikel om
talad norska: i stället för att det skulle finnas två homofona [o] motsvarande skriftspråkets infini-
tivmärke och konjunktion, argumenterar han för att talad norska har ett polysemt ord [o] som antas
ha sitt ursprung i ett äldre ok som fått utvidgad betydelse. Det äldre infinitivmärket at antas i stället
ha försvunnit ur talspråket.
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1) ljudligt sammanfall av at och og
2) betydelsemässigt sammanfall av under- och samordning, beroende på första-

verbets form
3) formellt sammanfall av under- och samordning, beroende på andraverbets

form.

Ett antal senare arbeten trycker på sammanblandningens syntaktiska natur.
Beckman (1916 s. 132) menar t.ex. att gå ut och gå nog från början alltid hetat
gå ut att gå, ett antagande som Persson (1918 s. 445) ifrågasätter; den senare
menar i stället att det koordinerade uttrycket är det ursprungliga. Han menar vi-
dare att vissa konstruktioner som logiskt kan uppfattas som underordnade (läs:
pseudosamordningar) naturligast skrivs med och i vardagsspråket, som »i all-
mänhet älskar att samordna i st.f. att underordna». Uppfattningen anammas av
bl.a. Sundén (1931 s. 272), Wellander (1939, 1968, 1973) och i någon mån av
Thorell (1973 s. 190, 1977 s. 190).10 SAG (2 s. 745) anger helt kort att infini-
tivmärket i ledigt språk uttalas med å-ljud, men tillägger också att å-uttalet möj-
ligen är vikande till förmån för det stavningstrogna uttalet (några belägg för
detta ges emellertid inte).

Nedan ges så en historisk genomgång av vad som sagts om växlingen hålla
på att–hålla på och från början av 1900-talet fram till i dag.

1.3 hålla på att–hålla på och
Ett tidigt omnämnande av hålla på-konstruktion står att finna hos Cederschiöld
(1911 s. 186). Som nämnts i not 9 förklarar Cederschiöld växlingen att–och
med ljudlig sammanblandning och menar att man, när man hör uttalet med å
som i Gå å titta efter!, normalt tolkar in ett och. Han nämner emellertid ett be-
svärligare exempel, där att-tolkning synes vara den föredragna: Han höll på å
föll (som han för övrigt enbart tolkar som ’Han var nära att falla’). Exemplet
passar inte »några av våra vanliga, på skriftsvenskans språkbruk byggda, gram-
matiska regler». Förklaringen till att infinitiven i exemplet Han höll på å föll
fått finit form efter å är dess semantiska tyngd: »det, som framför allt skulle sä-
gas, det till innehållet viktigaste, låg uti infinitiven, medan däremot det föregå-
ende predikatsverbet innebar en biomständighet och nästan tjänstgjorde som
hjälpverb» (s. 187).
10 I en omfattande artikelserie om infinitivmärket i nusvenskan av Lundin (1919, 1920) behandlas
framförallt infinitivmärkets optionalitet. Sammanfallet att–och får bara en kortare behandling i en
not (s. 157n), där det kort och gott noteras att man ofta finner och där att kunde tyckas passa bättre.
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Framdeles gäller att hålla på-konstruktionen tar att och inte och, åtminstone
i högre stilarter, ofta utan vidare kommentar (t.ex. Hulthén 1944 s. 244). Hos
Wessén 1968 kan man emellertid skönja en outsagd betydelseskillnad mellan
hålla på att och hålla på och. Här ges Han håller på och klär sig som exempel
på durativ aktionsart, dvs. motsvarande ungefär det som benämns progressiv
aspekt i föreliggande arbete (Wessén 1968 s. 99), medan meningarna Pojken
höll på att drunkna och Han höll på att sjunka ihop ges som exempel på bety-
delsen ’vara nära att’, dvs. motsvarande prospektiv betydelse (s. 105). Kon-
struktionerna med att och och redovisas på spridda ställen i boken, och de ställs
heller inte mot varandra. Den mig veterligt förste att göra detta, dvs. ställa hålla
på att och hålla på och mot varandra med avseende på betydelse, är Collinder
(1974 s. 73). Det anförs här att hålla på-konstruktionen i Jag höll på och botade
betyder ’vara sysselsatt’, dvs. motsvarande progressiv aspekt, medan den i Jag
höll på att kvävas betyder ’vara nära att’.

Ett försök till utredning av skillnaden mellan hålla på att och hålla på och
ges i två artiklar i Språkvård 1988. Pihlström 1988 ställer sig i den första arti-
keln frågan om det ska heta Eleverna håller på och övar Lucia-sånger eller
Eleverna håller på att öva Lucia-sånger. Med hänvisning till bl.a. Östergren
1901 och SAOB argumenterar Pihlström bl.a. för att hålla på att är den ur-
sprungliga formen, medan hålla på och i betydelsen ’vara sysselsatt med’ tro-
ligen bildats i analogi med uttryck som sitta och + V. I betydelsen ’vara nära
att’ har dock, menar Pihlström, hålla på att måst bibehållas. Bland annat ges
den oriktiga meningen Jag håller på och förstår vad du säger (se dock Törn-
udd-Jalovaaras kommentar nedan) som illustration av detta. Det påpekas slut-
ligen att hålla på och inte ännu, dvs. 1988, »vunnit burskap i det officiella språ-
ket».

Törnudd-Jalovaara 1988 menar i den andra artikeln i ämnet, utformad som
ett svar till Pihlström, att funktionerna hos hålla på att och hålla på och inte är
riktigt så strikt uppdelade som Pihlström menar. Törnudd-Jalovaara hävdar
istället att det är huvudverbet (dvs. det andra samordningsledet) snarare än va-
let av att eller och som styr tolkningen: med durativt huvudverb blir tolkningen
durativ oavsett konstruktion, t.ex. Eleverna håller på och övar/att öva Lucia-
sånger. Till skillnad från Pihlström, som menar att hålla på att-konstruktionen
i betydelsen ’vara sysselsatt med’ förmodligen uppfattas som stel och ibland
rent av onaturlig av de flesta svenskar, menar Törnudd-Jalovaara att hålla på
och och hålla på att är lika acceptabla i betydelsen ’vara sysselsatt med’. Pihl-
ströms oacceptabla exempelmening Jag håller på och förstår vad du säger för-
klarar Törnudd-Jalovaara med att huvudverbet vid personsubjekt måste be-
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teckna »avsiktlig och planmässig verksamhet», vilket vissa kognitiva verb som
förstå inte gör. Författaren anför vidare att det viktiga för att hålla på-konstruk-
tionen ska få ’vara nära att’-betydelse är att huvudverbet har momentan och
oavsiktlig betydelse, t.ex. Pojken höll på att drunkna. Här, menar författaren,
är endast hålla på att gångbar.

Den grundligaste beskrivningen av hålla på-konstruktionens drag, som i
stort sammanfattar vad som tidigare sagts, ges i SAG (4 s. 334 f.). Här görs en
lexikal åtskillnad mellan progressivt hålla på, som »avser en process som på-
går» och tendentiellt (dvs. prospektivt) hålla på, som »anger att en aktion är
nära att inträffa» (SAG 2 s. 511). Perspektivet är kompositionellt: det progres-
siva hålla på i kombination med verbfras som betecknar oavgränsad eller av-
gränsad process anger att aktionen pågår. Det tendentiella hålla på kan kombi-
neras med punkthändelse, och dessutom med avgränsad, och i något fall oav-
gränsad, process (SAG 4 s. 336).

SAG berör närmast uteslutande konstruktionen hålla på att, men i en not
(SAG 4 s. 336) meddelas för det första att det i vissa språkvarieteter eller hos
vissa språkbrukare finns en uppdelning mellan användandet av hålla på att och
hålla på och, där den förra konstruktionen alltid har prospektiv betydelse och
den senare alltid har progressiv betydelse.11 För det andra noteras att vissa
språkbrukare föredrar hålla på och med animat subjekt och agentiv aktion.
Värt att notera är att SAG (4 s. 906, 908 i not) anger att samordningen hålla på
och tillhör talspråket och att hålla på och inte så gärna används i betydelsen
’vara nära att’.

Efterföljande litteratur redovisar delar av vad som redan tagits upp. Hultmans
(2003 s. 146) Svenska Akademiens språklära nämner hålla på att med kommen-
taren att talaren med denna typ av modalt [sic] hjälpverb uttrycker sin syn på ak-
tionen i satsen. Konstruktionsordboken Svenskt språkbruk (2003) tar under hålla
på upp tre typer: i den första betydelsen, ’vara sysselsatt’, finner man hålla på
med ngt, hålla på att göra ngt och hålla på och göra ngt. Efter tillägget »äv.» ges
också hålla på med att göra ngt. Den andra betydelsen, ’vara nära att’, inkluderar
endast hålla på att. I Språkriktighetsboken (2005 s. 187–191) konstateras en be-
tydelseskillnad mellan hålla på att ’vara nära att’ och hålla på och ’vara syssel-
satt’, och i språkriktighetslexikonet Hur ska det heta? ger Åberg (2005 s. 101) en
intressant rekommendation, nämligen att låta hålla på och ha betydelsen ’vara
sysselsatt med’ och att låta hålla på att stå för ’vara nära att’. Intressant är också
11 Även om detta påstående kan tyckas väl kategoriskt formulerat, får det visst stöd av Hagren
(2008 s. 258), som finner uppdelad användning av hålla på att vid prospektiv betydelse och hålla
på och vid progressiv betydelse i flera dialektala språkprov.
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att Svensk ordbok 2009 endast tar upp typen hålla på att, som uppbär både bety-
delsen ’vara sysselsatt’ och betydelsen ’vara nära att’.

1.4 Sammanfattning
Genomgången i 1.2 och 1.3 ger följande vid handen: Den tidiga litteraturen,
som främst behandlar växlingen att–och i allmänhet och inte sällan är språkhis-
toriskt inriktad, söker bl.a. svaret på, eller bara redovisar, när och varför att och
och sammanblandas/sammanfaller. Förutsättningen för resonemanget i flerta-
let arbeten är att konstruktion med infinitiv är den ursprungliga och logiska.

I fråga om hålla på-konstruktion är den uttryckliga utgångspunkten i tidiga
verk att infinitivkonstruktion är den korrekta, eller enda, typen. Runt 1970 bör-
jar en betydelseskillnad mellan konstruktion med hålla på att och konstruktion
med hålla på och noteras. Därefter diskuteras vilka skillnaderna är mellan
dessa konstruktioner: en del (t.ex. Pihlström 1988) hävdar att betydelsen, dvs.
’vara i färd med’ eller ’vara nära att’, ligger i valet av att eller och, medan andra
(t.ex. Törnudd-Jalovaara 1988) menar att andraverbets betydelse är mer avgö-
rande. Även om normuppfattningen förändras något under åren, står det klart
att hålla på att än i dag är standarduttrycket, medan hålla på och betraktas som
en regionalt färgad eller ledigare variant.12

Hittills har uttalanden om hålla på-konstruktion till synes ofta utgått från
konstruerade exempel; någon mer detaljerad undersökning av autentiskt mate-
rial verkar inte ha gjorts. Det är därför en given startpunkt i detta arbete att un-
dersöka vilka hålla på-konstruktioner som faktiskt används, och med vilka be-
tydelser, i skriven text, bl.a. eftersom det främst är i skriften som valet mellan
att- och och-varianten blir synligt. Detta görs i avsnitt 2 och 3.

2. Preliminära undersökningar
Vi ska först betrakta några tendenser i användningen av hålla på att och hålla
på och i skriftspråket. I den korpusundersökning av ett språkligt mer normerat
12 Konstruktionen hålla på att synes fortfarande vara betydligt vanligare i mer skriftspråklig text
än hålla på och. I tidningskorpusen GP 2011 i konkordansverktyget Korp <spraakbanken.gu.se/
korp> ger t.ex. håller på att och höll på att 33,8 resp. 11,8 träffar per miljon token medan håller
på och och höll på och ger 2,1 resp. 0,2. I korpusen Bloggmix (augusti 2012) är håller på och och
höll på och mer frekvent med 7,6 resp. 1,3 träffar per miljon token, men även här är håller på att
och höll på att dominerande med 46,4 resp. 26,4 träffar per miljon token.
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material som redovisas i 2.1 undersöks vilka situationstyper som förekommer
med de båda varianterna och vilka konsekvenser detta får för aktionernas bety-
delse. I 2.2 redovisas en uppföljande undersökning av vilka situationstyper som
förekommer oftast i ett material med ledigare språkbruk.

2.1 Korpusundersökning 1
Utifrån det som sagts i avsnitt 1 kan vi för det första förvänta oss att hålla
på-konstruktion förekommer med två aspektuella betydelser: progressiv och
prospektiv. För det andra kan vi förvänta oss att det andra verbledets situations-
typ spelar en roll för den aspektuella tolkningen. För det tredje kan vi utgå från
att prospektiv betydelse är begränsad till hålla på-konstruktion med infinitiv-
märket att.13

Låt oss nu begränsa oss till att undersöka hålla på-konstruktioner med im-
perfektiv och progressiv betydelse, som ju både konstruktion med hålla på att
och konstruktion med hålla på och kan uppvisa. Inför föreliggande artikel ge-
nomfördes en pilotstudie av samtliga konstruktioner av typ hålla på {att/och}
i något av tempusen presens och preteritum med alla situationstyper som and-
raled utom resultativa punkthändelser (då dessa alltså normalt ger prospektiv
betydelse).

Undersökningen utfördes i korpusen Parole i det äldre gränssnittet <spraak-
banken.gu.se/parole>, eftersom detta gränssnitt tillåter utökad kontextvisning.
Parole är en morfosyntaktiskt taggad korpus om ca 19 400 000 löpord14 från
åren 1976–1997, uppdelade på 4 400 000 löpord romanmaterial, 13 600 000
löpord dagstidningsmaterial, 400 000 löpord tidskriftsmaterial och 1 000 000
löpord s.k. övrigt material (bl.a. webbtexter). Det finns inga källuppgifter
knutna till enskilda konkordansrader, men i de flesta fall går det att utröna vil-
ken texttyp en konkordansrad hämtats från efter granskning av kontexten (för
varje konkordansrad finns i det äldre gränssnittet möjlighet att inhämta utökad
kontext om mellan 200 och 300 ord).
13 Det kan dock som kuriosa vara värt att poängtera att fr.a. det mer talspråksnära skriftspråket i
form av inlägg i bloggar och diskussionsforum visar prov på en del konstruktioner med och (alt. å,
o eller &) där det förväntade valet är att, som i Jag höll på och tappa hakan, och det förekommer
också konstruktioner med utelämnat formord, som i Vi håller på bygger om. Dessa satser, som för-
visso är relativt sett få, kan utan större bekymmer tolkas aspektuellt, så valet av infinitivmärke eller
konjunktion kan som enskilt fenomen inte betraktas som utslagsgivande för tolkningen. (För övrigt
är inte heller andraverbets form – infinitiv efter infinitivmärke och tempusböjd form efter konjunk-
tion – nödvändigtvis utslagsgivande; jfr t.ex. typen med supinum i andraledet som i Lycka till, höll
jag på å sagt).
14 Termen löpord avser just ord, till skillnad från t.ex. token, som även inkluderar bl.a. skiljetecken.
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Totalt har 640 belägg på hålla på-konstruktioner samlats in, och av dessa är
590 av hålla på att-typ och 50 av hålla på och-typ.15 Av de 590 hålla på
att-konstruktionerna står 398 (67,5 %) med teliskt andraled (t.ex. Japans eko-
nomiska självtillit […] höll på att vittra sönder), medan det omvända gäller för
den andra kategorin: endast 14 av de 50 hålla på och-konstruktionerna (28 %)
står med teliskt andraled; de flesta är i stället ateliska (t.ex. Mamma frågade
vem jag höll på och skrev till […]), vilket är ett signifikant samband mellan
form och avgränsning (χ2 = 31, p < 0,001). Att hålla på och vanligen står med
telisk aktion i andraledet i detta material är anmärkningsvärt om man betraktar
även och-varianten som en progressiv form. Det kan intuitivt tyckas rimligare
att främst teliska aktioner står med progressiv form när det är viktigt att ange
att aktionen inte nått sitt slut. Resultatet är i alla händelser i linje med dem som
redovisas av Ebert (2000 s. 620), som i en genomgång av pseudosamordningar
(inkl. hålla på att-konstruktion) finner att samtliga pseudosamordningar tar
ateliska andraled medan hålla på att tar teliska såväl som ateliska andraled. För
norskans del finner också Tonne (2001 s. 98 f.) förvisso blott sex exempel på
holde på og i sin korpus, men fem av dessa har ateliskt andraled (den vanligare
infinitivkonstruktionen holde på å tenderar att stå med teliskt andraled).

Ett annat resultat från undersökningen antyder också att de två här diskute-
rade konstruktionerna tenderar att stå i satser som ger uttryck för olika aspek-
tuella betydelser. Satser med hålla på att uttrycker oftast klart progressiv bety-
delse, medan satser med hålla på och inte lika ofta gör det. Endast 3 av de 590
hålla på att-satserna (0,5 %) står i satser som uttrycker något annat än progres-
siv betydelse (t.ex. den habituella Jag höll på att brottas sex sju år), medan sat-
ser med hålla på och har icke-progressiv betydelse i 14 av 50 (28 %) fall (t.ex.
den habituella spelare […] som håller på och harvar i laget). Samtliga
icke-progressiva satser med hålla på {att/och} har därtill ateliska andraled.

Utifrån det funna kan vi dra slutsatsen att valet mellan att och och tenderar
att samvariera med typ av andraled: satser med hålla på och tenderar, i högre
utsträckning än satser med hålla på att, att stå med ateliska andraled och ha
icke-progressiv betydelse. I avsnitt 3 ska skillnaden undersökas närmare.
15 Siffran 640 avser samtliga förekomster med hålla på (exkl. dem med resultativa punkthändelser
i andraledet). Typen hålla på {att/och} bygga + kvantitativt begränsat objekt står t.ex. för 15 av
träffarna.
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2.2 Korpusundersökning 2
Parole-korpusen innehåller förvisso främst tidningstext och litterär text. Efter-
som hålla på och anses vara stilistiskt mindre neutralt än hålla på att, är det
därför inte omöjligt att hålla på och i viss utsträckning normerats bort i Parole.
Innan vi går igenom exempel med hålla på att och hålla på och mer i detalj,
ska vi därför också helt kort undersöka om distributionen av de båda under-
sökta konstruktionerna även speglas i ett medium som i genomsnitt kan antas
innehålla text med ett ledigare stilläge. Vi väljer bloggtext och fokuserar på den
vanligaste typen av andraled.

En sökning i den drygt 344 miljoner token stora korpusen Bloggmix (augusti
2012) efter ordsträngen <håller/höll + på + att/och + V + valfritt ord (token)16>
i konkordansverktyget Korp <spraakbanken.gu.se/korp> visar att den klart
mest frekventa ordsträngen med håller på att + V + valfritt ord/token är kon-
struktionen håller på att bli sjuk, dvs. med andraled som betecknar övergång
till nytt tillstånd, vilket medför telisk aktion. Näst vanligast är den likaledes
prospektiva håller på att ta slut, och på tredje plats dyker ytterligare en kon-
struktion med teliskt andraled upp: håller på att bli galen. Även fjärde och
femte plats besätts av teliska andraled.

Med håller på och är det i stället, i linje med resultaten från föregående kor-
pusundersökning, ateliska andraled som dominerar i Bloggmix: här är håller på
och fixar med (ngt) i stället den mest frekventa konstruktionen. På andra plats
kommer lagar mat, dvs. med kvantitativt obegränsat objekt vilket medför ate-
licitet, och på tredje plats kommer tvättar och, vilket tyder på att tvättar är in-
transitivt och därmed ateliskt. Det kan noteras att fjärdeplatsen innehas av gör
mig (i samtliga fall med bestämningen iordning), vilket kan betraktas som ett
teliskt skeende. På femte plats kommer bygger om, både intransitivt (ofta ate-
liskt; se avsnitt 1.1) och med kvantifierat objekt (ofta teliskt).

Konstruktion i preteritum, höll på att, uppvisar likartade resultat som i pre-
sens: teliska andraverb dominerar, med höll på att dö (följt av av-adverbial el-
ler punkt) som frekvent sträng. Varianten höll på och tar å andra sidan främst
ateliska andraled som höll på och lekte med (ngt) och reduplikationen höll på
och höll på. På femte plats hamnar den till synes teliska höll på och hängde
upp, som emellertid uteslutande står med pluralt objekt som uttrycker obegrän-
sad kvantitet (t.ex. höll på och hängde upp kläder), vilket även gör aktionen
obegränsad/atelisk (t.ex. SAG 4 s. 328). I tabell 1 redovisas förekomsterna.17
16 Jag lägger till en sökruta efter V för att i Korp:s statistikredovisning få uppgifter om t.ex. bestäm-
ningar som kan ha betydelse för den aspektuella tolkningen av satsen.
17 Med höll på och påträffas höll på och dö + punkt/kommatecken och höll på och dö av, samt höll
på och skratta ihjäl (mig), på fem-i-topp-listan.  Som synes har dessa infinita andraled, vilket kan
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Tabell 1. Betydelse hos hålla på att/och i presens och preteritum i korpusen
Bloggmix (augusti 2012): fem i topp. Relativ frekvens (förekomst per miljon
token) och absolut frekvens inom parentes.

Med denna information i bakhuvudet ska vi i avsnitt 3 undersöka några typex-
empel närmare.

3. Genomgång
I detta avsnitt redovisas i 3.1 vad som utmärker hålla på att i förhållande till
hålla på och i fråga om prospektiv betydelse. I 3.2 går jag igenom hur vissa
processuella aktioner framställs beroende på valet av hålla på att eller hålla
på och. Slutligen, i avsnitt 3.3, visar jag att hålla på och uppvisar likheter
med verbal reduplikation, bl.a. i fråga om försvagad betydelse av målinrikt-
ning.

3.1 Punkthändelser och prospektivitet
En utmärkande skillnad mellan hålla på att och hålla på och är hålla på att:s
möjlighet att fokusera (resultativa och icke-resultativa) punkthändelsers preli-
minära fas före aktionens kulmen, utan att aktionen inträffar (12a). Med hålla

Frekvens Andraled Frekvens Andraled
håller på att
bli sjuk 1,6 (538) teliskt

håller på och
fixar med 0,1 (42) ateliskt

ta slut 0,5 (180) teliskt lagar mat 0,1 (25) ateliskt
bli galen 0,4 (149) teliskt tvättar och 0,1 (19) ateliskt
bli tokig 0,3 (111) teliskt gör mig 0,1 (19) teliskt
bli en (+NP) 0,3 (110) teliskt bygger om 0,0 (17) (a)teliskt

höll på att höll på och
dö av 0,7 (229) teliskt lekte med 0,0 (5) ateliskt
skratta ihjäl 0,5 (186) teliskt höll på 0,0 (4) ateliskt
frysa ihjäl 0,4 (153) teliskt fixade med 0,0 (3) ateliskt
dö 0,4 (122) teliskt tjatade om 0,0 (3) ateliskt
smälla av 0,3   (94) teliskt hängde upp 0,0 (3) ateliskt (obest. plur. obj.)
motivera bildandet av en ny och intressant kategori med syntaktiskt blandade konstruktioner. I
detta arbete väljer jag dock av praktiska skäl att utgå från den i litteraturen etablerade beskriv-
ningen av att- och och-varianterna som hålla på att + infinitiv och hålla på och + finit form, vilket
gör att jag räknar de aktuella konstruktionerna med infinitiv i andraledet som felskrivningar av
hålla på att.
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på och (12b) tenderar aktionen i stället att kulminera och därtill itereras eller
möjligen habitualiseras,18 men den kan aldrig få prospektiv betydelse.

(12) a. Jag höll på att nysa men jag ville inte höras så mycket så jag förhindrade min
nysning.
(G, blogg) [Jag nös inte.]19

b. Hur hade hon tänkt sig att jag skulle få vila om hon höll på och nös och snöt sig
hela tiden?
(G, blogg) [Hon nös.]

I de fall aktionen knappast kan upprepas på samma objekt, vilket inte sällan är
fallet med resultativa punkthändelser, blir satsen mindre acceptabel med hålla
på och:

(13) Mannen höll på {att förblöda/?och förblödde} men upptäcktes av två förbipas-
serande som larmade ambulans. [Mannen förblödde inte.]

I ovanstående fall är verbfrasen hålla på att inte bara synonym med vara nära
att, utan också med vara på vippen att, dvs. ’vara (mycket) nära att tippa över
i ett annat tillstånd’, och det kan kompletteras med adverbial som anger icke
uppnått resultat, t.ex. nästan.

Vi kan alltså konstatera att hålla på + (resultativ) punkthändelse kan ange att
aktionen inte fullbordas, och i dessa fall har vi att göra med prospektiv bety-
delse. Frågan är nu hur vi ska hantera prospektiv betydelse vid andra typer av
aktioner. SAG (4 s. 335) ger exempel med hålla på att kombinerat med avgrän-
sad process som i (14a–b) nedan, där betydelsen anges vara att aktionen är nära
att fullbordas (dvs. befinner sig före F-punkten, ung. i likhet med progressiv as-
pekt), och till dessa exempel kan även fogas aktion med sluta + adverbial som
beskriver det potentiella resultatet av aktionen, som i (14c).

(14) a. Jag skulle rita en cirkel, men jag höll på att rita en ellips. [Snarast: Jag ritade
kanske, men jag övergick inte till att rita någon ellips.]

b. Mona höll på att berätta för mycket om hemligheten. [Snarast: Mona berätta-
de saker, men hon övergick inte till att berätta för mycket.]
18 Jag följer Bybee m.fl. (1994 s. 127) och utgår från att iterativ aktion repeteras vid ett tillfälle
(t.ex. Jag nös under hela föreställningen), medan habituell aktion repeteras vid flera olika tillfällen
(t.ex. Jag nös varje gång jag var på teatern). Observera att habituella aktioner inte ska förväxlas
med generiska aktioner, som uttrycker icke tidsbegränsade egenskaper som Vatten kokar vid
100 °C. Se t.ex. Vikner 2004 och Bertinetto m.fl. (2012 s. 860), som redovisar en habitualitets–ge-
nericitetsskala enligt följande: habitual > attitudinal > potential > individual-level predicate > ge-
neric.
19 Min fetstil i exempel av tydlighetsskäl.
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c. Premiärturen höll på att sluta i katastrof. [Snarast: Premiärturen slutade, men
den övergick inte i katastrof.]

I samtliga fall är processuella aktioner förvisso pågående: ’rita’ i (14a), ’be-
rätta’ i (14b) och ’sluta’ i (14c). Det är dock knappast just dessa som är i fokus,
utan de resulterande ’övergå till att forma en ellips’, ’övergå till att berätta för
mycket’ respektive ’övergå till att vara en katastrof’. Även i dessa fall skulle
man kunna säga att hålla på att lägger fokus på att aktionen är nära sin kul-
men.20

En annan faktor som har anförts som samvarierande med prospektiv bety-
delse vid hålla på att är att subjektet är icke-agentivt (här: saknar kontroll och
avsiktlighet) och att andraledet betecknar något som skulle resultera i t.ex. en
olycka om det fullbordades, vilket har föreslagits av bl.a. Törnudd-Jalovaara
1988 (se ovan). Detta är nog delvis sant, men troligen är subjektets agentivitet
inte avgörande. Vid jämförelse med en aktion vars potentiella utfall inte är att
beteckna som en olycka och som är klart agentiv men inte påtagligt utdragen i
tid och kan sägas bestå av endast ett delmoment visar sig nämligen en likartad
restriktion:

(15) När jag höll på {att dra igen/?och drog igen} ytterdörren utbrast han ”Vi ses
imorgon!”.

Om vi antar att dörren i (15) inte är en ovanligt trög dörr, vilket skulle kunna
göra ”igendragningen” av den mer utsträckt i tid och kräva fler delmoment
(dvs. flera igendragningar), verkar det inte orimligt att anta att hålla på och inte
är särskilt gångbar vid prospektiv tolkning av aktioner som innehåller endast
ett delmoment (Caudal 1999 föreslår termen atomära aktioner). För processu-
ella aktioner föreligger dock något större valfrihet, vilket ska visas nedan.

3.2 Processer och progressivitet
Hur är det då med avgränsade, dvs. teliska, processer som har initierats och fak-
tiskt pågår? Valfriheten är som sagt större, men inte fullständig. Betrakta ne-
danstående exempel, där ett sjungande pågår och avbryts av en (oväntad) hän-
delse.
20 Notera att t.ex. rita en ellips (14a) inte nödvändigtvis måste betyda ’vara mycket nära att rita en
ellips’ i andra kontexter. Det kan även ha mer fokus på ritprocessen, som i Jag håller på att rita en
ellips i koordinatsystemet (här är det också möjligt att använda hålla på och). Exakt vilka faktorer
som styr betydelsen i detta fall återstår att undersöka.
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(16) a. Lady Gaga höll på att sjunga låten ”Edge of Glory” när hon helt plötsligt böjde
sig framåt för att kräkas. (G, nyhetsartikel)

b. ?Lady Gaga höll på och sjöng låten ”Edge of Glory” när hon helt plötsligt böjde
sig framåt för att kräkas.

Utifrån (16) kan man misstänka att det är aktionens inherenta gräns (dvs. den
punkt vid vilken låten är sjungen) som, åtminstone i mitt tycke, gör användning
av hålla på att mer acceptabel än användning av hålla på och, på samma sätt
som punkthändelse vid prospektiv betydelse gör det. Men inte alla aktioner
som brukar betecknas som avgränsade har problem att godta hålla på och. Jfr:

(17) Jag höll på och läste boken ganska länge […]. (G, blogg)

Man kan nu fråga sig vad det är för skillnad i fråga om avgränsning mellan att
sjunga en låt och att läsa en bok: båda klassificeras som avgränsade processer.
Ett förslag på förklaring är att vissa verb tillåter både telisk och atelisk tolkning
med objekt med begränsad kvantitet. Lundquist (2012 s. 45, 66 not) ger exem-
pel med enkelt verb från norska (18a, från Tonne 2007) och svenska (18b), och
Bohnemeyer & Swift (2004 s. 269) ger exempel från tyska (18c). (Se även
SAG 4 s. 328.)

(18) a. Barna leste en bok da jeg kom inn. [’The children read/were reading a book
…’]

b. Johanna skrev ett brev när vi kom till hennes lägenhet. [’wrote/was writing’]
c. Als ich Marys Büro betrat, schrieb sie einen Brief. Überrascht blickte sie auf,

legte den Stift zur Seite, und lächelte mich an. [’När jag kom in på Marys kon-
tor {skrev hon/var hon i färd med att skriva} ett brev. Överraskad tittade hon
upp, lade pennan åt sidan och log mot mig.’]

Det verkar alltså som om läsa/skriva + DET N, givet rätt kontext, är tvetydigt
mellan telisk och atelisk tolkning. Till denna kategori kan vi i så fall även föra
predikat som bygga + DET N (och sannolikt fler).21 Som en följd är det, i rätt
kontext, möjligt att använda enkel verbform och hålla på och med bygga +
DET N:

(19) Träffade en lärare på FU i Stockholm som höll på och byggde ett tvåvåningshus
i lera när jag gick där. (G, bloggkommentar)
21 Bygga tillhör annars de verb som brukar användas som typexempel på resultativa avgränsade ak-
tioner:
(i) ?Han byggde ett hus, men fick det aldrig färdigt. (Andersson 1977 s. 98)
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Om vi accepterar att det finns vissa aktioner med objekt för begränsad kvantitet
som är tvetydiga mellan telisk och atelisk tolkning, är resultatet rätt tydligt så
här långt: hålla på att används vid teliska och ateliska predikat, medan hålla på
och ofta är begränsat till ateliska predikat. I detta påminner distributionen av
hålla på och om distributionen av enkel verbform i svenskan (hålla på och är
ju t.ex. intransitivt och därmed antagligen även semantiskt lösare knutet till det
andra verbledet, till skillnad från hålla på att). Låt oss därför se vad som har
sagts om just svenskans enkla verbform.

I Lundquists (2012) undersökning föreslås att svenskan är telicitetskänslig:
ateliska (20a) men inte teliska (20b) aktioner med enkel verbform kan få pro-
gressiv tolkning (Lundquist använder episodisk, men för enkelhets skull an-
vänds progressiv här; Lundquist 2012 s. 34 f.).22

(20) a. Storken flög ovanför mitt hus när den blev skjuten. (atelisk: samtidiga aktioner)
b. #Storken flög till mitt hus när den blev skjuten. (telisk: successiva aktioner)

Telicitetskänsligheten antas av Lundquist bero på att aspekten (eller AST-T, as-
sertion time, som Lundquist använder)23 inte kan fokusera delar av teliska ak-
tioner. Detta eftersom enskilda intervall, som aspekten antas fokusera i
svenskan, inte kan vara sanna om den teliska aktionen i sin helhet. I svenskan
kan således bara tillstånd och oavgränsade processer få progressiv tolkning
med enkelt verb. Avgränsade processer och resultativa punkthändelser kan
dock inte få det. 

Det har kanske noterats att exemplen i detta avsnitt stått i preteritum, vilket inte
är alldeles ovanligt i aspektundersökningar; Comrie (1976 s. 71) konstaterar
t.ex.: »It appears that the tense that most often evinces aspectual distinctions is
the past tense» (det är t.ex. av naturliga skäl svårt att utvärdera perfektiva aktioner
i presens). Frågan är om ovannämnda antaganden står sig i presens.24

Smith (2006 s. 1) lägger både ett pragmatiskt och semantiskt perspektiv på
presens (fr.a. i engelskan):

In taking the temporal perspective of the Present, speakers are limited by a tacit
convention that communication is instantaneous. The perspective of the present
22 Tilläggas kan att ett likartat resonemang förs i fråga om likartade språk. Exempelvis illustrerar
Bohnemeyer m.fl. 2004 prefererad aspektuell markering av teliska och ateliska aktioner i bl.a.
tyska. Typiskt uttrycker ateliska predikat i tyskan imperfektiv aspekt, medan teliska predikat ut-
trycker perfektiv aspekt.
23 Beteckningarna AST-T, EV-T m.fl. används av bl.a. Demirdache m.fl. 2000.
24 Jag kommer främst att uttala mig om presens i förhållande till ett faktiskt talögonblick (inte, som
är fallet i t.ex. historisk presens, ett fiktivt talögonblick).
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time is incompatible with a bounded event, because the bounds would go beyond
that perspective.

Standardmässigt förläggs således avgränsade aktioner till dåtid (eller framtid).
Detta leder Smith till att formulera sin Bounded Event Constraint, som helt en-
kelt lyder:

Bounded situations may not be located in the Present.25

I svenskan ger det ovannämnda utslag för vissa teliska aktioner med hålla
på-konstruktion. Jfr (21).

(21) a. (Herregud!) Jag höll på {att öppna/?och öppnade} julklappen! [Snarast: ’var på
vippen’, vilket svårligen kan uttryckas med och-varianten]

b. Stör mig inte! Ser du inte att jag håller på {att öppna/och öppnar} julklappen!
[Snarast: ’är mitt uppe i öppnandet’]

En ledtråd till svårigheten att använda hålla på och i preteritum (21a) och möj-
ligheten att använda den i presens (21b) kan fås genom att byta ut hålla på-kon-
struktionen mot enkel verbform: i (21a) blir aspekten då perfektiv (jag öppnade
julklappen), men i (21b) synes det aspektuella värdet bli detsamma som för
hålla på-konstruktion. Detta hänger möjligen samman med egenskapen hos
presens att radera aktionens ändpunkter vid nutidsrapportering. Detta gäller
inte bara för avgränsade processer, utan kan även gälla för t.ex. punkthändel-
ser:

(22) Idag, precis nu lyfter flygplanet som ska ta min son till Paris. (G, blogg)

Som en följd av det ovanstående utökas hålla på och:s repertoar i presens. Av-
gränsade aktioner som i preteritum är tveksamt acceptabla är nu mer gångbara:

(23) a. Högskolan håller på och tillsätter en ny informationschef. (G, protokoll)
b. Håller på och väljer ut en ny outfit till kvällens kalas.

Utifrån vad som sagts hittills, verkar det rimligt att anta att hålla på och framför
allt står med atelisk aktion i preteritum, men att konstruktionen kan vara gång-
bar med telisk aktion framför allt i presens. Om vi t.ex. återgår till hålla på att
sjunga låten i (16) ovan, kan vi alltså göra om objektet till ett objektsliknande
adverbial (prepositionsobjekt) och därmed erhålla atelisk aktion, vilket gör an-
vändning av hålla på och något mer acceptabel:
25 Undantagna är bl.a. performativer, som inte antas vara utsagor om aktioner utan aktioner för-
lagda till talögonblicket.
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(24) Lady Gaga höll på och sjöng på låten ”Edge of Glory” när hon helt plötsligt
böjde sig framåt för att kräkas. (G, nyhetsartikel)

Observera dock att aktionen nu inte bara gjorts atelisk utan också iterativ: den
betyder nu ung. ’sjöng låtpartier flera gånger’. Detta kan vara en ledtråd till var-
för valet av att/och faktiskt inte alltid bestäms av aktionens telicitet; det är näm-
ligen också av betydelse om aktionen beskriver en (gradvis) förändring utan
uppenbara delmoment, t.ex.:

(25) a. Gården höll på {att förfalla/?och förföll}.
b. På hemvägen höll vi på {att nyktra till/?och nyktrade till}.

Både förfalla och nyktra till betecknar visserligen en förändring, men den sak-
nar inherent slutpunkt: det kan inte fastställas när något har »förfallit färdigt»,
och även om man kan säga att någon är nykter efter tillnyktringen, är det svårt
att säga när någon »nyktrat till färdigt». De objekt som förfaller eller nyktrar
till varierar dock över tid och delmoment, gränserna mellan delmomenten är
alltså otydliga p.g.a. att det saknas tydliga luckor mellan dem. Detta till skillnad
från t.ex. låtpartier som sjungs flera gånger.26

Utifrån vad som hittills sagts i avsnitt 3, verkar det alltså som om hålla på
och, liksom hålla på att i progressiv betydelse, lägger fokus mellan initial- och
finalpunkten i en aktion, men i hålla på och:s fall adderas en komponent: kon-
struktionen itererar/fokuserar flera (del)aktioner av likartade (men inte nödvän-
digtvis identiska) slag med tydliga delmoment.

3.3 Pluraktionalitet och verbal reduplikation 
Som ett resultat av att det är de upprepade delmomenten/aktionerna i den större
aktionen som framhävs med hålla på och, kan aktionen inte sägas ha någon
tydlig målinriktning.  Således kan hålla på och t.ex. stå med utelämnat objekt
som, om det varit utsatt, angivit aktionens resultat. Jfr (26).

(26) a. Barnen håller på och bygger. (SAG 3 s. 297)
b. ??Barnen håller på att bygga.

Denna upprepning av samma delmoment av en aktion, eller event-intern plu-
raktionalitet (Cusic 1981), som (26a) betecknar, kan förklara varför konstruk-
26 Som en anynym granskare påpekar, gäller det som sägs om förfalla och nyktra till i vissa fall
även om inkoativa verb (enligt definition i SAG 4 s. 357 f.), t.ex. svartna och svullna. 
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tion med hålla på och av vissa kan uppfattas som antydande att subjektet på nå-
got sätt »slarvar» (utöver att och-varianten är stilistiskt låg). Intressant nog har
liknande implikaturer tidigare noterats även för verbala reduplikationer (Lind-
ström 1999 s. 187), och det har då bl.a. framförts att det slarviga intrycket
skulle vara ett resultat av att reduplikationens subjekt ofta har bristande kon-
troll över aktionen (t.ex. Jag sprang och sprang men kom aldrig fram). Något
liknande skulle möjligen kunna sägas om hålla på och, som inte kombineras
med det normalt agenssignalerande med (jfr SAG 4 s. 336 not):

(27) Departementet håller på med {att ta fram/*och tar fram} direktiv för utredning-
en.

Men den bristande subjektskontrollen skulle även kunna attribueras konstruk-
tionens itererande effekt: subjektet genomför helt enkelt upprepade aktioner
utan att orientera dem mot ett resultat. Jfr:

(28) Dom höll på å gjorde finurliga taxonomier som inte ledde till så mycket.27

Verbal reduplikation påminner en del om hålla på och semantiskt. I likhet med
verbal reduplikation är hålla på och ikonisk i att samordningen av verbleden
signalerar någon sorts repetition av den betecknade aktionen. Partikelverbet
hålla på kan t.ex. redupliceras, liksom andraledet i konstruktionen, till skillnad
från konstruktion med hålla på att (även om reduplikation av andraledet med
och är relativt acceptabelt):

(29) a. Man håller på och håller på och håller på... (G, blogg)
a. ??Man håller på att hålla på att hålla på... 
b. Förr eller senare måste man ju ändå fråga sig själv varför man håller på och

skriver och skriver på en typ okänd blogg. (G, blogg)
b. Jag håller på att skriva {*att skriva/?och skriva/*och skriver} på min blogg.

Vidare kan hålla på och, i likhet med reduplikationer, inte gärna stå med resul-
tativa punkthändelser vilkas resultat inte kan upprepas på samma objekt eller
subjekt (åtminstone inte i preteritum):

(30) a. Krukan höll på att spricka. [’vara nära att’]
b. ??Krukan höll på och sprack.
c. *Krukan sprack och sprack. (Lindström 1999 s. 181)
27 Exemplet, som jag p.g.a. det tempusböjda andraverbet alltså klassificerar som ett exempel med
hålla på och (jfr not 17), producerades muntligt (därav talspråksnära stavning å) vid ett seminarium
av en seminariedeltagare som redogjorde för sina intryck från ett föredrag.
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Det har tidigare noterats om andra språk med reduplikation (t.ex. Bybee m.fl.
1994 s. 166 ff.) att teliska aktioner, särskilt resultativa punkthändelser, tenderar
att repeteras i sin helhet (vilket enligt Bybee m.fl. 1994 s.169 skulle vara urty-
pen av reduplikation), medan ateliska aktioner tenderar att generaliseras från
urbetydelsen till att i stället öka durationen (eftersom de svårligen itereras i sin
helhet). Till detta adderar Lindström (1999 s. 190), som ett resultat av den tem-
porala utsträckningen, bibetydelsen (besvärlig) monotoni. Jfr:

(31) Han mumlade i sin bön med en sjungande röst, som malde och malde.
(Lindström 1999 s. 190, kursiv i original)

Andra exempel på möjlig monotoni som resulterar i känslomässig laddning
med hålla på och illustreras av exemplen nedan.28

(32) a. Fan vad du håller på och tramsar dig!
b. Och du bara håller på och käftar emot hela tiden, vad fan! (G, blogg)

[Jfr även: Du bara käftar emot och käftar emot.]29

c. Herregud vad den här människan håller på och förstör sin så kallade image. (G,
blogg)

Ett annat exempel på monotoni, med den alls inte ovanliga konstruktionen
hålla på och ba(ra) + direkt anföring, ges i (33a) nedan. Även om konstruktio-
nen är speciell i att den har en sats i det andra ledet, torde att-varianten kunna
avfärdas (33b), åtminstone i de skrivna genrer där konstruktionen normalt fö-
rekommer, t.ex. i bloggtext:

(33) a. Men jag tycker bara att det är töntigt när smala människor håller på och ba: Åh
jag måste sluta äta så mycket onyttigt. (G, blogg)

b. ?Men jag tycker bara att det är töntigt när smala människor håller på att ba: Åh
jag måste sluta äta så mycket onyttigt.

Exempel (33) är även speciellt i att vi har att göra med pluralt subjekt för obe-
stämd kvantitet och dessutom ett objekt vars kvantitet ganska lätt kan avgöras:
det tar inte särskilt lång tid att uttala anföringssatsen, varför den enda rimliga
tolkningen måste vara att anföringar av den typ som exemplifieras uttalas om
och om igen.
28 Tillägg av adverbial som anger frekvent upprepning av typ titt som tätt/hit och dit/om ditten och
datten/om än det ena, än det andra och tillägg av verbfraser som och ha sig är inte ovanliga i dessa
fall.
29 Jämför även med omvänd följd i Du bara käftar emot och håller på, som har likartad betydelse
men även antyder att subjektet genomför fler aktioner än den som betecknas med förstaverbet. Hål-
ler på får här alltså ett mer lexikalt innehåll: ’gör (andra) (dumma) saker’.
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Detta var en genomgång av ett antal typexempel. Låt oss nu i avsnitt 4 sam-
manfatta vad vi har kommit fram till.

4. Sammanfattning och diskussion
I artikeln har i huvudsak två temporala egenskaper observerats:

1. I presenstempus står konstruktion med hålla på och (liksom enkel verb-
form) med teliska aktioner i högre grad än preteritum. Detta kan höra sam-
man med att svenskans presens i allmänhet kan »zooma in» oavgränsade in-
tervaller även i teliska aktioner, i enlighet med principer av typ Bounded
Event Constraint. En följd av denna inzoomning verkar vara att aktionens
delmoment blir tydligare och möjligen mer likartade.

2. Hålla på och tenderar att, förvisso beroende på situationstyp, stå i satser där
aktionens delmoment eller aktionen i sin helhet itereras.

I fråga om punkt 1 kan noteras att svenskt presens verkar sakna den begräns-
ning som antas finnas för engelskans enkla verbform, dvs. att hela aktionen
(om den inte är ett tillstånd) måste rymmas inom talögonblicket (jfr t.ex. prin-
cipen Very Short Duration i Wyngaerd 2005). Till detta kommer att svenskan
inte uppvisar samma telicitetskänslighet i alla tempus, då enkelt verb i presens,
liksom hålla på och, verkar kunna beteckna delmoment i telisk aktion utan
hjälp av markörer som adverbial som anger atelicitet. Detta är ett område som
berör betydligt fler fenomen än hålla på-konstruktion och som därför kräver vi-
dare undersökning.

Vad det gäller punkt 2 är det som nämnts viktigt att komma ihåg att hålla på
att är transitiv medan hålla på och är, åtminstone syntaktiskt, intransitiv och så-
ledes ofta kan bytas ut mot enkel verbform med i huvudsak bibehållen bety-
delse. Hålla på och:s funktion är snarast att framhäva en betydelsekomponent
i framför allt processuella aktioner: pluraktionalitet.

I tablå 1 presenteras de betydelser jag funnit i Korp:s Bloggmix med hålla
på att och hålla på och i presens och preteritum med de fem situationstyper
som redovisas i avsnitt 1.1. Med prospektiv avses betydelsen ’(bedöms) vara
(mycket) nära att’, med iterativ menas att aktionen upprepas i sin helhet vid ett
tillfälle och med habituell menas att aktionen upprepas i sin helhet vid flera till-
fällen (se äv. not 17). Progressiv, slutligen, innebär att fokus förläggs mitt i ak-
tionen. I fråga om hålla på och har jag valt att sätta citattecken runt progressiv
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på grund av att fokus förvisso är mitt i aktionen, men också, till skillnad från
med hålla på att, på aktionens delmoment. Parenteser runt betydelsen anger att
jag inte funnit några korpusbelägg, utan lagt till den betydelse jag tror är rimli-
gast.

Tablå 1. Temporal/aspektuell betydelse med hålla på {att/och} i olika tempus.

Resultatuppställningen speglar vad som hittills sagts, möjligen med undantag
för hålla på med oavgränsade processer och tillstånd, som inte hittills omtalats
men som beter sig ungefär som de andra typerna. Progressiv form med tillstånd
används ganska restriktivt och ger progressiv eller prospektiv (34a) betydelse
med hålla på att. Med hålla på och tenderar aktionen, inte oväntat, istället att
itereras eller habitualiseras (34b):

(34) a. Det [ung. att en annan bloggläsare har sansade kommentarer] lugnar en som
nästan håller på att tro att alla svenskar har blivit spritt språngande galna. (G,
bloggkommentar)

b. Jag drar bara dom över en kam som håller på och tror dom är [ashäftiga] med
att sladda runt med sin 740 […]. (G, diskussionsforum)

Hur ska då betydelsen hos hålla på att och hålla på och beskrivas? Den typiska
progressiva formen har av många nämligen uppfattats som en stativerande ope-
rator (vilken, som sagt, relaterar aktionstiden till en del av aktionen, referensti-
den), av framför allt två skäl. Det ena är att det finns historisk evidens för att
progressiv form i många språk kan härledas från statisk lokativ konstruktion,
för t.ex. engelskan be + on + V-ing (Smitterberg 2002 s. 40).30 Detsamma ver-
kar gälla för svenskans hålla på: Hesse (2009 s. 109) konstaterar t.ex. att hålla,

hålla på att hålla på och
presens preteritum presens preteritum

Result. punkth. t.ex. spricka prospektiv prospektiv (iterativ) (iterativ)
Icke-res. punkth. t.ex. nysa prospektiv

iterativ
prospektiv
iterativ

iterativ iterativ

Avgränsad process
t.ex. tömma brunnen

progressiv
prospektiv

progressiv
prospektiv

»progressiv» (»progressiv»)

Oavgränsad process
t.ex. bråka

progressiv
habituell

progressiv
habituell
iterativ

»progressiv»
habituell
iterativ

»progressiv»
habituell
iterativ

Tillstånd t.ex. tro prospektiv prospektiv
progressiv

iterativ iterativ
habituell
30 Det ska dock sägas att detta inte är den enda härledning som föreslagits för engelskans progres-
siva form, vilket Smitterberg (2002 s. 39 ff.) också nämner.
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liksom förstaverbet i pseudosamordningar som sitta/stå/ligga och V, har sitt
ursprung i ett lokativt koncept, i hålla på:s fall med tilläggsbetydelsen ’fixera
ett objekt’. Betydelsen hos hålla på-konstruktionen skulle då vara en metafo-
risk utökning till det mer abstrakta ’hålla fast vid en situation’.31 Det andra skä-
let till att progressiver antas vara stativerare är att det visar sig att satser med
progressiv form syntaktisk-semantiskt distribueras som satser med inherent
statiska predikat, åtminstone i engelska (t.ex. Vlach 1981, Michaelis 2011).

Även Lundquist 2012 utgår från att progressiv betydelse är statisk, men no-
terar också (s. 39) att eng. We are playing football inte riktigt betyder samma
sak som sv. Vi spelar fotboll (eller varför inte håller på och spelar fotboll) trots
att båda antas ha progressiv betydelse i exemplet (han antar som sagt att även
enkel verbform i svenska, till skillnad från i engelska, kan ha progressiv bety-
delse). We are playing football antas beteckna ett pågående tillstånd, medan Vi
spelar fotboll uppfattas som mer dynamisk i att den beskriver ett eller flera mi-
nimal stages, eller delmoment, av fotbollsspelandet. Detta verkar utan tvivel
tala emot att även svenskans motsvarighet skulle vara statisk, men det faller ut-
anför Lundquists studie att reda ut hur det fokuserade intervallet i progressiv
betydelse i svenskan ser ut i detalj.

Antagandet om progressiver som stativerare utifrån distributionella tester
har förvisso inte passerat okritiserat (t.ex. Glasbey 1998 s. 106). Ett allvarligare
problem är emellertid att den pluraktionella specifikationen hos hålla på och
inte fångas med ovanstående hypoteser (och för den delen inte heller med t.ex.
Smiths modell, där den imperfektiva aspekten förvisso inte betraktas som en
stativerare utan som en »inzoomare»). Problemet uppmärksammades på
1980-talet när Newman 1980 började tala om »verbal pluralitet». Cusic 1981
genomförde därefter en större undersökning, där bl.a. nedanstående exempel
presenterades för att illustrera event-intern och event-extern pluralitet.

(35) a. The mouse nibbled the cheese. (Event-intern pluralitet)
b. The mouse nibbled the cheese again and again. (Event-extern pluralitet)

Om vi tänker oss gnaga/knapra som översättning till nibble kan vi, även om vi
inte har någon semantisk åtkomst till den inre strukturen, anta att varje delmo-
ment i (35a) knappast är ett gnag eller *knap utan snarare en tugga, medan
varje delmoment i (35b) är en komplett gnaga-aktion.
31 Hesse (2009 s. 115) tänker sig en utveckling i norskan från infinit till finit konstruktion: holde
på med NP/å INF > holde på å INF > holde på og FIN. Det noteras dock (jfr Tonne 2001) att
norskan inte kommit lika långt i denna utveckling som svenskan, där samordningskonstruktionen
är »fullt etablerad» (s. 113).
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Därefter, i mitten av 1990-talet, har pluraktionalitet formaliserats (Lasersohn
1995), och utifrån denna formalisering har flera arbeten utvecklats. Bl.a. har
van Geenhoven (2004 s. 169 f.) analyserat hur aktionens pluralitet samvarierar
med nominala arguments pluralitet eller möjlighet att itereras tillsammans med
for-adverbial. Vidare har Laca (2005) redogjort för skillnader mellan den i
spanskan genuint progressiva estar + gerundivum och de mer pluraktionella
andar/ir + gerundivum.

Dessa arbeten kan vara till hjälp vid karakteriseringen av å ena sidan den mer
genuina progressiven hålla på att (dvs. som i exempel 9 i avsnitt 1.1), som
(fortfarande) kan karakteriseras som i (36a) nedan, och å andra sidan den mer
pluraktionella hålla på och, som i mitt tycke snarast borde beskrivas som i
(36b), dvs. med mer tydliggjorda delmoment.

(36) a. I. . . //// . . . F Han höll på att välja en röd outfit till kvällen.
b. I . . /./././ . . F Han höll på och valde en röd outfit till kvällen.

Hur pluraktionaliteten sedan ska formaliseras för svenskans del återstår att un-
dersöka, men det verkar krävas fler verktyg än enbart traditionella aspektuella
formalismer för att fånga den. Det verkar också, till skillnad från vad som ofta
framförts tidigare (avsnitt 1.2 och 1.3), vara klart att valet mellan hålla på att
och hålla på och är mer än bara ett val av stilistisk valör.
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