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Sammandrag 

Interpunktionsbruket är en viktig del i skriftkunnigheten, men samtidigt något som väcker 
osäkerhet hos såväl ovana som professionella skribenter. Denna studie undersöker bruket av 
tankstreck, som populärt betraktats som ett missbrukat skiljetecken. Bruket ställs mot språk-
vårdens rekommendationer, som är gamla och inte grundade i faktisk användning. Syftet är 
att utifrån bruket ge en omfattande bild av hur tankstreck faktiskt används i nutida sakprosa 
för att formulera en mer giltig rekommendation. 

Historiskt har språkvården tillskrivit skiljetecknen någon av fyra olika funktioner: prosodisk, 
kognitiv, grammatisk och semantisk. Jag använder mig av alla fyra för att ge en fullständig 
och rättvisande beskrivning. I huvudstudien analyserar jag tankstrecksbruket i Språkbankens 
dagspresskorpus, och i en kvalitativ delstudie analyserar jag tankstreck i tidningsrubriker, 
med hjälp av enkätsvar från journalister och en språkmedveten allmänhet. 

Resultatet visar att tankstreck fungerar kontrasterande i löpande text och topikaliserande i 
rubriker. De används för att avgränsa led från redan kompletta huvudsatser och bryter eller 
utvidgar satsmönstret. Tankstreck kan i princip alltid ersättas av andra skiljetecken, men i 
rubriker finns ofta inom- och utomspråkliga begränsningar som gör tankstreck till det enda 
alternativet. Tvärtemot vad skrivreglerna anger används tankstreck sällan för att dela upp 
en mening i ofullständiga delar, det tycks inte nödvändigtvis användas framför något oväntat 
och det skapar ingen paus som inte redan krävs syntaktiskt. Med denna studie efterlyser jag 
mer forskning om interpunktion, ur ett flerfunktionellt perspektiv, vilket kan bidra till att 
uppdatera skrivreglerna och stärka skriftkunnigheten. 

Nyckelord: tankstreck, skiljetecken, interpunktion, språkvård, skrivregler, tidningsrubriker, rubrik 



3 
 

Innehåll 

1 Inledning .................................................................................................................. 5 

1.1 Problemformulering ...................................................................................................... 5 

1.2 Syfte och frågeställning ................................................................................................. 7 

2 Teoretiska utgångspunkter ...................................................................................... 7 

2.1 Tidigare forskning .......................................................................................................... 7 

2.2 Centrala begrepp ............................................................................................................ 7 

2.3 Interpunktionens fyra funktioner ............................................................................... 9 

2.4 Den semantiska funktionen ........................................................................................ 10 

2.5 Andra perspektiv på funktionerna ............................................................................ 12 

3 Den kodifierade normen ......................................................................................... 14 

3.1 Översikt ......................................................................................................................... 14 

3.2 Normering och beskrivningar .................................................................................... 16 

3.2.1 Tidigt 1800-tal .................................................................................................. 16 

3.2.2 Sent 1800-tal .................................................................................................... 17 

3.2.3 1900-talet .......................................................................................................... 18 

3.2.4 2000-talet .......................................................................................................... 19 

3.2.5 Deskriptiv litteratur ........................................................................................ 23 

3.3 Kodifierade användningsområden ............................................................................. 24 

3.4 En flerfunktionell interpunktionssyn ........................................................................ 25 

4 Material och metod ................................................................................................ 25 

4.1 Korpusdata .................................................................................................................... 25 

4.2 Analysmodell ................................................................................................................ 28 

5 Analysmodell .......................................................................................................... 28 

5.1 Grammatisk funktion ................................................................................................... 28 

5.1.1 Huvudsatser och ekvivalenter ....................................................................... 29 

5.1.2 Appositioner .................................................................................................... 30 

5.1.3 Adverbial .......................................................................................................... 30 

5.1.4 Sidoordnade led ............................................................................................... 31 

5.1.5 Bisatser ............................................................................................................. 31 

5.1.6 Annex ................................................................................................................ 32 

5.1.7 Övriga led med huvudsats .............................................................................. 32 

5.1.8 Inget led är en huvudsats ............................................................................... 32 



4 

 
5.2 Semantisk funktion ...................................................................................................... 33 

5.2.1 Kolon ................................................................................................................. 33 

5.2.2 Semikolon ......................................................................................................... 34 

5.2.3 Komma .............................................................................................................. 36 

5.2.4 Parentes ............................................................................................................ 38 

5.2.5 Mellanrum ........................................................................................................ 39 

5.2.6 Övrigt ................................................................................................................ 40 

5.3 Sammanfattning ........................................................................................................... 40 

6 Resultat .................................................................................................................. 40 

6.1 Grammatisk funktion ................................................................................................... 41 

6.2 Semantisk funktion ...................................................................................................... 43 

6.3 En egen funktion? ........................................................................................................ 45 

6.4 Sammanfattning ........................................................................................................... 45 

7 Tankstreck i tidningsrubriker ................................................................................ 46 

7.1 Material ......................................................................................................................... 46 

7.2 Enkätsvar ....................................................................................................................... 48 

7.3 Rubrikanalyser ............................................................................................................. 51 

7.4 Slutsatser ....................................................................................................................... 55 

8 Diskussion .............................................................................................................. 57 

8.1 Resultatdiskussion ....................................................................................................... 58 

8.2 Den faktiska normen .................................................................................................... 59 

8.3 Den kodifierade normen ............................................................................................. 61 

8.4 Studiens validitet ......................................................................................................... 63 

8.5 Framtida studier ........................................................................................................... 64 

8.6 Avslutning ..................................................................................................................... 66 

Litteraturförteckning ................................................................................................ 67 

Bilaga: Enkät 



5 
 

1 Inledning 

I ett avsnitt av P1-programmet Språket (Sveriges Radio 2017) häromåret diskuterade pro-
grammets språkvetare Ylva Byrman en lyssnarfråga om överflödiga tankstreck, som skapar 
dramatisk paus i tidningsrubriker. Hon säger i programmet att det, precis som frågeställaren 
anar, har blivit vanligare att rubriksättare lägger in tankstreck som lika gärna skulle kunna 
strykas, en utveckling som inte är ny utan tycks ha pågått ända sedan 1950-talet (jfr Paulsson 
1994:109 och Kvarnlöf 2006:14). Byrman förtydligar att det dramatiska tankstrecket inte bry-
ter mot skrivreglerna, men att det som stilgrepp överanvänds till den grad att det irriterar 
läsare. Men det säger kanske mer om reglerna än om bruket?  

Facebookgruppen Vi - som gillar absurda - tankstreck driver med tveksamt använda tankstreck 
i offentligheten, forumet Flashback har en tråd vikt åt ämnet och den som söker på ordet 
tankstreck på Twitter får upp kritiska eller uppgivna kommentarer till verkliga rubriker med 
tankstreck som inte verkar fylla någon funktion eller rentav försvårar läsningen. Den natio-
nella nyhetsbyrån TT (u.å.) uppmanar till och med till sparsamt bruk av tankstreck, vilket 
åter pekar på att tecknet överanvänds i nyhetsgenren, kanske inte bara i rubriker. 

Tankstreck uppfattas alltså ofta som irriterande, men är samtidigt populärt. I en omröstning 
om favoritskiljetecken på Språktidningens webbplats fick tankstreck 21 % av läsarnas röster, 
vilket gav tecknet en andraplats efter semikolon (Språktidningen 2013). Medan semikolon 
används väldigt sällan, och ofta mot den kodifierade normeringen (Katourgi 2014), verkar 
många vara av uppfattningen att tankstreck snarare användas för ofta och till ingen nytta. 
Språket anger att tecknets främsta funktion är att markera konstpaus, vilket rimligtvis sällan 
kan vara grammatiskt fel, men kanske desto oftare omotiverat sett till textens innehåll 
(Sveriges Radio 2017). Att tankstreck är det enda skiljetecken som i första hand tillskrivs en 
prosodisk funktion snarare än en grammatisk ger det en underlig särställning även i skriv-
reglerna. Används tankstreck inte på något annat sätt? 

1.1 Problemformulering 

Alva Dahl (2015) menar i sin avhandling att interpunktionsbruket hänger samman med 
”självständig och avancerad skriftkunnighet” (2015:216), och att även erfarna skribenter har 
svårt för just interpunktionen. Dahl är av åsikten att skrivundervisningen måste inkorporera 
interpunktion i mycket större utsträckning för att stärka den allmänna skriftkunnigheten; i 
dagsläget innebär interpunktionsundervisning på sin höjd en överblick av skrivregler, som i 
sig är otillräckliga (a.a. 217). Det faktum att osäkerheten är stor och att skiljeteckensbruk 
irriterar, tyder på att skrivreglerna är otydliga eller missvisande till form eller innehåll. I 
Katourgi 2014 menar jag att den gängse normeringen för semikolon är direkt felaktig, och det 
är möjligt att samma sak gäller tankstreck och andra tecken. En tänkbar förklaring till detta 
är att språkvårdens rekommendationer (i t.ex. Svenska skrivregler) inte har följt språkutveck-
lingen, utan sett snarlika ut i hundratals år. De är därmed inte heller baserade på deskriptiva 
studier av allmänhetens språkbruk, utan snarare på den föreställda elitens språk. Allt som 
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oftast torde det ha inneburit att språkvårdaren vände sig till intuitionen och det egna bruket 
för att formulera skrivreglerna (Teleman 2002:93–95, 102). Utöver dessa gamla regelsamlin-
gar finns dock väldigt lite kunskap om interpunktion och skiljetecken som skrivreglerna kan 
bygga på, vilket beror på att området är underrepresenterat i forskningen. 

I fjärde upplagan av Språkrådets Svenska skrivregler (Karlsson 2017) står med halvfet marke-
ring att tankstreck används ”för att ange paus” (2017:214), något som väl torde gälla de flesta 
skiljetecken. Den intetsägande anvisningen skulle i sig kunna vara orsak till att tankstrecket 
som stilgrepp överanvänds. I övrigt beskriver Svenska skrivregler inte tankstrecks funktioner, 
utan ger bara exempel på var och hur det kan användas. Truss & Halldinger (2005) är, liksom 
Dahl och jag själv, kritiska till språkvårdens otillräckliga eller direkt missvisande regler för 
interpunktion. De betraktar rentav tankstreck som ”grammatikens fiende” på grund av dess 
förmåga att ersätta alla andra skiljetecken (2005:198). 

Den huvudsakliga anledningen till att människor använder det är säkert för att de vet 
att det inte kan användas fel – vilket för ett skiljetecken är en ovanlig dygd. (Truss & 
Halldinger 2005:146.) 

Om för många skiljetecken ersätts av tankstreck, var och för sig korrekt använda, så förlorar 
dessa samtidigt sin strukturerande funktion, och det blir svårt att uppfatta textens struktur. 
Så här skriver Erik Wellander i tredje upplagan av Riktig svenska: 

[Större skiljetecken] måste emellertid, just därför att de särskilja så bestämt, nyttjas 
sparsamt.  Ett ymnigt bruk av tankstreck är sålunda ägnat att alldeles riva sönder sats-
sammanhanget:  Fyra herrar — däribland författaren Claude Farrère och två ministrar — som 
varit ögonvittnen till attentatet — berätta långt och utförligt om händelserna den 6 maj — om 
presidentens sista stunder. (Wellander 1955:119.) 

Wellanders uppmaning är knappast tagen ur luften; att han nämner exemplet tyder också på 
att tankstreck faktiskt överanvändes i hans samtid. Och uppmaningen lever kvar än i dag: 
utöver flera utropstecken och frågetecken i rad är tankstreck det enda skiljetecken som 
Språkrådet bedömt att de explicit måste tillråda läsaren att använda sparsamt (Karlsson 
2017:199, 215). Att sparsamhet för ett skiljetecken ens är ett alternativ tyder också på att 
tankstreck aldrig är ett obligatoriskt tecken, kanske just för att det är en ersättare. Andra 
skiljetecken ska användas där de behövs, men tankstreck ska användas med måtta. 

Tankstreck tycks alltså vara överanvänt, vilket leder till oklara texter och läsarirritation. 
Detta kan bero på att språkvårdens rekommendationer är oklara, ett symptom som stora 
delar av skiljeteckensuppsättningen delar. Det hela medför att skribenter av alla professions-
grader ofta är osäkra på interpunktionsbruket, och texter kan bli mindre funktionella. Om en 
rekommendation inte följs i det faktiska bruket ”måste den förr eller senare överges även av 
språkvårdarna” (Svenska språknämnden 2005:22), men det finns ingen kunskap att formulera 
nya regler utifrån, eftersom det saknas forskning. Därför behövs nya, deskriptiva studier på 
interpunktionsbruket, inte minst på tankstrecket, som särställer sig eftersom det till skillnad 
från andra skiljetecken tycks användas för ofta. Om det därtill stämmer att tankstreck kan 
ersätta alla andra skiljetecken skulle en studie om tankstreck också kunna säga något om 
skiljetecken och interpunktion i stort. Tankstreck är alltså ett särskilt motiverat studieobjekt 
för att ta fram ny kunskap om den underbeforskade interpunktionen. 
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1.2 Syfte och frågeställning 

Mitt syfte med denna studie är att ge en bild av hur tankstreck faktiskt används i dag, och 
utifrån bruket föreslå en deskriptivt grundad rekommendation. För att uppnå detta syfte ska 
jag besvara följande frågor: 
• Med vilka funktioner används tankstreck i nutida svensk sakprosa? 
• Hur förhåller sig bruket av tankstreck till andra skiljetecken? 
• Hur förhåller sig den kodifierade normen för tankstreck till den faktiska? 

2 Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt redogör jag för den teori som lägger grunden för denna studie. Avsnittet inleds 
med en kort översikt över tidigare forskning och en förklaring av centrala begrepp. 

2.1 Tidigare forskning 

Det finns som sagt påfallande lite forskning om interpunktionen, trots brett allmänintresse. 
På det svenska fältet ska främst nämnas Siv Strömquist (1992, 2008, 2019 m.fl.) och Alva Dahl 
(2013, 2015, 2016). Strömquists forskning rör språkvårdens syn på skiljetecken, samt tecknens 
generella funktioner i sakprosa och dramatik. Dahl har studerat interpunktion kvalitativt och 
utforskat dess pragmatiska potential med utgångspunkt i episk skönlitteratur. Språkvårds-
orienterad forskning på svenskt interpunktionsbruk är mer sporadisk, och utgörs till stor del, 
om än inte enbart, av studentuppsatser. Nämnas kan språkvetenskapliga studier som Ekerot 
1991, Näslund 2006 & 2007, Enberg 2008, Gustafsson 2013, Imberg 2014, Katourgi 2014, samt 
språkdidaktiska studier som Melin 1984, Ledin 1998, Wahlquist 2012, Bosäter Kindwall 2012, 
Nilsson 2016 och Jensholm 2017. Även internationellt är interpunktionen relativt outforskad, 
men några större verk är Meyer 1987, Nunberg 1990, Parkes 1992 samt Bredel 2008 & 2011. 
Somliga av dessa behandlar skiljetecken (dock inte interpunktion) i allmänhet, och somliga 
fokuserar ett eller ett fåtal av tecknen. Tankstreck är dock inte huvudfokus för någon studie. 
I detta kapitel redogör jag därför främst för vad forskningen säger om skiljetecken i allmän-
het, samt demonstrerar hur detta kan knytas an till tankstreck. Kapitlet utgör en teoretisk 
grund för den analysmodell som jag använder och som redovisas i kapitel 5. 

2.2 Centrala begrepp 

Begreppen skiljetecken och interpunktion är centrala för denna studie. Skiljetecken är tecken 
som avgränsar led på satsleds-, sats- eller textnivå. Som skiljetecken i svenska språket räknar 
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jag liksom Strömquist (2019:10) de tolv tecknen1 punkt, frågetecken, utropstecken; kolon, 
semikolon, komma; tankstreck, tre punkter, parentes; mellanrum, stycketecken, avsnitts-
markör. Skiljetecknen har sinsemellan mer eller mindre skilda användningsområden. 

Interpunktion är ett begrepp som, i dividuativ (oräknebar) bemärkelse, innefattar alla icke-
alfanumeriska textuella element: skiljetecken, skrivtecken (tecken som verkar på lägre text-
nivåer) och typografiska grepp (kursiv, teckensnitt, marginaler med mera), samt hur dessa 
används i text. I individuativ form (en interpunktion) syftar ordet på specifika instanser av 
interpunktionen, i sammanhang där skiljetecken ensamt är för snävt. Skiljetecken är alltså en 
av flera möjliga realiseringar av interpunktionen. (Dahl 2013:96, Strömquist 2019:10–11.) 

Även begreppet tankstreck kan förtydligas; Jensholm (2017:29–30) visar att många är osäkra 
inte bara på hur tankstreck används, utan även vad det är. Tankstrecket (–) är ett skiljetecken 
som verkar på sats- och satsledsnivå, liksom skiljetecken som kolon, semikolon och parentes. 
Hur tankstreck används är huvudfråga för denna studie. Tankstreck ska inte förväxlas med 
bindestreck (-), som är ett skrivtecken och verkar på ordnivå. Bindestreck används för att sam-
manbinda ordled som av olika anledningar inte kan skrivas ihop, till exempel för att ordet 
når radens slut (jfr Strömquist 2019:111). Tankstrecket är, i proportionerliga teckensnitt, bre-
dare än bindestrecket. Inom typografin har tankstreckets bredd traditionellt motsvarat halva 
radhöjden i den aktuella fonten, så med en textstorlek på 12 punkter skulle tankstrecket alltså 
vara 6 punkter brett, men i digitala teckensnitt kan storleksförhållandet avvika från denna 
gamla definition (Wikipedia 2018). Det finns även ett långt tankstreck (—) vars bredd traditio-
nellt motsvarar hela radhöjden. Detta tecken används i regel inte i modern svenska, men det 
kan förekomma i äldre texter och på andra språk (Karlsson 2017:214). 

I denna studie intresserar jag mig för tankstreckets skiljeteckensfunktioner, som Strömquist 
kallar dem (2019:64), alltså just hur tecknet används och fungerar på satsnivå. Skiljetecken 
har i regel också specialfunktioner, som ligger närmare skrivtecknens; för tankstreck räknar 
Strömquist med två specialfunktioner. Den första är att inleda en anföring eller liknande, en 
funktion jag kallar för replikstreck, hellre än den journalistiska termen pratminus (jfr a.a. 64). 
Den andra specialfunktionen är att ersätta samordnande prepositionsuttryck som från a till b 
eller mellan x och y. Sådana tankstreck markerar bland annat perioder, omfång, sträckor och 
andra relationer (a.a. 66), och jag kallar detta för relationsstreck. Observera att termen funktion 
används med något olika innebörder i den undersökta litteraturen. Jag skiljer överlag på 
funktioner, inneboende kommunikativa och språkliga egenskaper hos varje skiljetecken, och 
det jag kallar för användningsområden (eller användningar), konkret och kontextbunden reali-
sering av funktionerna. Vad funktion innefattar går jag närmare in på i avsnitt 2.3 nedan. 

Ett annat återkommande begrepp är språkvården, som i denna studie syftar på utövare av 
språkvård i största allmänhet. Hit räknar jag institutioner som Språkrådet och deras publika-
tioner, men även andra texter och avsändare med ett mer eller mindre uttalat språkvårdande 

                                                        
1 Strömquist intar en relativt liberal syn på vad som räknas till skiljetecken. Mer restriktiva källor betraktar 
stycketecken, avsnittsmarkör och mellanrum som typografisk luft snarare än skiljetecken, och tre punkter 
som en variant av punkt. En restriktiv definition skulle alltså ge åtta skiljetecken i stället för tolv. 
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syfte. Detta inkluderar läroböcker, språkspalter och handledningar av språkvetare, lärare, 
förläggare och andra professionella språkbrukare. Språkvården står för den kodifierade nor-
men för interpunktionens bruk, det vill säga explicit utformade regler och rekommendationer 
som avgränsar ett korrekt bruk från ett inkorrekt. Denna kodifierade norm ställer jag mot 
den faktiska normen, det vill säga de mönster och den regelbundenhet som interpunktions-
bruket faktiskt uppvisar i autentisk text. Bruk som avviker från mönstret är alltså inte norm-
enligt, utan faktisk norm är att betrakta som en delmängd av faktiskt bruk. 

2.3 Interpunktionens fyra funktioner 

Interpunktionens framväxt i västvärlden har kartlagts av den brittiska paleografen Malcolm 
Parkes (1992). Vid interpunktionens uppkomst var dess främsta syfte att underlätta för 
antikens retoriker, eftersom texter enbart var återgivningar av talet och därmed alltid lästes 
högt, även privat (1992:9). Interpunktionen hade alltså två funktioner: den var dels prosodisk, 
och markerade rytm, intonering och pausering, dels kognitiv, och markerade gränser mellan 
olika tankebanor. I och med kristendomens framväxt underströks denna indelning i idé-
mässiga enheter; för att läskunniga inte skulle feltolka Bibelns ord ansågs det viktigt att sätta 
in vägledande interpunktion (a.a. 15). Andra diskurser började följa detta exempel, och snart 
behövde alla texter som skrevs för en bredare massa vara noggrant interpunkterade för att 
klargöra den tänkta tolkningen (a.a. 18–19). I början av 600-talet hade skriftspråket blivit 
parallellt med talspråket snarare än underordnat det, och tyst läsning var normen i många 
sammanhang, varför den prosodiska funktionen åsidosattes i de flesta genrer (a.a. 20). När 
grammatiken växte fram som vetenskap tillskrevs interpunktionen en primärt grammatisk 
funktion: nu skulle den markera syntaktiska2 och lexikala3 gränser (a.a. 23–24). Olika skriben-
ter använde dock interpunktionen på olika sätt, och den kom att standardiseras först i och 
med tryckkonstens genomslag på mitten av 1400-talet (Parkes 1992:50–51). 

Den svenska språkvårdens syn på interpunktion genom åren beskriver Siv Strömquist (1992). 
Hon sammanfattar att i de äldsta svenska handböckerna tillskrivs skiljetecknen framför allt 
en kognitiv4 funktion: de ska underlätta läsningen och förståelsen för texten genom att bland 
annat avskilja tankebanor. Mot slutet av 1700-talet och under det följande århundradet börjar 
språkvetare i stället betona en syntaktisk åtskillnad framför, eller som medel för, tydlighet 
och förståelse, och den grammatiska funktionen växer fram. Samtidigt har interpunktionen, 
liksom under antiken, åter börjat betraktas som ett sätt att i skrift återge talets nyanser, och 
den prosodiska5 funktionen ställs mot den grammatiska. Synsätten betraktas som motsatser, 
och olika språkvårdare ansluter till olika läger. Under det tidiga 1900-talet flyttar fokus från 

                                                        
2 Grammatiken var dock i hög grad inspirerad av den klassiska retoriken, och syntaktiska enheter kunde ofta 
motsvara retorikens idémässiga enheter. Jag betraktar den idémässiga indelningen som kognitiv. 
3 Dessförinnan hade normen varit scriptio continua, det oavbrutna textflödet där orden inte avgränsades från 
varandra (Parkes 1992:10, 23). 
4 I den hänvisade artikeln skiljer Strömquist på den kognitiva funktionen (1992:108) och det hon kallar för 
tydlighets- och förståelsefunktionen (1992:103). I senare publikationer har denna distinktion försvunnit. 
5 Strömquist (1992 & 1995a) kallar interpunktionens paus- och tonangivande funktion för retorisk. men efter-
som retoriken inkluderar både form och innehåll använder jag Meyers (1987) term prosodisk. 
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interpunktion generellt till kommatering specifikt (jfr Ekerot 1991), och varianterna paus-
kommatering och satskommatering ställs mot varandra. När den nybildade Nämnden för svensk 
språkvård ger ut sina första Skrivregler 1947 är komma också det enda skiljetecken som 
avhandlas, men den kommateringsprincip som förespråkas är varken prosodisk eller gram-
matisk, utan kognitiv: tydlighetskommatering. (Strömquist 1992:102–109 & 2008:234–236.) 

Än i dag är den kognitiva funktionen den mest framträdande i den svenska språkvården, även 
om andra funktioner också inkorporeras i lägre grad. In sin deskriptiva studie av amerikansk 
interpunktion menar dock den amerikanska lingvisten Charles Meyer (1987:9), liksom Ström-
quist (1992:109–110) och Dahl (2015:29), att när beskrivningar av interpunktionen bara räknar 
med en eller ett fåtal funktioner medför detta restriktioner som inte återspeglas i det faktiska 
bruket. Interpunktionen gör trots allt texten överskådlig och koherent sett till såväl informa-
tionsstruktur och läsflöde som syntax och betydelserelation. Till skillnad från den traditio-
nella språkvården utgår jag därför från det mer holistiska synsätt som Strömquist och Meyer 
förespråkar, och menar att samtliga funktioner samverkar i lika utsträckning. 

Utöver de tre funktioner som nämns ovan menar Meyer och Strömquist att skiljetecknen 
också har egna innebörder: betydelser som kan förstås fristående från prosodiska, kognitiva 
eller grammatiska förklaringar (Strömquist 1987:20–21, 2008:236, 2019:17; Meyer 1987:8, 41–
68). Denna fjärde, semantiska funktion, är föremålet för nästa avsnitt. 

2.4 Den semantiska funktionen 

Parkes inleder sin genomgång av interpunktionens historia med att säga att dess moderna 
syfte, vid sidan av att reda ut strukturella oklarheter, är att ”signalera semantiskt viktiga 
nyanser som annars inte skulle förmedlas alls, eller i bästa fall skulle vara mycket svårare för 
läsaren att utröna” (Parkes 1992:1, min översättning). Dessa semantiska funktioner behandlas 
dock sällan särskilt ingående i skrivreglerna eller forskningen; de gånger de alls förekommer 
hålls de avskilda från den primära framställningen, som ett slags specialfall. Eftersom den 
semantiska funktionen är relativt undanskymd ägnar jag den ett större fokus i detta kapitel. 

I en artikel med titeln Skiljetecknens semantik (2008) tillskriver Strömquist varje skiljetecken 
en egen betydelse. Dessa betydelser motsvarar läsanvisningar, och talar om hur läsaren ska 
förhålla sig till textens innehåll och form (2008:236, jfr Dahl 2015:181). I sin handbok Skilje-
teckensboken (2019) återkommer Strömquist till dessa skiljetecknens inneboende betydelser: 
Varje avsnitt, som avhandlar ett visst tecken, har en särskilt markerad informationsruta som 
sammanfattar den aktuella interpunktionens betydelse. Strömquist uttrycker ett närmast 
pedagogiskt syfte med detta: att beskriva interpunktionen med ”allmänspråkliga formule-
ringar” (2019:17) och undvika termer som avskräcker den skrivande allmänhet som boken 
riktar sig till. Strömquist menar exempelvis att utropstecken anger följande: ”Lyssna på det 
här; lyd order; lägg märke till min förvåning, förtjusning, oro etc.” (2019:28). Att betydelserna 
fungerar som läsanvisningar medför att de i princip verkar utanför textinnehållet. En mer 
inomspråklig syn har Meyer, som anser att skiljetecknen skapar semantisk betydelse i texten: 
till exempel gör skiljetecken framför sats att satsen blir icke-restriktiv (1987:41–43). Denna 
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betydelseskapande funktion ska dock inte vara så stark, utan i regel styrs interpunktionen av 
textens betydelse, inte tvärtom. Skiljetecknen används alltså oftare för att förstärka eller 
framhäva en betydelse som redan finns i det språkliga innehållet, genom att markera sats-
ledens eller satsernas semantiska närhet till varandra. Om två huvudsatser hör nära ihop, till 
exempel för att deras subjekt har samma referent, avgränsas de med konjunktion samt 
komma eller mellanrum. När satser har svagare samhörighet, som vid direkta motsägelser, 
avgränsas de oftare med punkt och väldigt sällan utan synligt skiljetecken (1987:50). 

Jag vill dock gå ytterligare ett steg från Strömquists läsanvisande och Meyers närhetsangi-
vande skiljetecken, som i min uppfattning ofta verkar kognitivt snarare än semantiskt: de 
vägleder läsningen och strukturerar texten. Jag menar att skiljetecken också kan ha en direkt 
semantisk funktion, och antyda betydelserelationer mellan de avgränsade leden, en funktion 
som skiljetecken också ofta tillskrivs i skrivreglerna. Svenska Akademiens grammatik (Teleman 
m.fl. 1999, hädanefter SAG) avhandlar interpunktionen styvmoderligt, men en betydelse-
bärande, semantisk funktion lyfts indirekt i avsnittet om interpunktion i komplexa meningar, 
där semikolon beskrivs som ett skiljetecken som kan ”åtskilja huvudsatser som inte är för-
enade med konjunktion” (SAG 4:835). Implikationen är att semikolon ersätter konjunktioner-
nas betydelser, vilka beskrivs ingående i andra delar av verket (bl.a. SAG 2:729–731 och 4:840). 
Jag har tidigare (Katourgi 2014) utgått från detta perspektiv för att ange en mer semantiskt 
inriktad beskrivning av hur semikolon används: tecknet markerar explanativa och kausala 
relationer mellan satser, liksom konjunktionerna för och så, samt additiva och adversativa 
relationer liksom konjunktionerna och, men samt utan (2014:20). Den här betydelsen hos semi-
kolon nämner även Strömquist, och den kan kontrasteras mot hennes läsanvisande bety-
delse: ”Lugn, sluta inte läsa; det kommer mer!” och ”Se sambandet!” (Strömquist 2019:42). 

Dessa betydelser som anger satsers inbördes relation är även möjliga hos tankstrecket, som i 
SAG jämställs med semikolon och kolon, men tankstreck ”markerar särskilt att meningen tar 
en överraskande vändning” (SAG 4:835). Den satsbindande funktionen kan jämföras med vad 
Catharina Nyström Höög skriver om textbindning. Hon räknar med fyra olika typer av sats-
konnektion: additiv, temporal, komparativ och kausal (Nyström 2001:101–106). Nyström Höög 
anger även fyra typer av konnektiver som kan markera detta: konjunktioner, subjunktioner, 
konjunktionella adverb samt metaforiska konnektiver, exempelvis sagt och gjort eller över till 
frågan (a.a. 103). Satskonnektion kan vara explicit och implicit, där det senare innebär att 
konnektionen inte markeras utan måste uttolkas ur kontexten (a.a. 100). Enligt Hellspong & 
Ledin kan en additiv konnektion ofta förmodas vid den omarkerade, implicita satskonnektio-
nen, men är inte den enda möjliga (1997:89). Till skillnad från både Nyström Höög och 
Hellspong & Ledin nämner Wikborg & Björk (1989) också interpunktionen som en möjlig sats-
konnektiv6, vid sidan av konjunktioner, adverb och satser (1989:69). Nyström Höög anger 
också att en given konnektiv kan få andra betydelser än sin konventionella av kontexten 
(Nyström 2001:108). För skiljetecknen är detta särskilt tydligt hos semikolon, som ju kan 
ersätta majoriteten av konjunktionsuppsättningen, och om semikolon kan jämföras med 

                                                        
6 Wikborg & Björk använder termen satskonnektorer. Här har jag valt att använda samma term som Nyström 
Höög samt Hellspong & Ledin. 
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tankstreck som SAG gör torde samma sak gälla också det senare. Meyer anger som sagt att 
skiljeteckensbruk kan motiveras av satsers och satsleds semantiska närhet till varandra. Det 
innebär att det är mer sannolikt att men föregås av kommatecken än och, eftersom men mar-
kerar en motsättning, alltså större semantiskt avstånd, mellan två satser (1987:52). 

För att förstå hur skiljetecken fungerar som implicita, alltså betydelsebärande, satskonnek-
tiver, utgår jag från SAG:s avsnitt om semantisk relation mellan delmeningar (SAG 4:840–842). 
I detta avsnitt listas relationerna additiv, motsättning, disjunktiv, kausal/explanativ, konditional, 
exemplifierande/specificerande och sammanfattande. Liksom Hellspong & Ledin samt Nyström 
Höög anger SAG att relationerna kan uttryckas med konjunktioner och satsadverbial. Tre av 
relationerna, de additiva, motsättande (adversativa) och kausala/explanativa, motsvaras av 
semikolonets användningsområden som de beskrivs i Katourgi 2014 och Strömquist 2019. De 
övriga relationerna kan dock också kopplas till interpunktionen på olika sätt. Den kondi-
tionala relationen, som motsvarar satser inledda av om eller andra villkorsmarkerande ord, 
samverkar oftast med adverbet så i konklusiv eller temporal betydelse. Dessa betydelser för-
knippas snarare med de kausala och additiva relationerna (jfr SAG 4:842) liksom semikolon, 
vilket kan förklara varför den konditionala relationen inte redovisas självständigt i beskriv-
ningar av interpunktionens betydelser. De exemplifierande/specificerande och sammanfattande 
funktionerna kan i stället relateras till ett annat skiljetecken, nämligen kolon: 

Kolon används före uppräkningar, exempel, förklaringar, specificeringar och samman-
fattningar. (Karlsson 2017:209, min kursivering.) 

Den disjunktiva relationen, till sist, är tydligast hos snedstrecket, som motsvarar konjunktio-
nen eller i termpar som just exemplifierande/specificerande. Snedstreck verkar dock på ordnivå 
och inte satsnivå, och är därför snarare ett skrivtecken än ett skiljetecken. Bland skiljeteck-
nen förekommer den disjunktiva relationen främst hos kommatecken (och ibland semikolon) 
i uppräkningar av tre eller fler alternativ: A, B, C eller D. Där ersätter kommatecknen upprep-
ningar av eller, som skrivs ut före det sista ledet. 

Alla betydelserelationer kan alltså knytas till olika skiljetecken. Detta innebär att också tank-
strecket kan knytas till andra skiljetecken, beroende på vilken betydelserelation det anger. 
För att kunna jämföra bruket av tankstreck med bruket av andra skiljetecken, utgår jag därför 
primärt från den semantiska funktionen hos skiljetecknen (se även 4.2 och 5.2). 

2.5 Andra perspektiv på funktionerna 

Även Alva Dahl menar att en enbart grammatisk eller prosodisk syn på interpunktion är för 
begränsande för det faktiska bruket (Dahl 2013:94–95). Hon återkommer därför till en över-
ordnad, pragmatisk betydelse som måste beaktas från fall till fall, eftersom pragmatiken är 
kontextberoende, och generaliserande skrivregler inte kan omfatta en interpunktions hela 
betydelsepotential (jfr Parkes 1992:2). För att hitta den pragmatiska betydelsen utformar Dahl 
en analysmodell med funktionerna gränsmarkerande, prosodisk/expressiv och spatial/visuell, 
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termer hon hämtar från Janecek 1996.7 Den gränsmarkerande interpunktionen strukturerar 
texten genom att markera gränser och sammanhang mellan grammatiska, retoriska, koncep-
tuella och grafiska led. Den prosodiska/expressiva interpunktionen modifierar texten genom 
att markera faktisk eller föreställd pausering, röstkvalitet, tonfall, samt gester och ansikts-
uttryck. Dahl understryker att interpunktionen kan ha denna funktion även i en rent skrift-
språklig text, som inte är avsedd att omsättas till eller avbilda talat språk. Den spatiala/visuella 
funktionen visualiserar texten genom att väcka visuella konnotationer till interpunktionens 
grafiska form, till exempel att halvfet sättning förmedlar dominans eller stabilitet, eller att 
en längre rad förmedlar längd eller avstånd. (Dahl 2013:97–98 & 2015:46–47.) 

Dahls doktorsavhandling I skriftens gränstrakter (2015) är en kvalitativ studie av potentiella 
pragmatiska realiseringar av interpunktionen. För att kunna nå ytterpunkterna av dess bety-
delsepotential har hon valt ut ett material om tre romaner som uppmärksammats för sitt 
avvikande interpunktionsbruk (Dahl 2015:19–20). Dahl skriver: 

Synen på interpunktion som ett kontextbundet och pragmatiskt element i ett själv-
ständigt skriftspråk kräver en definition som är funktionell och öppen snarare än en 
formell uppräkning. (Dahl 2013:95.) 

Dahl vill alltså inte tala om normering eftersom hon inte gör en språkvårdsstudie, utan 
använder skrivregler enbart för att se hur (eller huruvida) enstaka interpunktioner i hennes 
material avviker från normen (Dahl 2015:25). I min studie är normeringen tvärtom central, 
och jag vill identifiera vilka mönster, alltså vilken norm, som tankstrecksbruket i stort fak-
tiskt följer. Och eftersom mitt studieobjekt är ett specifikt skiljetecken har Dahls modell, som 
beaktar interpunktionen som helhet, mindre praktisk tillämpning i min studie. Med det sagt 
kan noteras överlappningar mellan interpunktionstyperna i Dahls modell och de fyra funk-
tioner jag räknat upp i detta kapitel. Den gränsmarkerande interpunktionen omfattar, som 
synes ovan, alla traditionella funktioner; en med interpunktion markerad avgränsning har 
såväl ett grammatiskt och semantiskt som ett prosodiskt och kognitivt syfte. 

När Dahl studerar interpunktionens gränsmarkerande funktion är det för att se vilken prag-
matisk effekt en given gräns får. För en språkvårdsorienterad studie som denna betraktar jag 
dock den gränsmarkerande funktionen som överflödig; alla skiljetecken markerar gränser, 
och gränsdragningens orsak är mer relevant och generaliserbar än dess effekt. Det Dahl kallar 
den prosodiska/expressiva interpunktionen motsvarar förstås den prosodiska funktionen; 
båda representerar en muntlig framställning som ligger utanför det rent verbala, även om 
Dahl också räknar in exempelvis handrörelser och minspel. Den spatiala/visuella interpunk-
tionen, slutligen, får sägas höra närmast ihop med den semantiska funktionen i det att den 
aktualiserar en betydelse. Hos Dahl innebär detta att hon betraktar hur en text utnyttjar 
typografiska grepp som luft, radlängd och typsnitt för att skapa mening. I min studie kan det 
vara värt att hålla i åtanke att skiljetecknens visuella form också kan påverka hur de uppfattas 
av skribenter och läsare. Kanske tankstrecket, ett långt skiljetecken, aktualiserar en lång paus 
jämfört med exempelvis det smalare semikolonet, som det ska kunna ersätta? 

                                                        
7 När Dahl först presenterar modellen (Dahl 2013) kallar hon funktionerna för separerande, artikulerande och 
avbildande, men har i sin avhandling övergått till Janeceks termer. 
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Jag betraktar alltså Dahls prosodiska/expressiva funktion som motsvarande den prosodiska 
funktionen, och den spatiala/visuella som en undertyp av framför allt den semantiska. Den 
gränsmarkerande funktionen är mer övergripande, och är en förutsättning inom alla fyra 
funktioner som jag utgår från. Dahl talar även om framåt- och bakåtpekande interpunktion för 
att belysa att skiljetecknen ska ”aktualisera eller modifiera något som följer eller föregår 
dem” (2015:181). Hon menar att kolon är framåtpekande, eftersom det alltid syftar på en 
efterföljande sammanfattning, uppräkning eller dylikt. Frågetecken är i stället bakåtpekande, 
och markerar att föregående mening ska förstås som en fråga. Tankstrecket, menar Dahl, är 
flexibelt, eftersom det kan fylla olika funktioner och därmed peka åt olika håll (a.a. 182). 

3 Den kodifierade normen 

Det här kapitlet inleds med en översikt av hur språkvården generellt har förhållit sig till inter-
punktionen. Här redogör jag också för mitt vetenskapliga förhållningssätt som språkvårdare. 
Därpå följer en mer djupgående läsning av utvalda handböcker och skrivregler, med fokus på 
vilka användningsområden och funktioner som skiljetecken och tankstreck tillskrivs (se 
avsnitt 2.2 för en översikt av dessa begrepp). Kapitlet är avsett dels att fördjupa förståelsen 
för tankstreck och interpunktion, dels att precisera den kodifierade normen för att kunna 
jämföra den med den faktiska norm som är studiens huvudfokus. 

3.1 Översikt 

Vid första anblick märks inte bristen på forskning om interpunktion och tankstreck hos 
språkvården. Tvärtom erbjuds en uppsjö av skrivregler, språkspalter, läroböcker och andra 
handledningar i skiljetecknens bruk, som sällan problematiserar sig själva. Detta faktum kan 
i sig förklara avsaknaden av ny forskning: interpunktionen framställs som ett avklarat ämne, 
som det inte finns mer att säga om. Näslund (2007:137) menar att språkvårdens fokus på inter-
punktionens kognitiva funktion bidrar till att andra funktioner förbises, vilket i sin tur gör 
att det forskas mindre på dem. Att skrivreglerna skulle vara uttömmande, eller att det inte 
skulle finnas mer att utforska i ämnet, är en problematisk bild att lämna hos läsaren. För det 
första antyder det att interpunktionen (och kanske hela svenskan) är oföränderlig, att den 
kunskap som en gång tagits fram gäller för alltid, och att eventuella avvikelser från norme-
ringen helt enkelt är lokala fel som kan rättas till (med skrivreglerna). För det andra medför 
det en idé om att skrivreglerna bygger på gedigen forskning i skiljeteckensbruket. Så är sällan 
fallet; moderna skrivregler och handledningar är i allmänhet baserade på rekommendationer 
ur äldre förlagor, som i sin tur bygger på sina föregångare och så vidare (Strömquist 1992:85). 

Dåvarande Svenska språknämnden (2005:25) skriver själva att det inte räcker att basera skriv-
regler på förlagor, och det hela ter sig särskilt bekymmersamt när inte ens de äldsta reglerna 
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tycks bygga på deskriptiv forskning. Handboksförfattare baserade antagligen skrivreglerna 
på sitt eget språkbruk, vilket de såg som den bildade standard som folket skulle rätta sig efter 
(Teleman 2002:93–95, 102). I sina Regler och råd skriver Linder (1886:65) rentav att en persons 
”sätt att nyttja skiljetecknen är en ganska tillförlitlig gradmätare på hans bildning, eftertanke 
och ordentlighet”! Språkvården är förvisso, nu som då, ett rättesnöre för det offentliga skrift-
språket och till sin natur normerande, men om den normen saknar stöd hos språkbrukarna 
blir den också meningslös för alla utom de som läst och förstått normeringen (Svenska språk-
nämnden 2005:22). I värsta fall leder en sådan rekommendation alltså till ett mer splittrat 
bruk. Språkvårdens uppgift är att beskriva generella språkmönster i det offentliga språk-
bruket, mönster som läsaren kan följa vid behov, för när alla inblandade använder språket på 
samma, intuitivt framvuxna sätt underlättas kommunikationen (Karlsson 2017:10–11). Syftet 
ska inte vara att ställa upp en lång rad godtyckliga regler med självändamålen att hålla sys-
temet stabilt och skilja insatt från oinsatt, och jag menar att regler med denna grund därför 
bör ses över. 

Vid närmare läsning blir dock bristen på forskning tydlig även i handböckerna. Noreen menar 
i början av 1900-talet att språkvården främst intresserat sig för stavningen, men väldigt lite 
för interpunktionen (Noreen 1903:335–336), och kanske är det till följd av detta han själv 
avstår från att ge några råd om den. I den fjärde upplagan av Språkrådets Svenska skrivregler 
(Karlsson 2017) avhandlas de flesta skiljetecken på en sida eller två; det stora undantaget är 
komma, som faktiskt varit föremål för språkvetenskaplig debatt och undersökning (Ekerot 
1991) och beskrivs på åtta sidor och med tolv delavsnitt motsvarande dess användnings-
områden. Näst efter komma ägnas faktiskt tankstrecket mest utrymme av skiljetecknen, fast 
tre av de fyra sidor som behandlar tecknet gäller exklusivt dess specialfunktioner. Att det 
finns förhållandevis få anvisningar om andra skiljetecken än komma betyder förstås inte att 
det inte finns lika mycket att säga om dem, utan att inte lika mycket har sagts.  

I sin historiska överblick över skiljetecknen och språkvården menar Strömquist att ”använd-
ningen av skiljetecken ofta kan förefalla mer eller mindre slumpmässigt genomförd” (Ström-
quist 1992:77). Studier som Katourgi 2014, Imberg 2014 och Jensholm 2017 pekar också på att 
många, såväl professionella skribenter som skolelever, är osäkra på skiljeteckensbruket och 
ofta interpunkterar fel. Som jag tidigare framhävt menar Dahl att interpunktionen hänger 
samman med ”självständig och avancerad skriftkunnighet” (2015:216), och att den därför 
måste läras ut i mycket större utsträckning. I Dahls uppfattning innebär skiljeteckensunder-
visningen i dag på sin höjd en överblick av de ofta otillräckliga skrivreglerna (a.a. 217). Just 
att osäkerheten är så hög, även bland professionella språkbrukare, menar jag är det främsta 
tecknet på att skrivreglerna är bristfälliga och måste ifrågasättas. I och med att språkvården 
under olika tidsperioder har tillskrivit interpunktionen olika funktioner och användnings-
områden, ibland motstridiga användningsområden samtidigt, har det gängse interpunktions-
bruket i princip alltid vacklat, vare sig det har följt reglerna eller inte (Strömquist 1992:78). 
Paradoxalt nog kan alltså språkvården anklagas för den utbredda osäkerheten i interpunk-
tionsbruket, på grund av dess skiftande attityder och svagt underbyggda regler. 
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Men språkbruk bedöms som felaktigt enligt samma bristfälliga rekommendationer. Detta 
innebär, åtminstone i teorin, att många avvikelser från den i dag kodifierade normen kan 
vara korrekta, alltså systematiskt och mönstergillt använda. Därför vill jag i min studie 
granska autentiska textprover kvantitativt, för att med en deskriptiv språkvårdssyn kunna 
avgöra vilket bruk, om något, som faktiskt är vanligast. Om interpunktionen används på ett 
systematiskt sätt som avviker från språkvårdens skrivregler och rekommendationer, eller 
inte tas upp i dem, betraktar jag alltså språkvården som felaktig, inte bruket. Språket utveck-
las, och beskrivningarna av det behöver uppdateras emellanåt. Det är särskilt aktuellt för 
skiljetecknen, vars regler inte har genomgått någon större förändring på närmare tvåhundra 
år, komma undantaget (Strömquist 1992, se även 3.2 nedan). Samtidigt måste konstateras att 
språkvården alltid har styrt bruket, åtminstone hos mer medvetna skribenter. Det är därför 
viktigt att känna till hur den kodifierade normen har sett ut, och ställa den i relation till den 
faktiska. Min förhoppning är att skapa en djupare förståelse för föreställningarna om tank-
streck, och att med en helhetsbild kunna hitta en gemensam kärna för att utforma en ny, 
deskriptivt grundad rekommendation. 

Liksom den samtida språkvården strävar jag i den här studien efter att anlägga ett deskriptivt 
snarare än preskriptivt synsätt på språk och språkbruk. Det innebär att jag inte intresserar 
mig för att stämpla ett visst tankstrecksbruk som rätt eller fel, eller att ge ett förslag på hur 
det borde användas, utan bara att beskriva hur det faktiskt används. Samtidigt är ett mål med 
studien att tillämpa dessa resultat i form av en språkvårdande rekommendation, vilket kan 
tyckas motsägelsefullt eftersom en rekommendation ju är preskriptiv till sin natur. Detta ska 
endast förstås som mitt förslag på hur studiens resultat kan tillämpas i en konkret praxis; 
huvudsyftet är fortfarande att identifiera, förstå och beskriva bruket. För många språkbru-
kare finns ofta skäl att rätta sitt språkbruk efter en beskrivning av språket; det är därför vi 
har en institutionaliserad språkvård. Men språkvårdens mål är inte att få alla att skriva på ett 
mer bildat och ordentligt sätt, som Linder (1886:65) uttryckte det, utan att kommunikationen 
i det offentliga rummet ska ske så friktionsfritt som möjligt (Karlsson 2017:10). 

3.2 Normering och beskrivningar 

I detta avsnitt refererar och citerar jag i kronologisk ordning vad ett urval av svenska hand-
böcker explicit och implicit anger om hur skiljetecken och tankstreck ska, bör eller kan 
användas, samt vilka av de fyra funktionerna som därmed tillskrivs tecknen. Avslutningsvis 
redogör jag för vad som sagts om skiljetecken och tankstreck i icke-normerande litteratur. 

3.2.1 Tidigt 1800-tal 

Enligt Strömquist (2019) upptas tankstreck för första gången av en svensk skrivhandbok i och 
med Carl Ulric Broocmans Lärebok i svenska språket (1813), vilket gör det till det yngsta tecknet 
i vår skiljeteckenuppsättning (Strömquist 2019:67). Broocman skriver att interpunktionen 
ska åtskilja grammatiska segment som satser och meningar, för att i text skapa den tydlighet 
som redan finns i tal (Broocman 1813:60). Tankstreckets användningsområde beskrivs kort: 
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Tankestrecket står framföre ett ord, som den skrifvande önskar skall vara oväntadt för 
läsaren (Broocman 1813:62.) 

Denna äldsta beskrivning anger användningsområdet tankstreck vid oväntad information8, som 
ska återkomma i snart sagt alla framtida skrivregler. Jag ser användningen som ett uttryck 
för tankstreckets kognitiva funktion. Även i Carl Jonas Love Almqvists Svensk Rättstafnings-
Lära (1829) behandlas interpunktionen kort. Almqvist uttrycker en tydligt grammatisk syn på 
skiljetecknen, och anger följande om tankstrecket (i boken återgivet som bindestreck): 

Tankstreck ( - ) användes 

a. Att uttrycka ett längre uppehåll, efter en slutad mening; när man i samma stycke 
begynner ett nytt ämne. 

b. I stället för Personers namn, som man ej vill utsätta. 

c. Vid ett oväntadt slut af en mening, som afbrytes. 

d. På ömse sidor om en Bisats, i stället för tvenne Komma. (Almqvist 1829.) 

Användning a kallar jag för tankstreck vid delstycke, alltså en kognitiv avgränsning mellan styc-
kets största informationsmässiga enheter; här verkar tankstrecket på textnivå snarare än 
satsnivå. Punkt b slår jag samman med c till tankstreck vid utelämning, även om utelämnin-
garna är av något olika slag. Användningen kan uppfattas som kognitiv, och kanske semantisk 
i och med att tankstrecket ersätter betydelsebärande led. Till sist är betydelse d det första 
omnämnandet av det grammatiska användningsområdet tankstreck vid inskott, vilket liksom 
tankstreck vid oväntad information ska återkomma i skrivreglerna fram tills i dag. Här kan 
inskottet bara vara en bisats, men i senare litteratur lämnas formen ofta odefinierad. 

3.2.2 Sent 1800-tal 
Flera språk- och skrivhandböcker publiceras mot 1800-talets slut, däribland Linder 1886, 
Karlgren 1895, Cederschiöld 1897 och Brate 1898. Dessa framhäver i hög grad en prosodisk 
funktion hos skiljetecknen, som sägs ange såväl pauser och frasering som växlingar i tonhöjd 
(Karlgren 1895:1, Cederschiöld 1897:89–90). 

Nils Linders Regler och råd angående svenska språkets behandling i tal och skrift (1886), av Teleman 
kallad ”den första egentliga språkriktighetshandboken” (2013:51), anlägger liksom sina sam-
tida ett framför allt prosodiskt perspektiv på interpunktionen. Linder anger rentav pausvär-
den för skiljetecknen: komma markerar ett uppehåll motsvarande tiden det tar att säga ett, 
semikolon ett två, och så vidare för kolon och punkt (Linder 1886:65). För tankstreck listar 
Linder nio användningsområden, vilket gör hans beskrivning till en av de mest omfattande i 
den undersökta litteraturen. Jag betraktar fem av dessa som skiljeteckensfunktioner. Det 
streck som återges hos Linder är ett så kallat långt tankstreck. 

Enkelt tankstreck (—) sättes […] 

1. Då slutet af ett yttrande afsigtligt utelemnas. Ex. Jag skall infinna mig, om —. I detta 
fall nyttjas stundom två eller flere tankstreck eller flere punkter […] 

                                                        
8 Jag använder prepositionen vid när jag benämner användningsområdena, eftersom olika tankstreck kan 
användas framför, efter eller omkring de enheter som de markerar. 
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2. Framför ord, som äro ämnade att innehålla någonting öfverraskande, och stundom 
framför starka uttryck. Ex. »Befriaren kom: det var — döden». Sanningen må fram, fast den 
är bitter: karlen är — en usling. 

[…] 

4. Stundom framför tvära öfvergångar i satsbyggnaden (anakoluter). Ex. Då saken är af 
så ringa vigt och då alla dina vänner råda dig att förlikas med din motpart — hvarför då fort-
sätta processen? — I detta fall kan dock äfven komma nyttjas. 

5. Inuti stycken för att förmedla öfvergångar mellan vigtigare afdelningar, när man af 
en eller annan orsak, t. ex. bristande utrymme, ej kan eller vill börja ny rad. 

6. Framför ord eller ordförbindelser, som innehålla en sammanfattning af flere olika 
satsdelar eller satser. Ex. Föräldrar, syskon, vänner, kamrater — alla öfvergaf han.· Att han 
arbetar flitigt, att han är sparsam, att han afhåller sig från starka drycker — detta är godt och 
väl; men han är opålitlig, och det skämmer allt. — Äfven i dylika fall kan sättas komma. 
(Linder 1886:80.) 

Punkt 1 hos Linder är den kognitiva användningen tankstreck vid utelämning, liksom punkt b 
och c hos Almqvist. Linder anger att utelämningen eller avbrottet också kan markeras med 
flera punkter, och Svenska skrivregler anger just tre punkter som enda alternativ för detta 
(Karlsson 2017:196). Punkt 2 beskriver samma användning som Broocman nämner: tankstreck 
vid oväntad information. Punkt 4 tycks gälla specifikt anakoluter9, men jag breddar detta till 
den grammatiska användningen tankstreck vid avvikande syntax, alltså markörer för att det 
påbörjade satsmönstret avbryts (permanent eller tillfälligt). Denna användning kan anses 
verka enligt liknande principer som tankstreck vid oväntad information, eftersom det som följer 
på tankstrecket är en oväntad meningsstruktur. Punkt 5 är tankstreck vid delstycke10, och det 
torde vara med denna funktion som tankstrecket används före den avslutande meningen i 
utdraget ovan. Punkt 6 kallar jag för tankstreck vid sammanfattning. Jag betraktar denna 
användning som främst semantisk, men den tillskrivs också grammatiska egenskaper. För 
punkt 4 och 6 anger Linder att det går att använda komma i stället, och jag uppfattar tank-
streck i dessa användningsområden som ett slags överordnade komman som markerar tydli-
gare avgränsning. Det kan jämföras med semikolon som överordnad avgränsare i uppräk-
ningar av led där komma redan används (jfr Karlsson 2017:208). Sammanfattningsvis kan 
tankstreck ersättas med något annat skiljetecken i nästan alla Linders användningsområden. 

3.2.3 1900-talet 

Teleman beskriver Linders handbok som det främsta rättesnöret för det svenska skrift-
språket, fram till dess att den ”avlöstes av den på alla sätt överlägsna Riktig svenska av Erik 
Wellander” (2013:51–52). Wellander behandlar dock inte interpunktionen, men han nämner 
i bokens tredje upplaga (1955) att skiljeteckensbruket inte är konsekvent reglerat i den 
svenska språkvården, utan olika skribenter gör på olika sätt, och detta ”är ur klarhetens syn-
punkt föga tillfredsställande” (Wellander 1955:118, se även avsnitt 1.1). 
                                                        
9 SAG beskriver anakolut som ”kontamination av två konstruktioner som leder till att yttrandets slut följer ett 
annat konstruktionsmönster än början” (SAG 1:153). När jag använder termen är det enligt denna definition. 
10 Linder menade sannolikt, liksom Almqvist före honom, att tankstreck ska avgränsa olika tankebanor i ett 
stycke, inte att det ska ses som ett sätt att markera nytt stycke vid platsbrist (jfr Strömquist 1992:101). 
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Strömquist menar att språkvården inte intresserade sig nämnvärt för skiljetecken och inter-
punktion under 1900-talets första hälft, undantaget komma (jfr Ekerot 1991:31–33). Hon kny-
ter detta till Karlgrens skiljeteckenshandbok (1895) där författaren i förordet anger att bruket 
knappast är fastslaget utan bäst belyses med exempelmeningar. Under den här perioden 
medger språkvården alltså att det saknas normering och beklagar följderna av detta. Men 
behovet av en kodifierad norm är stort, och språknämnden tar med regler för skiljetecknen, 
inte bara kommat, i sin andra upplaga av Skrivregler (1952). Komma kategoriseras dock under 
en egen rubrik, och resten som Övriga skiljetecken. Språknämnden anger nio användnings-
områden för tankstrecket, varav tre skiljeteckensfunktioner. De sex andra är olika varianter 
på relations- och replikstreck, samt transumttecken: tre tankstreck i följd som markerar längre 
uppehåll eller en längre utelämning än tre punkter. Även här används långt tankstreck. 

Tankstreck 

1. Utmärker ett avbrott eller en paus framför något oväntat: Ett meningslöst sysslande 
med — ingenting alls. »Och ur Druva såg man pressas rart vin — en stor, klar tår» (Runeberg).  

2. Användes i stället för parentestecken eller komma, då en reservation, en förklaring 
e. d. inskjutes i en sats: Jag kan icke — i varje fall icke nu — lova något bestämt. Denna 
utformning av motivet — ett mellanting mellan legend och historisk berättelse — hör icke till 
författarens mästerstycken. 

[…] 

4. Kan användas inuti ett stycke för att ange ett uppehåll eller en övergång, som dock 
icke är så viktig att den motiverar att börja med ny rad. (Nämnden för svensk språk-
vård 1952:12–13.) 

Trots att skiljetecknen i stort beskrivs som prosodiska under 1800-talet är det först här som 
tankstreck tillskrivs en specifik prosodisk användning, tankstreck vid paus, som samverkar 
med tankstreck vid oväntad information och ska återkomma i praktiskt taget alla handböcker 
härefter. Jag diskuterar användningsområdet närmare i 3.2.4 nedan. Detta är också första 
gången som språkvården explicit anger att tankstreck kan användas ”i stället för” andra 
skiljetecken, närmare bestämt parentes eller komma i tankstreck vid inskott. Inskott samverkar 
med den semantiska användningen tankstreck vid sammanfattning men också tankstreck vid 
vidareutveckling, vilket jag använder som paraplyterm för ”reservation, förklaring e. d.” Därtill 
nämns även här användningsområdet tankstreck vid delstycke. Det är först i Svenska skrivregler 
1991 som de andra skiljetecknen jämställs med komma igen, men det beror snarare på det 
växande behovet av tydliga rekommendationer till följd av persondatorns framväxt som 
skrivhjälpmedel, än på att faktisk forskning tillkommit (Strömquist 1992:83). 

3.2.4 2000-talet 

TT-språket är allmänna riktlinjer för texter skrivna inom den nationella nyhetsbyrån TT. 
Tidningarnas språkbruk är centralt för språkvården (Svenska språknämnden 2005:30), varför 
de skrivregler som riktar sig mot dem får anses vara av särskilt intresse för denna studie. TT-
språket är kortfattat och säger inget om interpunktion eller skiljetecken i allmänhet. Riktlin-
jerna för tankstreck beskriver två skiljeteckensfunktioner, och uppmanar till sparsamt bruk 
av tecknet eftersom det annars tappar effekt. Med detta avses sannolikt effekten att ange att 
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det som följer på tankstrecket är oväntat; om allt markeras som oväntat blir det ju det 
väntade. De uppräknade användningsområdena är tankstreck vid inskott, tankstreck vid paus, 
tankstreck vid tillägg och tankstreck vid oväntad information. 

Tankstreck kan användas i stället för kommatecken runt inskjuten sats: Det nya skat-
teförslaget – som sägs innebära lättnader för alla – presenterades på tisdagen. 

Tankstreck kan också markera paus före ett tillägg eller något oväntat: Där stod vi – 
och kunde inte annat. 

Var sparsam med tankstreck. Effekten förtas om det används för ofta. (TT Nyhetsbyrån 
u.å., fetstil i original.) 

Siv Strömquists Skiljeteckensboken (2019) är en handbok inriktad på just interpunktion. Ström-
quists syn på skiljetecken i stort redogör jag för i avsnitt 2.3. Om tankstreck skriver hon: 

Ett tankstreck i löpande text signalerar avbrott eller en längre paus. Man brukar tala 
om en ”effektfull paus” därför att det som följer ofta är oväntat och överraskande. 
Tankstrecket ger emfas åt, det vill säga betonar, det som följer. Det kan ibland till och 
med översättas med fraser som ”håll i dig nu!” Så här: 

Hon letade efter den bortsprungna kattungen och hittade – en rävunge. 

Vanligtvis ska tankstrecket förstås som: 

Stanna! Se upp! Här ska du göra en paus – för nu kommer något som skriben-
ten vill att du ska lägga märke till. (Strömquist 2019:62, fetstil i original.) 

Här nämns först tankstreck vid paus och tankstreck vid oväntad information. Även tankstreckets 
emfatiska förmåga framhålls, och jag tolkar detta som ett separat, prosodiskt användnings-
område: tankstreck vid emfas, som också tillskrivs kognitiva drag. Efter detta inledande utdrag 
anger Strömquist användningen tankstreck vid tillägg i form av ”reservationer, summeringar 
och tillfogade förklaringar” samt ”efterställd bestämning” (2019:63), vilket jag i sin tur räknar 
dels som tankstreck vid vidareutveckling, dels som tankstreck vid sammanfattning. Strömquist 
anger att tankstreck här fungerar som förstärkt komma. Slutligen nämns åter den gramma-
tiska användningen tankstreck vid inskott, med det kognitiva tillägget att sådan användning är 
särskilt lämplig om inskottets innehåll är anmärkningsvärt eller om meningen i fråga redan 
innehåller flera komman (2019:64, 99). Till skillnad från Wellander och TT avråder Strömquist 
inte läsaren från att använda tankstreck; tvärtom uppmanar hon till att använda tankstreck 
för att förtydliga satsstrukturen i meningar som innehåller flera kommatecken. 

Strömquist har även gett ut en samling språkspalter i Vart är vart på väg? (2011). I en spalt 
från 2001 ger hon en annan beskrivning av tankstrecket, och menar att tecknet framför allt 
markerar inskott som ska betraktas som tillägg och rentav stickspår till meningen. Hon skri-
ver att äldre handböcker anger att tankstreck markerar paus före något överraskande eller 
oväntat, men att strecket i dag inte behöver ha den effekten, utan används för att ge läsaren 
”en sekunds andhämtning inför något som skribenten vill lyfta fram” (Strömquist 2011:157). 
I en spalt från 2009 menar Strömquist snarare att tankstreck kan framhäva en motsättning 
mellan huvudsatsen och ”det överraskande tillägget” (a.a. 158), och som vi sett ovan återgår 
hon till en mer konventionell syn på användningarna tankstreck vid oväntad information och 
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tankstreck vid paus, som hon tidigare sagt tillhör en äldre språkvård. Även här menar hon att 
tankstrecket fungerar som ett starkare komma (2011:158–159). 

Språkrådets Svenska skrivregler är allmänt ansedd som den främsta normkällan för språkrik-
tighet i nutida sakprosa. Den fjärde upplagan från 2017 uttrycker en kognitiv syn på skilje-
tecknen: de ska göra textinnehåll överskådligt och lättläst. Skiljetecknen beskrivs ha olika 
styrka, som att de befinner sig på en glidande skala från den starkt avskiljande punkten till 
det svagt avskiljande kommat (Karlsson 2017:192), men vad stark och svag avskiljning faktiskt 
innebär tydliggörs aldrig. Tankstreck beskrivs så här: 

Tankstreck kan användas för att ange paus före något oväntat. Mellanrum görs då 
före och efter tankstrecket. […]  

Ett febrilt sysslande med – ingenting alls. 
Han önskade sig en moped och fick – en ryggsäck. 

Tankstreck kan användas runt parentetiska inskott och tillägg, t.ex. före en tillfogad 
förklaring, reservation, summering eller dylikt […] 

Jag kan inte – i varje fall inte nu – lova något bestämt. 
Det är hög tid att något görs åt detta problem – om det nu inte redan är för sent. 
Pensionärer, ensamstående småbarnsföräldrar, småsparare – alla dessa grupper 
förlorar på reformen. (Karlsson 2017:214, fetstil i original.) 

Svenska skrivreglers halvfeta markeringar framhäver den prosodiska användningen tankstreck 
vid paus och de grammatiska användningarna tankstreck vid inskott samt tankstreck vid tillägg. 
Med markeringarna betonas detta som nyckelord, det Språkrådet vill framhålla som tank-
streckets huvudsakliga användningsområden (jfr a.a. 11). I utdraget framgår dock också kog-
nitiva och semantiska användningar efter det fetstilta: tankstreck vid oväntad information 
respektive tankstreck vid vidareutveckling och tankstreck vid sammanfattning. Alla fyra funktio-
ner förekommer visserligen, men de framställs inte som funktioner, utan måste utläsas ur 
användningsområdena, och två av funktionerna är grafiskt underordnade. Dessutom bidrar 
en felformulering i andra stycket till att ytterligare fördunkla den semantiska funktionen: 
tankstreck före förklaring, reservation, summering eller dylikt presenteras som ett exempel 
på tankstreck runt inskott och tillägg; rimligen skulle prepositionen före stå framför tillägg: 
Tankstreck kan användas runt parentetiska inskott och före tillägg, t.ex. en tillfogad … Avsnittet av-
slutas med en avrådan från att använda för många tankstreck i en och samma mening, till 
exempel vid både ett inskott och ett tillägg (a.a. 215). I avsnittet om inskott nämns tank-
strecket som ett starkare avskiljande tecken än komma. Tankstreck sägs lyfta fram inskottet 
medan parentes markerar det som mindre viktigt, och ifall ” huvudmeningens sammanhang 
blir helt avbrutet av inskottet bör man välja parentes eller tankstreck” hellre än komma 
(Karlsson 2017:193). Slutligen kan nämnas att tankstreck i åtminstone vissa fall betraktas som 
utbytbart med andra skiljetecken: 

I följande exempel kan vilket som helst av punkt, tankstreck, semikolon och kolon 
väljas som skiljetecken, även om de kan vara mer eller mindre lämpliga i det enskilda 
fallet. I de sista två exemplen är även komma tänkbart. (Karlsson 2017:193.) 

Liksom i Skrivregler (1952) och senare handböcker tillskrivs den pauserande användningen 
stor vikt i Svenska skrivregler, men vad betyder den? Inledningsvis beskrivs skiljetecken som 
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kognitiva, och senare står, närmast som ett undantag: ”Om man vill markera paus vid upp-
läsning, kan tankstreck användas i stället för komma” (Karlsson 2017:193, fetstil i original). 
Sammantaget med alla rekommendationer som framhäver tankstreckets pausmarkerande 
funktion kan det verka som att språkvården betraktar tankstreck som det enda skiljetecken 
som markerar paus. Detta får dock inte fullt stöd i skrivreglerna i övrigt. Interpunktionens 
ursprungliga funktion lär som bekant ha varit just prosodisk, och även om Svenska skrivregler 
fokuserar den kognitiva funktionen framträder den prosodiska indirekt när skiljetecknen 
beskrivs som olika starkt avskiljande, vilket verkar kopplat till Linders prosodiska hierarki (se 
3.2.2 ovan). Därtill tillskrivs även kommatecken en pauserande effekt i vissa användningar, 
trots att komma ju skulle ersättas av tankstreck när en pausmarkering behövdes: 

det råder ibland valfrihet att sätta komma vid bisatser. Genom att sätta ut komma 
markerar man att bisatsen har en relativt självständig ställning i meningen. Menings-
längden och behovet av pausmarkering kan också spela in […] (Karlsson 2017:201) 

[Komma sätts ut] b) Före självständiga exemplifieringar och andra kompletterande 
tillägg, där man vid uppläsning skulle göra en paus. (Karlsson 2017:204) 

Oavsett vilken funktion skiljetecknen tillskrivs torde de innefatta någon mån av avbrott i läs-
flödet, mellanrum undantaget. Att Svenska skrivregler explicit uppger pausangivelse som ett 
användningsområde för tankstreck kan alltså tyckas intetsägande utan närmare förklaring. 
Är just tankstreckets pauserande funktion extraordinär på något vis? Som vi sett ovan kallar 
Strömquist pausen ”effektfull”, men denna effekt tycks vara att markera att det som följer är 
oväntat. Detta blir redundant eftersom det att markera något oväntat dels är ett eget använd-
ningsområde, dels är helt beroende av textinnehållet: tankstreckets blotta närvaro kan rimli-
gen inte göra att annars väntad information blir oväntad. Framställningen i såväl Skilje-
teckensboken som Svenska skrivregler kan tolkas som att tankstreck enbart anger paus när det 
används före något överraskande: tankstreck vid paus skulle alltså inte kunna vara en själv-
ständig användning utan ett element i tankstreck vid oväntad information. Men så är rimligtvis 
inte heller fallet; tankstreck måste ju fungera pauserande även kring ett inskott och tillägg 
om det nu kan ersätta komma i just det syftet. Å andra sidan menar Meyer (1987:69–70) och 
Strömquist (1995a:195 & 2011:157) att interpunktionens prosodiska funktion försvagats kraf-
tigt med åren, i och med att texter numer oftast läses tyst. Men kan det vara så att vi tar 
pauser i tystläsningen när vi stöter på ett skiljetecken, och i så fall, får pausen olika längd 
beroende på vilket tecknet är? Eller läser vi tvärtom obehindrat vidare utan att bromsa vid 
skiljetecknen? Och för att vända på frågorna: det finns nog inga grammatiska begränsningar 
på var vi kan göra konstpauser i talspråket, men är det verkligen möjligt att sätta in tank-
streck var som helst i en mening för att markera en sådan paus? Kanske är det så att skriv-
reglerna håller kvar vid en föreställning om skiljetecknen som saknar stöd i språkbruket. 
Näslund (2006) är dock av motsatt uppfattning. Hon menar att skrivreglerna lägger för lite 
fokus på den prosodiska funktionen, och den ”har inte gått i graven med högläsningen” 
(2006:41). I min studie får den prosodiska funktionen relativt liten uppmärksamhet, eftersom 
jag enbart studerar skriftligt material, men den beaktas vid sidan av de tre andra funktio-
nerna i delstudien i kapitel 7. 
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3.2.5 Deskriptiv litteratur 

Alva Dahls Interpunktion (2016) är en populärvetenskaplig bok i samma anda som hennes 
avhandling föregående år. Liksom i avhandlingen gör Dahl inget anspråk på att försöka ange 
ett korrekt och regelrätt bruk för interpunktionen (2016:18), utan vill väcka medvetenhet om 
hur den kan användas, och faktiskt används, i skönlitterära sammanhang (a.a. 7–8). Det vill 
säga att Dahl pekar ut potentiella användningsområden för skiljetecken, vilket kan vara rele-
vant för min studie, även om de användningar hon nämner för tankstreck bara ska ses som 
ett litet urval av dess hela betydelsepotential. Dahls syn på interpunktionen i stort redogör 
jag för i avsnitt 2.5 ovan. 

Dahl nämner att tankstreck kan användas för att göra en sats till ett påhäng, som på så vis får 
en annan status än den sats den är kopplad till: ”Den andra satsen framstår som något skri-
benten kommit att tänka på och spontant velat lägga till den första, mer planerade” (2016:13). 
Dahl menar att tankstrecket här fungerar som satskonnektiven förresten, och möjligen att det 
som följer är anmärkningsvärt (a.a. 13). Denna användning kan tolkas som semantisk, men 
även grammatisk, och är jämförbar med användningsområdena tankstreck vid tillägg och tank-
streck vid avvikande syntax. Vidare nämner Dahl hur tankstrecket används vid aposiopes, 
känslosamt avbrott, och knyter detta även till grammatisk eller kognitiv ellips, utelämning 
(a.a. 34). Jag räknar detta som tankstreck vid utelämning. Dahl undviker i stort att generalisera 
skiljetecknens användningar, men nämner att tankstreck 

är ett mångsidigt tecken som kan fungera som komma och punkt – utan framåt- eller 
bakåtsyftning – men det kan också, som i denna mening, sägas peka inåt åt båda hållen 
på en inskjuten enhet. Och ofta pekar det framåt, likt ett kolon, på ett exempel eller ett 
sinnesintryck […] (Dahl 2016:93.) 

Dahl åsyftar dels användningsområdet tankstreck vid inskott, dels tankstreck vid tillägg som 
Strömquist nämner och Språkrådet antyder. Dahl jämför tankstrecket med komma, punkt, 
kolon och därtill indirekt parentes. 

Strömquist menar att interpunktionens funktioner i stor grad kan sägas vara gemensamma 
för västvärldens språk (1992:78), varför det kan vara relevant att blicka utanför den svensk-
språkiga litteraturen. A Linguistic Study of American Punctuation (Meyer 1987) är ett deskriptivt 
verk, så författarens tolkningar av tankstreck i bruket kan liksom Dahls dito vara användbara 
för min förståelse av tecknet. Meyer ordnar skiljetecknen i en hierarki, liknande den som 
nämns men aldrig klargörs i Svenska skrivregler: överst står punkt, frågetecken och utrops-
tecken, därefter kommer kolon, parentes och tankstreck. På nivå tre finns semikolon och 
nederst komma. Tankstreckets plats motiveras av att det i normalfallet kan avgränsa syntak-
tiska enheter av varierande storhet: meningar, satser och fraser, till skillnad från de översta 
tecknen som bara avgränsar meningar (Meyer 1987:18). Denna egenskap delar tankstreck 
med kolon och parentes, men Meyer anger särskilt att tankstreck har ytterligare en gramma-
tisk användning, nämligen tankstreck vid avvikande syntax. Som exempel på sådan avvikelse 
anger han utbrutna subjekt, utöver påhäng och inskott som återfinns bland de svenska 
beskrivningarna (a.a. 23). Meyer knyter detta till tankstreck vid emfas och anger att tankstrec-
ket tydligare åtskiljer eller framhäver led som inte står på sin vanliga position i satsschemat 
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(a.a. 95). Han jämställer tankstreckets emfatiska användning med utropstecknet, men under-
stryker att tecknen har olika grammatisk funktion: tankstreck samspelar främst med tillägg 
och anakoluter medan utropstecken gäller hela meningar eller meningsfragment (a.a. 97). 

Meyer har även undersökt hur samtida amerikanska skrivregler behandlar skiljetecknen. Han 
diskuterar att de överlag fokuserar på den grammatiska funktionen och endast ibland tar upp 
de semantiska och prosodiska, som en sorts undantagsfall när ett rent grammatiskt bruk 
skulle göra texten otydlig (1987:103–104). Meyer räknar själv bara med tre funktioner, så hur 
den kognitiva funktionen behandlas framgår inte. Han sammanfattar att tankstreck av vissa 
publikationer betraktas som ett emotionellt tecken som bör användas sparsamt eller inte alls 
i formell text, men i hans korpus är tankstrecket ungefär lika vanligt i formella som infor-
mella genrer. Det är rentav något vanligare i akademisk text än i fiktion, medan journalistisk 
text använder tankstreck aningen mer sällan (1987:106–107). I sin jämförelse mellan kodifie-
rad och faktisk norm tar Meyer upp några vanliga brott mot rekommendationerna, men 
berör inte huruvida tankstreck används på sätt som inte nämns i skrivreglerna. Han ser dock 
samma brist i den amerikanska språkvården som Strömquist, Dahl och jag gör för den 
svenska, det vill säga att den inte nämner funktionernas samspel (Meyer 1987:111).11 

Meyer menar att det inte räcker att beskriva skiljetecken för skiljetecken, som dagens skriv-
regler gör. I stället borde de beskriva användningsområde för användningsområde, eftersom 
olika användningsområden kan ta flera tecken (a.a. 112). En sådan uppställning vore sanno-
likt också mer pedagogisk för den osäkra skribenten, eftersom den utgår från skrivprocessen. 

3.3 Kodifierade användningsområden 

I den studerade litteraturen tillskrivs tankstrecket tio olika användningsområden under olika 
perioder. Tankstreck är särskilt motiverat som särskiljande interpunktion i en mening med 
många komman, men samtidigt bör tecknet användas sparsamt för att det inte ska förlora sin 
särskiljande eller emfatiska effekt. Fast tankstreck sällan tillskrivs alla fyra funktioner tycks 
det kunna ersätta andra skiljetecken, vars uppgifter och funktioner ofta är tydligare, och 
tankstreckets kodifierade användningsområden kan relateras till övriga tecken:  
• Tankstreck vid oväntad information (kognitiv): mellanrum, komma, kolon 
• Tankstreck vid utelämning (kognitiv): tre punkter 
• Tankstreck vid inskott (grammatisk): parentes, komma 
• Tankstreck vid avvikande syntax (grammatisk): komma, parentes 
• Tankstreck vid delstycke (kognitiv): punkt eller stycketecken 
• Tankstreck vid sammanfattning (semantisk): kolon, semikolon, komma 
• Tankstreck vid vidareutveckling (semantisk): kolon, semikolon, komma 

                                                        
11 Observera att den amerikanska språkvården har andra förutsättningar än den svenska. Den är inte centra-
liserad och institutionaliserad, utan utförs helt av kommersiella och privata aktörer. 
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• Tankstreck vid paus (prosodisk): alla skiljetecken 
• Tankstreck vid tillägg (semantisk): kolon, komma, parentes, semikolon 
• Tankstreck vid emfas (prosodisk): utropstecken 

3.4 En flerfunktionell interpunktionssyn 

Sammanfattningsvis kan konstateras att enskilda språkvårdsinstanser aldrig lyfter fler än två 
av de fyra funktionerna när de beskriver interpunktion överlag. Oftast beskrivs interpunk-
tionen som kognitiv samt antingen prosodisk eller grammatisk. Synsättet är dock sällan kon-
sekvent för de enskilda skiljetecknen, utan dessa beskrivs ur mycket varierade perspektiv, 
vilket gör att beskrivningar i samma publikation inte är jämförbara. Som exempel beskriver 
Språkrådets Svenska skrivregler (Karlsson 2017), den mest vedertagna skrivregelsamlingen, 
interpunktionen överlag i enbart kognitiva och prosodiska ordalag, men komma beskrivs som 
kognitivt och grammatiskt, kolon som semantiskt och tankstreck i viss mån med alla fyra 
funktioner (Karlsson 2017:200, 209, 214). Precis som Strömquist och Meyer är jag av uppfatt-
ningen att för att ge en komplett bild av interpunktionen och specifika skiljetecken måste 
språkvården beskriva samtliga fyra funktioner: prosodisk, kognitiv, grammatisk och seman-
tisk. I bruket kan funktionerna inte hållas isär, utan de samverkar holistiskt: Att skilja tanke-
banor eller informationsenheter innebär att samtidigt avgränsa syntaktiska element, fram-
häva deras semantiska relation sinsemellan och förtydliga frasering. Prosodiska markörer 
bidrar till att tydliggöra informationsstrukturen, avvikelser från det grammatiska mönstret 
och kan ibland vara betydelseskiljande. Led som avgränsas i satsen får också sitt informa-
tionsvärde och sin betydelserelation i kontexten aktualiserade. Tydligare syntaktisk avgräns-
ning ökar även förståelsen för texten och klargör semantiska relationer, och så vidare. Det är 
i samspelet mellan funktionerna som interpunktionen får sin övergripande funktion i texten; 
Strömquist kallar detta för den kommunikativa funktionen (1992:109). 

4 Material och metod 

I detta kapitel redogör jag för huvudstudiens material samt ger en översikt av den modell jag 
tagit fram för att studera det materialet. Jag kompletterar också den kvantitativa huvud-
studien med en kvalitativ delstudie, vars material och metod jag redogör för i kapitel 7. 

4.1 Korpusdata 

För att undersöka hur tankstreck används i samtida svensk bruksprosa har jag använt mig av 
Språkbankens konkordansverktyg Korp. Jag håller mig till korpusen Webbnyheter 2013, den 
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senaste tillgängliga, som består av brödtext och ingresser från webbversionerna av de större 
svenska dagstidningarna Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Innehållet i korpusen utgör 
typexemplet på den sorts vårdade, offentliga sakprosa som i allmänhet ligger till grund för 
den deskriptiva språkvårdens rekommendationer (Svenska språknämnden 2005:30). Det 
tankstrecksbruk som syns i dagstidningarnas brödtext och ingresser lär alltså utgöra en sorts 
tyst norm, som inte uppmärksammas just för att det i allmänhet följer de faktiska eller kodi-
fierade skrivreglerna. Detta till skillnad från tidningarnas rubriker där tankstrecksbruket ju 
ofta tycks vara mer markerat. Rubriker, liksom bylines, förekommer endast undantagsvis i 
korpusen, och är inget jag granskar i denna huvudstudie. Hur tankstreck används i tidnings-
rubriker analyserar jag i stället i en separat delstudie (kapitel 7). 

Korpusen består av 22 607 497 tokens, det vill säga grafiska ord samt synliga skiljetecken, i 
1 249 754 grafiska meningar. En enkel sökning på tankstreck (–) i korpusen ger 138 498 
träffar.12 Detta inkluderar dock de specialfunktioner som faller utanför studiens ramar, som 
replik- och relationsstreck. Framför allt replikstreck är överrepresenterade i materialet, 
vilket förstås är att vänta i en korpus som består av tidningstext. För att sålla bort irrelevanta 
träffar har jag angett att tankstrecket måste föregås av ett annat token, vilket innebär att alla 
meningsinledande tankstreck (de flesta replikstreck) försvinner. Detta föregående token får 
inte vara interpunktion, vilket innebär att exempelvis anföringsfraser som avslutas med 
kolon också faller bort. Till sist har jag angett att det token som föregår tankstrecket inte får 
vara ett grundtal, för att sålla bort de relationsstreck som betecknar numerära omfång. Kvar 
blir då 45 407 träffar varav majoriteten är relevanta för studien.13 

Meningarna i korpusen är av upphovsrättsliga skäl blandade och presenteras i oordning 
(Språkbanken u.å.). Detta torde bidra till ett mer rättvisande resultat, så en enskild skribent 
inte gör så stort avtryck i materialet. För att ytterligare säkerställa variationen har jag dock 
också analyserat godtyckligt valda delar av träffarna.14 Jag har analyserat sammanlagt 1 000 
instanser, vilket jag bedömt vara tillräckligt många för att kunna visa upp tillförlitliga resul-
tat, men inte fler än att de kunnat bearbetas inom ramen för denna studie. Den jämna sum-
man gör det också lätt att omvandla absoluta tal till procentandelar i resultatredovisningen. 

Allt som oftast har meningen där tankstrecket förekommer varit det enda material jag har 
analyserat för kategorisering, men vissa meningar har inte i sig varit tillräckligt tydliga för 
att jag med säkerhet skulle kunna förstå hur tankstrecket används. I dessa fall har jag sökt 
upp originaltexten i Mediearkivet (Retriever u.å.) för att kunna läsa mig till en större förståelse 
för sammanhanget. Dylika efterforskningar har dock varit ovanliga i arbetsprocessen. 

                                                        
12 Bindestreck (-) och långt tankstreck (—) används ibland som tankstreck, men faller utanför mina sökningar. 
I en korpus med professionella och i viss utsträckning korrekturlästa texter räknar jag med att dessa före-
komster är försvinnande få, vilket sökningar på tecknen också bekräftar. 
13 Sökningen kan återskapas genom att i Korp begränsa materialet till korpusen Webbnyheter 2013 och under 
sökfliken Avancerad ange följande CQP-fråga: [pos != "MID|MAD|PAD|RG"] [word = "–"] Den som 
läser denna studie digitalt kan klicka på frågan för att komma direkt till sökningen. 
14 Med visningsläget 25 träffar per sida, sorterade på förekomst, har jag studerat träffarna på sidorna 1–10, 
201–210, 401–405, 701–708, 1001–1006, 1301–1305, 1601–1606, 1801–1805 och 1816–1817. 

 

https://spraakbanken.gu.se/korp/#?stats_reduce=word&cqp=%5B%5D&search_tab=2&corpus=webbnyheter2013&search=cqp%7C%5Bpos%20!%3D%20%22MID%7CMAD%7CPAD%7CRG%22%5D%20%5Bword%20%3D%20%22%E2%80%93%22%5D
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Trots de restriktiva sökinställningarna förekommer enstaka tankstreck som jag måste sålla 
bort för hand. Särskilt gäller detta relationsstreck för annat än numerära relationer, såsom 
sträckor och namn som i exempelmening (1) nedan. Observera att detta gäller det första och 
tredje tankstrecket i meningen; det andra och fjärde har redan sållats bort automatiskt efter-
som de föregås av grundtal. 

(1) Då möts Egypten–Ghana (Ghana vann första matchen med 6–1) och Algeriet–Burkina 

Faso (Burkina Faso leder med 3–2).15 

Materialet i korpusen innefattar framför allt brödtext, ingresser och faktarutor. Rubriker och 
bylines används i stället som metadata, och förekommer därför inte i sökträffarna. I enstaka 
fall finns dock en annan artikels rubrik i anslutning till brödtexten, i form av en hänvisning 
till andra artiklar för vidare läsning, som i mening (2). I dessa anförda rubriker förekommer 
emellanåt tankstreck, men dessa har jag alltså inte räknat i huvudstudien. 

(2) MER LÄSNING: ”Är löpare hälsofascister?” ”Delta i lopp – en klassfråga?” 

Likaså har jag räknat bort tankstreck i omnämnda rubriker och titlar, exempelvis på recense-
rade verk. Skribenten använder tankstreck i påhittade filmtitlar på det här sättet i (3). 

(3) Men egentligen hade film två lika gärna kunnat heta ”Sverige – 25 år senare” eller möj-

ligen ”Människan – 25 år senare”. 

Överlag har jag undvikit tankstreck som förekommer i citerad text, som i (4). Detta eftersom 
citerad text i allmänhet är hämtad ur andra genrer, som eventuellt använder tankstreck på 
andra sätt och faller utanför min studie. Jag kan dock bara identifiera citat som sådana om 
citattecknen eller annan anföringsmarkör förekommer i anslutning till samma mening som 
tankstrecket. Därför kan tankstreck inom flera meningar långa citat ha räknats med ändå.  

(4) Thielemann skriver: ”Wagner var en genial kalkylerare och parfymör – en politisk 

demagog var han inte.” 

Tankstreck i anfört tal, exempelvis i en intervju, räknar jag dock med eftersom de har satts 
dit av artikelskribenten och utgör ett normalt inslag i dagstidningsgenren. Uppenbara fel har 
heller inte räknats med, som i (5) nedan, där tankstreck används i stället för bindestreck. 
Replikstrecket har räknats bort automatiskt eftersom det inleder meningen. 

(5) – Vill man nå någonstans med ett nystartat företag gäller det att ha en doer–mentalitet, 

man måste se till att få saker gjorda. 

Slutligen har tankstreck kring inskott bara räknats som en instans, inte två, vilket i princip 
innebär att jag räknar bort hälften av alla träffar med parentesfunktion (se 5.2.4). 

                                                        
15 Eftersom Språkbanken räknar synliga skiljetecken som separata tokens omges de av mellanrum i korpusen. 
I denna studie återger jag meningarna utan överflödiga mellanrum, oavsett originaltextens utformning. I 
övrigt korrigeras inte exempelmeningarna. 
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4.2 Analysmodell 

Det finns ingen tidigare interpunktionsforskning som gör kvantitativa sammanställningar 
utifrån det flerfunktionella perspektivet på interpunktionen (kapitel 2), varför jag har behövt 
utforma en egen analysmodell för detta material. Modellen fokuserar tankstreckets gramma-
tiska och semantiska funktioner, eftersom arbetet att kvantitativt analysera ett större mate-
rial av tankstreck fyrfaldigt skulle vara för omfattande för en studie av denna storlek. De 
grammatiska och semantiska funktionerna är mindre framträdande av språkvårdens beskriv-
ningar av skiljetecknen, varför de också är mer intressanta att studera; därtill uppfattar jag 
de prosodiska och kognitiva funktionerna som mer subjektiva och svårare att kategorisera i 
en huvudsakligen kvantitativ studie. Jag återkommer därför till dessa funktioner i den kvali-
tativa delstudien. Studien är i huvudsak induktiv, i den bemärkelse att jag utifrån kvantitativa 
resultat når mina slutsatser. I praktiken innebär dock den kvantitativa kategoriseringen att 
jag utför mer eller mindre kvalitativa analyser av tankstreckets funktion i meningarna. I kapi-
tel 5 nedan ger jag exempel på hur sådana analyser kan se ut. 

För tankstreckets semantiska funktioner utgår jag från SAG:s betydelserelationer. Ett syfte 
med denna studie är att jämföra bruket av tankstreck med andra skiljetecken, så i den seman-
tiska dimensionen av modellen kategoriserar jag betydelserelationerna under dessas proto-
typiska skiljetecken. Kopplingen mellan betydelserelation och skiljetecken beskriver jag i 2.4 
ovan och 5.2 nedan. För de grammatiska funktionerna betraktar jag den syntaktiska formen 
hos de led som tankstrecket skiljer åt i materialet. Modellens utformning i detta avseende är 
främst baserad på egna iakttagelser, samt de få grammatiska beskrivningar som förekommer 
i litteraturen (se kapitel 3). I kapitel 5 redovisar jag modellens utformning och ger exempel 
på hur jag har analyserat materialet. Jag diskuterar metoden närmare i avsnitt 8.4. 

5 Analysmodell 

I detta kapitel beskriver jag den kvantitativa analysmodellens utformning och demonstrerar 
dess tillämpning på meningar ur materialet. Kapitlet är uppdelat i två avsnitt, motsvarande 
de funktioner som jag har undersökt i huvudstudien: den grammatiska och den semantiska. 

5.1 Grammatisk funktion 

Interpunktionen i sig har generellt ingen egen plats i satsschemat, utan markerar gränserna 
mellan syntaktiska enheter för att på så sätt förtydliga hur dessa enheter förhåller sig till 
varandra. För att analysera den grammatiska funktionen är det alltså relevant att studera 
formen hos de enheter som tankstrecket avgränsar, och för detta utgår jag från Svenska Akade-
miens grammatik (SAG). Eftersom materialet i Korp är uppdelat i grafiska meningar måste ett 
tankstreck vid första anblick tolkas som att det delar upp en mening i två delar, eller led. Ett 
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förled här är alltså all text i meningen som föregår tankstrecket, och ett efterled är all text som 
följer det. Led som är inskjutna mellan två tankstreck kallar jag inskott. 

En första iakttagelse av materialet tyder på att det är vanligt att något av leden kring tank-
strecket kan stå som en självständig huvudsats, vilket inte är helt oväntat i ett material som 
är uppdelat på grafiska meningar. I mina data räknar jag alltså med att något av leden16 är en 
huvudsats (komplett, elliptisk eller ekvivalent), och att något led är 1) ytterligare en huvudsats 
(komplett eller elliptisk), 2) en satsekvivalent, 3) en apposition, 4) ett adverbial, 5) ett sidoordnat 
led, 6) en bisats, 7) ett annex eller 8) ett övrigt led. Det förekommer också att tankstrecket 
avgränsar två led som bara tillsammans utgör en huvudsats, eller två led som inte ens till-
sammans utgör en huvudsats. I det följande kommer jag att definiera dessa olika ledtyper och 
ge exempel på förekomster i materialet. 

5.1.1 Huvudsatser och ekvivalenter 

Tankstreck används ofta för att lägga till ett led i, eller avgränsa ett led från, redan kompletta 
huvudsatser. Det avgränsade ledet kan vara ett optionellt led i huvudsatsen (som en del av 
slutfältet, eller ett inskott), ett led i den utvidgade satsen (som ett annex eller en vokativfras) 
eller en annan huvudsats. Huvudsatsen är den största syntaktiska enheten.17 Den är inte syn-
taktiskt underordnad någon annan enhet, och har vanligen minst ett predikat och subjekt. 
Tankstreck kan avgränsa två sådana huvudsatser från varandra, som i (6), eller i vissa fall tre, 
när en är inskjuten mellan de två andra, som i (7). 

(6) Symboliken i detta är uppenbar – den inhämtade kunskapen visas upp och kan gran-

skas av alla som vill. 

(7) Olovsson må ge ett blekt intryck – han är ungefär den person som blev utsedd av magis-
tern till ordningsman i klassen – men han är ändå saklig och torr på ett tämligen förtro-
endegivande sätt. 

Även elliptiska huvudsatser räknas hit. Detta är led som i stort har en huvudsats funktion och 
form men saknar subjekt, predikat eller bådadera. Det kan bero på att det utelämnade ledet 
är betydelsefattigt eller delas med en samordnad sats (SAG 4:963–975). Därtill finns sats-
ekvivalenter, led som fungerar som huvudsats men (mer än elliptiska satser) avviker från 
formen, eller där de utelämnade leden inte återfinns i kontexten. Hit hör bland annat nomi-
nalfraser med tydlig påstående-, uppmanings- eller frågebetydelse, men också mer typiska 
satsekvivalenter som vokativfraser och interjektionsfraser (SAG 4:806–831).18 I (8) avgränsar 

                                                        
16 Det tycks vara vanligare att förledet utgör huvudsatsen, men motsatsen förekommer också. I den här 
studien har ledens ordning inte varit en faktor, och jag gör ingen skillnad mellan varianterna. 
17 Ej medräknat makrosyntagmen eller den syntaktiska meningen, som kan sägas bestå av huvudsatsen samt tillfo-
gade led. Enligt Westman (1974:44) innefattar 94 % av alla grafiska meningar i tidningstext en eller flera full-
ständiga makrosyntagmer. 
18 I SAG (4:783) kallas interjektionsfraser, vokativfraser och huvudsatsekvivalenter för icke satsformade menin-
gar. Eftersom jag i denna studie använder ordet mening om grafiska meningar, som avgränsas med punkt, 
utropstecken, frågetecken, stycketecken eller textens början eller slut, undviker jag av tydlighetsskäl SAG:s 
term och använder satsekvivalent, som här alltså inte inkluderar bisatsekvivalenter. 
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tankstrecket huvudsatsformade led i en uppräkning, där de senare satserna är elliptiska och 
delar subjekt med den första. I (9) avgränsas en vokativfras från en elliptisk huvudsats där 
kopulaverb och expletivt subjekt underförstås (är det någon som …). 

(8) De skuttar omkull en – skuttar över en och lämnar skuttande fotspår på kinden. 

(9) Triart, NonStop Entertainment, Folkets bio – någon som känner sig manad att köpa in 

filmen? 

Elliptiska huvudsatser redovisas alltså i samma kategori som kompletta huvudsatser, medan 
satsekvivalenter som är kopplade till kompletta huvudsatser räknas till en separat kategori. 
I de få fall där meningens matris är en satsekvivalent, som i (10), räknas den för enkelhets 
skull som huvudsats.  

(10) Ingen provokatör – om man nu inte hänger upp sig på att han under fyrtio år levde 

öppet med tenoren Peter Pears. 

Att tankstreck har som grammatisk funktion att avgränsa led från huvudsatser nämns endast 
indirekt i den språkvårdande litteraturen, där tankstreck emellanåt jämförs med andra skilje-
tecken som mer generellt avgränsar led från huvudsatser. Meyer (1987:23) beskriver dock 
tankstreck vid elliptiska satser och särskilt tankstreck vid avvikande syntax. 

5.1.2 Appositioner 

Som appositioner räknas nominalfraser som fungerar som förklarande eller specificerande 
attribut till ett annat led, oftast en annan nominalfras, i satsen. Övriga nominalfraser räknas 
inte till denna kategori, liksom icke-nominala konstruktioner som appositionella bisatser. 
Appositioner kan dock inledas av subjunktion, vilket tekniskt sett gör dem till subjunktions-
fraser (jfr SAG 3:687). Till denna kategori räknas även så kallade pseudoappositioner, som inte 
förklarar utan kontrasterar eller modifierar nominalfrasen (SAG 3:110–116). 

(11) Samma chefsjurist sade också, i samband med att polismyndigheten svarade på frågor 

från kontrollorganet SIN, att det fanns ”goda skäl” till att registrera avlidna samt över 

1.000 barn under 15 år – skäl som Nebelius påpekade att hon redovisade i en hemlig-
stämplad bilaga […] 

Eftersom appositioner kan beskrivas som en sorts bestämningar, motsvarar tankstreck som 
avgränsar dem ofta tankstreck vid vidareutveckling eller vid sammanfattning. Meyer (1987:66) 
och Strömquist (2019:63) nämner särskilt tankstreck som möjligt tecken vid apposition. 

5.1.3 Adverbial 

Till adverbial räknar jag alla led som fungerar som fria eller bundna adverbial i huvudsatsen, 
som adverb- och prepositionsfraser. Adverbial är sällan obligatoriska, så matrissatsen är 
formad som en komplett huvudsats även utan dem. Därför räknas även dessa meningar som 
huvudsatser (eller motsvarande) med adverbialet tillagt. Hit räknas både innehållsadverbial 
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som i (12), och eventuella satsadverbial. Eftersom adverbial är en satsdel som kan ha olika 
former prioriteras den här kategorin över de andra, formbaserade kategorierna. Det innebär 
att adverbiella bisatser, som i (13), räknas till denna kategori och inte till bisatser. 

(12) Gå skidgång, ta korta kliv med korta stavar i kuperad terräng – gärna i ett elljusspår i 

en backe. 

(13) Då skulle vi ha kommit någonvart – oavsett hur det går för landslaget. 

Vissa adverbiella fraser är inte egna satsled utan underordnade något annat led i satsen, som 
i (14). Eftersom dessa inte fyller adverbialets funktion i satsen räknas de som övriga led. 

(14) Mest uppmärksamhet väckte en konstruerad sandstrand med maskinellt framkallade 

vågor – i en täppa på 200 kvadratmeter. 

Adverbialens koppling till interpunktionsbruket framhålls särskilt i Meyer 1987, men de för-
knippas inte med just tankstreck. 

5.1.4 Sidoordnade led 

I vissa meningar avskiljer tankstrecket ett sidoordnat led, det vill säga ett led som är syntaktiskt 
likformigt med ett föregående (SAG 1:223). Detta kan bland annat vara ett andra subjekt som 
i (15) eller predikativ som i (16), men även bisatser förekommer och räknas då till denna kate-
gori. Grammatiskt sett ingår dessa sidoordningar i det satsled de dubblerar och utgör alltså 
inte ett självständigt led, men de kan plockas ur matrissatsen utan att denna förlorar sin 
huvudsatsform eller generella betydelse. 

(15) Regeringen Reinfeldt – och även Socialdemokraterna – vill öka integrationen med 

Nato. 

(16) Registrets enda tydliga röda tråd är ju anknytningen till det romska – inte kopplingen 
till brottslighet. 

Den här typen av syntaktiska upprepningar kan betraktas som realiseringar av de kodifierade 
användningsområdena tankstreck vid tillägg och tankstreck vid avvikande syntax. 

5.1.5 Bisatser 

Till bisatser räknas alla sådana som inte fungerar som adverbial (se 5.1.3) eller är sidoordnade 
(se 5.1.4). De flesta bisatser i denna kategori är underordnade något annat led i huvudsatsen, 
men vissa av dem utgör led på egen hand. I (17) nedan avgränsar tankstrecket ett led som 
fungerar som komplett huvudsats från en bisats av tredje graden, i sig underordnad objektet 
i en bisats. 

(17) Den nuvarande Godotlinjen leder till att det verkar som vi lyssnar på Kremls maktspråk 

– som hördes senast i slutet av oktober i form av anflygning mot Litauen, Polen och 

Sverige med strategiskt bombflyg med jakteskort och flygande radarstridsledning. 
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Almqvist (1829) framhåller särskilt att tankstreck avgränsar bisatser, men formen lyfts inte i 
någon av de senare skrivregler jag har studerat. 

5.1.6 Annex 

Annex är led som står utanför huvudsatsens syntax, i den utvidgade satsens för- eller efter-
fält, eller inskjutna i den inre satsen. I materialet förekommer två typer av annex: dislokation 
och fritt annex. Dislokationer, som i (18), korrelerar med ett pronomen i den inre satsen med 
samma referent, och fria annex, som i (19), kan korrelera med exempelvis verbfrasen eller ett 
adverbial (SAG 4:438–439). 

(18) Och vad generna har för roll i det sammanhanget – det är inte riktigt så enkelt som 

man kanske tror. 

(19) Men som Dahlgren visar finns dessa förment icke-föreställande former över allt om-
kring oss – en insikt som han gjort till en utgångspunkt för hela konstnärskapet. 

Annex motsvarar i hög grad användningsområdet tankstreck vid avvikande syntax; de bryter 
mot den förväntade syntaxen. Meyer menar att tankstreck gärna används vid anakoluter, och 
exemplifierar med utbrutet subjekt, en form av dislokation (1987:23). Annexkategorin över-
lappar med andra grammatiska kategorier: ett annex kan, som ovan, utgöras av en huvudsats 
eller en apposition, med mera (SAG 4:441–442, 453–456). Dessutom har annexet sällan en sär-
skild betydelserelation till den inre satsen. Med anledning av detta redovisar jag bruk av tank-
streck vid annex tillsammans med de semantiska funktionerna i stället för de grammatiska. 

5.1.7 Övriga led med huvudsats 

I några enstaka fall används tankstreck för att avgränsa led med annan form än de ovan-
stående från en huvudsats. I (20) är detta ett predikativ, och i (21) ett attribut. 

(20) Tja, om meningen med högre utbildning är att bidra till en intellektuell och yrkes-

mässig kvalificering av befolkningen och ge studenterna en kognitiv skjuts uppåt krävs 

nog kursinnehåll och arbetsinsatser som i alla fall för normalstudenten – illa förberedd 

av svaga grund- och gymnasieskolor – skulle motivera snarare över 40 än dryga 20 tim-
mars studieinsats per vecka. 

(21) I en rapport till Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS), Värdet av läkemedel, 

belyser vi värdet av – framför allt nya – läkemedel ur ett brett och långsiktigt samhälls-
perspektiv. 

5.1.8 Inget led är en huvudsats 

I ett fåtal fall är den fullständiga meningen en huvudsats, men inget av leden utgör själv-
ständigt en sådan. Då har jag kategoriserat tankstrecket efter huruvida det avskiljer 1) initial-
fältet, 2) slutfältet eller 3) delar inom ett fält. (22)–(24) exemplifierar dessa användningar. 
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(22) Dessa värderingar som märks bland konsumenter, medarbetare och ägare – vågar jag 

påstå kommer att påverka i stort sett samtliga branscher framöver. 
(23) Utan det blir ett sätt att leva som tillåter – livet. 

(24) Allt är – hela tiden fullt – av känsla. 

Ett specialfall i sammanhanget är anföringar som avgränsas med tankstreck inom meningen. 
Trots att det anförda kan ha huvudsatsform räknas det som underordnat den anförande fra-
sen (SAG 4:853–865). Tankstreck som avgränsar en sådan sats hamnar alltså i denna kategori. 
I (25) utgör den satsformade anföringen objekt i den faktiska huvudsatsen. 

(25) Svenska Nordisk film producerar men idén kommer från två danskar: regissören Per-

nille Fischer Christensen och hennes man Kim Fupz Aakeson som ska skriva manus – 

berättar DN idag. 

Det förekommer också att den grafiska meningen inte är en huvudsats över huvud taget. Då 
kategoriserar jag i stället leden som 1) två fraser eller 2) en fras och en sats. (26) ger tre exempel 
på den första och vanligaste användningen, och (27) på den andra. 

(26) Regeringens inriktning har varit ensidig: I varje givet läge gäller sänkt skatt. Högkon-

junktur – sänkt skatt. Lågkonjunktur – sänkt skatt. Alla andra konjunkturlägen – sänkt 
skatt.19 

(27) En nytt kvalsystem – som direkt fick positiv effekt. 

5.2 Semantisk funktion 

Skiljetecken fungerar som satskonnektiver, och kan ange semantiska samband mellan led (jfr 
Wikborg & Björk 1989:69). För studiens semantiska dimension utgår jag från de semantiska 
satsrelationer som beskrivs i SAG (se avsnitt 2.4). I språkvården behandlas skiljetecknens 
semantiska funktioner olika, och tankstreckets semantiska funktion nämns bara i förbigå-
ende. Samtidigt sägs tankstreck kunna ersätta andra skiljetecken, så det finns anledning att 
jämföra tankstreck med hur de andra skiljetecknen beskrivs. På så sätt kan jag se dels vilka 
betydelserelationer tankstreck anger, dels vilka skiljetecken det ersätter. Därför kategori-
serar jag också tankstreckets semantiska funktioner under dessas prototypiska skiljetecken. 

5.2.1 Kolon 

Enligt Svenska skrivregler anger kolon att det textparti som följer ska förstås som en ”upp-
räkning, exemplifiering, förklaring, specificering eller sammanfattning” (Karlsson 2017:209). 
Tre av dessa betydelser motsvaras av satsrelationerna exemplifiering/specificering och samman-
fattning som beskrivs i SAG (4:840). Till den första kategorin kan även räknas förklaring, som 
ju ofta innebär just en exemplifiering eller specificering. Till sammanfattning räknar jag även 

                                                        
19 Eftersom meningar presenteras i oordning i Korp har bara en av dessa tankstrecksmeningar kommit med i 
mitt material, men jag redovisar kontexten för att ge ökad förståelse för tankstreckets användning. 
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relationen slutsats (jfr Katourgi 2014:8). Den kvarvarande relationen, uppräkning, har snarare 
med form än funktion att göra: en uppräkning kan vara en förklaring lika väl som en sam-
manfattning och så vidare. Sålunda räknar jag med två semantiska funktioner för kolon: 
specificering/exemplifiering och sammanfattning/slutsats, vilka jag av läsbarhetsskäl kallar för 
specificering respektive sammanfattning. Att dela upp dem bedömer jag som svårt, eftersom en 
specificering ofta kan utgöras av en exemplifiering och vice versa. I (28) markerar tankstrec-
ket en specificering, och i (29) en sammanfattning. Båda tankstreck kan ersättas av kolon. 

(28) Logiken har till och med ett namn – harmonisering, det vill säga likriktning som inte 

tillåter avvikelser eller särbehandling. 
(29) Symboliken i detta är uppenbar – den inhämtade kunskapen visas upp och kan gran-

skas av alla som vill. 

Appositioner utgör en form av specificering, och kan allt som oftast markeras med kolon, 
men det är också mycket vanligt att kommatecken används på det här sättet. Eftersom funk-
tionerna överlappar varandra har jag valt att räkna alla appositionsmarkerande tankstreck 
till kolonkategorin, med undantag för de fall där appositionen samtidigt är ett annex (5.1.6) 
eller ett inskott (5.2.4). I (30) är alltså komma tänkbart och kanske till och med mer brukligt, 
medan kolon är mer motiverat när appositionen har form av en uppräkning, som i (31). 

(30) Bilderna är tagna med TV4:s så kallade drönarkamera – en nyinköpt fjärrstyrd flygande 

manick som filmar från luften. 

(31) Förslaget innebär att resurstilldelningen baseras på fyra komponenter – en student-
peng, en examenspeng, en etableringspeng och en kvalitetspeng. 

Det kan noteras att den specificerande kolonanvändningen i vissa fall tycks fungera som 
kopulaverb. Detta märks särskilt i meningar som inte annars utgör huvudsatser: 

(32)  Dagens trevliga sällskap – Zara och Ingmar! 

Ofta kan kolonfunktionerna sägas motsvaras av de kodifierade användningsområdena tank-
streck vid sammanfattning, tankstreck vid vidareutveckling och tankstreck vid tillägg. 

5.2.2 Semikolon 

Semikolons semantiska funktioner är parallella med konjunktionernas: additiv, adversativ, 
explanativ och konklusiv, dock inte disjunktiv (Katourgi 2014:13–15). Konjunktioner samordnar 
likformiga led av olika slag, medan semikolon i huvudsak bara samordnar huvudsatser.20 I 
samtliga exempelmeningar i detta underavsnitt kan alltså tankstrecket ersättas av ett semi-
kolon eller för all del en konjunktion, och betecknar en implicit satskonnektion. 
                                                        
20 Den fjärde upplagan av Svenska skrivregler anger till skillnad från tidigare att semikolon ”används mellan 
satser, vanligen huvudsatser” (Karlsson 2017:208, min kursivering), och den andra upplagan av Skiljeteckens-
boken anger att det lika väl kan användas mellan likformiga meningsfragment så länge dessa hade kunnat stå 
självständigt (Strömquist 2019:44). Användningen vid dylika satsekvivalenter är outforskad, men det är min 
uppfattning att andra skiljetecken också är möjliga i dessa fall, varför jag i denna studie enbart räknar med 
att semikolon samordnar huvudsatser. 
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En additiv relation anger att huvudsatsernas betydelser är giltiga samtidigt, och motsvarar 
konjunktioner som och eller samt (SAG 4:879), som i (33). En additiv relation kan även vara 
temporal, som i (34), eller kausal (a.a. 842). Då motsvarar den konnektiver som medan eller så. 
Temporala relationer som markerar samtidighet uttrycker ofta en indirekt motsättning leden 
emellan (SAG 4:256, 601). Trots att de inte räknas som adversativa kan tankstrecket alltså vara 
särskilt motiverat för att framhäva att efterledet inte är helt i linje med förledet (jfr Ström-
quist 2011:158, Meyer 1987:50). 

(33) Senast han besökte Skellefteå var vid seriepremiären förra året – då släppte han snabbt 

in fem puckar i sin första match med Modo. 
(34) Flera kommuner och fristående huvudmän har tvingats betala skadestånd till elever – 

andra lägger enorma belopp på rättsprocesser för att slippa. 

Adversativa tankstreck markerar en mer direkt motsättning mellan satserna och motsvarar 
konjunktioner som utan, men och fast (SAG 4:879). Utan anger att den senare satsen utesluter 
den förra, vilket obligatoriskt markeras med en negation i den första satsen, som i (35). Men 
och fast har friare användning, och anger att båda satser alltjämt gäller, trots motsättningen 
dem emellan (a.a. 729–730), som i (36). I (35) används både kommat och tankstrecket med 
semikolonsfunktion, och variationen kan bero på att skribenten velat undvika upprepning 
eller göra tydligare åtskillnad mellan de större leden. 

(35) Det är inte distanseringen från de rosenfärgade bilderna av barnet som är ny, den har 

mer än ett sekel på nacken – det är idealiseringens motbilder som har blivit fler och 
framför allt mer radikala. 

(36) Det är dock oklart när Ikeas byggprojekt i Söderstaden kan komma igång – tidigast blir 
det 2016. 

Explanativa och konklusiva relationer markerar orsakssamband. En explanativ relation inne-
bär att den andra satsen förklarar eller motiverar den första, och en konklusiv markerar att 
den första satsen förklarar eller orsakar den andra (SAG 4:879). Dessa relationer motsvarar 
konjunktionerna för respektive så. I (37) markerar tankstrecket ett explanativt samband, och 
i (38) markerar det ett konklusivt. Skiljetecken kan vara mer motiverat än konjunktion i (37) 
eftersom meningen redan börjar på (prepositionen) för, och skiljetecken bidrar till att und-
vika upprepning. Valet av tankstreck i stället för semikolon är dock svårare att motivera. 

(37) För det krävs att kroppen innehåller tillräckligt med vatten – i annat fall minskar svett-

ningen, vilket kan leda till att man riskerar att bli överhettad, vilket sker vid ”värme-
slag”. 

(38) Då hade fler skrivbyråer bildats – de var flera som delade problemet. 

I dessa orsaksangivande betydelser överlappar semikolon inte sällan med kolons betydelser. 
Explanativt semikolon kan i sådana fall jämställas med kolon i dess specificerande betydelse, 
medan ett konklusivt semikolon motsvarar sammanfattande kolon. Här har jag ofta låtit den 
grammatiska formen styra: när båda led är huvudsatser, och semikolonfunktion är möjlig, 
har jag kategoriserat tankstrecket som sådant. (38) är därmed kategoriserad som konklusivt 



36 

 

semikolon, fast även kolon vore möjligt. I (39) är båda led huvudsatser, men sambandet kan 
inte uttryckas med konjunktion. Här är sammanfattande kolon den lämpligare tolkningen. 

(39) I stadsdelen Gårdsten i Göteborg har Göteborgsvarvet ett projekt med vuxenträning 

sedan ett och ett halvt år tillbaka – det kanske vore något för andra stora tävlings-
arrangörer att ta efter? 

Semikolonfunktionerna i materialet kan sägas motsvara de kodifierade användningsområ-
dena tankstreck vid tillägg och tankstreck vid vidareutveckling i olika grad. 

5.2.3 Komma 

Kommatecken är det mest uppmärksammade tecknet inom svensk språkvård, och tillskrivs 
alla funktioner utom just den semantiska. Bruket av komma kan däremot få semantiska kon-
sekvenser; Svenska skrivregler tar upp betydelseskiljande komma, med exempelmeningar som: 
”Han kände igen en av kvinnorna som steg in i rummet, och hälsade” (Karlsson 2017:207). 
Detta anknyts dock främst till den kognitiva funktionen: komma påverkar hur meningen 
uppfattas. Även Ekerot nämner den betydelseskiljande aspekten i sin överblick av kommate-
ringens utveckling från satskommatering till tydlighetskommatering21: ”Tydlighetskommat 
är inte sällan ett nödvändigt medel att manifestera meningens grammatiska och semantiska 
struktur” (Ekerot 1991:35). Komma används därför ofta med lexikaliska satskonnektiver (jfr 
Nyström 2001:100–101) för att tydliggöra den semantiska relationen mellan de avgränsade 
leden (Karlsson 2017:200–201). Därför kategoriserar jag tankstreck i kommakategorin enligt 
den explicita satskonnektiven. Additiv och adversativ är alltså när tankstrecket är följt av och 
respektive men med flera. 

(40) I onsdags röstade EU-parlamentet för kvotering i bolagsstyrelser – och straff åt det 

företag som missköter sig. 

(41) Mycket funderingar – men också mycket drömmar. 

Liksom för semikolon kan en additiv relation också snarast ha temporal syftning, och det som 
följer på tankstrecket kan vara en subjunktion som innan, medan, sedan och så vidare. 

(42) Nu är det kanske värt att backa bandet och påminna alla direktörer om ett antal hän-

delser – innan hela förtroenderaset skylls på medierna. 

För kommafunktioner slår jag liksom SAG ihop explanativ och konklusiv till den kausala sats-
relationen. Kausala samband betecknas typiskt med för eller så, som i (43), men kan också 
läsas in i en formellt additiv relation som i (44) (SAG 4:842). 

(43) Fördelen med att ha umgängesregler mellan politiker, lobbyister och journalister är 

dels att de möjliggör umgänge, dels att det blir uppenbart när det faktiskt fifflas – för 
givetvis förekommer det även i USA. 

                                                        
21 Eller annorlunda uttryckt: från en grammatisk till en kognitiv beskrivning och användning av tecknet. 
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(44) En förlust däremot – och allt kan ta slut redan i kvartsfinalen. 

Bland kommats användningsområden finns dessutom två satsrelationer som inte har beskri-
vits hos semikolon: den disjunktiva och den konditionala. Dessa betecknas med konjunktionen 
eller respektive subjunktioner som om samt konjunktionella adverb som förutsatt med flera. 

(45) Suzanne Sandler pekar på att en ny styrelseledamot ska ringas in utifrån hur det rekry-

terande börsbolaget ser ut just nu – eller kanske ännu mer vilken inriktning företaget 
måste ha. 

(46) Kommittén yrkar på livstidsstraff för byggherren Sohel Rana och för ägarna av kläd-
bolagen med verksamhet i byggnaden – om det fastställs att bygglagen åsidosatts. 

(47) Sjukdomen går däremot alldeles utmärkt att leva med – förutsatt att man inte använ-

der alkohol. 

Betydelseskiljande komman, och tankstreck som ersätter dem, kan naturligtvis också använ-
das utan explicit satskonnektiv. Självständiga komman och ersättande tankstreck tillskriver 
jag funktionerna generell samordning och generell underordning. De räknas till den semantiska 
kategorin för att de dels kan betraktas som betydelseskiljande funktioner hos komma, dels 
inte omfattas av min grammatiska analys, som ju enbart gäller de avgränsade ledens form 
eller funktion. Om för- och efterled är likformiga eller likvärdiga, och det inte finns någon 
klar semantisk relation mellan dem, räknar jag tankstrecket som generellt samordnande. Detta 
gäller exempelvis samordning av huvudsatser och satsekvivalenter som i (48), där tank-
strecket motsvarar vokativkomma. Eftersom det redan finns tre komman i den här meningen 
är tankstreck motiverat för att tydligare markera den överordnade gränsdragningen. 

(48) Så, länsstyrelser, kommuner, myndigheter – hör upp! 

Enstaka tankstreck har räknats hit trots att det går att urskilja en semantisk relation. Relatio-
nen är alltid additiv, och tankstreck fungerar liksom ovan som en tydligare grammatisk och 
semantisk skiljelinje. Dessa tankstreck kan sägas fungera som komma som i sin tur fungerar 
som konjunktion. Liksom tankstreck enligt språkvården kan fungera som överordnat skilje-
tecken, kan det alltså också fungera som överordnad konjunktion. 

(49) Här finns så mycket glädje och nostalgi – kunskap och designhistoria. 

(50) Vad som är en rimlig respektive orimlig tolkning ska diskuteras i öppen debatt och i 
dialog med bibelforskning – inte genom statlig påverkan. 

Ett specialfall av generellt samordnande kommafunktion är tankstreck i uppräkning, som 
också kan tolkas som en variant på additiv eller disjunktiv relation. Här används tecknet alltså 
i stället för konjunktion för att avskilja likformiga led i uppräkningen. Till den här funktionen 
räknar jag tankstrecket även om det står tillsammans med konjunktionen framför det sista 
uppräknade ledet, som i (51). Tankstreck kan dessutom, som i (52), användas med semikolons 
specialfunktion, alltså som ett överordnat komma för att avgränsa grupperingar inom upp-
räkningen (Karlsson 2017:208). Jag räknar alltjämt dessa instanser som komma. 

(51) De är ju så glada, käcka – och musikaliska! 
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(52) Danmark ställer upp så här: Stina Petersen – Theresa Nielsen, Christina Ørntoft, Line 
Røddik, Mia Brogaard – Mariann Knudsen, Katrine Søndergaard Pedersen, Sofie Peder-
sen – Katrine Veje, Pernille Harder, Johanna Rasmussen. 

När tankstreck fungerar generellt underordnande är det framför allt adverbial (53), bisatser (54) 
och attribut (55) som åtskiljs, från antingen huvudsatsen eller något led inom den. Bisatser 
kan bland annat vara koncessiva och relativa, bisatstyper som inte tillskrivs separata satsrela-
tioner i SAG (jfr avsnitt 2.4). Tankstreck som dessa kan anses ha en viss specificerande funk-
tion, men eftersom jag bedömer kolon som olämpligt i meningar som (53)–(55) så kategorise-
rar jag dessa instanser som tankstreck med kommafunktion. 

(53) De som slevat i sig stora portioner kände sig ordentligt mätta – även om de trodde sig 

ha ätit ganska lite. 
(54) Nu väntar Djurgården – där kraven kommer att bli betydligt hårdare än så. 
(55) Du är bara kvinna och en sådan ska stå vid spisen och föda barn, inte springa maraton 

och utmana männen – varken fysiskt eller intellektuellt. 

Kommafunktionerna motsvarar i första hand det kodifierade användningsområdet tankstreck 
vid tillägg och i vissa fall också tankstreck vid vidareutveckling. 

5.2.4 Parentes 

För parentesens funktioner utgår jag främst från Svenska skrivregler, som i korthet anger att 
tecknet markerar förklaring och tillägg (Karlsson 2017:217). En förklaring förtydligar betydelsen 
hos huvudsatsen eller ett led inom den, som i (56). Detta motsvarar kolons specificerande funk-
tion. För den som inte behöver förklaringen går det att hoppa över inskottet utan att förståel-
sen för texten påverkas. Ett tillägg förklarar inte betydelsen men vidareutvecklar innehållet i 
huvudsatsen eller föregående fras på annat sätt, som i (57). Det kan också lägga till en själv-
ständig tanke som bara indirekt relaterar till något av satsens led. 

(56) På morgonen den 7 november slog tyfonen Haiyan – eller Yolanda som den heter här 

på Filippinerna – in i den östra delen av regionen Visayas. 

(57) Då hade hennes lagkamrat Célia Okoyino da Mbabi – tillbaka från skada – dragit ned 
Norges Cathrine Dekkerhus i 29:e minuten. 

Tankstreck räknas enbart som parentetiska när de förekommer i par. En mening kan avslutas 
med ett inskott, men avslutande tankstreck sätts normalt inte ut före punkt (till skillnad från 
avslutande parentes). Sådan användning räknas därför till andra kategorier, även där det är 
möjligt att tolka det avskilda ledet som ett parentetiskt inskott. I vissa fall kan detta verka 
problematiskt: i (58) torde de av tankstreck avgränsade leden uppfattas som likformiga. För 
konsekvens har jag likafullt räknat ledet inom det första tankstrecksparet som ett parente-
tiskt tillägg, men det avslutande ledet som en med komma samordnad bisats. 

(58) De som ätit en liten portion – men som trodde att de ätit mycket – kände sig betydligt 

mättare än dem som ätit en stor portion – men som hade bilden av att de ätit lite soppa. 
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I ett fall, (59), har det dock varit omöjligt att vara konsekvent, eftersom jag bedömer parentes 
som den enda rimliga ersättaren för det ensamma tankstrecket. I detta enda fall har jag alltså 
räknat ett enskilt tankstreck som parentes. 

(59) Nils Poletti har genom åren mer och mer framstått som en Artaud light – för den som 

kommer ihåg fransmannen som gav upphov till begreppet grymhetens teater där 

formspråk, dualitet och smärtan som medel var en metod att bli mer sann. 

Utöver detta undantag förekommer parentetiska tankstreck alltid i par, varför varje par räk-
nas som en enda instans och inte två. I meningar med två oberoende tankstreck, som inte 
innesluter ett inskott, räknas dessa förstås separat: 

(60) Sluta bekämpa publicistiska företag – och låt oss i stället ta ett gemensamt ansvar för 

att inte främja förbud utan en öppen, men också kontrollerad, spelordning – och mark-
nadsföringen därav! 

Parentesfunktionerna motsvarar förstås användningsområdet tankstreck vid inskott. Delar av 
språkvårdslitteraturen beskriver tankstreck som en emfatisk variant på parentes, alltså mot-
svarande tankstreck vid emfas. Parentesfunktionerna kan också sägas motsvara tankstreck vid 
vidareutveckling, tankstreck vid tillägg och tankstreck vid avvikande syntax. 

5.2.5 Mellanrum 

Emellanåt kan ett tankstreck plockas bort utan att meningens semantik påverkas nämnvärt; 
det skulle kunna ses som ersättare för ett ensamt mellanrum. Hit räknas bara tankstreck som 
inte hade kunnat ersättas av något annat skiljetecken. I (61) tycks tankstrecket enbart mar-
kera att efterledet tillkommer när avsändaren insett att meningen behöver specificeras: 

(61) Att skiljas efter tre månader, var det inte ganska speciellt – i början av 1950-talet? 

Valet av tankstreck i stället för mellanrum tyder dock på att en skiljeteckensfunktion är aktu-
ell: mellanrum har ju föga semantisk innebörd, och rimligen kan tankstreck inte ersätta vilket 
mellanrum som helst. I de flesta meningar där mellanrum är möjligt går det också att tolka 
in något annat skiljetecken. Inskottet i (62) står till synes på adverbialets ordinarie plats i 
bisatsen, men att det omsluts av tankstreck får det att framstå som ett medialt annex, varför 
jag också tillskriver tankstrecken parentesfunktion och inte mellanrumsfunktion. 

(62) Mörka svenskar tvingas dela upp sig på flera sällskap för att – eventuellt – bli insläppta. 

I (63) nedan betraktar jag tankstrecket som förtydligande. Även om meningen skulle vara 
grammatisk och begriplig med mellanrum i stället för tankstreck (eller komma) är det i prin-
cip möjligt att tolka efterledet som underordnat nominalfrasen barn. Ett kommatecken eller 
tankstreck klargör att prepositionsfrasen åsyftar verbfrasen eller infinitivfrasen. Därför kate-
goriserar jag detta tankstreck som underordnande komma snarare än mellanrum. 

(63) Annars är det snart dags att börja peta barn – med allt vad det innebär. 
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Mellanrumsfunktionen kan tänkas motsvara användningsområdena tankstreck vid paus, tank-
streck vid oväntad information, tankstreck vid emfas och tankstreck vid tillägg. 

5.2.6 Övrigt 

Tankstreck lär även kunna användas som punkt och tre punkter (jfr avsnitt 3.3), och kan teo-
retiskt sett ha en helt egen funktion. Sådana tankstreck är dock mycket sällsynta, och i före-
kommande fall är det fullt möjligt att räkna dem till någon annan kategori. Jag har därför 
tolkat tankstrecket i (64) som slutsatsmarkerande kolon, även om punkt hade varit tänkbart.22 

(64) Vi måste göra en avvägning – kommer begäran från Riksbanken att skapa en fördyring 

för oss att låna pengar? 

Användningsområdet tankstreck vid delstycke motsvarar punkt (eller stycketecken). I och med 
att sådana tankstreck inleder meningar har de dock, om de över huvud taget förekommer, 
filtrerats bort i korpussökningen (se avsnitt 4.1). 

5.3 Sammanfattning 

I det här kapitlet har jag redogjort för kategorierna i den analysmodell jag använder i studien. 
Grammatiskt rör det sig om tre överordnade kategorier: tankstreck som ansluter till en full-
ständig huvudsats, tankstreck som delar upp en huvudsats i två ofullständiga delar och tank-
streck i meningar som inte är huvudsatser. Kategorierna delas in i totalt tolv underkategorier, 
motsvarande den syntaktiska formen och funktionen hos de led som tankstreck avgränsar. 
Därtill finns sjutton semantiska kategorier, som räknas till fem överordnade skiljetecken: 
kolon, semikolon, komma, parentes och mellanrum. Till dessa sjutton kategorier räknas även 
två varianter av syntaktiska annex. Modellen anger alltså vilka grammatiska led som ett 
tankstreck avgränsar, samt vilken semantisk skiljeteckensfunktion det tar. 

6 Resultat 

I det här kapitlet redovisar jag resultaten av den kvantitativa studien och de slutsatser som 
jag drar utifrån dessa. Kapitlet inleds med tabell 1, som ger en detaljerad överblick över hur 
tankstrecken i materialet fördelar sig mellan de olika grammatiska och semantiska funktio-
nerna samt hur dessa samverkar. 

                                                        
22 Språkvården har länge angett att semikolon alltid kan ersättas med punkt. Det skulle i sin tur innebära att 
punkt också kan ersätta de tankstreck som har semikolonsfunktion, eller tvärtom att tankstreck som i (64) 
kan tillskrivas semikolonsfunktion. Jag betraktar detta som en missvisande förenkling av semikolonets funk-
tion (Katourgi 2014:20–21) och har inte fäst någon vikt vid den för denna kategorisering. 
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Tabell 1. Detaljerade resultat över 1 000 analyserade tankstrecksinstanser. Raderna visar tankstrec-
kens semantiska funktioner, sorterade under funktionernas prototypiska skiljetecken, och kolum-
nerna visar de avgränsade ledens form. Nyckel: HS = Huvudsats, SE = Satsekvivalent, AP = Apposition, 
AD = Adverbial, SO = Sidoordnat led, BS = Bisats ÖV = Övrigt led, IF = Initialfält, SF = Slutfält, DF = Delar inom 
ett fält, FF = Två fraser, FS = Fras och sats. Se kapitel 5 för beskrivningar och definitioner. 

6.1 Grammatisk funktion 

Som synes av tabell 1 är tankstreckets helt dominerande användningsområde i materialet, 
med 961 förekomster av 1 000, att koppla ett led till eller avgränsa det från en huvudsats. 
Inom denna grupp tycks tankstreck användas med sådan spridning att det inte går att be-
trakta någon användning som huvudsaklig. Att tankstrecksbruket tydligt kan relateras till 
huvudsatsen som grammatisk enhet är inte oväntat i ett material som består av grafiska 
meningar, men det är anmärkningsvärt att endast 14 av dessa meningar är huvudsatser som 
tankstrecket delar i två ofullständiga delar, vilket går emot flera av skrivreglernas exempel-
meningar: ”Hon letade efter den bortsprungna kattungen och hittade – en rävunge” (Ström-
quist 2019:62). Det är alltså viktigt att betona att tankstrecket inte primärt används för att 
dela upp huvudsatser, utan för att avgränsa syntaktiskt optionella led. 

Med denna kännedom utgår jag i huvudsak från tabell 2 i resten av kapitlet. Tabellen konden-
serar tabell 1 och fokuserar på de övergripande kategorierna. Tankstreck som inte avgränsar 
ett led från en huvudsats samräknas. Observera att tabellen är roterad jämförd med tabell 1. 

 Grammatisk 

Semantisk 

Kopplad till/avgränsad från HS Bildar HS Ej HS Alla 

HS SE AP AD SO BS ÖV ∑ IF SF DF FF FS 

Kolon 58 9 95 6 3 15 5 191 1 2 1 13  208 
VARAV specificering 25 1 85 5 2 15 3 136  2 1 4  143 

Sammanfattning 33 8 10 1 1  2 55 1   9  65 

Semikolon 108       108      108 
VARAV additiv 26       26      26 

adversativ 20       20      20 
explanativ 57       57      57 
konklusiv 5       5      5 

Komma 95 16 30 60 54 75 13 343 5  1 6 3 358 
VARAV additiv 51 3 2 7 20 14 2 99      99 

adversativ 30 2  4 5 4 1 46   1 3  50 
disjunktiv    1 9 1 1 12    1  13 

kausal 5 1 2   4  12      12 
konditional 2   2  6  10      10 

 samordning 4 5  2 19 3 1 34    2  36 
underordning    34  40 7 81 5    2 88 

annex 3 5 26 10 1 3 1 49     1 50 

Parentes 31 1 97 59 31 58 19 296   2 1 1 300 
VARAV förklaring 16  65 8 3 10 3 105      105 

tillägg 11 1 28 38 28 46 15 167   2 1 1 171 
annex 4  4 13  2 1 24      24 

Mellanrum   2 13 5 1 2 23 1 1   1 26 
TOTAL 292 26 224 138 93 149 39 961 7 3 4 20 5 1000 
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Tabell 2. Tankstreckets skiljeteckensfunktioner och grammatisk form hos avgränsade led. Seman-
tiska användningsområden (skiljeteckensfunktioner) redovisas på kolumnerna, och grammatiska 
(syntaktisk form) på raderna.  

Gram. Sem. : ; , ( ) ␣ Alla 

H
uv

ud
sa

ts
 o

ch
 …

 

Huvudsats 58 108 95 31   292 

Ekvivalent 9   16 1   26 

Apposition 95   30 97 2 224 

Adverbial 6   60 59 13 138 

Sidoordning 3   54 31 5 93 

Bisats 15   75 58 1 149 

Övrigt 5   13 19 2 39 

Ingen huvudsats 17   15 4 3 39 

TOTAL  208 108 358 300 26 1000 

Som vi ser är det vanligast att det led som tankstreck avgränsar från huvudsatsen också är en 
huvudsats, med 292 förekomster. Tankstreck mellan huvudsatser kan beteckna en explicit 
satskonnektion (tankstrecket står vid en satskonnektiv), eller en implicit (tankstrecket ersät-
ter kolon eller semikolon). Eftersom semikolonfunktionen endast varit aktuell mellan två 
huvudsatser (se 5.2.2) är det också den vanligaste skiljeteckensfunktionen här, och den som 
exemplifieras i mening (65). Språkvården nämner inte denna användning hos tankstreck. 

(65) Han drabbas av skuldkänslor – han lämnade ju henne för den intressanta flickan! 

Också vanligt är att tankstreck avgränsar en apposition från huvudsatsen, som i (66); i mate-
rialet sker detta 224 gånger. Appositionen kan vara inskjuten i satsen men står ännu oftare 
finalt (eller initialt). Föga förvånande används appositionen främst för att förklara eller speci-
ficera, vilket beror på att så kallade pseudoappositioner inte förekommer lika ofta som van-
liga appositioner. I den undersökta litteraturen nämner Meyer (1987) och Strömquist (2019) 
att tankstreck avgränsar apposition, och resultaten tyder på att denna användning gott kan 
lyftas ytterligare i språkvården. 

(66) Till det kommer allt som hör ett hem till – dukar, t-shirts, soffdynor, kuddar, mattor. 

Näst därefter tycks tankstreck oftast avgränsa bisatser och adverbial, med 149 respektive 138 
förekomster. Att tankstreck skulle samverka med dessa två ledtyper nämns inte i moderna 
skrivregler, så det finns skäl att ta upp även dessa i framtiden. I (67) avgränsar tankstrecket 
så en bisats, och i (68) ett adverbial. 

(67) Men hur ser då kommuninvånarna på frågan – som kommunpolitikerna tycks vara så 

rörande ense om? 
(68) Det är kanske en trubbig metod, men det berikar och synliggör – snarare än tar bort 

perspektiv. 

En knapp tiondel av tankstrecken, 93 stycken, avgränsar någon form av sidoordning. Som jag 
nämnt i 5.1.4 kan sidoordningen ha flera olika former; i (69) är efterledet en sidoordning till 
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rektionen en motståndare. Skrivreglerna nämner aldrig att tankstreck kan användas vid sido-
ordnade led. 

(69) Konflikter är kärnan även inom politisk kommunikation där man söker att definiera 

sin position genom en konflikt mot en motståndare – ibland även någon i det egna 
partiet. 

Tankstreck används emellanåt för att koppla satsekvivalenter eller övriga led till huvudsats, 
och ibland när inget av leden är huvudsatsformat. Eftersom dessa användningar är relativt 
ovanliga grammatiska former behöver de rimligen inte framhävas i beskrivningar av tank-
streck, men det kan nämnas att de fem ledtyper som jag tagit upp i detta avsnitt ingalunda är 
de enda som tankstreck kan avgränsa. Det kan också vara en genrefråga; en stor andel av de 
tankstreck som används vid satsekvivalent, samt även de som används inom icke-huvudsats-
formade meningar, tycks komma från sportjournalistiken: 

(70) Med fyra nykomponerade kedjor ägde smålänningarna den första perioden och sköt 

mycket – men inga mål. 
(71) Mållöst där – och VM-platsen avgörs på straffar. 

6.2 Semantisk funktion 

Studien visar att tankstreck delar sina semantiska funktioner med de andra skiljetecknen, 
och kan i princip alltid ersättas av något annat tecken (se dock 6.3 och 7 nedan). I tabell 2 ser 
vi att den dominerande semantiska funktionen är den som kommatecken: 358 av 1 000 tank-
streck skulle kunna ersättas av komma. Kategorin kan delas in i två delar: tankstreck som står 
vid en explicit satskonnektiv, oftast en konjunktion (som anger betydelserelationen), och 
tankstreck som inte gör det (där betydelserelationen är mindre tydlig). Dessa grupper är 
ungefär lika stora, med 184 respektive 174 instanser. Tankstreck som komma används oftast 
mellan två huvudsatser, den vanligaste formen hos avgränsade led i materialet; i dessa 
instanser används tankstrecket uteslutande med en konjunktion, som i (72). Tankstreck som 
komma används också med bisats och adverbial (73) i hög utsträckning, vilket speglar dessa 
ledtypers förekomst överlag. Att komma inte tycks samverka med apposition, den näst van-
ligaste ledtypen, beror på att jag räknat de flesta appositioner till kolons funktioner, även om 
både komma och kolon kan vara lika brukliga. 

(72) Jag tror dock inte att de internationella reaktionerna på kort sikt kan ha några positiva 

effekter – men det är fortfarande viktigt. 
(73) När det är några minuter till start tar du bara av dig sopsäcken och slänger den åt sidan 

– helst rejält åt sidan så att ingen annan löpare halkar på den, det är lätt hänt särskilt 

vid regnig väderlek. 

Det kan vara motiverat att betrakta de två grupperingarna av kommafunktionen som olika 
kategorier, eftersom den ena innebär att betydelserelationen kommer från en annan sats-
konnektiv. I så fall är parentesfunktionen den vanligaste för tankstreck, med 300 förekomster 
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på 1 000; observera att tankstreckspar kring inskott räknats som en enda instans. En tredjedel 
av inskotten, 97, är appositioner, som i (74), men även adverbial och bisatser förekommer (59 
respektive 58 förekomster). Även här följer alltså ledtypernas frekvens dem i materialet i 
stort, undantaget att parentetiska tankstreck endast i 31 fall innesluter en andra huvudsats, 
den vanligaste ledtypen, vilket torde bero på att huvudsatser hellre blir egna meningar än 
inskott i andra. I (75) är det också möjligt att tankstreck används för att framhäva den adver-
sativa relationen mellan för- och efterled. Ett alternativ hade varit att sätta inskottet inom 
parentes och därutöver använt ett tankstreck mellan inskottet och efterledet. Men med 
tankstreck kring inskottet effektiviseras meningen, och tecknet fyller därmed två roller. 

(74) FN:s klimattoppmöte – cop19 – äger i år rum i Polen nu. 

(75) Framåtblickande organisationer söker nya kunder, partners, affärsidéer, investerings-

objekt – listan kan göras lång – men knappast fler rättsprocesser. 

Efter parentes kommer kolonfunktion, med 208 förekomster. Tankstreck med kolonfunktion 
avgränsar i nära hälften av fallen (95 gånger) en apposition, liksom i (76) nedan, och en dryg 
fjärdedel (58 gånger) två huvudsatser. De övriga ledtyperna samverkar inte med kolon-
funktionen i någon nämnvärd utsträckning. 

(76) Högre riskvikt – ett slag i luften? 

Tankstrecket avgränsar i allmänhet syntaktiskt optionella led från en huvudsats. En följd-
fråga blir om denna grammatiska funktion kan översättas till semantiska förhållanden: Är det 
avgränsade ledet optionellt även sett till meningens betydelse? Nej, inte entydigt. Parentes-
funktioner, mellanrumsfunktion, underordnande kommafunktion och specificerande kolon-
funktion markerar oftare att ledet är betydelsemässigt underordnat, men semikolonfunktion, 
samordnande kommafunktion och sammanfattande kolonfunktion betonar att det avgrän-
sade ledet är minst lika semantiskt nödvändigt i texten, om inte mer. 

Tankstreck används på många olika sätt, varav vissa kan vara väldigt ovanliga. I tabell 1 ovan 
uppträder 24 hapaxer, alltså användningar med endast en förekomst. Många av dessa kan 
alltjämt förklaras ur ett helhetsperspektiv, även om detta inte synliggörs på grund av den 
kvantitativa analysmodellens utformning. Som exempel är (77) den enda instans där tank-
streck skjuter in ett satsformat tillägg i en mening som bara utgörs av en fras, och (78) är den 
enda meningen där tankstreck avgränsar ett disjunktivt samordnat adverbial. 

(77) Men också – som du lär se – en gata med problem, med affärer som slagit igen. 

(78) Någon make fanns inte i sikte – eller i tanken. 

I (77) kan tankstrecken förklaras eftersom inskottet bryter det väntade mönstret, och i (78) 
är adverbialet också en sidoordning till satsens ordinarie adverbial. Förutom att dessa menin-
gar sorteras in under ovanliga kategorier i analysmodellen tycks de inte alls särdeles anmärk-
ningsvärda. Det tyder på att bruket av tankstreck är helt godtagbart även i många perifera 
fall, liksom i de allra flesta andra hapaxer och lågfrekventa användningar. Att så få tankstreck 
används i dylika konstruktioner, eller för den delen i samband med exempelvis satsekvi-
valenter och övriga led som predikativ och infinitivfraser, betyder inte att tankstreck skulle 
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vara mindre kompatibelt med konstruktionerna. Det kan snarare tyda på att konstruk-
tionerna i sig helt enkelt är mindre vanliga i materialet, tidningsgenren eller språket. 

6.3 En egen funktion? 

Utifrån tabellerna verkar tankstrecket inte ha någon unik funktion jämfört med övriga skilje-
tecken. De gånger det är möjligt att göra en sådan tolkning är andra skiljeteckens funktioner 
alltid acceptabla. Ändå finns det några fall där tankstrecket tycks omistligt: i och med sin 
förmåga att ersätta andra skiljetecken kan tankstrecket även ta flera skiljeteckens funktioner 
samtidigt, vilket inte minst märks i de tvetydiga analysexempel jag tar upp i kapitel 5. I litte-
raturen framhålls att tankstreck också kan verka som en överordnad variant av det skilje-
tecken det ersätter (Meyer 1987:118–119). Tankstrecket i (79) utnyttjar detta särskilt tydligt. 
Här delas huvudsatsen upp av en punkt, och dess finala annex markeras med ett tankstreck 
i stället för ett komma, som för att markera räckvidden längre tillbaka i stycket. 

(79) Med ”Timber” bjuder den kanadensiska nycirkusgruppen Cirque Alfonse på en nostal-

gitripp som verkar vilja diskutera: det var på den tiden när karlar var karlar och kvin-
nor kvinnor. Då, när männen jobbade som skogshuggare medan kvinnorna stannade 

hemma för att föda barn – för övrigt en schablonbild som koreografen Dorte Olesen 
motverkade i sin lika veddoftande performance ”Huggande kvinnor” 2007.23 

I (80) motiveras tankstrecket i stället av att det redan finns flera kommatecken i meningen; 
ett överordnat skiljetecken behövs alltså av grammatiska och kognitiva skäl. 

(80) För att kreativitet, förtroende, ledarskap, beslutsfattande – allt det blir bevisligen 

bättre bara vi sover mer. 

Nominalfraserna på var sida om tankstrecket kan betraktas som appositioner till varandra, 
där den senare är mer generell och den förra mer specifik. Tankstrecket har räknats som ett 
sammanfattande kolon, men det är också möjligt att tolka det som ett specificerande kolon 
med bakåtpekande syftning, liksom i Linders (1886:60) exempelmening ”Föräldrar, syskon, 
vänner, kamrater — alla öfvergaf han”, som kan vändas till Han övergav alla: föräldrar, syskon, 
vänner, kamrater. Tankstreck gör det möjligt att bryta ut ett exemplifierande led och placera 
det framför sitt korrelat, vilket är mindre brukligt för kolon. 

6.4 Sammanfattning 

Tankstreck tycks mycket riktigt fungera som andra skiljetecken, och det används för att 
avgränsa optionella, anakolutiska eller inskjutna led från redan kompletta huvudsatser. Det 
avgränsade ledet kan förklara, förtydliga, förutsätta eller föranleda innehållet i huvudsatsen 
eller någon av dess beståndsdelar. Ledet är ofta en andra huvudsats, en apposition, en bisats 
                                                        
23 En spontan tolkning av (79) vore att den andra meningen påbörjar, inte avslutar, en sats, men faktum är 
att stycket avslutas här, och en ny makrosyntagm börjar i nästa. 
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eller ett adverbial. Till skillnad från andra skiljetecken kan tankstreck tydligare strukturera 
en mening, markera en överordnad gränsdragning, använda flera skiljeteckens funktioner 
samtidigt eller ha annan syftning. I nästa kapitel gör jag fördjupade analyser av tankstreck 
sett till alla fyra funktioner, i en genre med särskilt kontroversiellt tankstrecksbruk. 

7 Tankstreck i tidningsrubriker 

För att komplettera den kvantitativa huvudstudien gör jag en kvalitativ delstudie som 
inkorporerar alla fyra funktioner. I delstudien undersöker jag tankstrecksbruket i tidnings-
rubriker, en genre som särskilt nämns när tankstreck lyfts och kritiseras (Malmqvist 2012, 
Sveriges Radio 2017). Rubriker framhålls i tidigare forskning som en egen genre, eller stilart, 
som inte följer samma regler som brödtext (Conon 1973:142–145, Lundqvist 1998) varför jag 
också utelämnat rubriker ur huvudstudien och granskar dem separat. I detta kapitel redogör 
jag för delstudien i sin helhet. 

7.1 Material 

Språkbankens nutida korpusar innehåller inget kvällstidningsmaterial, och i Webbnyheter, 
morgontidningskorpusarna, används rubriker som metadata snarare än sökbar text (se även 
avsnitt 4.1 ovan). Detta har underlättat uteslutning av rubriker i huvudstudien, men gör det 
också svårare att samla in ett korpusmaterial för denna delstudie. Delstudien är dock primärt 
kvalitativ, så jag behöver inte ett omfattande korpusmaterial; i stället har jag utgått från de 
tryckta utgåvorna av kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen, samt morgontidningarna 
Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. Materialet omfattar ett nummer av varje tidning, inklu-
sive bilagor, samtliga utgivna tisdagen den 29 januari 2019. Tidningarna har nationell sprid-
ning, och deras språkbruk möter många svenskar. Jag har räknat tidningarnas rubriker och 
skrivit ner alla som innehåller tankstreck. Därmed har jag inte särskilt valt ut eventuella 
extraordinära eller förbryllande tankstrecksanvändningar, utan strävat efter ett någorlunda 
representativt urval genom att samla alla tankstrecksrubriker som publiceras i dagstidnin-
garna under en vanlig dag. Jag har räknat med alla artikelrubriker, inklusive notisrubriker, 
men däremot inte vinjettrubriker för återkommande inslag (t.ex. Ekonomi eller DN granskar) 
eller rubriker i annonser. Eventuella underrubriker har samräknats med sin huvudrubrik, så 
en rubrik räknas som en tankstrecksrubrik även om tankstreck bara finns i underrubriken.  

Rubriktankstreck granskas kort av Kinnerfors & Lindgren (2017) som studerar klickrubriker: 
rubriker som främst ska locka till läsning och driva internettrafik snarare än att informera. 
Kinnerfors & Lindgrens material är hämtat från webbtidningen Nyheter24, och de finner att 
55 % av de 350 insamlade rubrikerna (som också innefattar informativa rubriker) innehåller 
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tankstreck.24 Den höga frekvensen gör rubrikerna från Nyheter24 till ett intressant material 
att komplettera min delstudie med. Jag har därför hämtat in alla rubriker på Nyheter24:s start-
sida som den såg ut den 18 mars 2019 kl. 18.00; även här har vinjettrubriker och annonsrubri-
ker uteslutits, samt dubbletter, alltså när samma artikel länkas på olika platser på sidan.  

Rubrikmaterialet är alltså sex år yngre än huvudstudiens brödtextmaterial, men det torde 
inte påverka resultatens validitet och jämförbarhet. Den stilmässiga skillnaden ger rimligtvis 
mycket större utslag än den tidsmässiga, eftersom skiljeteckensbruket sannolikt inte för-
ändrats mycket på sex år. 

Tabell 3. Tankstrecksrubriker den 29 januari 2019 i de tryckta upplagorna av de nationella dagstid-
ningarna och deras bilagor, samt den 18 mars på webbplatsen för tidningen Nyheter24. Tidningarna 
är sorterade efter andel tankstrecksrubriker. 

Tidning Typ Antal 
rubriker 

Varav m. 
tankstreck 

Andel m. 
tankstreck 

Nyheter24 Webb 42 15 35,7 % 
Sportexpressen Kväll 33 11 33,3 % 
Expressen Kväll 65 20 30,8 % 
Sportbladet Kväll 20 6 30,0 % 
SvD Näringsliv Morgon 31 6 19,4 % 
Aftonbladet Kväll 61 7 11,5 % 
DN Sthlm Morgon 24 2 8,3 % 
SvD Morgon 42 3 7,1 % 
DN Morgon 46 3 6,5 % 
DN Kultur Morgon 23 0 0,0 % 
 Kväll 179 44 24,6 % 
 Morgon 166 14 8,4 % 
 K+M 345 58 16,8 % 
TOTAL W+K+M 387 73 18,9 % 

Webbtidningen Nyheter24 använder tankstreck i sina rubriker i högst grad, om än inte lika 
ofta som i Kinnerfors & Lindgrens studie den här dagen. Nyheter24 åtföljs av kvällsbilagan 
Sportexpressen och därpå Expressen, medan DN Kultur inte har en enda rubrik med tankstreck. 
Tabellen bekräftar föreställningen att kvällstidningar använder fler tankstreck än morgon-
tidningar, undantaget att bilagan SvD Näringsliv har en högre andel tankstrecksrubriker än 
Aftonbladet, åtminstone denna dag. Samräknat förekommer tankstreck i en knapp fjärdedel 
av alla kvällstidningsrubriker, tre gånger så mycket som morgontidningarnas tolftedel. 
Tankstrecksrubriker kan alltså i någon mån sägas vara utmärkande för kvällstidningsstilen, 
men skillnaderna inom kategorierna är stora. Av de totalt 73 rubrikerna har jag valt ut några 
som jag bedömer är representativa för materialet, och analyserar dem i avsnitt 7.3 nedan. 

För att komplettera delstudien och huvudstudien och ge större validitet åt mina analyser och 
tolkningar i bådadera har jag också skickat ut en digital enkät i två Facebookgrupper. Den ena 

                                                        
24 Klickrubriker utgör 107 av totalt 350 rubriker i Kinnerfors & Lindgrens material. Av dessa 107 klickrubriker 
innehåller 42 tankstreck, vilket innebär att andelen tankstreck är lägre i klickrubriker än i materialet som 
helhet (2017:33). 
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gruppen, Journalistbubblan25, riktar sig till verksamma journalister och andra som intresserar 
sig för journalistik, och har drygt 11 000 medlemmar varav 30 fyllt i enkäten. Svar från jour-
nalister är av särskilt intresse eftersom de kan ge ett praxisnära perspektiv på tankstrecks-
bruket. Den andra gruppen, Språkpolisernas högkvarter - fråga oss!26, riktar sig till självutnämnda 
språkpoliser och andra språkintresserade. Gruppen har cirka 14 000 medlemmar, som alla 
kan antas vara språkmedvetna, vilket kan ge relevanta svar i en snäv undersökning av det 
här slaget: totalt har 17 medlemmar i gruppen fyllt i enkäten.27 Eftersom delstudien primärt 
är kvalitativ uppfattar jag inte den låga svarsfrekvensen som problematisk, och nämnas bör 
att jag i enkäten inte efterfrågar några personuppgifter som ålder eller kön. Jag har dock 
skickat olika instanser av enkäten till de olika grupperna, för att kunna avgöra vilka svar som 
kommer från respektive grupp: nedan hänvisar jag till informanterna från Språkpolisernas 
högkvarter som SH-informanter (eller SH som kollektiv), och från Journalistbubblan som JB-
informanter (JB). Enkäten har två delar: Den första består av tre generella frågor med syfte 
att ringa in informantens uppfattning om det egna tankstrecksbruket, tidningsrubrikers 
tankstrecksbruk samt informantens känsla för skrivreglerna. Den andra delen består av 17 
utvalda rubriker från materialet ovan, där informanterna får i uppgift att bedöma tankstrec-
kets lämplighet i rubriken i fråga, ange vilka andra skiljetecken som skulle passa, samt even-
tuellt kommentera sina val. Ingen fråga är obligatorisk, vilket innebär ett visst svarsbortfall, 
men jag ser hellre att informanter skickar in svar på några av frågorna än att de avbryter 
enkäten. Enkäten kompletteras med tre rubriker hämtade från Twitter samt Facebook-
gruppen Vi - som gillar absurda - tankstreck28, källor som kan sägas samla några av tidningarnas 
mindre representativa extremfall. Jag har dock inte gjort någon näranalys av dessa rubriker. 
Enkäten samt rubrikerna i den återfinns som bilaga till denna studie. Nedan redogör jag för 
informanternas svar i enkätens inledande del, och i 7.3 väver jag in svaren från den andra 
delen i min analys av tidningsrubriker. 

7.2 Enkätsvar 

Enkätens första fråga, På vilket sätt använder du tankstreck när du skriver?, har fått mycket varie-
rade svar, vilket är symtomatiskt för språkvårdens vacklande rekommendationer. Generellt 
kan sägas att JB fokuserar mer på kognitiva funktioner, medan SH iögonfallande ofta jämför 
tankstrecket med andra skiljetecken, trots att enkäten inte har gjort den jämförelsen än. 
Många informanter skriver att de använder tankstreck motsvarande ett komma, men har 
olika syn på hur de två tecknen skiljer sig åt: SH menar bland annat att tankstreck markerar 
längre paus, är framåtpekande eller ”lite mer impicerande eller flashigt” (sic). En informant 
anger att hen generellt använder komma vid adversativ och kausal konjunktion, och tank-
streck vid vad jag tolkar som semikolonfunktion, kommafunktion eller möjligtvis vid additiv 
                                                        
25 https://www.facebook.com/groups/207125839302364 
26 https://www.facebook.com/groups/sprakpolis 
27 En informant från Språkpolisernas högkvarter uppger att hen är journalist, varför jag har räknat hens svar 
till Journalistbubblan. 
28 https://www.facebook.com/groups/273589986099402 

 

https://www.facebook.com/groups/207125839302364/
https://www.facebook.com/groups/sprakpolis
https://www.facebook.com/groups/273589986099402
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konjunktion.29 Detta stödjer huvudstudiens resultat (se tabell 1 ovan): tankstreck är relativt 
ovanligt vid adversativ och kausal konjunktion men mycket vanligt som semikolon och 
komma. JB lägger större vikt vid tankstreckets kognitiva användning, och skriver att det kan 
markera emfas, dramatisering eller ”en oväntad twist”. Även när andra skiljetecken nämns 
tas kognitiva funktioner upp: En informant anger att tankstreck ger ”en hårdare övergång” 
jämfört med komma, och en annan menar att tankstreck används i stället för komma ”för 
mer emfas eller dramatisk slutledning”. En tredje anger att hen använder tankstreck liksom 
kolon för att dela upp en mening och bryta av resonemang, ”men tankstreck stoppar inte upp 
lika mycket för den som läser”. Att tankstreck skulle vara mindre avbrytande är en oväntad 
uppfattning med tanke på att skrivreglerna anger att tankstreck markerar längre paus än 
andra skiljetecken (jfr Karlsson 2017:193), men det kan också röra sig om ett grammatiskt 
snarare än prosodiskt avbrott. Många informanter skriver bara att de använder tankstreck 
där de tycker att det ska vara paus. Det är möjligt att interpunktionens prosodi försvagats för 
informanterna, så pass att tankstreck är det enda skiljetecken som har en prosodisk funktion, 
och då en ganska liten sådan. Det är ett rimligt steg i en utveckling som skett ända sedan tal 
och skrift gick skilda vägar (se 2.3 och 3.2.4). Att tankstreck uppfattas som mindre bromsande 
än kolon kan å andra sidan betyda att det är vanligare i rubriker och därför inte lika markerat. 

Grammatiskt sett är det påfallande många informanter ur båda grupper som nämner satser, 
särskilt bisatser, i relation till tankstreck. De menar att tankstreck markerar inskjutna bisat-
ser, ibland särskilt för att ge mer uppmärksamhet åt dessa; desto färre informanter talar om 
inskott av andra syntaktiska enheter eller inskott utan specifikation, men det förekommer. 
En JB-informant anger att hen ibland använder tankstreck för att ”bilda en bisats”, men klar-
gör inte vad det innebär. En annan nämner att tankstrecket används för att lägga till en bisats 
som ligger utanför rubrikämnet, och några andra använder det för att markera dramatiken i 
bisatsen. Huvudstudien visar mycket riktigt att tankstreck vid bisats är relativt vanligt, men 
i den studerade litteraturen nämns det inte sedan Almqvist 1829. Det är förstås möjligt att 
informanterna inte använder bisats i språkvetenskaplig mening, om grammatiskt underord-
nade satser, utan allmänt syftar på uttryck som snarare är kognitivt underordnade.30 Med 
tanke på att några informanter specifikt anger att tankstreck ska ge bisatsen mer emfas är 
det dock osannolikt att den ska ses som ett led med lägre informationsvärde. 

Den andra frågan lyder På vilket sätt tycker du att tankstreck används i tidningsrubriker? Här går 
åsikterna isär, i den mån sådana uttrycks. Några ser inga problem med tankstrecksbruket, 
några tycker det gör rubriken fånig eller inkorrekt, vissa tycker tecknet används för ofta och 
vissa ganska sällan, och en och annan har ingen uppfattning. Det ska understrykas att JB 
aldrig uttrycker positiva värderingar och är negativa i större utsträckning än SH, där ungefär 
lika många är positiva som negativa. En SH-informant menar att tankstreck i rubriker mar-
kerar en konstpaus före ”någonting förment överraskande”, och får medhåll av andra som 
                                                        
29 Informanten skriver: ”I regel använder jag kommatecken vid ’första satsen, MEN...’ eller ’första satsen, 
DÄRFÖR...’ och tankstreck i fallen ’första satsen – nytt påstående som hänger ihop’ (som första meningen i 
andra stycket ovan).” Den hänvisade meningen lyder i sin tur: ”Jag använder ofta tankstreck för inskjutna 
meningar – det har i många fall ersatt både kommatecken och parenteser i mitt skrivande.” 
30 Svensk ordbok (Svenska Akademien 2009) anger att ordet bisats kan användas ”äv. ngt utvidgat om yttrande 
i förbigående e.d.” 
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menar att det kan fånga läsaren eller ”skapa en knorr”, liknande egenskaper som JB uppger i 
första frågan. JB-informanterna är mer mångordiga vad gäller rubriktankstreck och anger att 
de kan effektivisera rubriker och utelämna småord, justera radlängden samt ange kausala 
eller adversativa samband. En JB-informant skriver att tankstreck inte används mellan två 
satser utan för att dela upp en sats, och en annan menar att det kan användas som ”alternativ 
till fullständiga meningar”, vilket vi ska se prov på i 7.3 nedan. Byrman observerar i P1-
programmet Språket att rubriktankstreck gärna förekommer före eller efter en radbrytning 
(Sveriges Radio 2017), vilket jag tolkar som en bekräftelse på det JB-informanterna skriver 
om att justera raderna. Byrman ser ingen språklig poäng i att göra en paus på tankstreckets 
plats, vilket kan tyda på att tankstreck inte i första hand ska tolkas som en prosodisk markör 
utan en grafisk, som jämnar ut texten. I drygt två tredjedelar av de tryckta rubriker som 
sträcker sig över två rader bidrar tankstrecket mycket riktigt till att justera raderna mot 
varandra, eller mot andra grafiska marginaler på tidningssidan. Jag analyserar i huvudsak 
tankstreckens inomspråkliga funktioner, men detta kan förklara varför tankstreck uppfattas 
som överanvänt och missbrukat: språkliga och grafiska normer kolliderar. 

Den tredje frågan i enkätens första del lyder Skulle du kunna förklara hur tankstreck ska användas, 
för någon som inte vet? Syftet med frågan är att avgöra hur säkra informanterna känner sig på 
normeringen för tankstreck, och eftersom frågan innebär självskattning menar jag att en 
indirekt fråga är mer syftesenlig än en direkt, som Vet du hur tankstreck ska användas? Svars-
alternativen är ja, nej, kanske/osäker samt fritextsvar. Bland SH anger 8 av 17 informanter att 
de skulle kunna förklara detta och lika många är osäkra, fast ingen svarar nej. Av JB-informan-
terna anger 15 av 30 att de är säkra på normen medan 9 känner sig osäkra. Två informanter 
svarar nekande, och fyra ger övriga svar; tre av dessa svar tolkar jag som uttryck för osäker-
het, och den sista informanten anger kort att hen brukar råda folk att avstå. Det råder alltså 
en relativt hög osäkerhet kring normeringen, bland såväl självutnämnda språkpoliser som 
journalister. Det är möjligt att ifrågasätta frågans utformning: formuleringen ”hur tankstreck 
ska användas” flyttar fokus till den kodifierade normen, jämfört med en formulering som 
”hur tankstreck används” som pekar på den faktiska normen. Att vara medveten om en 
rekommendation är ju inte det viktigaste för att kunna använda tankstreck eller förklara hur 
det används.31 Jag menar dock att den svagare formuleringen lättare kan härröras till enbart 
det egna tankstrecksbruket, som de flesta informanter ju redan visat att de kan redogöra för. 
Enbart några få tycker det är svårt att beskriva det egna bruket, vilket tyder på att den språk-
liga självmedvetenheten ändå är relativt hög bland informanterna. 

Den andra delen av enkäten består av tjugo sidor med varsin tidningsrubrik ur materialet. 
Rubrikerna är huvudsakligen valda utifrån tankstreckets funktion som jag uppfattar den, 
med olika varianter på varje funktion för jämförelse. Observera att rubrikerna presenteras 
utan sin ursprungliga typografiska utformning, inklusive radbrytningar; hur långa raderna 
blir påverkas snarare av informantens skärmbredd. Under varje rubrik ställs två frågor: Den 
första är Hur lämpligt är det att använda tankstreck så här? Informanten får välja ett värde mellan 

                                                        
31 En JB-informant bemöter formuleringen: ”Ska och ska, jag vet inte om det finns bestämda regler för det. 
Men jag skulle kunna prata om när det fungerar bra och när det är bättre att använda andra skiljetecken.” 
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1 och 5, där 1 är mindre lämpligt och 5 är mycket lämpligt. Den andra frågan är Vilket skilje-
tecken skulle du använt? med svarsalternativen punkt, kolon, semikolon, komma, mellanrum, tank-
streck och fritextsvar. Alternativordningen i denna fråga slumpas för varje rubrik, och infor-
manten får ange valfritt antal alternativ. Efter frågorna kommer ett fält där informanten 
uppmanas att skriva Motivering eller andra tankar om rubriken och tankstrecket. I introduktionen 
till del två föreslår jag att informanten kan använda utrymmet för att till exempel beskriva 
vilken funktion tankstrecket fyller eller vilka känslor det väcker. Förslaget upprepas dock 
inte under rubrikerna, för att inte leda svaren för mycket. Svaren på dessa frågor väver jag in 
i mina analyser i 7.3 nedan. Först ska dock noteras att flera JB-informanter emellanåt under-
stryker att punkt, komma, kolon och semikolon inte bör användas i rubriker, och svarar 
därför främst tankstreck eller mellanrum på fråga två.32 I princip innebär detta att frågan är 
felställd för denna informantgrupp, men det kan, liksom radjusteringen, också förklara varför 
tankstreck uppfattas som överanvänt eller missbrukat i tidningsrubriker: övriga skiljetecken 
betraktas som förbjudna. En JB-informant medger att andra tecken kanske är mer korrekta 
ur språkriktighetssynpunkt, men det är ”helt mot våra tysta regler”. Nämnvärt är att JB 
själva, trots detta, är mer kritiska än SH till tankstrecksbruket i rubriker. 

7.3 Rubrikanalyser 

I detta avsnitt analyserar jag utvalda tidningsrubriker utifrån alla fyra funktioner, och väver 
till viss del in enkätsvaren i mina analyser. De första rubrikerna, (81) och (82), är hämtade 
från Expressen. 

(81) SD-toppens dubbla löner – är sin egen sekreterare 

(82) Guldbagge-stjärnan häktad – talar ut från Thailand 

Den grammatiska strukturen här är typisk för kvällstidningsmaterialet: förledet är inte sats-
format och efterledet är en huvudsats med tomt fundament. Här ska fundamentet, eller 
subjektet, förstås som identiskt med den första, animata delen av förledet (SD-toppen och 
Guldbagge-stjärnan), inte nödvändigtvis hela förledets nominalfras (vars huvudord i första 
rubriken är löner). De flesta informanter har inget problem med att tolka denna konstruktion, 
även om enstaka tycker det blir ett syftningsfel i (81). Tankstreck, som annars ersätter andra 
skiljetecken, tycks fylla en egen funktion här. Rubrikerna som helhet är inte satsformade, så 
tecken som komma, semikolon eller kolon passar inte in eftersom det går emot deras gram-
matiska funktioner, även om relationen mellan för- och efterled kan uppfattas som förkla-
rande eller specificerande.33 Grammatiskt är tankstreck alltså särskilt motiverat eftersom 
konstruktionen är anakolutisk. 

                                                        
32 Flera informanter väljer att i fritextsvaret ange ”Inget skiljetecken” eller liknande. Det är inte förvånande 
att vissa inte betraktar mellanrum som ett skiljetecken, men eftersom det ändå är ett tillgängligt svarsalter-
nativ är det intressant att informanterna hellre anger ett fritextsvar än att bara klicka i rutan för mellanrum. 
33 De flesta SH-informanter anger att de skulle använt tankstreck i rubriken, med viss spridning mellan punkt, 
kolon och komma. Bland JB är tankstreck nästan det enda svaret eftersom det rör sig om en rubrik. 
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Det är möjligt, med utgångspunkt i det Dahl (2015:47) kallar den spatiala/visuella funktionen 
(se 2.5), att tolka tankstrecken i (81) och (82) som överstrykningar. Eftersom subjektet bara 
är en upprepning av rubrikens första ord har det så att säga strukits över av ett streck som är 
det enda som blir kvar. Tankstrecket kan också tolkas som en pil utan spets, som agerar spår 
i det tomma fundamentet och pekar mot subjektet som flyttats till början av rubriken. Det är 
en tydligt visuell användning och också ett exempel på tankstreck vid utelämning. Att läsare 
enkelt förstår konstruktionen kan tyda på att detta visuella element är intuitivt, men framför 
allt tyder det på att konstruktionen är väletablerad och frekvent.  

Subjektet kan alltså betraktas som utbrutet ur huvudsatsen, en form av utbrytning som inne-
bär att ordet sätts in i en ny grammatisk kontext. Informationsstrukturellt utgör förledet 
bakgrund och tema till efterledets rema.34 Detta innebär att tankstreck samtidigt topikali-
serar dessa ”viktigare signalord”, som en JB-informant kallar dem.  Typiskt börjar remat i och 
med det finita verbet (Nyström 2001:88), men eftersom rubrikerna som makrosyntagmer inte 
är satsformade får tankstrecket agera gränsmarkören. Det skulle vara svårt eller omöjligt att 
formulera rubrikerna som huvudsatser och samtidigt behålla informationsstrukturen, sär-
skilt i (82) där förledet, makrosyntagmens tema, betecknar en process. Tankstrecket blir alltså 
det enda alternativet såväl kognitivt som grammatiskt, och när efterledets subjekt utesluts 
blir det ännu tydligare att subjektet redan är känt och inte behöver nämnas igen. Sett till just 
informationsstruktur är informanterna dock oeniga om rubrikernas lämplighet: vissa vill 
sätta laddade ord tidigt för att fånga läsaren från första början, medan andra tycker att sådana 
ord hör hemma efter tankstrecket som ju ska ge fokus åt det intressanta. Att tankstreck upp-
fattas som det enda alternativet av många JB-informanter innebär, sammantaget med ovan-
stående, att detta är en unik användning för tankstreck, antaget att denna rubrikartade kon-
struktion inte förekommer med andra skiljetecken i brödtext. 

(83) Salmings tårar i tv – tröstas av Gunde 

Rubriken (83) från Sportexpressen har samma struktur som (81): en nominalfras följd av en 
huvudsats med tankstreck emellan. (81) var oproblematisk för de flesta, men i (83) påtalar 
många ett syftningsfel: ”Det är ju inte tårarna som blir tröstade”, skriver en JB-informant. 
Konstruktionen med subjektstankstreck verkar alltså vara så pass etablerad att läsare har en 
känsla för hur den ska tolkas, men i vissa konstruktioner vacklar bruk och läsning. Det är 
möjligt att subjektet i efterledet alltid ska vara den första delfrasen i förledet: läsaren vet att 
förledet som helhet inte kan vara subjekt, och delar därför upp ledet i sina största konstitu-
enter. I (81) innebär detta att nominalfraserna SD-toppens och dubbla löner åtskiljs, men i (83) 
sker uppdelningen mellan nominalfrasen Salmings tårar och prepositionsfrasen i tv, och där-
för reagerar informanterna starkare på (83) än på (81). Samtidigt tycker alla att tankstrecket 
är korrekt använt och det lämpligaste alternativet i rubriken, vilket styrker att konstruktio-
nen är väletablerad. Exempel (84) och (85) från Nyheter24 följer en liknande struktur, med 
skillnaden att förleden i bådadera är kompletta huvudsatser: 

                                                        
34 Tema är det som satsen handlar om, rema är det som utsägs om detta, och bakgrund är den nödvändiga 
förförståelsen (SAG 1:156, 183, 218, 231). Temat är i regel spetsställt och har ofta definit form (SAG 4:25–26). 
En rubriks tema anger alltså artikelns ämne, och dess rema anger själva nyheten. 
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(84) Benjamin Ingrosso är singel – bytte nummer med Hanna Ferm 

(85) Paow berättar om sjukdomen – har spridit sig över hela kroppen 

(84) beter sig förutsägbart utifrån mönstret ovan; den första frasen i förledet är det underför-
stådda subjektet i efterledet. I (85) är det dock förledets inanimata slutfras (sjukdomen) som 
blir efterledets subjekt. Rimligen leder inte konstruktionen till några större missförstånd, 
utan läsaren kan tolka tankstreckets betydelse i sitt sammanhang, men eftersom denna kon-
struktion är ovanlig (en enda förekomst i materialet) är det möjligt att läsare upplever en 
felsyftning. Bland informanterna råder mycket delade meningar, och lämplighetsbedömnin-
garna är spridda över hela skalan, men ingen nämner att problemet skulle vara syftningsfel. 
Några anger dock att de skulle föredra ett som i stället för skiljetecken på tankstreckets plats. 
I alla rubriker (81)–(85) tycks tankstrecket infoga ett betydelseskiljande avbrott både proso-
diskt och visuellt. Utan det avbrott som tankstreck utgör skulle (81) och (83) bli semantiskt 
ologiska, och (82) och (84) skulle bli grammatiskt oriktiga. Utan tankstreck i (85) bildas en så 
kallad apokoinou, en anakolut där förledet slutar på samma ord som efterledet börjar på, ett 
ord som därmed får dubbla syntaktiska funktioner. Till sist ska nämnas att tankstreck i (82)–
(84) även står för en sorts följdrelation motsvarande kolon och semikolon, eller användnings-
området tankstreck vid vidareutveckling. Rubrikerna (86) och (87) från Expressen respektive 
Sportexpressen innebär en annan utelämning, som förekommit i huvudstudien.  

(86) Fares Fares kärlek – H&M-miljardärens exfru 

(87) Familjen Sylvegård – SHL:s egen dokusåpa 

Här används tankstrecket i kolonfunktion som alternativ till kopulaverb. En majoritet av 
informanterna anger just kolon som det lämpligare skiljetecknet här (några anger är som 
fritextsvar), även bland JB som annars vill undvika tecknet i rubriker, vilket tyder på att 
betydelsen är väldigt stark. Flera uppskattar skiljetecknet för att det förtydligar de namntäta 
rubrikerna, vilket jag tolkar som att det fungerar mer effektivt topikaliserande än ett verb, 
som vanligtvis skulle inleda meningens rema. Ett antal informanter skulle helst omformu-
lerat dessa rubriker, liksom flera andra i enkäten, för att det uppseendeväckande (eller det 
triviala) har hamnat på fel sida om tankstrecket, eller för att rubriken inte är intressant nog 
att ett tankstreck ska vara motiverat. Uppfattningen om tankstrecket som topikaliserande 
tecken verkar alltså väldigt stark, men det råder stor oenighet om hur det ska användas, och 
ännu större om hur information ska värderas. Informanterna har blandade åsikter om tank-
strecken i dessa rubriker, men övervägande positiva. Några informanter menar att tankstreck 
är olämpligt i (86) eftersom det hamnar så nära ett bindestreck, medan det är det bättre alter-
nativet i (87) för att två kolon inte ska stå för nära varandra. En annan frekvent konstruktion 
exemplifieras i (88) från Nyheter24 och (89) från Aftonbladet. 

(88) Jonas Sjöstedt vill att fler skolbarn ska skolka – för klimatet 

(89) Ny undersökning: Fyra av tio nobbar kött – för klimatet 

Dessa rubriker är mer typiska i förhållande till huvudstudien, och består av huvudsatser vars 
slutfältsadverbial avgränsas av tankstreck. Tankstreck vid adverbial är en av de vanligare 
användningarna för tecknet (14 % av huvudstudiens tankstreck), och i längre meningar kan 
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tänkas att tankstrecket underlättar läsningen genom att avgränsa satsled med högt eller lågt 
informationsvärde. I rubriker, som är desto kortare, får tecknet dock en annorlunda kognitiv 
och prosodisk effekt. Här är tankstreck varken betydelseskiljande eller förtydligande, vilket 
gör att det uppfattas som onödigt eller rentav missvisande. Genom att avgränsa adverbialet i 
(88) framställs förledet som en färdig huvudsats, som tekniskt sett är korrekt, men det ligger 
en viktig betydelsekomponent i efterledet, och när den särskiljs från huvudsatsen känner sig 
läsaren lurad och irriterad. Det gör åtminstone SH-informanterna: nästan alla tycker att dessa 
rubriker använder tankstreck olämpligt. En informant motiverar detta semantiskt, att bety-
delsen blir annorlunda med tankstrecket, och en annan framhåller prosodin, att det i talspråk 
inte finns en naturlig paus på tankstreckets plats. Argumentet tyder åter igen på att den pro-
sodiska funktionen är underordnad: tankstrecket förväntas användas där det redan finns en 
paus, inte för att lägga till en. Hos JB är bedömningen jämnare spridd över hela skalan: lika 
många tycker tankstrecket är föredömligt som fördömligt. De som är negativa talar än en 
gång om användningsområdet tankstreck vid oväntad information och menar att efterledet inte 
överraskar i samtidens offentliga samtal, där skolstrejk för klimatet varit ett framträdande 
ämne sedan några månader. För (89) ser spridningen i bedömning ungefär likadan ut i båda 
grupperna, som lutar åt det negativa även om JB är något mer positiva än SH. I enkätsvaren 
finns alltså indikationer på att läsare (och journalister) irriterar sig på tankstreck där mellan-
rum är ett fullgott alternativ, vilket båda grupper är överens om. 

I morgontidningarna sker en annan typ av rubriksättning med tankstreck. (90) är hämtad 
från Svenska Dagbladet och (91) från Dagens Nyheter. 

(90) Ströp sin fru – döms till 15 års fängelse 

(91) Familjen flydde från Venezuela – nu ska de utvisas från Sverige 

Dessa rubriker passar också in i huvudstudiens modell eftersom båda består av två huvud-
satser, elliptiska respektive fullständiga. Tankstreckets primära funktion här är att ange en 
implicit följdrelation mellan leden: kausal i (90) och temporal i (91). Samma funktion före-
kommer sekundärt i (82)–(84) ovan. (90) och (91) speglar materialet som helhet: av totalt 20 
rubriker som anger följdrelation är 11 elliptiska i någon utsträckning, medan övriga 9 är full-
ständiga. De flesta informanter tycker att båda rubriker har ett idealiskt tankstrecksbruk, 
men några JB-informanter menar att tankstreck inte passar i (90) eftersom det som följer inte 
är oväntat; 15 års fängelse är ett normalt straff för brottet i fråga. Tankstreck förväntas alltså 
markera både följd och oväntad information. I enkätens första del menar informanterna (lik-
som språkvården) att tankstreck gärna ska ange paus före det oväntade, men dessa meningar 
hade rimligen haft paus (eller framför allt gränston) oavsett tankstreckets närvaro, eftersom 
det finns en syntaktisk gräns där. I (90) är subjektet åter utelämnat, men referenten återfinns 
inte i förledet, utan det är verbfraserna som framhävs. Det kan uppfattas som ett olämpligt 
anonymiserande av förövaren, om än inte på den nivån att offret står i subjektsställning och 
verben passiveras. Visuellt kan tankstrecket uppfattas som en markör att (lång) tid passerar, 
eller att det sker en förflyttning från förled till efterled i antingen tid, rum eller logik. (90) 
påminner om en klickrubrik enligt Kinnerfors & Lindgrens definition (2017:20–21, jfr även 
Lundqvist 1998:181), eftersom den utelämnar viktig information. Det är dock ingen informant 
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som reagerar negativt på detta, men vissa anger att de har svårt att tolka dessa rubriker, utan 
att specificera varför. Morgontidningarnas rubriker har alltid subjekt, med ett undantag i 
bilagan DN Sthlm (”Hällde ut bensin i t-banevagn – får fängelse”). 

(92) Stora brister hos vårdcentral – 89 barn har blivit felvaccinerade 

(93) Så mycket tjänade bankerna på ditt bolån – toppen kan vara nådd 

I rubrikerna (92) och (93), från Aftonbladet respektive SvD Näringsliv, har tankstrecket exempli-
fierande respektive sammanfattande kolonfunktion, vilket liksom andra rubrikstreck kan 
uppfattas som markör för vidareutveckling. För (92) anger informanterna tankstreck som 
främsta alternativ, med kolon på andra plats. En JB-informant uppfattar kolon som för starkt: 
det skulle antyda att vårdcentralens brist är att barnen har blivit felvaccinerade, men med 
tankstreck blir den specificerande betydelsen svagare och i stället framstår felvaccineringen 
som resultatet av många brister. Tankstreck skulle alltså vara mer exemplifierande, medan 
kolon är mer specificerande, i denna funktion (jfr 5.2.1). För (93) har SH många olika åsikter 
om vilket skiljetecken som är lämpligast, med tankstreck och punkt som främsta alternativ. 
JB väljer som oftast tankstreck, men är mer kritiska till rubriken på grund av dess längd och 
dubbla vinkling. Det finns viss spridning över hela skalan, men en majoritet i båda grupper 
landar på att tankstrecket varken är lämpligt eller olämpligt, vilket kan vara ett uttryck för 
att rubriken har andra problem. De som inte ser något problem med rubriken tycker dock att 
tankstreck är ett bra sätt att få med båda satser och vinklingar i en och samma rubrik. 

7.4 Slutsatser 

I min analys uppfattar jag ett antal funktioner för rubriktankstrecken, varav några unika för 
genren, och det går också att nå övergripande insikter som huvudstudien förbiser. Använd-
ningsområdet tankstreck vid utelämning nämns i de äldre skrivreglerna, men tycks vara kraf-
tigt begränsat i huvudstudien: där kan tankstreck bara markera utelämning av konnektiver, 
vilket andra skiljetecken ju också kan. I rubriker kan tankstreck också markera utelämning 
(eller utbrytning) av subjekt eller predikat. Detta blir ett användbart grepp för att göra rubri-
kerna kortare och mer slagkraftiga, men ibland är det inte grammatiskt tydligt vad som ute-
lämnats, och olika läsare gör olika tolkningar. Ibland kan viktig information helt utelämnas 
från rubriken; ingen informant reagerade särskilt på sådan utelämning, men ett fåtal uppgav 
att de hade svårt att förstå dessa rubriker och därför var osäkra på hur de skulle svara. Mer 
konventionellt anger tankstreck vidareutvecklingar av olika slag, som förklaringar eller 
följder. De allra flesta tycker att detta är en lämplig användning, men vissa menar att tank-
streck är förbehållet oväntade utvecklingar, så det kan ändå bli fel. Överlag tycks informan-
terna föredra tankstreck som skiljetecken i rubriker, och ju mer rubrikstil, som anakoluter 
(jfr Conon 1973:142–145), desto större är preferensen för tankstreck (jfr Meyer 1987:23). För 
de andra skiljetecknen finns tydligare krav på den grammatiska kontexten, vilket gör att de 
inte lika ofta blir möjliga i de anakolutiska rubrikerna. Det betyder också att informanterna 
är mer öppna för andra skiljetecken i satsformade rubriker, och kanske är det därför de, sär-
skilt SH, är kritiska till de tankstreck som står framför slutfältsadverbial. Det motiveras dock 
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på andra sätt: SH menar att tankstreck inte ska ersätta mellanrum där det inte finns paus, 
medan JB (som är mer öppna för formen) trycker på att adverbialet måste vara oväntat för 
att tankstreck ska vara motiverat. Tankstreck används relativt ofta före adverbial i huvud-
studien, men motsvarar då snarare kommatecken. Eftersom mellanrumsfunktionen därtill är 
ovanlig i huvudstudien finns skäl att generellt avråda från tankstreck som ersätter mellan-
rum, alltså används där inget annat synligt skiljetecken är möjligt eller lämpligt. 

Tankstreckets kanske främsta funktion i rubriker är att stärka topikaliseringen. Bakgrund och 
tema placeras före strecket, och rema, själva nyheten, placeras efter. Detta är nog vad skriv-
reglerna menar med att tankstreck markerar att det följer något oväntat, en funktion som i 
min uppfattning inte är så vanlig i huvudstudien, och skrivreglerna borde ju primärt beskriva 
brödtext. Informanterna framhåller att med tankstreck går det att kasta om meningen så att 
den relevanta informationen hamnar på rätt sida strecket, vilket passar väl ihop med att 
tankstreck används vid utbrytningar och annan avvikande syntax. Subjekt utgör vanligtvis 
tema, så när en hel huvudsats är rema vill vi utelämna eller bryta ut subjektet som inte platsar 
informationsmässigt. Informanterna, och särskilt JB, är dock oense om hur tankstreck funge-
rar mer specifikt här, eller snarare hur information ska värderas och disponeras. Ska det vik-
tiga komma först för att locka till läsning, eller sist för att stärkas av tankstrecket? De flesta 
informanter tycker att tankstreck pekar framåt, så de som vill lägga viktig information tidigt 
torde bara använda tankstreck när det även kan fylla någon annan av funktionerna ovan, 
eller om efterledet dessutom är överraskande. I det senare fallet kan informanterna dock bli 
oense om vilket led som egentligen är mest anmärkningsvärt. En informant tycker att tank-
strecket förstärker åt båda håll, men då skulle ju ingen del av rubriken särskilt utmärka sig. 
Informationsvärdet bedöms säkerligen olika beroende på sammanhang och mottagare, vilket 
kan göra det svårt för mina informanter att bedöma rubrikerna, som presenteras utan kon-
text. Men det förklarar också varför rubriktankstreck ofta irriterar: läsaren värderar informa-
tionen annorlunda än rubriksättaren, och ser därför tankstrecket som överdrivande eller 
missvisande. Detta tyder åter på att tankstrecket inte i sig självt gör efterledet oväntat.  

Tankstreck kan också tillskrivas visuella och grafiska funktioner. Dess form skiljer sig väsent-
ligt från bokstäver och andra skiljetecken, vilket kan dra till sig uppmärksamhet. Mer speci-
fikt kan formen tolkas som en överstrykning av någon tänkt information i texten, med fördel 
när denna information redan dyker upp på annat håll i texten, eller en pil som pekar mot ett 
utbrutet led. Det kan också emellanåt vara en signal för att tid passerar. Dessa användnings-
områden är inte i sig huvudsakliga för tecknet, men en användning som JB-informanterna 
återkommer till är att tankstreck kan jämna ut rubrikens rader eller på annat sätt göra den 
mer grafiskt behaglig på tidningssidan eller skärmen. Denna användning kolliderar dock lätt 
med de inomspråkliga, vilket får läsare att uppfatta rubrikens tankstrecksbruk som olämpligt. 
Därtill menar flera informanter, främst JB, att andra skiljetecken än tankstreck och mellan-
rum helt enkelt inte hör hemma i rubriker, kanske till följd av en generalisering om att andra 
skiljetecken inte passar i rubrikstilens icke-satsformade makrosyntagmer. Dessa utomspråk-
liga anledningar kan tillsammans förklara varför tankstreck uppfattas som överanvänt. Sam-
tidigt tycks det inte finnas någon uttalad riktlinje som förbjuder andra skiljetecken eller 
ojämna rader; en informant beskriver det som ”våra tysta regler”. Att dessa regler skulle vara 
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norm och konvention kan också ifrågasättas, eftersom flera JB-informanter inte alls tar upp 
detta som ett problem och gärna ersätter olämpliga tankstreck med kolon, semikolon eller 
komma. Dessutom tycks bara några få SH-informanter dela åsikten. Två följdfrågor är hur 
typiska läsare skulle reagera på rubriker med andra skiljetecken, eller rubriker som är ojämna 
på tidningssidan. Är jämna rader i praktiken lika viktigt för läsare som för journalister? 

Att studera prosodi svårt på ett textmaterial, och i materialet verkar den prosodiska funk-
tionen svagare än vad skrivreglerna antyder, vilket även Meyer (1987:69–70) och Strömquist 
(1995a:195) bekräftar. Informanterna skriver att tankstreck markerar paus, men nämner 
sällan att pausen skulle vara särskilt lång: ”en mikropaus”, skriver en informant. Jag menar 
att tankstreck inte markerar paus/gränston mer än något annat skiljetecken. Tankstreck 
används ju vid grammatiska och kognitiva gränser, så även om vi förväntar oss en paus vid 
tankstreck är det inte tankstrecket som skapar pausen, lika lite som det gör att det som följer 
blir oväntat. Om tankstreck används där det inte går någon grammatisk eller kognitiv gräns 
kan det också irritera, särskilt SH-informanterna, eftersom en paus inte platsar där. Detta 
tyder på att den prosodiska funktionen i själva verket är underordnad, men samtidigt är den 
uppenbarligen viktig för hur skiljetecken tolkas, än i dag (jfr Näslund 2006:41). 

Sammanfattningsvis används tankstreck i rubriker på olika sätt, varav några inte förekom-
mer i brödtext. Liksom i huvudstudien kan dock konstateras att funktionerna förväntas sam-
spela. Det råder dock oenighet, såväl mellan läsare och journalister som inom journalistkåren, 
om i vilken mån de samspelar, när tankstreck är motiverat och hur det ska tolkas. Här skulle 
en språkvårdsinsats kunna enhetliggöra bruket, men att ta fram konkreta riktlinjer kan bli 
svårt eftersom det inte finns någon tydlig majoritet att basera en sådan rekommendation på. 
Å andra sidan verkar det finnas en stor enighet bland informanterna om hur ett givet tank-
streck faktiskt ska tolkas, så möjligheten är ändå god att uttalade skrivregler skulle kunna 
ensa bruket och minska irritationen. En mer springande fråga är den om hur information ska 
värderas, för här verkar informanterna faktiskt göra väldigt olika tolkningar. I nästa kapitel 
diskuterar jag resultaten från huvudstudien och delstudien, och försöker nå generella slut-
satser om tankstreck och interpunktion i kodifierad och faktisk norm. 

8 Diskussion 

I detta avslutande kapitel diskuterar jag huvud- och delstudiens resultat utifrån mina fråge-
ställningar, presenterar ett förslag på en ny rekommendation, reflekterar över min metod 
och ger förslag på framtida studier. De frågor jag ställde i inledningen lyder: 

• Med vilka funktioner används tankstreck i nutida svensk sakprosa? 
• Hur förhåller sig bruket av tankstreck till andra skiljetecken? 
• Hur förhåller sig den kodifierade normen för tankstreck till den faktiska? 
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Ett kortfattat svar är att tankstreck används med funktioner som är direkt jämförbara med 
de andra skiljetecknen, och detta är mycket otydligt i skrivreglerna. 

8.1 Resultatdiskussion 

Resultatet av huvudstudien tyder på att språkvårdens kodifierade norm inte är direkt felaktig 
i förhållande till bruket, men den är otydlig, missvisande och i behov av omstrukturering. 
Språkvården saknar ett utpräglat flerfunktionellt perspektiv, och olika källor tillskriver tank-
strecket olika funktioner. Å andra sidan tyder denna studie på att tankstreck är ett spretigt 
tecken med många olika användningsområden. En följdfråga blir alltså: Hur kan tankstreck 
beskrivas utan att upprepa beskrivningen för andra skiljetecken? Eller: Om tankstreck bara 
fungerar som andra skiljetecken, varför använda det över huvud taget? 

Enligt språkvården finns tre tillfällen när tankstreck är särskilt motiverat: 1) när det efter-
ställda eller inskjutna ledet bär på oväntad, motsättande eller på annat vis anmärkningsvärd 
information; 2) när det efterställda ledet har en syntaktisk form som är oväntad eller inte 
passar in i den grammatiska kontexten, eller 3) när meningen redan innehåller flera skilje-
tecken eller konjunktioner och ett annat behövs för att tydliggöra strukturen. Detta kan 
utökas av delstudiens resultat, som tyder på att tankstreck, åtminstone i rubriker, också kan 
användas 4) när det finns ett behov av att topikalisera led eller tydliggöra topikaliseringen i 
meningen; 5) när meningen är anakolutisk eller inte huvudsatsformad samt 6) när texten 
måste jämnas ut grafiskt. I stora delar av de undersökta meningarna föreligger dock ingen av 
dessa omständigheter, varför bruket av tankstreck måste ges en annan förklaring. Tänkbart 
är att skribenten bara är osäker på vilket skiljetecken som är lämpligt och därför vänder sig 
till tankstrecket, som ju ”inte kan användas fel” enligt Truss & Halldinger (2005:146). 

Även om detta ofta är sannolikt vill jag lägga fram en annan tes: Tankstreck används som en 
överordnad gränsdragning, inte för att dela upp en text eller ett stycke i två delar, utan för 
att markera att kontrasten mellan för- och efterled är större än mellan andra skiljeteckens-
avgränsade led i stycket eller texten. Detta motsvarar alltså det handböckerna anger om att 
tankstreck kan ersätta skiljetecken som redan används flera gånger i meningen, fast ur ett 
större perspektiv. Tesen är svår att bekräfta i ett material uppdelat på just meningar, men får 
stöd av statistiken: även om varje tankstreck inte är helt motiverat på meningsnivå förekom-
mer ju bara dryga 45 000 tankstreck med skiljeteckensfunktion i Språkbankens morgontid-
ningsmaterial på närmare 1,25 miljoner grafiska meningar. Det innebär att en halvsidestext 
på uppskattningsvis 30–40 meningar i snitt innehåller ett tankstreck eller tankstreckspar.35 
Utifrån de siffrorna är tecknet inte överanvänt, åtminstone i morgontidningarnas brödtext. 

                                                        
35 I det filtrerade materialet förekommer 45 407 tankstreck. Enligt resultatet fungerar 30 % som parentes och 
är alltså dubblerade; dubbletterna borträknade kvarstår 34 928 tankstreck. Korpusen består av 22 607 497 
tokens, varav 20 034 110 grafiska ord, fördelade på 1 249 754 grafiska meningar. Detta ger en frekvens på 
cirka 1,74 tankstreck per 1 000 ord, eller 27,95 per 1 000 meningar, exklusive replikstreck, relationsstreck och 
parentetiska dubbleringar. Annorlunda uttryckt förekommer tankstreck med skiljeteckensfunktion i cirka 1 
mening på 36. 
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En utgångspunkt för studien har varit just att tankstreck skulle vara överanvänt, och i 
rubriker ser det lite annorlunda ut än i huvudstudiens brödtextmaterial. Var tolfte morgon-
tidningsrubrik har tankstreck, vilket helt enkelt kan vara ett resultat av att tankstreck ofta är 
det lämpligaste tecknet i rubrikstilen (jfr Conon 1973, Lundqvist 1998). I kvällstidningarnas 
rubriker är tankstreck tre gånger vanligare än i morgontidningarna, vilket i jämförelse kan 
verka som överanvändning. Det kan också vara en fingervisning om att tecknet är vanligare 
även i deras brödtext, som jag inte har studerat. Westman (1974) undersöker frekvensen hos 
olika text- och språkelement i bruksprosa, och finner att det i tidningstext förekommer 8,32 
tankstreck per 1 000 ord (1974:66). I mitt material är motsvarande siffra, inklusive replik- och 
relationsstreck, 6,91 tankstreck per 1 000 ord, vilket vid första anblick tyder på att det totala 
bruket av tankstreck faktiskt har minskat på fyrtiofem år. Materialen är dock inte parallella, 
utan Westman har även inkluderat kvällstidningarna (a.a. 14) medan jag har förlitat mig på 
Språkbankens morgontidningskorpus. Utifrån min studie går det därmed inte att uttala sig 
om hur bruket har förändrats över tid. 

8.2 Den faktiska normen 

Nedan redogör jag för hur tankstreck faktiskt används, sammanfattat under dess fyra över-
gripande funktioner. Funktionerna är ordnade efter hur mycket utrymme de fått i mina båda 
studier. Jag har alltså studerat de grammatiska och semantiska funktionerna mer än de kogni-
tiva och prosodiska, vilka det finns goda skäl att undersöka närmare i framtiden. 

• Grammatisk: Tankstreck avgränsar syntaktiskt optionella eller avvikande led. Detta kan 
gälla bland annat sidoordningar, inskott och utbrytningar, samt adverbial, annex och 
andra konstruktioner som utvidgar den fullständiga satsen. Tankstreck avgränsar dessa 
led från kompletta huvudsatser, men kan också användas i meningar som inte är huvud-
satsformade, där andra skiljetecken mer sällan passar. Tankstreck kan också bidra till att 
syntaktiskt överordna båda leden som helhet gentemot deras konstituenter, när det redan 
finns många andra konnektiver eller skiljetecken i meningen. 

• Semantisk: Tankstreck anger att det avgränsade ledet vidareutvecklar innebörden i hela 
eller en del av meningens matris. Tankstrecket kan avgränsa tillägg, specificeringar, för-
klaringar med mera. 

• Kognitiv: Tankstreck utmärker skillnader i informationstyngd, genom att avgränsa led 
som har högre eller lägre informationsvärde i förhållande till matrissatsen. Det kan fun-
gera topikaliserande och framhäva gränsen mellan tema och rema i rubriker som inte är 
satsformade, eller rentav bryta ut och spetsställa meningens tema. Det kan också ange en 
gränsdragning som är överordnad andra gränsdragningar i texten. 

• Prosodisk: Tankstreck framhäver gränston och eventuellt paus vid grammatiska gränser. 

En punktuppställning som denna är som sagt inte önskvärd i skrivreglerna. Här framstår 
tankstreckets funktioner som oberoende av varandra, men de samspelar naturligtvis. Detta 
blir desto tydligare när vi uppmärksammar funktionernas stora likhet, som kan betraktas 
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som tankstreckets övergripande, kommunikativa funktion, som Strömquist kallar den (se 
avsnitt 3.4). Jag uppfattar detta som att tankstreck markerar kontrast mellan de avgränsade 
leden, sett till såväl sats- och informationsstruktur som betydelserelationer och i någon mån 
också frasering. Att säga att tankstreck kontrasterar är för diffust för skrivreglerna, men de 
användningsområden som jag ställt upp i avsnitt 3.3 kan förstås utifrån och anknytas till 
denna kommunikativa funktion och dess fyra underfunktioner: 

• Tankstreck vid oväntad information: Tankstrecket kontrasterar den bekanta informationen 
mot den nya och stärker därmed meningens tema–rema-struktur; det markerar en kog-
nitiv överordning hos det avgränsade ledet, som inte alltid behöver vara oväntat. 

• Tankstreck vid avvikande syntax: Tankstrecket kontrasterar den förväntade syntaxen mot en 
avvikande, och markerar en grammatisk underordning av det avgränsade ledet. Detta kan 
betraktas som en grammatisk motsvarighet till tankstreck vid oväntad information. 

• Tankstreck vid vidareutveckling: Tankstrecket kontrasterar de semantiska leden mot var-
andra och markerar en semantisk överordning av det avgränsade ledet. Vidareutveck-
lingar innefattar olika semantiska relationer, som förklaringar och specificeringar. 

• Tankstreck vid tillägg: Tankstrecket kontrasterar ledens relevans för sammanhanget och 
markerar att det avgränsade ledet är semantiskt och kognitivt underordnat. 

• Tankstreck vid emfas: Tankstrecket kontrasterar ledens informationsvärde och markerar en 
kognitiv och prosodisk överordning av det avgränsade ledet. 

• Tankstreck vid utelämning: Tankstrecket markerar utelämning eller utbrytning av verb eller 
subjekt i rubriker, vilket tjänar till att kontrastera tema och rema. 

Utifrån studiens resultat och min nya förståelse för tankstreck har jag strukit fyra använd-
ningsområden. Tankstreck vid inskott har strukits eftersom inskotten i allmänhet alltid kan 
betraktas som tankstreck vid tillägg (jfr även Strömquist 2011:157), och rimligtvis alltid avbry-
ter det förväntade satsmönstret som tankstreck vid avvikande syntax. Tankstreck vid samman-
fattning har slagits samman med tankstreck vid vidareutveckling av samma skäl: en sammanfatt-
ning kan vidareutveckla och vice versa. Jag uppfattar att tankstreck inte behöver ange paus 
rent prosodiskt, så jag inlemmar tankstreck vid paus i tankstreck vid emfas, som jag nu betraktar 
som primärt snarare än sekundärt kognitiv. Eftersom jag av tekniska skäl bara kunnat titta 
på hela meningar kan jag inte heller uttala mig om huruvida tankstreck vid delstycke fort-
farande används, varför jag utelämnar det användningsområdet. 

Ett syfte med denna studie har varit att identifiera med vilka funktioner tankstreck används. 
Jag har delvis utgått från tankstreckets kodifierade användningsområden för att uppnå detta, 
men har inte strävat efter att formulera nya användningsområden. Den lista jag tagit fram 
ovan ska alltså ses som ett sätt att utifrån resultatet av denna studie förstå språkvårdens 
rekommendationer, såväl nu som förr. Listan ska inte i första hand ses som ett resultat av 
min studie eller en fullständig förteckning över hur tankstreckets funktioner kan realiseras i 
text. Tvärtom finns det goda skäl att utforska tankstreckets praktiska användningsområden 
närmare i framtida studier. 
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8.3 Den kodifierade normen 

Hur förhåller sig då den faktiska normen till den kodifierade? Bruket kan uppenbarligen 
knytas till de användningsområden som framställs i den språkvårdande litteraturen, men det 
finns samtidigt tydliga skillnader. Språkvården antyder att tankstreck kan placeras i princip 
var som helst i en mening, men denna studie visar att det finns tydliga grammatiska begräns-
ningar i praktiken.36 Tankstreck avgränsar nästan aldrig ett obligatoriskt led från en mening, 
och även vid optionella led som adverbial, där tankstreck förekommer i 14 % av fallen, tycks 
finnas ytterligare begränsningar på hur det kan användas. Även om vi i talet kan göra paus 
när som helst verkar tankstreck inte kunna användas lika fritt, utan liksom andra skiljetecken 
används det där det redan finns en paus av grammatiska skäl. Mycket tyder på att den proso-
diska funktionen hos interpunktion är underordnad i dag, så även om tankstreck kan markera 
prosodi är det inte dess primära funktion. Ända sedan början har språkvården menat att 
tankstreck står framför något oväntat (Broocman 1813:62), men dagens användning verkar 
bredare än så. Tankstreck framhäver skillnader i informationsvärde mer generellt, så rekom-
mendationen är i det här fallet allt för specifik.37 Det kan jämföras med utropstecken: i Meyers 
amerikanska korpus används det nästan aldrig prototypiskt vid faktiska utrop, utan oftast för 
att ge emfas åt deklarativa satser (1987:20), vilket i min uppfattning också gäller svenska 
utropstecken. Kanske har den emfatiska användningen hos dessa emotionella skiljetecken, 
som Meyer kallar dem (1987:22, 97, 107), förskjutits sedan skrivreglerna stabiliserades? 

I och med att det flerfunktionella perspektivet saknas i rekommendationerna, saknas även 
tydliggörandet att olika funktioner och användningsområden samspelar med varandra. Det 
att markera oväntad information är inte väsensskilt från det att lägga till en sammanfattning 
av föregående led, fast det kan lätt framstå så i Svenska skrivregler (Karlsson 2017:214). Ström-
quist (2011:158) kommer in på samspel när hon nämner att tankstreck särskilt kan framhäva 
en överraskande motsättning38, men en fullständig lista över alla möjliga sådana samspel 
skulle bli extremt lång. Rekommendationerna bör alltså inte stapla upp funktionerna i en 
separerande punktlista som jag gör i 8.2, utan inkorporera alla samtidigt. På sin höjd slår 
språkvården ihop två av funktionerna: i Svenska skrivregler heter det att tankstreck anger paus 
före något oväntat. Här gäller den prosodiska och den kognitiva funktionen samtidigt, och 
senare berörs den grammatiska och den semantiska. Klivet för att slå ihop alla fyra är inte 
stort, men det kanske är desto svårare att i första hand fokusera på generella funktioner 
i stället för specifika användningsområden, som skrivreglerna gör i dag. 

                                                        
36 Språkrådets första exempelmeningar för tankstreck är ”Ett febrilt sysslande med – ingenting alls” och ”Han 
önskade sig en moped och fick – en ryggsäck” (Karlsson 2017:214). Meningarna är gamla; den första har ned-
ärvts från Skrivregler (Nämnden för svensk språkvård 1952:12), med enda förändringen att meningslöst bytts 
mot febrilt. Att tankstreck avgränsar grammatiska enheter från hela huvudsatser torde också innebära att 
det används mellan kompletta fraser i icke-satsformade meningar. Språkrådets meningar är alltså inte repre-
sentativa för bruket, men blir det om tankstrecket placeras framför prepositionsfrasen respektive den ellip-
tiska satsen: Ett febrilt sysslande – med ingenting alls och Han önskade sig en moped – och fick en ryggsäck. 
37 Skrivreglerna anger visserligen bara att tankstreck kan stå framför något oväntat, men om (och eftersom!) 
det lika gärna kan stå framför något icke-oväntat ter sig rekommendationen plötsligt meningslös. 
38 Detta får för övrigt stöd i min studie, som visar att 7 % av alla tankstreck används i adversativa relationer 
(kapitel 6). Dessutom innefattar flera additiva relationer en indirekt motsättning (jfr 5.2.2). 
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Tankstreckets, och andra skiljeteckens, funktioner bör alltså redovisas gemensamt. Däremot 
menar jag att användningsområdena bör hållas tydligt åtskilda, för överskådlighets skull, lik-
som i äldre skrivreglers punktlistor. Eftersom varje användningsområde utnyttjar alla funk-
tioner i någon mån kan dessa också redovisas gemensamt under varje användningsområde. 
Nästa svårighet skulle kunna varit att ta fram de mest relevanta användningsområdena, för 
visst finns skäl att lämna mer perifera användningsområden utanför språkråden så dessa blir 
mer tillgängliga och allmängiltiga (jfr Dahl 2015:25). Men om något är problemet snarare det 
motsatta: att hitta tillräckligt många användningsområden. I alla fall om vi följer exemplet 
komma, som i Svenska skrivregler avhandlas i tolv underavsnitt: tankstreck får fem, och endast 
ett gäller dess skiljeteckensfunktioner. För komma nämns även så specifika användnings-
områden som Vid dels, dels och Vid ju, än och ömsom i varsitt underavsnitt (2017:25–26), så det 
torde inte vara mycket begärt att utöka redogörelserna för de andra tecknen, när forsknings-
läget tillåter. I ett nästa steg skulle skrivreglerna behöva omstruktureras i grunden, eller 
åtminstone kompletteras med ett annorlunda upplägg. Liksom Meyer (1987:112) och Dahl 
(2015:217–218) menar jag att en mer syftesenlig framställning utgår från skrivprocessen 
snarare än skiljetecknen i sig: det är mer pedagogiskt att lägga fram ett textsammanhang och 
ge förslag på vilka tecken som passar i det (och vilken skillnad olika tecken får), än att lägga 
fram ett tecken och ge exempel på i vilka sammanhang det passar. Sådana framställningar 
finns redan som egna avsnitt i Svenska skrivregler (Karlsson 2017:192–193) och Skiljeteckens-
boken (Strömquist 2019:95–104), men de är korta och behandlar bara ett fåtal användnings-
områden, som val av tecken kring inskott. I idealfallet skulle detta upplägg vara standarden 
för skiljetecken i språkvården; förutom att vara mer lättbegripligt menar jag att utformnin-
gen skulle kunna bidra till att göra skrivreglerna mer deskriptiva. 

Det kan finnas skäl att behålla det traditionella upplägget parallellt, men även här finns 
utrymme för förbättring. Som skrivreglerna är utformade i dag inleds varje avsnitt med en 
sammanfattande översikt av skiljetecknet i fråga. Denna följs av underavsnitt som berör teck-
nets användningsområden i skiljeteckens- och specialfunktion. En övergripande beskrivning 
av tecknets fyra funktioner hör alltså hemma i den inledande översikten, och detta kan där-
efter specificeras i detalj under delavsnitten för de olika användningsområdena. Så här börjar 
Svenska skrivreglers avsnitt om komma: 

Kommatering ska underlätta läsningen. Det innebär att komma sätts mellan menings-
led som är förhållandevis självständiga, medan led som hör nära ihop inte skiljs åt med 
komma. (Karlsson 2017:200.) 

Utdraget sammanfattar de åtta sidor med detaljerade användningsområden som följer. För 
den som bara vill ha överblicken räcker det att läsa inledningen, och den som vill ha ingående 
detaljer om hur funktionerna realiseras i användning behöver bara bläddra framåt. Samma 
sak borde gälla tankstrecket och de övriga skiljetecknen; tankstrecksavsnittet inleds i dag 
med en jämförelse mellan tankstreck och bindestreck, och en upplysning om hur tankstreck 
kan produceras på ett vanligt tangentbord. Nedan ger jag mitt förslag på en övergripande 
beskrivning av tankstreckets funktioner och exempel på användningsområden. Framställ-
ningar som utgår från skrivprocessen eller det textuella och språkliga sammanhanget lämnar 
jag åt andra studier. 
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Tankstreck är ett skiljetecken som framhäver en kontrast mellan det som kommer före och efter. I 
löpande text används tankstreck vanligtvis för att avgränsa något som bygger ut eller bryter av en 
fullständig mening. Tankstreck kan lägga till något i slutet eller början av meningen, eller skjuta in 
något mitt i, och då står inskottet mellan två tankstreck. Principen är att det som tankstrecket avgrän-
sar kan lyftas bort utan att meningen blir ogrammatisk. 

Liksom andra skiljetecken markerar tankstreck också en vidareutveckling av något slag, som en följd, 
förklaring, specificering eller sammanfattning. Oftast går det lika bra att använda komma, semikolon, 
kolon eller parentes i stället, så tankstreck används när det finns behov av ett särskiljande tecken. Det 
kan till exempel markera en större kontrast eller gräns än andra skiljetecken i samma text, vilket är 
särskilt användbart för att förtydliga meningar som redan innehåller många andra skiljetecken. 

I tidningsrubriker används tankstreck särskilt för att flytta fram artikelns huvudtema och bakgrund, 
och avgränsa dem från en oväntad förveckling, det vill säga det som utgör själva nyheten. Men tänk på 
att läsare kan ha olika uppfattning om vad som är oväntat i ett sammanhang, och att ett tankstreck 
före något förväntat ofta blir irriterande. 

Eftersom tankstreck dessutom ersätter skiljetecken som betyder olika saker bör det användas sparsamt, 
så att texten inte blir svårtydd. Tankstreckets funktion att göra texten tydligare eller framhäva något 
bygger på att det används sällan. 

8.4 Studiens validitet 

De få tidigare interpunktionsstudier som finns anlägger sällan ett flerfunktionellt perspektiv 
på skiljetecknen. Därför har jag för min huvudstudie utformat en oprövad analysmodell. Till 
skillnad från rent kvalitativa studier som Dahl 2015 måste jag ofta förenkla ett givet tank-
strecks effekter och bortse från dess kognitiva och prosodiska funktioner för att placera in 
det som en datapunkt i den tvådimensionella modellen, och mina resultat blir inte nödvän-
digtvis jämförbara med tidigare forskning. Därför har jag också kompletterat med en kvalita-
tiv delstudie vars resultat, tillsammans med slutsatserna jag drar utifrån de kvantitativa 
resultaten, i högre grad kan jämföras med tidigare beskrivningar och rekommendationer om 
tankstrecksbruket. Jag ser denna modell som ett steg mot ett mer vetenskapligt sätt att fler-
funktionellt studera skiljeteckensbruk i språkvårdande syfte. 

Det faktum att jag utgår från de andra skiljetecknens funktioner kan förstås ifrågasättas. Jag 
har visat att forskningen om interpunktion är begränsad, och att jag sedan bygger min modell 
på ett material som i stort sett inte existerar är förstås inte oproblematiskt. Det hade alltså 
funnits anledning att först undersöka de andra tecknen för att lägga en stabilare grund för 
en studie på tankstreck, inte tvärtom. Jag betraktar dock tankstreck som ett motiverat studie-
objekt just av den anledningen att det kräver en översikt av andra skiljetecken. En studie om 
kolon skulle inte kunna säga lika mycket om interpunktion generellt, och studien av tank-
streck understryker också behovet av fortsatta studier. 
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Min utgångspunkt i de andra skiljetecknen innebär att även resultatet kan ifrågasättas. Har 
jag läst in semantiska relationer som inte finns i texten bara för att jag utgår från att det finns 
en likhet med andra skiljetecken? Jag betraktar texter som dialogiska, och betydelsen blir till 
i läsögonblicket i och med läsarens tolkning. Detta inkluderar rimligen uttolkningen av gram-
matiska och semantiska relationer, och faktorer som skribentens avsikt menar jag alltså är 
mindre relevanta för att förstå interpunktionen. I och med att analysmodellen ändå ger så 
tydliga resultat menar jag att utgångspunkten är oproblematisk. Problemet blir i stället att 
som forskare göra sina subjektiva tolkningar allmängiltiga och generaliserbara, för rimligtvis 
har en text lika många tolkningar som uttolkare, alltså läsare. Av den anledningen har jag i 
min delstudie genomfört en enkätundersökning för att komplettera tolkningen med fler 
röster, inklusive avsändarens. Det är särskilt viktigt för en analys som involverar de kognitiva 
och prosodiska funktionerna, som är så pass subjektiva. Min uppfattning är att delstudiens 
resultat i stor utsträckning är giltiga även för huvudstudien, även om det finns vissa påtagliga 
skillnader mellan materialen. 

Även om huvudstudien bygger på förhållandevis konkreta kategorier som syntaktisk form 
och semantisk relation så krävs alltid att forskaren gör en egen tolkning och bedömning av 
materialet, och även om delstudien involverar flera andra röster måste forskaren alltid välja 
ut några som blir mer framträdande i analysen. Detta är en av många anledningar till att jag 
eftersträvat en genomskinlig forskningsprocess, utan att för den skull redogöra min analys 
av varje enskilt tankstreck i materialen. Jag har beskrivit hur jag bemött de större svårighe-
terna i huvudstudien och redogjort för även de avvikande åsikterna i delstudien. Den mänsk-
liga faktorn spelar dock alltid in; jag kan i ett givet tillfälle ha gjort en feltolkning av ett 
tankstreck eller ett informantsvar. Därför har jag också samlat in ett någorlunda omfattande 
textmaterial och hämtat röster med olika perspektiv, för ett mer rättvisande resultat med 
minimal påverkan från eventuella fel. 

8.5 Framtida studier 

Studien öppnar för många möjliga fortsättningsstudier inom interpunktion i allmänhet och 
tankstreck i synnerhet. Här ger jag några förslag på ämnen och perspektiv som kan komplet-
tera denna studie ur språkvårdsperspektiv. 

I och med att tankstreck bara används några få gånger per text finns behov av en studie om 
hur tankstreck fungerar på styckes- och textnivå, snarare än sats- och meningsnivå. Används 
det till exempel oftare i slutet av stycken och texter, och vad har det för effekt på informa-
tionsstrukturen? Hur ofta kan tankstrecket betraktas som överordnat även stora skiljetecken 
som punkt och stycketecken? Det vill säga: hur ofta knyter tankstrecksledet an till hela övriga 
stycket eller texten, och inte bara till närmaste sats eller satsled? En sådan studie kan också 
behandla tankstreck mellan meningar: Används tankstreck vid delstycke fortfarande? 

Den prosodiska funktionen hos tankstreck verkar vara mycket svag, och underordnad kogni-
tiva och grammatiska omständigheter, men detta kan se annorlunda ut i texter som inte är 
renodlat skriftspråkliga. Hur realiseras tankstreck, och andra skiljetecken, prosodiskt i texter 
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som ska läsas upp? Och i en blickspårningsstudie skulle textens rytm, om det kan kallas så, 
kunna mätas i ögonrörelser. Stannar läsningen upp vid skiljetecken, och dröjer blicken kvar 
extra länge vid tankstreck? Jag betraktar de grafiska och visuella funktionerna som sekun-
dära, men delstudien visar att särskilt den grafiska funktionen kan vara viktig, åtminstone ur 
ett avsändarperspektiv. Hur reagerar läsare på en rubrik som inte är grafiskt tillrättalagd av 
tankstreck, jämfört med en text som är det? Hur accepterade är andra skiljetecken än tank-
streck i tidningsrubriker? Vad är viktigast för läsaren: att tankstreck följer språkreglerna 
eller att det jämnar ut raderna? Svaren på dessa frågor kan ge argument för eller mot använd-
ningen av tankstreck som inte följer de språkliga normerna. För övrigt pekar delstudien mot 
att det inte nödvändigtvis är tankstrecken som irriterar i tidningsrubriker, utan att informa-
tion värderas på olika sätt. Det finns alltså goda skäl att studera informationsstruktur och 
informationsvärdering i tidningsrubriker och nyhetsgenren i stort, studier som kan bidra till 
mer friktionsfri nyhetsrapportering. 

För att studera tankstreckets grammatiska funktion har jag fokuserat på formen hos de gra-
fiska delmeningar som tankstreck avgränsar. Här har jag samräknat elliptiska huvudsatser 
med fullständiga, men eftersom tankstreck används vid avvikande syntax är det möjligt att 
det används särskilt ofta vid elliptiska satser, något som denna studie inte kan bekräfta. Att 
den grammatiska dimensionen av modellen är baserad på form och funktion ger en tillräcklig 
bild av de flesta meningar, dock inte av inskotts position i meningen. En studie på inskott 
skulle kunna granska dessas position kvantitativt, och omfatta såväl inskott som markeras av 
tankstreck som av komma och parentes. Vidare är inskott en av de vanligaste användnin-
garna för tankstreck, liksom (fullständiga och elliptiska) huvudsatser, appositioner och 
adverbial, men hur stor andel av sådana konstruktioner utformas med tankstreck? Och tvärt-
om: en mycket liten andel av tankstrecken används vid, säg, konklusiva samordningar, men 
vilken andel av konklusivt samordnade satser tar tankstreck? Enligt SAG (4:943) är konklusiv 
samordning ovanlig i skriftspråket, så det faktum att sådana konstruktioner ger litet utslag i 
en studie på tankstreck betyder inte nödvändigtvis att motsatsen skulle gälla. Kanske tank-
streck är ett vanligt tecken, rentav det enda korrekta, i vissa ovanliga konstruktioner? En 
studie på detta skulle kunna visa att tankstreck i vissa konstruktioner inte är utbytbart mot 
andra skiljetecken, liksom i vissa rubriker. 

Huvudstudien har sökt ge en generell bild av tankstreckets kommunikativa funktion, för att 
komma fram till en övergripande rekommendation om dess bruk. Detta kompletteras med en 
delstudie på tidningsrubriker, men det finns utrymme för att gå in på djupet och identifiera 
andra, mer specifika användningsområden. Används tankstreck på sätt som inte bekvämt 
platsar i något av de användningsområden som språkvården redan nämner, eller har något 
användningsområde så disparata instanser av tankstreck att det behöver omdefinieras eller 
delas? Särskilt genrespecifika studier kan bidra till förståelsen för skiljeteckensbruket: mate-
rialet tyder på att det finns anledning att studera sportjournalistiken i synnerhet, och ur ett 
språkvårdsperspektiv är myndighetstexter särskilt intressanta studieföremål. 

I huvudstudien används tankstreck med något lägre frekvens än hos Westman 1974, som dock 
har ett annat material. En diakron studie på tankstreckets användning kan bekräfta eller 
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motbevisa föreställningen att tankstreck används mer i dag, och överlag visa hur skiljetec-
kensbruket förändrats med tekniken, skrivpraktikerna och inte minst med språkvårdens 
rekommendationer. Detta kan studeras såväl kvantitativt som kvalitativt: Hur vanligt är 
tankstreck och vilka användningsområden får det? Materialet till en sådan studie skulle med 
fördel omfatta och delas in i kvälls-, morgon- och webbtidningar, brödtext, ingresser och 
rubriker samt skiljeteckensfunktion och specialfunktion, där sistnämnda indelningen också 
kan säga något om hur tidningarnas anföringspraxis har förändrats. 

Jag vill också öppna för forskning på de andra skiljetecknen i svenska språket. Många av 
frågorna ovan kan tillämpas även på dem, och jag hoppas att denna studie bidragit med 
kunskap som kan användas och vidareutvecklas för att studera hur andra skiljetecken faktiskt 
realiserar de fyra funktionerna. Sett ur ett ännu något vidare perspektiv har denna studie 
visat att vissa skrivregler är föråldrade, så det kan finnas skäl att ifrågasätta även andra regler 
än de för skiljetecknen. Språkvård som forskningsämne har ofta hamnat i skymundan i den 
moderna språkvetenskapen, och det finns mycket att göra i området. 

8.6 Avslutning 

För några år sedan fick jag ett brev med frågan ”Hur långt är ett tankstreck? Hur lång tid 
behöver eftertanken?” Att besvara frågan visade sig svårt, för jag fann ingen forskning på 
tankstreck att hänvisa till, och mitt svar39 kom mest att handla om annat. Men frågan om vad 
tankstreck egentligen innebär, eller hur det egentligen används, stannade kvar hos mig, och 
det skulle ta min egen eftertanke tre och ett halvt år att komma fram till den källa jag sökte 
då, i form av denna studie. Jag skrev den med det outtalade målet att aldrig själv använda 
tankstreck, som för att se om tankstreck verkligen bara ersätter och kan ersättas av andra 
skiljetecken. På sätt och vis är texten i sig alltså ett försök att korroborera mina resultat. Men 
att ett redskap i den språkliga repertoaren är undgängligt betyder naturligtvis inte att det är 
onödigt. Ernest Vincent Wrights roman Gadsby (1939) är känd för att aldrig använda boksta-
ven e, men ingen skulle påstå att e är överanvänt, trots att det är den vanligaste bokstaven i 
svenska språket (Nationalencyklopedin u.å.). Visst har det varit möjligt att skriva utan tank-
streck; oftast har det inte ens varit ett problem, men ibland har jag saknat uttrycksmöjlig-
heten. Kanske har texten stundtals blivit svårare att läsa utan tankstreck som strukturerar, 
och för det ber jag läsaren om ursäkt. 

Strömquist (1995b:22) menar att vi måste ta vara på våra skiljetecken, för vi har så få, och att 
förlora ett är att förlora en stor del av vår paralingvistiska uttrycksförmåga i skrift. Med 
denna studie vill jag ta vara på såväl tankstreck som all annan interpunktion, och jag hoppas 
att jag har fått upp läsarens ögon för det egna skiljeteckensbruket, för skrivreglernas behov 
av upprustning och, inte minst, för interpunktionen som vidöppet forskningsfält. Vi har haft 
tvåhundra år på oss att begrunda, tveka inför och älta interpunktionen och skrivreglerna: 
hur lång tid behöver eftertanken egentligen? 

                                                        
39 https://språkkrönikan.se/2016/03/13/tankstrecket-ar-det-utdoende-pa-tva-satt/ 

https://språkkrönikan.se/2016/03/13/tankstrecket-ar-det-utdoende-pa-tva-satt/
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Bilaga: Enkät 

Enkäten i delstudien gjordes med onlinetjänsten Google Formulär (docs.google.com/forms). 
Enkäten har 23 sidor, vars utformning har återgetts nedan. Nedan visas sidorna 1, 2, 3 och 23, 
avgränsade med dubbla helradsstreck. Sidorna 3–22 är identiska, sånär som på rubriken, och 
därtill är alternativordningen i frågan Vilket skiljetecken skulle du använt? randomiserad för 
varje sida. Rubrikerna i enkäten listas i slutet av denna bilaga. Rubrikerna har presenterats i 
samma ordning för alla informanter, eftersom det inte går att randomisera ordningen på 
sidor i Google Formulär. Enkätens titel, Tankstreck i rubriker, visas överst på varje sida, men 
återges här bara på första sidan. I enkäten innebär cirklar att endast ett alternativ kan väljas, 
kvadrater att valfritt antal alternativ kan väljas och streckade rader att fritextsvar kan anges. 
Ingen fråga har varit obligatorisk. Relevanta resultat av enkäten redovisas i kapitel 7. 

 

Tankstreck i rubriker 

Det här är en undersökning om hur du uppfattar användningen av skiljetecknet tankstreck i olika 

tidningsrubriker. Enkätundersökningen är en del av en större studie om tankstreck och 

språkriktighet som genomförs vid Uppsala universitet. Först kommer några generella frågor om 

tankstreck. 

Tankstreck är ett långt streck mitt på raden – så här 

På vilket sätt använder du tankstreck när du skriver? 

Ditt svar  

På vilket sätt tycker du att tankstreck används i tidningsrubriker? 

Ditt svar  

Skulle du kunna förklara hur tankstreck ska användas, för någon som inte 

vet? 

○ Ja 

○ Nej 

○ Kanske/osäker 

○ Övrigt:   

 

https://docs.google.com/forms
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Du kan hitta rubrikerna – här uppe 

Nu kommer du att få läsa 20 tankstrecksrubriker som är hämtade från tidningarna Aftonbladet, 

Expressen, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Nyheter24. Rubrikerna visas i färgremsan 

upptill på sidan. 

För varje rubrik får du ange hur bra du tycker att tankstrecket passar och vilka andra skiljetecken 

som skulle passa. Därefter kan du om du vill motivera dina svar och fritt skriva vad du tycker och 

tänker om tankstrecket i just den rubriken: Vad fyller det för funktion? Gör det rubriken mer 

engagerande, förvirrande, lättläst, komisk …? 

Du får ta den tid du behöver, men i princip behöver du inte lägga mer än en minut på varje rubrik. 

 

Stora brister hos vårdcentral – 89 barn har blivit felvaccinerade 

Hur lämpligt är det att använda tankstreck så här? 

 1 2 3 4 5 

Mindre lämpligt ○ ○ ○ ○ ○ Mycket lämpligt 

Vilket skiljetecken skulle du använt? 
Välj alla alternativ som du tycker passar. 

☐ Punkt (.) 

☐ Kolon (:) 

☐ Semikolon (;) 

☐ Komma (,) 

☐ Tankstreck (–) 

☐ Mellanrum ( ) 

☐ Övrigt:   

Motivering eller andra tankar om rubriken och tankstrecket: 

Ditt svar  

 

Avslutning – tack för dina svar 

Har du några andra kommentarer om tankstreck i rubriker eller om den 

här enkäten? 

Ditt svar  
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Nedan följer rubrikerna i den ordning de förekommer i enkäten. Rubrikernas källa visas inte 
i enkäten. 

(1) Stora brister hos vårdcentral – 89 barn har blivit felvaccinerade (Aftonbladet) 

(2) Jonas Sjöstedt vill att fler skolbarn ska skolka – för klimatet (Nyheter24) 
(3) Guldbagge-stjärnan häktad – talar ut från Thailand (Expressen) 
(4) Utskällda förslaget blir verklighet – efter 16 år (Expressen) 

(5) Salmings tårar i tv – tröstas av Gunde (Sportexpressen) 
(6) Här är de elva nya namnen – i truppen (Aftonbladet via Twitter) 
(7) Kvinna hittades i snödriva och dödförklarades – återuppstod (Nyheter24) 

(8) Så mycket tjänade bankerna på ditt bolån – toppen kan vara nådd (SvD Näringsliv) 

(9) SD-toppens dubbla löner – är sin egen sekreterare (Expressen) 
(10) Ströp sin fru – döms till 15 års fängelse (Dagens Nyheter) 

(11) Paow berättar om sjukdomen – har spridit sig över hela kroppen (Nyheter24) 
(12) Hemlig plan för att vinna – nästa år … (Sportbladet) 
(13) Familjen Sylvegård – SHL:s egen dokusåpa (Sportexpressen) 

(14) Stoppar turister – i solparadiset (Aftonbladet via Facebook) 
(15) Ny undersökning: Fyra av tio nobbar kött – för klimatet (Aftonbladet) 
(16) Fares Fares kärlek – H&M-miljardärens exfru (Expressen) 

(17) Ministern i Trolljägarna – berättar om hatet (Expressen) 
(18) Familjen flydde från Venezuela – nu ska de utvisas från Sverige (Svenska Dagbladet) 

(19) Tobias Möller – vinnare av Farmen 2019 (Nyheter24) 

(20) Så får du barnen att äta glass – utan att kladda (Aftonbladet via Facebook) 
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