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Sammandrag 

Interpunktion är en viktig, men ganska osynlig, del av skriftspråket som bidrar till förståelse 

och överblick av texter. Denna studie undersöker interpunktionens funktion i två skönlitterära 

skräckböcker: Färjan, riktad till vuxna, skriven av Mats Strandberg samt Monstret i natten, 

riktad till barn i åldrarna 6–9 år, skriven av Mats Strandberg och illustrerad av Sofia Falkenhem. 

Syftet med studien är att dels beskriva interpunktionen i böckerna och dels jämföra dem med 

varandra. Resultatet visar att interpunktionens funktion i de aktuella böckerna överensstämmer 

med tidigare studiers resultat, även om vissa skillnader går att finna gällande exempelvis vilka 

resurser som tillämpas. Vidare visar resultatet att interpunktionens funktion i de båda böckerna 

skiljer sig åt, då interpunktionen i Färjan är mer varierad och avancerad än den i Monstret i 

natten. 

 

Nyckelord: interpunktion, skönlitteratur, skriftspråk 
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1 Inledning 

interpunktion (latin interpuʹnctio, av interpuʹngo ’avskilja med punkter’), utsättande av 

skiljetecken i en text för att göra den mer överskådlig. (Nationalencyklopedin 2017a) 

Ovanstående definition av interpunktion går att finna i nätversionen av Nationalencyklopedin 

och kan sägas fånga essensen av vad interpunktion för många kan vara. Att göra en text mer 

överskådlig tolkar jag som att förmedla till läsarna hur en text ska läsas och förstås. Med hjälp 

av interpunktion kan en läsare av en skriven text tolka meningar, stycken och avsnitt på ett 

förmodat avsett sätt, och på så vis går författarens mening fram. Siv Strömquist ansluter till 

detta synsätt och menar att ”[skiljetecknens] primära uppgift är att förmedla innehåll på ett 

logiskt, överskådligt och övertygande sätt” (Strömquist 2013:16). Tecknen fungerar alltså 

enligt ovan som stöttepelare till det innehåll som ska förmedlas.  

Skiljetecken ska här inte bara ses som exempelvis punkter, utropstecken och komman, utan 

som samtliga resurser som kan sägas rikta läsarens förståelse av en text. Det innebär att även 

stycke- och kapitelindelning, olika former av skrivtecken samt illustrationer med mera förstås 

som interpunktion i föreliggande studie. Relativt nya sätt att kommunicera skriftspråkligt såsom 

genom e-brev, diskussionsforum på nätet samt i chatt eller SMS har även medfört att vi i dag 

använder oss av exempelvis emojis (😊) på varierande sätt utöver att förmedla känslor, varför 

även sådana i dag kan räknas som resurser för interpunktion.  

Det har i tidigare studier visats att interpunktion i skönlitterära texter inte bara bidrar till 

överskådlighet utan även kan fungera ikoniskt både visuellt och auditivt, det vill säga den 

skrivna texten kan efterlikna annan text eller andra visuella uttryck såsom fotsteg samt särskilda 

ljud såsom tonfall, uttal, musik med mera (Dahl 2015). I denna studie undersöks 

interpunktionens funktion i två böcker, en riktad till vuxna och en riktad till barn i åldrarna 6–

9 år, för att ta reda på huruvida interpunktionens funktion skiljer sig åt mellan dessa två böcker. 

Studien befinner sig inom området litterär stilistik. Inga tidigare studier finns gällande 

interpunktionen i böcker för barn, och generellt är området underbeforskat. Det motiverar denna 

till stor del deskriptiva studie.  

1.1 Syfte, frågeställning och hypotes 

Syftet med studien är att undersöka interpunktionens funktion i två skönlitterära böcker och 

jämföra dessa med varandra. De undersökta böckerna är Färjan (2015) och Monstret i natten 

(2016) båda skrivna av Mats Strandberg och den senare även illustrerad av Sofia Falkenhem. 
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Böckerna tillhör båda skräckgenren men Färjan riktar sig till vuxna läsare och Monstret i natten 

till barn i åldrarna 6–9 år. Frågeställningarna är:  

 Hur ser interpunktionsanvändningen ut i de båda böckerna? 

 Skiljer sig användningen av interpunktion åt i de två böckerna? Om så, hur?  

Studiens hypotes är att interpunktionsanvändningen i Färjan är mer varierad samt avancerad 

än den i Monstret i natten, till exempel genom att fler resurser används för de observerade 

funktionerna. Med resurser menas uttryckssätt för interpunktionens funktioner, till exempel att 

emfas kan uttryckas genom kursiv stil eller meningslängd (fördjupning i interpunktionens 

funktioner samt de olika resurserna återfinns i kapitel 2 Teori). Med variation menas alltså att 

olika resurser används för att uttrycka en viss funktion. Att jämföra två böcker riktade till olika 

målgrupper möjliggör att genom ett relativt litet material ändå kunna få en översikt över vad 

interpunktion kan bidra med i litteratur. Det finns skillnader mellan Monstret i natten och 

Färjan även utöver målgruppen, till exempel att Monstret i natten är illustrerad, vilket även gör 

jämförelsen mellan just dessa böcker intressant (för mer om urval se 3.1.1).  

Med avancerad interpunktionsanvändning menas här att samma resurs används för att 

uttrycka flera olika funktioner, exempelvis att kursiv stil kan uttrycka både emfas och 

perspektivskifte. Att interpunktionsanvändningen är avancerad kan även kopplas till hög 

variation, i och med att en varierad interpunktionsanvändning kan tänkas kräva mer av läsaren, 

vilket innebär att en oerfaren läsare kan ha svårare att förstå eller tolka texten än en mer erfaren 

läsare.  

Sammantaget är alltså det förväntade resultatet av undersökningen att interpunktions-

användningen i Färjan i relation till Monstret i natten utnyttjar fler resurser för att uttrycka de 

undersökta funktionerna, samt använder samma resurs för att uttrycka flera funktioner. Det är 

även förväntat att det i böckerna finns en viss skillnad i vilka resurser som används, exempelvis 

att det finns illustrationer i Monstret i natten men inte i Färjan.  

1.2 Disposition 

Uppsatsen inleds i kapitel 1 där även syfte, frågeställningar och studiens hypotes presenteras. I 

kapitel 2 ges en redogörelse för några olika synsätt på interpunktion samt den teoretiska 

bakgrund som ligger till grund för studien. Studiens material och metod redogörs för i kapitel 

3, och i kapitel 4 presenteras undersökningens resultat. Resultatet diskuteras sedan i kapitel 5 

och uppsatsen avslutas i kapitel 6 med reflektioner kring vad studien kan bidra med samt förslag 

på framtida studier. 
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2 Teori 

I detta kapitel presenteras den teori som ligger till grund för studien. I 2.1 presenteras olika 

perspektiv på interpunktion och i 2.2 presenteras olika teoretiska begrepp som är relevanta i 

undersökningen. 

2.1 Syn på interpunktion 

Lars Melin diskuterar i Språk som syns (2000) textens visuella potential och interpunktionens 

bidrag till den. Han har inte en uttalad syn på interpunktion, utan ger snarare en överblick över 

tecken, dess kategorier och användningsområden. Sammantaget går detta att tolka som att han 

ser interpunktion som en uppsättning tecken och ett uttrycksmedel med inneboende betydelse. 

I likhet med Strömquist (2013, se nedan) delar Melin (2000:50) in interpunktionen i skiljetecken 

och skrivtecken och han ger även rikligt med exempel ur de olika grupperna. I Melin 2000 

diskuteras främst sakprosa, och eftersom denna studies undersökta material består av 

skönlitteratur följer att Melin 2000 inte är aktuell i föreliggande studie. 

Siv Strömquist skriver i Skiljeteckensboken (2013:10) att interpunktion är ”skriftspråkets 

motsvarighet till talekonstens actio” och delar in interpunktionen i två huvudsakliga grupper: 

skiljetecken och skrivtecken (2013:9 f.). Hon menar att skiljetecken används för att dela in 

texten på ord-, fras- och meningsnivå samt textnivå; skiljetecknen skiljer alltså olika 

textsegment åt. Skrivtecken ger istället information om hur en text ska läsas och förstås och 

uttrycker sådant som uttal, bokstavs- eller stavelsebortfall samt position i texten (Strömquist 

2013:10, 87). Genom att det i boken presenteras olika tecken och dess användningsområden 

uttrycks en syn på interpunktion som bärande en inneboende betydelse, även om hon 

kommenterar detta och menar att det är en förenklad syn på saken.  

Strömquist för även ett resonemang kring interpunktionens roll i skönlitteratur. Hon menar 

att valet av skiljetecken för många författare är allt annat än godtyckligt (2013:172) och vidare 

att interpunktion förutom tydlighet även har betydelsebärande funktion (2013:174). Exempelvis 

kan korta stycken sänka tempot, eller så kan ett ensamt kort stycke markera emfas. Åt andra 

hållet kan en lång mening med bara komma istället för punkt öka tempot (2013:176 f.).  

Interpunktionens betydelsebärande potential i skönlitteratur är utgångspunkten i Alva 

Dahls avhandling I skriftens gränstrakter. Interpunktionens funktioner i tre samtida svenska 

romaner (2015). Dahl definierar interpunktion som ”icke-alfabetiska och icke-numeriska 

tecken, tomma utrymmen och supra-segmentala visuella detaljer (såsom särskiljande typsnitt 

eller typvariant)” (2015:13). Vidare förmedlar Dahl en syn på interpunktion inte som en 
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uppsättning tecken med given betydelse, utan som fungerande i interaktion ”med i varierande 

mån konventionaliserade och kontextbundna potentialer” (Dahl 2015:14). Det innebär att 

interpunktion måste förstås och tolkas i sin kontext för att man ska kunna uttala sig om dess 

betydelse.  

Jag ser på interpunktion i enlighet med Dahl och menar därför att viss interpunktion har en 

inneboende betydelse, men främst att interpunktion har meningspotential i olika sammanhang. 

Det vill säga att olika tecken och resurser har en repertoar av funktioner och betydelser att 

uttrycka.  

2.2 Begrepp 

I detta avsnitt presenteras begrepp som används i undersökningen. Först presenteras begrepp 

gällande typografi och textytan, efter det följer ett avsnitt om terminologi och funktion hos 

interpunktion. Avslutningsvis följer ett avsnitt med stilistiska begrepp.  

2.2.1 Typografi och textyta 

När jag i uppsatsen använder begreppet interpunktion utgår jag från Dahl (2015) där 

interpunktionens betydelse och funktion beror dels av konventioner och dels av kontextualitet. 

För den rådande konventionella interpunktionsanvändningen vänder jag mig till Strömquist 

(2013).  

Tre relevanta begrepp från Dahl (2015:16) som används i uppsatsen är interpunktionstextur, 

interpunktionstäthet samt interpunktionstyngd. Interpunktionstextur används för att beskriva 

vilka tecken som används samt hur tätt de står. Interpunktionstäthet beskriver grafiska enheters 

längd (såsom meningslängd, styckelängd eller kapitellängd). Interpunktionstyngd används om 

valet mellan olika tecken inom eller mellan satser, alltså valet mellan större och mindre 

skiljetecken. Större skiljetecken är exempelvis punkt, utropstecken och frågetecken, det vill 

säga skiljetecken som skiljer satser åt. Mindre skiljetecken är exempelvis kolon, semikolon och 

komma, det vill säga tecken som används inom satser (Strömquist 2013:22) 

Text kan stå i olika skiftlägen: gemener, VERSALER och KAPITÄLER. Om ett ord är 

versalgement innebär det att det har en versal begynnelsebokstav och resterande bokstäver är 

gemena (Dahl 2015:16). Text kan även stå i olika stilsort: rak stil, kursiv stil eller halvfet stil 

(Strömquist 2013:140). Kursiv stil kan enligt Strömquist (2013:151 ff.) användas för att 

markera betoning, termer, utländska ord samt exempelvis titlar. I studien undersöks även 

styckebrytning vilket kan göras genom blankrad eller indrag (indrag används i den här 

uppsatsen) och enligt Strömquist (1987:80) ha bland andra ett stilistiskt eller pragmatiskt syfte. 
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Nedryck betyder de tomma raderna på inledningssidan till ett nytt kapitel (Strömquist 

2013:141). Satsyta är den del på exempelvis en boksida som utgörs av text eller bild, 

marginalerna borträknade (Strömquist 2013:160).  

2.2.2 Terminologi och funktion 

Nedan presenterar jag olika tecken, vad de kallas och kan användas till. Tecknen visas inom 

parentes efter namnet. Punkt (.), utropstecken (!), frågetecken (?), kolon (:), semikolon (;) och 

komma (,) är alla vanliga, om än inte alltid med självklar betydelse. Exempelvis menar 

Strömquist (2013:19) att punkter inte tillför någon ny information till en sats på samma sätt som 

utropstecken och semikolon gör. 

Utöver dessa tecken undersöks även tankstreck (–), vilket enligt Strömquist (2013:55 f.) 

signalerar avbrott eller en längre paus och kan användas i stället för komma runt exempelvis 

inskott, men markerar inskottet starkare. Ellipser (…) kan enligt Strömquist (2013:61 f.) 

markera exempelvis avbrutna ord eller meningar samt uttrycka ett slags öppet slut. Dubbla 

citattecken (”) kan användas för att markera citat, men även för att ange att ett ord används 

exempelvis ironiskt (Strömquist (2013:101).  

Enligt Dahl (2015:41) finns det tre metaforiska betydelser av interpunktion: ikonisk 

relation, indexikal relation samt diskursiv import. Ikonisk relation betyder att något avbildas 

direkt, exempelvis versaler för att markera att någon skriker. Indexikal relation innebär att det 

finns en fysisk eller kausal relation mellan det avbildade och texten. Det finns en viss svårighet 

att komma på något exempel som illustrerar detta, men en ellips som uttrycker en tvekande 

paus kan tänkas närma sig. Diskursiv import betyder att exempelvis ett typsnitt känt i ett visst 

sammanhang används i litteraturen för att väcka associationer till det sammanhanget. Dessa 

metaforiska relationer som interpunktionen kan ha är särskilt aktuella gällande stilsort och 

skiftläge, men kan även skönjas i andra sammanhang.  

Dahl (2015:46, 145) sammanfattar utifrån tidigare forskning tre huvudfunktioner som 

interpunktion kan ha: 1) gränsmarkerande mellan yttranden och enheter inom yttranden, 

2) gestaltning av prosodiska/expressiva egenskaper samt 3) gestaltning av spatiala/visuella 

egenskaper. Dessa tre huvudfunktioner är utgångspunkten i studien och de presenteras nedan. 

Den gränsmarkerande funktionen har med samband och struktur i texten att göra. Den är 

symbolisk och ”ger […] information om vem som yttrar vad till vem, i vilken situation” (Dahl 

2015:46). Den gränsmarkerande funktionen innefattar både skiljetecken och skrivtecken och de 

olika tecknens funktion är kontextberoende. Den gränsmarkerande funktionen markerar och 

förtydligar grammatiska, retoriska, kognitiva och grafiska gränser och samband.  
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Den prosodiska/expressiva funktionen refererar ikoniskt/indexikalt till ljud i skrift och kan 

närma skriften till talet. Denna funktion kan ”på ett realistiskt sätt återge något talat (eller något 

annat ljud) i skrift” (Dahl 2015:47), vilket kan handla om att gestalta tonfall, röststyrka, tempo, 

rytm och pauser (Dahl 2015:145). 

Den spatiala/visuella funktionen fungerar även den ikoniskt/indexikalt och syftar till att 

efterlikna annan text, så som exempelvis skyltar (Dahl 2015:126).  

2.2.3 Stilistiska begrepp 

Undersökningen är stilistisk och nedan presenteras några stilistiska utgångspunkter i studien. 

Alla dessa är inte aktuella i analysen utan används för kontext eller stöd i diskussionen.  

Aktualisering (från engelskans foregrounding) sker då något framstår som särskilt viktigt 

genom kompositionen, till exempel genom kvantitativa eller kvalitativa avvikelser eller 

parallellismer så som allitteration (Dahl 2015:63 f.). Aktualisering kan enligt Dahl (2015:65) 

beskrivas som en dialogisk process vilken riktar uppmärksamhet till den språkliga formen. Det 

leder till att det uppstår ett glapp i förståelsen, och därmed ses som platser där läsarens roll blir 

särskilt viktig.  

Fokalisation är ett begrepp myntat av Gérard Genette och betecknar vems perspektiv som 

förmedlas i en skönlitterär text (Dahl 2015:65). Begreppet syftade från början till att vara ett 

alternativ till första- och tredjepersonsberättare. Begreppet har omtolkats flera gånger men 

används i denna uppsats enligt följande: extern fokalisation innebär att det berättande jaget är 

utgångspunkten i texten, intern fokalisation betyder att det är det upplevande jaget som är 

utgångspunkten och noll-fokalisation betyder att en förstapersonsberättare ger antingen mer 

information än berättaren kan ha tillgång till (paralepsis) eller mindre information än vad det 

upplevande jaget i berättelsen kan ha tillgång till (paralipis) (Dahl 2015:66).  

Nära kopplat till fokalisation är interpunktionens möjlighet att signalera röstskiften i texten. 

Genom exempelvis kapitelindelning, styckeindelning eller användning av olika stilsort och 

skrivtecken (så som citattecken) kan en författare skifta mellan vems röst som hörs (Dahl 

2015:190 ff.). Relaterat till röstskiftning är rekontextualisering av begrepp eller uttryck, vilket 

innebär att en kortare bit text avviker från berättarens, för tillfället, dominerande hållning och 

kan innebära att ordet/uttrycket på något sätt är speciellt eller att berättaren tar avstånd från det 

uttryckta (Dahl 2015:197). De rekontextualiserade partierna avviker således från resten av den 

omgivande texten och det sker därför även en slags aktualisering.  
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3 Metod och material 

I detta kapitel redogörs för det material och den metod som används i undersökningen. I avsnitt 

3.1 presenteras de analyserade böckerna samt hur urvalet gått till. I 3.2 presenteras och 

diskuteras metoden.  

3.1 Material 

I undersökningen analyseras två skönlitterära böcker skrivna av Mats Strandberg, Färjan 

(2015) och Monstret i natten (2016), den senare är illustrerad av Sofia Falkenhem. Båda tillhör 

skräckgenren med skillnaden att Färjan riktar sig till vuxna läsare och Monstret i natten till 

barn i åldrarna 6–9 år. Nedan presenteras först hur urvalet i studien gjorts. Därefter presenteras 

böckernas handling och layout, för att ge läsaren av denna uppsats en helhetsbild av och 

inramning till de undersökta böckerna. 

3.1.1 Urval 

Böckerna valdes utifrån kriteriet att två böcker riktade till olika målgrupper men skrivna av 

samma författare och helst inom samma genre skulle analyseras. Böckerna valdes på basis av 

att de nyligen publicerades, samt på grund av tillgänglighet, då jag redan läst Färjan och hade 

boken i bokhyllan. Ytterligare ett kriterium var att böckerna inte skulle ha en erkänt utmärkande 

interpunktion. 

Monstret i natten har analyserats i sin helhet då den består av strax över 100 sidor med liten 

textmängd. Färjan har på grund av dess längd inte kunnat analyseras i sin helhet. Därför 

analyseras ungefär första tredjedelen av boken samt två kortare avsnitt mot slutet av boken. 

Efter genomläsning av boken valdes de två kortare partierna för att representera mer spännande 

avsnitt i Färjan, för att på så sätt täcka in båda lugnare och mer fartfyllda partier i båda de 

undersökta böckerna. 

3.1.2 Handling och layout 

Monstret i natten handlar om nioåriga Frank som efter att ha blivit biten av Uffe, grannen Alices 

hund, förvandlas till ett monster. Frank har endast en vän, tanten Alice i huset bredvid, och 

ingen att prata med om förvandlingen, vilket leder till att han blir rädd för sig själv. Han kan 

inte styra förvandlingen till monsterskepnad och i den skepnaden skrämmer han människorna i 

staden. En kväll när Frank i skepnad av monstret vill leka med ett gäng ungdomar på stranden 

kommer två spöken och hämtar honom och visar honom det hemliga sällskapet av monster som 

finns i staden. Monstret i natten är den första av tre böcker om Frank.  
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Boken är inbunden med hårda pärmar. Bokens framsida är illustrerad i samma stil som 

illustrationerna inne i boken och visar Frank, stående rygg mot rygg i både sin 

”människoskepnad” och ”monsterskepnad” på en kulle. En slags ram av magnoliagrenar och 

blommor växer upp längs långsidorna på boken och i de två nedre hörnen finns bilder på fyra 

andra karaktärer i boken, med hunden Uffe i mitten. Titeln står i orangea versaler strax under 

halva sidan. Illustrationerna i boken är i svart samt en blå-grön färgskala. Kapitlen är indelade 

med siffror (1–18) och markerade med sidbyte, kapitelnummer samt nedryck. Texten är 

vänsterjusterad och ibland avstavad. Boken är berättad med huvudsakligen intern fokalisation 

samt preteritum.  

Färjan handlar om en grupp människor som har gemensamt att de befinner sig på en 

dygnskryssning med den fiktiva finlandsfärjan Baltic Charisma. Kryssningen erbjuder 

omväxling i vardagen för passagerarna och vardagsjobb för personalen. Två av passagerarna 

under just denna tur har en speciell egenskap. De är vampyrer och vill helst hålla sig för sig 

själva, men hungern är för stark och kvinnan tvingas jaga. Medan hon är borta från hytten tar 

hennes son chansen att få den respekt han tycker att han förtjänar. Han släpper lös en 

vampyrepidemi på färjan, något som får ödesdigra konsekvenser. Färjan är en fristående roman 

utan planerade uppföljare. 

På bokens framsida finns en bild på en korridor med hyttdörrar. Golvet är täckt av en röd 

heltäckningsmatta och väggarna är svagt ljusgula. På väggarna finns blodiga handavtryck och 

det är även blodfläckar på golvet och i taket. Bokens titel står i versaler längst ner på sidan. 

Texten i boken är justerad med rak kant mot både vänster- och högermarginalerna och 

avstavning tillämpas. Boken är berättad med huvudsakligen extern fokalisation och kapitlen 

följer olika karaktärer. Sammanlagt elva karaktärer ges perspektiv i kapitlen, där Baltic 

Charisma är en av dem. De kapitel med Charisma som fokalisator ger en överblick över vad 

som händer på hela färjan samtidigt. Alla karaktärer finns med från start, men vissa får inte 

egna kapitel förrän mot slutet. Kapitelindelningen markeras genom sidbyte, nedryck och 

namnet på den karaktär vi får följa i kapitäler.  

3.2 Metod 

Studien ingår i den språkforskningsgren som kallas litterär stilistik, vilket är ”studiet av hur 

språk skapar mening i litterära texter” (Östman 2015:9). Språkforskning är ”empiribaserad och 

systematisk, och kan användas för noggranna och systematiska iakttagelser i den litterära 

texten” (Östman 2015:9). Metoden i undersökningen är en kvalitativt tolkande närläsning av de 

undersökta verken. Böckerna har alltså lästs med särskilt fokus på interpunktionen, samt en 
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explorativ ansats vilket innebär att allt tas i beaktande och analyseras efter olika funktioner när 

datainsamlingen är klar. Efter närläsningen har de olika beläggen analyserats för att skapa 

förståelse kring vilken funktion de får i den kontext de ingår i. 

Textanalys av det här slaget är kontextbunden och interpunktionens funktion i skönlitteratur 

är ett underbeforskat område, vilket kan leda till att materialanalysen blir subjektiv. Forskarens 

subjektivitet kan dock ses som nödvändig i kvalitativa undersökningar (Dahl 2015:80) och 

genom att redovisa rikligt med exempel samt föra transparent argumentation i analysen är min 

avsikt att läsaren får inblick i forskningsprocessen och därigenom kan pröva studiens giltighet 

(jmf Dahl 2015:80). Analysen relateras även till den teori och tidigare forskning som finns att 

tillgå. På så sätt anser jag att studiens validitet och reliabilitet stärks. Att omfattningen av den 

tidigare forskningen är begränsad påverkar undersökningen, och den huvudsakliga källan är 

Dahl (2015). Dahl gör dock ett omfattande arbete med att sammanställa och sammanfatta 

tidigare studier, vilket leder till att hennes slutsatser befinner sig i en välbeskriven 

forskningskontext. Därav har jag inte lagt ner arbete på att gå till de källor Dahl hänvisar till, 

utan tar snarare vid där hon avslutar.  

Eftersom ett stort material analyseras återfinns i de flesta fall många belägg för resultatet 

av undersökningen och vissa belägg kan i samma kontext ha flera funktioner. Det innebär att 

samma exempel kan förekomma på flera ställen i resultatkapitlet, men analyserat med fokus på 

varierande funktioner. 

4 Resultat 

I detta kapitel presenteras resultatet av undersökningen utifrån de tre huvudfunktionerna 

identifierade i Dahl 2015 (se 2.2.2). Först presenteras den gränsmarkerande funktionen, därefter 

den prosodiska/expressiva funktionen och avslutningsvis den spatiala/visuella funktionen.  

4.1 Gränsmarkerande funktion 

Som presenterat i 2.2.2 har den gränsmarkerande funktionen med samband och struktur i texten 

att göra. Den är symbolisk och ”ger […] information om vem som yttrar vad till vem, i vilken 

situation” (Dahl 2015:46). Den gränsmarkerande funktionen innefattar både skiljetecken och 

skrivtecken (se 2.1) och de olika tecknens funktion beror på kontexten. Nedan presenteras först 

interpunktion med gränsmarkerade funktion i Monstret i natten, därefter i Färjan och slutligen 

görs en jämförelse böckerna emellan. 
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4.1.1 Monstret i natten 

För att uttrycka den gränsmarkerande funktionen används generellt till exempel punkt, komma, 

utropstecken, frågetecken samt styckeindelning och kapitelindelning, och så även i Monstret i 

natten. Punkter används för att skilja meningar åt, ibland med en aktualiserad funktion, så som 

i (01). 

(01) Det gick ganska bra. Åtminstone ett tag. (s. 20)1 

I (01) kan interpunktionen konstateras vara överordnad syntaxen i och med diskrepansen mellan 

grammatisk och grafisk mening, något som även Dahl (2015:184) konstaterar ibland 

förekommer. 

Komma används till exempel efter interjektioner; efter repliker och tankar för att särskilja 

anföringssats från uttalandet; kring inskjutna satser; samt vid uppräkning. Komma används i 

boken också ofta innan konjunktioner, vilket skulle kunna vara ett läsunderlättande drag. Även 

utropstecken och frågetecken används gränsmarkerande, vilket visas i (02) och (03). 

(02)    ”Välkommen, Frank!” (s. 90)2 

(03) Vad visste den som jag inte visste? (s. 26)  

Styckena i Monstret i natten är generellt korta. Det längsta stycket upptar ungefär en halv sida 

och består av sex meningar. Repliker inleds oftast i ett nytt stycke, om det inte handlar om en 

fortsatt replik efter en anföringsfras, alternativt att repliken är rekontextualiserad, som i (04). 

(04)    Mamma sa hela tiden att ”alla hade säkert jättegärna kommit, men det är ju så svårt på sommaren, 

folk är bortresta, bla bla bla”. (s. 8) 

Repliken återberättas av Frank och bakas in i en mening, varför den inte kommer i ett nytt 

stycke, som annars är normen i boken, vilket exemplifieras i (05). Att varje replik kommer i 

nytt stycke gör då även att det sker en röstskiftning mellan de deltagande karaktärerna. 

(05)    ”Jag vill inte att nåt ska förändras”, sa jag till henne. 

  ”Är du verkligen nöjd med precis allting?”, sa hon då. ”Finns det inget du vill ändra på?” 

  ”Det är klart att jag vill”, sa jag. ”Men tänk om det som förändras är nåt som blir värre?” 

  Då skrattade Alice. (s. 24)  

I vissa fall markerar styckebrytningen istället ett scenbyte, som i (06), där det i de nya styckena 

sker en tids- och rumsförflyttning.  

                                                 
1 Exemplen hänvisas till med enbart sidnummer, då det är tydligt i avsnitten vilken bok som avses. Detta gäller 

enbart primärlitteraturen.  
2 Ett längre indrag i blockcitat står för det indrag som markerar nytt stycke i boken.  
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(06)    Jag ville skrika åt dom att hålla tyst, för dom visste ingenting. Tänk om dom vetat att det var mig 

dom pratade om. 

  Till slut gick jag in på mitt rum och la mig på riktigt. 

  Jag hade knappt somnat förrän jag vaknade igen. Jag hörde skratt och musik från nedervåningen. 

Festen hade flyttat inomhus, och jag trodde att det var det som hade väckt mig. (s. 45)  

Ibland pausar styckebrytningen tempot, som i (07) och (08). Det andra stycket i båda exemplen 

får även en aktualiserad position; läsaren måste fylla meningarna med innebörd. 

(07)    ”Det är snart gryning”, sa han. ”Vampyrerna och trollen måste hem innan solen går upp.” 

  Hem. 

  Jag ville inte hem. […]. (s. 103) 

(08) […] Och sen plockade en av dom upp nåt från marken. 

  Det var ett gevär. 

  Ugglan hoade igen och lyfte från sin gren. Jag vände om och sprang. (s. 54) 

Förutom styckeindelningen fungerar även kapitelindelning som en gränsmarkerande resurs och 

markeras med sidbyte, nedryck samt kapitelnummer i Monstret i natten. Varje kapitel motsvarar 

en längre scen och flera av kapitlen inleds med ett stycke som har rubricerande funktion; det 

etablerar ofta var i tiden vi befinner oss, vad som kommer hända i kapitlet och ibland även var 

i rummet vi befinner oss. Nedan ges tre exempel: 

(09) Det dröjde nästan en hel vecka innan jag berättade för Alice om ugglan. (Kapitel 4, s. 23) 

(10) Ett par kvällar senare hade mamma och pappa en grillfest. (Kapitel 8, s. 43) 

(11) Vi klev upp ur ån på baksidan av biblioteket. Magnolia tog min ena hand, och Jasse tog den andra. 

(Kapitel 15, s. 89) 

Kapitelindelningen fungerar gränsmarkerande eftersom den förflyttar läsaren i tid och rum och 

tydligt markerar att det, i de allra flesta fall, sker ett scenbyte. På så sätt är det även 

skriftstrukturerande i och med att den underlättar för läsaren att följa med i texten och 

handlingen. Kapitelindelningen kan även ses som en röstskiftande resurs. 

Användning av kursiv stil med gränsmarkerande funktion återfinns till exempel för att 

markera en titel (den enda i boken), vilket är norm i sakprosa (Strömquist 2013:154). 

(12) Jag läste i min favoritbok, Den oändliga historien, tills jag blev så kissnödig att det absolut inte gick att 

hålla sig längre. (s. 15) 

I ytterligare ett fall analyserar jag kursiv stil som gränsmarkerande. 

(13)    Det såg ut som om hon förstod. (s. 66)  

Kursiveringen av förstod fungerar här gränsmarkerande i och med att det sker ett röstskifte. 

Hela Monstret i natten är skriven med huvudsakligen intern fokalisation, men när förstod 

kursiveras betonas en vidare innebörd av verbet än den vardagliga. Därmed sker ett slags 
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perspektivskifte; Frank tror inte bara att Alice förstår vad han säger utan att Alice förstår honom. 

Att jag inte analyserar förstod som exempelvis prosodisk/auditiv beror på att jag menar att 

kursiveringen snarare skiljer ut ordet från resten av meningen än bidrar med något slags 

ljudhärmande eller på annat sätt har auditiv potential. 

4.1.2 Färjan 

I Färjan används interpunktion för att uttrycka gränsmarkerande funktion i enlighet med 

rådande skriftspråkliga normer, liksom i Monstret i natten. Komman används exempelvis vid 

uppräkningar, runt inskjutna satser, efter interjektioner och för att skilja tankar eller repliker 

från anföringssatser. Vid några tillfällen kan de sägas ersätta och som i (14). 

(14) Svetten droppar från honom, svider i hans ögon. (s. 22) 

Både komman och punkter används huvudsakligen enligt rådande normer, men det finns även 

normbrytande avsnitt där punkter saknas, som i (15).  

(15)   Han springer ut i badrummet, böjer sig fram och kräks i handfatet, en klar spya av sur öl, sprit och 

magsafter. Saliven fortsätter att rinna ur mungiporna medan insikten växer om hur galet allt är. 

  så galet att det faktiskt inte kan vara sant, så galet att det måste vara jag som inbillade mig 

alltsammans för att jag ÄR galen, jag såg syner, jag var full och hade ångest och mitt psyke bara knäcktes 

som en torr gammal kvist och nu har jag mördat ett oskyldigt BARN och jag är fast på den här båten 

  Pojken var uppenbarligen inte frisk, men det måste funnits ett sätt att hjälpa honom. (s. 110) 

I de kursiverade partierna i det här kapitlet, som beskriver karaktären Tomas övergång från 

människa till vampyr, sker ett röstskifte. Det första stycket är skriven med extern fokalisation 

och det andra med intern, vilket gör att läsaren förflyttats från ett utomstående perspektiv till 

att få uppleva Tomas egna tankar. Kursiveringen bidrar till att markera detta skifte och får 

därmed en gränsmarkerande funktion. Avsaknaden av punkter i stycket bidrar till känslan av 

att befinna sig i ett tankeflöde eftersom meningarna inte får några ordentliga slut. Tekniken 

påminner om ”stream of consciousness”3. 

I materialet har en förekomst av utropstecken med gränsmarkerande funktion hittats, vilket 

visas i (16). Övriga förekomster av utropstecken har jag analyserat som prosodisk/expressiva 

(se 4.2.2). 

(16)    ”Grattis, mannen!” säger Filip. (s. 120) 

                                                 
3 En litterär teknik som försöker uttrycka flödet av tankar och känslor som strömmar genom medvetandet 

(Nationalencyklopedin 2017b). 
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Nedan följer två utdrag som exempel på styckeindelning, båda ur kapitel med karaktären Filip 

som fokalisator. Syftet med utdragen är att visa styckeindelningen i de båda exemplen, vilket 

en överblicksbild kan ge.  

(17)    Men när Filip går fram till gallret ser han att det inte är en otålig passagerare som vill in i baren, 

utan Pia som står där med en papperskasse i handen och väger fram och tillbaka på sina kängor. 

  ”Jag har fått mess av Calle”, säger hon. ”Dom har just satt sig på Poseidon.” 

  ”Ge mig en minut”, säger han och går tillbaka till baren, hänger av sig förklädet. ”Det borde gå 

fort. Men jag kanske inte hinner tillbaka innan vi öppnar.” 

  ”Jag ska nog klara min en kvart eller två”, säger Marisol. 

  Det rasslar högljutt när Filip fyller en hink av plexiglas med iskuber. Marisol tar ner två 

champagneglas och räcker över dem till honom när han borrat ner flaskan i isen. 

  Hon följer honom till gallret. Det fastnar på det vanliga stället en meter ovanför golvet. Pia och 

Marisol skrattar till när han svär. Varenda jävla dag står han här och sliter i det förbannade gallret. Han 

ruskar på det, lirkar med det, knuffar till det med höften samtidigt som han drar, och äntligen rullas det 

hela vägen upp med ett öronbedövande slammer. (s. 28 f.) 

 

 

(18)    Filip kan fortfarande inte tro det han just sett. Men han förstår alltför väl vad som händer om 

killarna lyckas ta sig in här på Starlight. 

  Han lyfter gallret någon decimeter och vickar på det, försöker rulla ner det hela vägen, men det tar 

stopp igen. 

  Långt bort hörs skrik från våningen ovanför. Något måste ha hänt uppe vid Club Charisma. 

  Killarnas blodiga munnar rör sig, som om de biter tag i luften framför sig för att dra sig framåt 

snabbare. Han undrar vem av dem som slet upp armen på kvinnan. Om de bitit fler. 

  Han rycker i gallret. Mer skrammel. De tre lägger huvudena på sned, rör sig som en enda varelse, 

samtidigt som de knappt tycks vara medvetna om varandra. 

  Mika sa något om att de som blivit smittade blir våldsamma. 

  Killarna är så nära. Bara några meter nu. 

  Deras ögon är helt tomma. 

  ”Fuuuuuck!” skriker Filip och drar i gallret. 

  Och äntligen lossnar det. Faller ner i golvet med ett brakande som är det vackraste ljud han 

någonsin hört. Han backar undan. Märker att han flåsar. (s. 290 f.) 

Styckena bryts oftare i (18) än (17), även om det inledningsvis i (17) sker en dialog med tät 

styckebrytning. I (18) skildras en stressigare och mer spännande situation än i (17), som är lugn 

och vardaglig. Detta kan tänkas påverka dispositionen av texten och hur författaren valt att dela 

in styckena. Mot slutet i (18) är styckena mycket korta, en eller två meningar, och kan ses som 

korta klipp med sinnesintryck. De korta styckena kan sägas pausa tempot något, samtidigt som 

kontexten är stressig, vilket ökar spänningen för läsaren. När den stressiga situationen, det vill 

säga det bråkande gallret som representerar gränsen mellan liv och död, löses följer ett något 

längre stycke som sänker tempot.  

Kapitelindelningen i Färjan markeras med sidbyte, nedryck samt namnet på den 

fokaliserade karaktären i versaler. Totalt finns elva karaktärer som har ”egna” kapitel, varav 

själva färjan, Baltic Charisma, är en av dem. Kapitlen som har Baltic Charisma som rubrik 

syftar till att ge en överblick över vad som händer på olika platser samtidigt. Längden på 

kapitlen samt hur frekvent en viss karaktär återkommer som fokalisator varierar. I likhet med 



17 

 

Monstret i natten är det även vanligt att kapitlen i Färjan inleds med en rubricerande mening 

för att etablera en ny plats eller att viss tid har förflutit mellan kapitlen. Det händer även att 

vissa på varandra följande kapitel utspelar sig på samma plats, även om perspektivet förflyttas. 

Detta kan markeras genom att karaktärerna ser eller hör samma saker, såsom bytet mellan ett 

kapitel ur Mariannes perspektiv, där slutet återges i (19), och Filip, ur vilket ett utdrag från 

första sidan presenteras i (20).  

(19)    Aj aj aj, det bultar och det bankar! Aj aj aj, sen du lämnade mig! 

  ”Nej, men vem bryr sig om dom?” säger Göran. ”Nu är det dig jag är här med.” (s. 119) 

(20) […] Aj aj aj, bara du i mina tankar. Aj aj aj, kan aldrig glömma dig. 

  En skäggig kille i vit T-shirt står bredvid baren och tittar intensivt på Filip […]. (s. 120) 

Att låttexten har utropstecken i Mariannes kapitel, men inte i Filips, kan tänkas bero antingen 

på låten och hur meningarna levereras där, eller kanske de fokaliserade karaktärernas 

sinnesstämning; Marianne är mer upprymd än Filip i dessa sekvenser. Detta är en tentativ 

tolkning. 

Även frekvensen av en specifik karaktärs kapitel är intressant för kapitelindelningens 

funktion. För att illustrera detta ska jag beskriva karaktären Tomas förekomst i berättelsen. Vi 

möter honom för första gången som fokalisator på s. 72 och hans sista framträdande sker på 

s. 165 i ett av Charismas kapitel, då Tomas omvandling från människa till vampyr är fullbordad 

och Tomas inte längre är en återkommande karaktär i berättelsen (se Tablå 1). 
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Tablå 1 Översikt över karaktären Tomas kapitel i boken 

Sidnummer Karaktär Handling 

s. 72–76 Tomas Hör barnröst och går mot den 

s. 77–78 Calle  

s. 79–84 Tomas Talar med barnet (vampyren). Avslutas med att Tomas blir biten i 

nacken. 

s. 85–86 Madde  

s. 87 Dan  

s. 88–90 Tomas Tomas och vampyren kämpar mot varandra. Avslutas med att 

Tomas svimmar. 

s. 91–95 Albin  

s. 96–97 Madde  

s. 98–102 Filip  

s. 103–108 Calle  

s. 109–111 Tomas Tomas lyckas ta sig från hytten 

s. 112–115 Dan  

s. 116–119 Marianne  

s. 120 Filip  

s. 121–122 Calle  

s. 123–125 Tomas På promenaddäck, förvandlingen i full gång. 

s. 126–131 Albin  

s. 132–135 Madde  

s. 136–137 Tomas Förvandlingen fullgörs. Tomas sista kapitel i boken. 

 

Som vi ser i Tablå 1 förekommer kapitel med Tomas som fokalisator oftare än andra 

karaktärers, i den kartlagda kapitelsviten. Av 19 kapitel, fördelade på sju karaktärer, 

återkommer Tomas sex gånger, att jämföra med de näst mest frekventa karaktärerna Filip och 

Madde, vilka förekommer tre gånger var. Det som är speciellt med den här sekvensen är att vi 

får full inblick i Tomas förvandling, med inslag av de andra karaktärernas handlingar samtidigt. 

De andra karaktärerna märker dock inte vad som händer med Tomas och ingen annan vet att 

det finns vampyrer ombord. Inte ens Tomas drar den slutsatsen. Att detta är Tomas enda 

deltagande i historien gör effekten ännu tydligare; på 65 sidor har han sex kapitel, men i resten 

av boken är han i stort osynlig. Att övriga karaktärer inte heller märker vad som händer utan 

fortsätter med sina personliga draman bidrar även till höjd spänning, eftersom de andra 

karaktärerna fortsätter som vanligt, men läsaren vet något som kommer att påverka alla deras 

liv. 

Citattecken har, förutom funktion att signalera repliker, även ytterligare en gräns-

markerande funktion för att lyfta ut begrepp.  

(21) Och förresten, är inte ”kräsenheten” bara feghet i förklädnad? (s. 9) 

(22)    Det han i stället gjorde var att spela ”den roliga bögen”. (s. 56) 
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Dessa skulle kunna tolkas som ljudhärmande då det kan tänkas att någon som säger detta 

anlägger ett annat röstläge än i vanliga fall, men jag väljer att tolka det gränsmarkerande 

eftersom det urskiljer begreppet från kringliggande brödtext, i likhet med det Strömquist 

(2013:101) menar om citattecknens funktion att lyfta ut begrepp som används i ironiskt eller 

med oegentlig betydelse. Versalgemen används på ett liknande sätt för att markera en viss grupp 

vampyrer, som exemplifieras i (23). 

(23)    ”Jag tänker inte följa De gamlas regler längre. […]” (s. 238) 

Tankstreck används kring inskjutna satser, enligt exempel nedan. I (25), (26) och (27) finns 

även exempel på användning av kursiv stil, vilket jag återkommer till nedan. 

(24) Hon hade sett reklamen på teve tidigare på kvällen – festklädda människor som såg ut som vilka som 

helst, bara lite gladare – men det är knappast en förklaring. (s. 5) 

(25) Han hör mamma säga sitt gamla vanliga skämt – Förlåt för att jag inte reser mig upp – och Linda 

skrattar till som om hon aldrig hört det förut. (s. 14) 

(26) Vinandet från hårfönen dränker musiken, men hon sjunger med ändå – take my hand, and we’ll make it 

I swear – medan lukten av balsam och varmt hår fyller det trånga utrymmet. (s. 45) 

(27) Ibland stannar hon till, kommenterar något – Det är ju snyggt med tjockt hår i alla fall. Alltid älskar 

jag jeans som sitter uppe i armhålorna. Det där är nog min allra bästa färg på kläder. Men helst, hans 

föräldrar måste ju vara syskon – och Albin blir nästan yr när han ser alla okända ansikten som seglar 

förbi på skärmen. (s. 92) 

Jag menar att tankstrecken förutom att ringa in en inskjuten sats även bidrar med fler 

tolkningsmöjligheter. I (24) anser jag att inramningen markerar rekontextualisering där vi 

flyttas från ett återgivande av händelser till vad karaktären, Marianne, upplevde framför teven 

kvällen innan. I (25) markeras den inskjutna satsen inte bara med tankstreck utan även kursiv 

stil samt byte av fokalisator, vilket jag tolkar som ett rekontextualiserat röstskifte som ger 

uttryck för en värdering hos kapitlets fokaliserade karaktär, Albin, även om repliken uttalas av 

mamman. Både (26) och (27) tolkar jag som aktualiserat för att visa att de inskjutna satserna är 

ljud som kan höras samtidigt som resten av det som sker i meningen. I (27) sker även ett 

röstskifte, som markeras med hjälp av tankstrecken. 

Ellipser är ett återkommande inslag i boken och har flera olika funktioner, varav några, 

exempelvis (28), kan tolkas som gränsmarkerande. 

(28)    ”Men du”, säger han. ”Om vi saknar varandra så är det ju allt som betyder nåt, då …” 

  ”Nej”, klipper hon av. (s. 74) 

Ellipsen fungerar här som markör för att den första repliken avbryts och alltså inte avslutas som 

planerat, varför ellipsen får en liknande funktion som punkter ofta har.  
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Sist, men inte minst, används kursivering vid flertalet tillfällen med gränsmarkerande 

funktion. Jag har urskilt sex olika grupper av gränsmarkerande kursivering, vilka redogörs för 

nedan. Den första gruppen utgörs av titlar, som i (29).  

(29) […] som något från Jurassic Park. (s. 114) 

Den andra gruppen består av begrepp som av en eller annan anledning aktualiseras i texten, 

som i (30) och (31).  

(30) Hennes toastol sköljer av henne i rumpan, så han behöver inte göra något med henne där nere, […]. 

(s. 65) 

(31) En liten grupp av dem har samlats där borta vid ena glasdörren. (s. 441) 

Dem i (31) syftar på vampyrerna och används konsekvent på det sättet av karaktären Madde. 

Kursiveringarna i (30) och (31) kan också ses som markering av röstskifte, där den upplevande 

karaktärens värdering eller synvinkel skiner igenom. Den tredje gruppen med gränsmarkerande 

kursiv stil utgörs av låttexter, som i (32) samt (26) ovan. 

(32) Kvinnan på scenen sjunger att bortom mörkret finns en evighet, himlens alla stjärnor lyser upp i 

natten. Och allt är så överväldigande. (s. 117) 

De tre följande grupperna är starkt förknippade med varandra och har alla med repliker och 

tankar att göra. Den fjärde gruppen betecknar repliker som återges i kapitel med Charisma som 

fokalisator, så som i (33).  

(33) Det är snart mörkt, säger hon. (s. 38) 

Den femte gruppen består av tankar som oftast återges ur den upplevande karaktärens 

perspektiv, snarare än den berättande. Det sker alltså ett röstskifte. Ett exempel på det har vi 

redan sett i (15) ovan och ytterligare ett exempel finns i (34) nedan. 

(34) Och Elvira blundar. Hon är glad att slippa vara ensam. Jag ska bara vila. Sen ska jag fråga vad vi gör 

här. (s. 149)  

Den sjätte gruppen tolkar jag som rekontextualiserade tankar eller repliker, det vill säga 

uttalanden som syftar tillbaka på något som hänt tidigare, eller kanske upprepar något som 

någon annan säger eller har sagt med en värderande ton kännetecknande kapitlets fokalisator.  

(35)    Hon försöker samla tankarna. Försöker fatta vad som egentligen tog åt henne.  

   Du skulle ha gjort likadant. 

   Zandra har rätt. (s. 160) 
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I exemplet ovan återges Zandras replik och vi förstår av sammanhanget att Madde, som är 

fokalisator i det aktuella kapitlet, omvärderar sin ursprungliga reaktion på uttalandet och kanske 

förstår Zandra bättre nu i efterhand. 

I (36), som återigen kommer från ett kapitel där Madde är fokalisator, återger hon ett 

uttalande av en annan karaktär och genom kursiveringen förstår vi att Madde kanske inte håller 

med i uttalandet eller tycker att det är fånigt. (25) ovan kan också sägas höra till den här 

gruppen. 

(36)    Han har åtminstone pratat klart om sitt jobb och semestern i Sri Lanka som tydligen är det nya 

Thailand, du måste åka dit innan turisterna hittar det. (s. 132) 

Ytterligare ett exempel på detta är när karaktären Calle återger flera år gamla repliker med 

kursiv stil, vilket får funktionen att läsaren tillsammans med kontexten kan tolka situationen 

som att Calle tar avstånd från uttalandena. 

(37) Deras butikschef som med menande blick kunde säga att det såg mörkt ut på landgången idag. Eller 

parfymansvariga Lill, som ogenerat beklagade sig över att det är ju faktiskt svårt att hjälpa afrikanerna 

att hitta en doft, för dom luktar ju så annorlunda. (s. 56) 

I och med kursiveringen förstår vi att det inte är karaktärens egna ord, men kursiveringen ger 

replikerna en annan slags ställning än om de återgetts med citattecken. I kursiveringen sker ett 

röstskifte. Texten i rak stil återges av det berättande jaget, medan den kursiverade texten återger 

det upplevande jagets inställning till uttalandena. Genom kontexten förstår vi att de upplevande 

jagen tar avstånd från uttalandena och/eller anlägger en negativ värdering.  

4.1.3 Jämförelse 

Både Monstret i natten och Färjan använder sig av interpunktionsresurser inom den 

skriftspråkliga normen, vilket gäller alla tre huvudsakliga funktioner. I båda böckerna tillämpas 

exempelvis punktering, kommatering och användning av utropstecken och frågetecken helt 

enligt förväntade mönster som går att finna i olika sorters text. På så vis finns många likheter 

mellan böckerna, vilket är förväntat med tanke på den svenska, skriftspråkliga kontexten som 

de sprungit ur. 

Det finns ändå vissa skillnader, som kan sägas bekräfta studiens hypotes. Exempelvis finns 

det i Färjan avvikande stycken där total avsaknad av punkt samt tillhörande versalgemena ord 

i följande mening. Ytterligare förväntad skillnad är att fler resurser tillämpas i Färjan, så som 
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citattecken4, versalgemen och tankstreck, vilka alla saknas i Monstret i natten. På så vis kan 

sägas att interpunktionen i Färjan är mer varierad än den i Monstret i natten.  

Båda böckerna tillämpar styckebrytning både för markerande av repliker och också som 

spänningshöjande strategi, som i (08) och (18). Styckeindelningen fungerar också i viss mån i 

båda böckerna som strategi för att skjuta handlingen i tid och rum. Även kapitelindelningen har 

i båda böckerna en situerande funktion, men i Färjan används kapitelindelningen på ett mer 

avancerat sätt än i Monstret i natten. Färjan har en mer komplex berättelsestruktur med många 

olika fokaliserade karaktärer vilket får utslag i kapitelindelningen. I Färjan används kapitlen 

även till viss del spänningshöjande, vilket karaktären Tomas medverkan i historien är exempel 

på.  

Ytterligare en resurs som delvis används på lika sätt i böckerna är användningen av kursiv 

stil med gränsmarkerande funktion. Det används dels enligt skriftspråksnormer, så som vid 

repliker, och dels med röstskiftande funktion. Förutom dessa funktioner används kursiv stil i 

Färjan även rekontextualiserande då de återger tankar i exempelvis (34), samt för att återge 

utdrag ur låttexter och i vissa kapitel repliker. Dessa användningsområden återfinns inte i 

Monstret i natten. Således tyder kapitelindelningens och kursivanvändningens funktioner i de 

båda böckerna på att interpunktionsanvändningen är mer avancerad i Färjan än i Monstret i 

natten, i enlighet med studiens hypotes.  

4.2 Prosodisk/expressiv funktion 

Den prosodisk/expressiva funktionen har en ikonisk potential och kan ”på ett realistiskt sätt 

återge något talat (eller något annat ljud) i skrift” (Dahl 2015:47). Det kan handla om att gestalta 

tonfall, röststyrka, tempo, rytm och pauser (Dahl 2015:145). Jag har valt att betrakta både 

uttalade repliker och inre tankar som tal, och därmed finns det i skrift möjlighet att uttrycka den 

prosodiska/expressiva funktionen med hjälp av interpunktion både i tankar och repliker. Den 

prosodiska/expressiva funktionen kan också ges uttryck även i löptexten. Nedan presenteras 

först interpunktion med prosodisk/expressiv funktion i Monstret i natten, därefter i Färjan och 

slutligen görs en jämförelse böckerna emellan. 

4.2.1 Monstret i natten 

Meningslängd genom avvikande punktering används som tempomarkör i boken, till exempel 

genom att punkt sätts efter enstaka ord vilket aktualiserar dessa, som i (38). 

                                                 
4 Med annan funktion än att markera repliker.  
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(38) Min monsterkropp ville bli kliad på magen. Krafsad bakom öronen. Klappad. Kramad. (s. 74) 

Här sänks tempot just kring dessa ord och låter oss uppehålla oss vid Franks monsterkropps 

behov. Strömquist (2013:176) menar att hög interpunktionstäthet snarare ökar tempot, men i 

relation till kontexten anser jag att det i (38) snarare sänker tempot. Meningslängd används även 

för att markera grad av spänning. Nedan följer två utdrag som visar hur meningslängd påverkar 

tempo.  

 (39)   Jag ville vara med på festen. Jag ville att dom skulle vara mina vänner. Jag ville slicka dom i 

ansiktet. Jag ville dansa till musiken som kändes i hela mig. Min monsterkropp ville bli kliad på 

magen. Krafsad bakom öronen. Klappad. Kramad. 

  Jag grävde ner klorna i sjöbotten för att inte springa fram till dom. Men naturligtvis kunde jag inte 

hålla mig. 

  Dom flydde åt alla håll när jag kom. 

  Några sprang ut i skogen. Andra dök ner i vattnet och försökte gömma sig vid bryggorna. En pojke 

klättrade upp i ett träd. Och ett par stod bara kvar mitt på stranden och skrek rätt ut. Minst en av dom 

kissade på sig. 

 […] 

  Det flög gnistor från grenarna när dom ven omkring mig. 

  Jag ylade och skällde. Det var monstret i mig som försökte berätta att jag inte var farlig, att jag var 

snäll och bara ville bli klappad. 

  Plötsligt tjöt det av sirener, och blåljus blinkade över träden. En polisbil sladdade in på stranden. 

Och sen en till. Och en till. 

  Jag gav upp. Dom hade mig fast. 

  En sten träffade mig i huvudet och allt blev svart. (s. 74–76) 

 

 

(40)    Naturligtvis var det massor av folk på stranden. Och naturligtvis bredde mamma ut våra handdukar 

alldeles intill några av killarna från min klass. Dom pratar aldrig med mig i skolan, men bara för att det 

var vuxna i närheten så hälsade dom artigt. 

  Jag gjorde mitt bästa för att inte låtsas märka att dom fnissade åt mig i smyg. Jag försökte 

koncentrera mig på min bok i stället. Det gick ganska bra. Åtminstone ett tag. 

  Sen kom Oliver upp från vattnet. Han böjde sig över mig och rufsade sig i håret över min bok, så 

att sidorna blev blöta och alldeles buckliga. 

  Killarna från klassen skrattade högt. 

  Jag sa åt Oliver att gå och drunkna, och mamma skrek att hon inte orkade höra oss tjafsa. Sen 

fortsatta hon att stirra på sin telefon. Oliver såg väldigt nöjd ut med sig själv, och jag hatade honom lite 

grann. (s. 20 f.) 

Meningarna är kortare när Frank är i sin monsterskepnad i (39) jämfört med när han är i sin 

människoskepnad i (40). Både (39) och (40) utspelar sig på stranden, men i olika situationer. I 

(39) är Frank i sin monsterskepnad och attackeras av ungdomarna på strandfesten. I (40) är 

Frank i sin människoskepnad och blir retad av sin bror och sina klasskompisar. Båda 

situationerna är hotfulla för Frank, men att faran är större i (39) märks bland annat genom 

tempot i texten, vilket påverkas av både meningslängden och styckeindelningen. 

För att markera emfas är kursiv stil vanligast, som i (41) och (42). 

(41) Uffe tyckte nämligen om alla. (s. 10) 

(42)    Hamnskiftare? (s. 96) 
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I (42) samspelar även den kursiva stilen med frågetecknet för att uttrycka det jag tolkar som 

förvåning och får därmed ökad auditiv potential. I (43) fungerar kursiveringen både 

gränsmarkerande och prosodiskt/expressivt. 

(43) Och jag tyckte att ordet magnolia var så fint. Så fint att det nästan smakade gott i munnen. Magnolia. 

(s. 18) 

Jag tolkar kursiveringen som en slags temposänkare, samt som markör för röstskifte. 

Kursiveringen signalerar att Frank inte har helt fokus på att berätta historien, utan snarare 

förlorar sig i tankarna på ordet magnolia. I följande exempel anser jag att kursiveringen får en 

liknande funktion, men att tonfallet som anläggs snarare är någon form av överraskning eller 

kanske panik. 

(44) Det var ögonen på en uggla! Och dom tittade rakt på mig! (s. 22) 

(45) När jag drog undan täcket såg jag att mina fötter var alldeles smutsiga. (s. 31) 

(46)    Det var alltså ingen dröm. (s. 32) 

I (44) samspelar kursiveringen med utropstecknet, vilket gör att utropstecknet efter den andra 

meningen i (44) ges högre auditiv potential än det efter den första meningen. Ibland används 

utropstecknet tillsammans med anföringsverbet skrek, vilket då även bekräftar utropstecknets 

auditiva potential. 

(47)    ”Det är monstret!” skrek en kille. (s. 75) 

I boken används ellipser i repliker för att vid två tillfällen sänka tempot. 

(48) ”Jag menar … Jag tror inte det.” (s. 66) 

(49)    ”Är du också en … hamnskiftare? Men du blir en uggla?” (s. 97) 

Jag tolkar (48) som en paus i likhet med de pauser som uppstår vid omtagningar i samtal och 

(49) som en tvekande paus, i likhet med de som uppstår när man ska säga något man inte är 

säker på att man vill eller kan. Ellips används även vid ytterligare ett tillfälle i kombination med 

icke-normativ stavning, där stavningen i kombination med ellipsen ger känslan av ett utdraget, 

och kanske även utdöende, ljud. 

(50) ”Jag vill inteeeeeeeeee …” (s. 71) 

Detta är den enda förekomsten av sådan avvikande, ljudhärmande stavning i Monstret i natten. 
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Kommatering kan även det användas inom funktionen. I (51) anser jag att kommat 

betecknar en längre paus än vad andra kommatecken i boken gör. Det finns en viss spänning i 

uttalandet vilket gör att jag ser det mer som auditivt ikoniskt än gränsmarkerande. 

(51) Det var i alla fall vad jag trodde, tills jag fyllde nio. (s. 6)  

På liknande sätt tolkar jag även (52), där upprepningen av ut tillsammans med kommat och 

utropstecknet skapar känslan av en panikartad, stegrande röst. 

(52) Jag ville bara ut, ut därifrån! (s. 46) 

Skillnaden mellan (51) och (52) är att tempot i (51) tolkas som sänkt, medan det i (52) snarare 

höjs, vilket tydliggör kontextens roll i läsningen och analysen. 

4.2.2 Färjan 

Även i Färjan används meningslängd som tempomarkör, som i (53) nedan. 

(53)    Vinden rufsar om i hennes hår och hon föser undan det från ansiktet, ser på Marianne. Triumfen är 

ett vrål i henne.  

  ”Kom nu”, säger Marianne, och allvaret i hennes röst kryper in i Madde.  

  Hon vänder sig om. Får en chock. Kvinnan längst fram i flocken är knappt på armlängds avstånd. 

Men Madde blir inte rädd. Hon är för hög på det hon just gjort. (s. 443) 

Från de ganska långa, inledande meningarna, genom Mariannes replik och slutligen till Maddes 

upptäckt av vampyrerna sker en tempoändring som effektivt förflyttar oss från en känsla av 

triumf och glädje till att situationen igen blir allvarlig och koncentrerad och tempot 

långsammare. Ordvalen och vad de betyder bidrar också till att guida läsaren genom förloppet. 

Ytterligare ett pausmarkerande skrivtecken som används vid ett tillfälle är kolon. 

(54) ”Vi har allt från klassiska visor till dagens bästa hits! Det finns nåt för alla, och kom ihåg: Alla kan 

sjunga! […]” (s. 36) 

Kolonet implicerar även ett ganska specifikt tonfall hos den som talar, i och med att det pekar 

framåt och syftar till att fästa läsarens eller lyssnarens fokus på det som följer (Strömquist 

2013:32). Även komma har jag vid ett tillfälle analyserat som prosodiskt/expressivt, främst 

eftersom det i meningen innan berättas om en tystnad och att kommat följs av ett och, som jag 

menar uttrycker en slags markerad, kanske lättad, start. 

(55)    Det blir tyst en halv sekund för länge, och sedan skrattar pappa. (s. 15) 

Kursiv stil markerar vid flera tillfällen emfas, som i (56) där även styckeindelningen bidrar till 

att betona den andra meningen genom aktualisering. 
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(56) Var är hon nu? 

   Vad är hon nu? (s. 294) 

Ord skrivna helt i versaler analyseras vid ett tillfälle som innehavande en slags betonande 

funktion, nämligen i (15) (presenterades först i avsnitt 4.1.2, här förkortat).  

(57) så galet att det faktiskt inte kan vara sant, så galet att det måste vara jag som inbillade mig alltsammans 

för att jag ÄR galen, jag såg syner, jag var full och hade ångest och mitt psyke bara knäcktes som en 

torr gammal kvist och nu har jag mördat ett oskyldigt BARN och jag är fast på den här båten. (s. 110) 

Jag tolkar användningen av versaler i denna passage som en kompromiss, då emfas generellt i 

boken markeras med kursiv stil, vilket inte är möjligt i detta stycke som står helt i kursiv. 

Alternativet hade varit att till exempel skriva de ord som nu är i versaler i rak stil i stället, men 

risken finns att läsaren då skulle kastats ut ur den tankevärld som den kursiva stilen i avsnittet 

ovan skapar. Därför blir användning av versaler effektiv här. 

Utropstecken används ofta som resurs för att beteckna en replik uttalad med högre volym 

än vanlig samtalston. Detta görs dessutom ofta i kombination med ett anföringsverb så som 

ropar (58) eller skriker (59). I (59) ger även stavningen oss en fingervisning om hur repliken 

ska låta. 

(58)    ”Dom försvinner!” ropar någon borta vid ingången. (s. 292) 

(59)    ”Fuuuuuck!” skriker Filip och drar i gallret. (s. 291) 

Vid ett tillfälle förekommer utropstecken tillsammans med adverb som beskriver hur ett 

uttalande låter. 

(60)    ”Men kom igen!” protesterar den ena högljutt. (s. 69) 

Det är således nära till hands att förstå utropstecknen som bärare av en prosodisk/expressiv 

funktion i de fallen. I andra fall bidrar kontexten till förståelsen, som i exemplet nedan. 

(61)    ”Jag vet”, säger Lo och ser på honom. ”Min kompis mamma jobbade på en färja. Men dom som 

försvinner är såna som är så fulla att dom inte vet vad dom gör, eller så hoppar dom för att ta livet av 

sig. Och vi kommer knappast dricka sprit och vi är inte direkt som mormor …”  

  Albin känner, snarare än ser, hur pappa stelnar till.  

  ”Lo!” säger Linda. (s. 66) 

Utifrån kontexten och tidigare erfarenhet kan utropstecknet i Lindas avslutande replik i (61) 

förstås som ett förebrående utrop med tonfall som passar det. I exemplet finns även en ellips 

som kan anses ha en auditivt ikonisk potential och möjligen uttrycka en paus som på något sätt 

också är en utmaning.  

Ellipser används även för att beteckna en slags avslutad mening som också kan vara en 

inbjudan för samtalspartnern att svara på eller fylla i, som i (62). 
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(62)    ”Vilket lustigt sätt hon börjat prata på”, säger hon. ”Är det nåt speciellt för Eskilstuna, eller …?” 

(s. 34) 

Det finns även exempel på ellipser som betecknar tvekande eller kanske famlande pauser, som 

i (63) samt omtagspauser, som i (64). 

(63) ”Vi pratade om det på midsommar … att vi skulle göra det nån gång när flytten var klar …” (s. 106) 

(64) ”Jag vill inte prata om det. Jag … jag kan ta den där cigaretten nu.” (s. 146) 

Vid ett tillfälle står ellipserna för ett slags flämtande ljud, så som när man är andfådd eller har 

svårt att andas. 

(65)    ”Hon sprang före mig ut ur hytten när … min fru …” 

   Hans mun öppnas och stängs, men inga fler ljud kommer. (s. 440) 

Den beskrivande meningen som följer repliken bidrar till den tolkningen. Slutligen används 

även ellipser för att markera de pauser som uppstår under ett telefonsamtal då täckningen håller 

på att förloras. Det påminner om tecken för utelämnande av text som i sakprosa oftast anges 

med en ellips omgiven av hakparenteser.  

(66)    ”Jag skulle gärna skita i det”, säger Åse. ”Men det blir min business … ringer fast … bett dig låta 

bli …” (s. 74) 

4.2.3 Jämförelse 

Återigen finns det i böckerna sammanfallande interpunktionsanvändning, så som 

interpunktionstäthet för att markera tempo och kursiv stil för att markera emfas. Även 

inkongruent stavning för att markera ett utdraget vokalljud sker i båda böckerna, liksom 

användningen av utropstecken.  

Det finns även vissa skillnader. I Färjan utnyttjas en resurs som inte förekommer i Monstret 

i natten, nämligen kolon i (54). Även användning av versaler för att markera emfas, som i (62), 

då kursiv stil inte var tillgänglig i och med att den omgivande texten stod i kursiv. Ellipser 

används i båda böckerna för att markera längre pauser eller omtag i repliker, men de har 

ytterligare användningsområden i Färjan, nämligen andfådda pauser (70) samt dålig 

mobiltäckning (71). I övrigt sammanfaller interpunktionens funktion inom den 

prosodiska/auditiva funktionen, men de (små) skillnader som finns tyder ändå på att 

interpunktionen i Färjan både är mer varierad och avancerad än den i Monstret i natten även 

inom denna funktion.  
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4.3 Spatial/visuell funktion 

Den spatiala/visuella funktionen är i likhet med den prosodiska/expressiva ikonisk till sin art 

och syftar till att i texten efterlikna annan text, så som exempelvis skyltar (Dahl 2015:126). 

Nedan presenteras först interpunktion med spatial/visuell funktion i Monstret i natten, därefter 

i Färjan och slutligen görs en jämförelse böckerna emellan. 

4.3.1 Monstret i natten 

I Monstret i natten är det främst illustrationerna i samverkan med textens placering på sidan 

som får en spatial/visuell funktion. Illustrationer finns på varje uppslag i varierande grad; ibland 

är det endast en liten bild av hunden Uffe (s. 64), en magnoliablomma (s. 69) eller brinnande 

gren (s. 76), medan det ibland handlar om bilder som täcker en sida (s. 35) eller sträcker sig 

över hela uppslaget med endast begränsad plats för text (s. 62–63). Illustrationerna fungerar 

främst som stöd för texten och visar det som även finns skrivet. I vissa fall är illustrationerna 

en aning detaljrikare än texten, så som bilden av en vampyr (s. 102) där hen håller i ett vackert 

fickur som inte beskrivs i texten.  

Texten är vänsterjusterad genom hela boken, men anpassar sig ibland efter illustrationerna, 

som på exempelvis uppslaget på sidorna 82–83 (se bilaga 1). På uppslaget ryms förhållandevis 

mycket text, men i nedre vänstra hörnet och övre högra är ett slags forsande vatten illustrerat 

med dels en fisk i vattnet i nedre vänstra hörnet och Franks underkropp i monsterskepnad i det 

över högre hörnet. I och med att illustrationen täcker den vänstra delen av vänster sida och inte 

är rak i kanten tvingas texten anpassa sig efter detta och får även den en vågformad vänsterkant 

som ytterligare medverkar till upplevelsen av att ha vatten forsande runt sig.  

Utöver illustrationerna används inga resurser för denna funktion. 

4.3.2 Färjan 

Interpunktion med spatial/visuell funktion i Färjan består dels av resurser i löptexten och dels 

av en inlageillustration i den främre pärmen som visar en tvärsnittskarta över Baltic Charisma 

där de olika utrymmena och alla däck finns markerade. Rederiets logotyp, ”en obestämbar vit 

fågel med en pipa i munnen och kaptenshatt” (s. 8), finns även för beskådan. Liknande kartor 

hänvisas till i texten och utnyttjas av karaktärerna för att hitta rätt, vilket även läsaren kan göra. 

Det bidrar till att läsaren kan närma sig historien och på så sätt känna sig delaktig. Utöver 

inlageillustrationen används tre olika resurser med, enligt min tolkning, visuell/spatial funktion. 

Den vanligaste resursen för att efterlikna text i Färjan är användning av kapitäler, som i 

följande exempel.  
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(67) BALTIC CHARISMA står skrivet i snirklig stil med bokstäver som är flera meter höga. (s. 18) 

(68) Tjejen med HÅRDARE intatuerat i svanken. (s. 69)  

(69) Han dricker kaffe ur en vit porslinsmugg med texten VÄRLDENS BÄSTA MORFAR. (s. 148) 

Gemensamt för alla dessa är att de kapitäla orden även refereras till i texten som just text. 

Kapitäler används även för att efterlikna SMS, som i (70). Där förekommer även användning 

av en emoji, vilket ytterligare ökar upplevelsen av att läsa just ett SMS. SMS brukar generellt 

inte skrivas helt i versaler/kapitäler utan valet av det får anses ligga i att kapitäler just har en 

textefterliknande funktion. 

(70) HAN ÄR EN TIOPOÄNGARE! ☺ ALLT KLART I SVITEN, VI SES SNART / PIA. (s. 57) 

I (71) används istället kursiv stil för att efterlikna text. I det fallet ska det efterlikna ett 

”romantiskt typsnitt”, vilket associeras till snirkliga bokstäver, varför valet av kursiv stil istället 

för kapitäler känns naturligt. 

(71) Unna dig en lyxbehandling på Charisma Spa & Beauty, uppmanar det romantiska typsnittet. (s. 143)  

I (72) är hyttnumren kursiverade, något jag tolkat som ett försök att efterlikna de skyltar som 

sitter på hyttdörrarna. Förutom det används även ellipser, som i detta exempel skulle kunna 

anses beteckna fotsteg antingen visuellt efterliknande eller auditivt. Jag har valt att analysera 

dem som visuella i och med kontexten med den textefterliknande kursiva stilen för hyttnumren. 

Ellipserna blir således effektiva medel att markera karaktären Tomas förflyttning längs med 

hyttdörrarna. 

(72) 5139 … 5137 … Plötsligt hoppar numren till 5327 … 5329 … Korridoren delar sig igen där framme. 

(s. 74) 

Sammanfattningsvis används alltså i färjan en illustration, kapitäler, kursiv stil samt ellipser 

med spatial/visuell funktion. 

4.3.3 Jämförelse 

Inom den här funktionen är skillnaderna mellan böckerna stora. Monstret i natten har inte några 

exempel på resurser i löptexten som skulle kunna anses ha spatial/visuell funktion men är 

däremot väldigt illustrationstung, till skillnad från Färjan vars interpunktionsanvändning inom 

denna funktion snarare är tvärt om. Denna stora skillnad kan förstås tillskrivas de olika 

målgrupper böckerna har. Att Monstret i natten är illustrerad kan också tänkas bidra till att inga 

andra resurser tillämpas inom funktionen. När det hänvisas till text i boken visas det även i en 

illustration (Monstret i natten, s. 36 f.), varför exempelvis användning av kapitäler skulle bli 
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redundant. Det är förstås inte uteslutet att man i Monstret i natten valt att inte använda 

ytterligare resurser för att inte förvirra en yngre läsare som kanske inte har lika stor erfarenhet 

som en vuxen, men det är omöjligt för mig att uttala mig om.  

I Färjan används fler resurser för den spatiala/visuella funktionen än i Monstret i natten, 

men i och med att de resurser de båda böckerna använder är så vitt skilda är det svårt att uttala 

sig om huruvida den ena är mer avancerad än den andra. Bakom illustrationerna ligger massvis 

av arbete, både texttolkande, kreativt och arbetsmässigt, vilket kanske inte är fallet bakom valet 

av kapitäler eller kursiv stil. Jag nöjer mig därför med att säga att interpunktionen i Färjan är 

mer varierad.  

5 Diskussion 

Nedan diskuteras resultatet med utgångspunkt i de två forskningsfrågorna ”Hur ser 

interpunktionsanvändningen ut i de båda böckerna?” och ”Skiljer sig användningen av 

interpunktion åt i de två böckerna? Om så, hur?”.  

5.1 Interpunktionsanvändning i böckerna 

Resultatet visar att interpunktionsanvändningen i både Färjan och Monstret i natten dels följer 

skriftspråkliga normer och dels bryter mot gängse normer för att uppnå vissa effekter. Den 

interpunktion som följer normerna är till exempel kommatering, replikangivelse med hjälp av 

citattecken och nytt stycke, användning av utropstecken, frågetecken och tankstreck. Det finns 

dock exempel på exempelvis avvikande kommatering, men det är undantag från den 

övergripande strategin i böckerna. Monstret i natten är illustrerad, vilket kan anses vara inom 

normen för böcker riktade till yngre barn, även om boken inte är en bilderbok. Illustrationerna 

både visar och kompletterar texten, vilket enligt min erfarenhet är en vanlig strategi då böcker 

illustreras.  

När interpunktionen bryter mot den skriftspråkliga normen bidrar det också till att 

aktualisera ett textparti, oavsett om det handlar om ett ord, en mening eller ett stycke. Detta 

görs till exempel genom förändrad interpunktionstäthet och -tyngd, det vill säga exempelvis 

grafiska meningar bestående av enbart ett ord eller hela stycken utan en endaste punkt, men 

däremot komman. Sådana förändringar i textytan gör att man som läsare lägger märke till de 

aktuella partierna och förstår att det är något särskilt som händer just där. Som Dahl (2015:65) 

påpekar utgör de aktualiserade partierna platser där läsarens roll blir extra viktig för att bidra 
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till förståelse och mening i texten. Även kursiv stil är en frekvent använd resurs i båda böckerna 

för att just aktualisera och lyfta ut särskilda partier.  

Förutom interpunktionens möjlighet att aktualisera vissa textpartier visar resultatet även att 

interpunktionen markerar röstskiften, i likhet med vad Dahl (2015) konstaterar. Detta görs i 

Färjan genom exempelvis kapitelindelning och styckeindelning. Utöver dessa resurser används 

främst kursiv stil för att exempelvis rekontextualisera ord, fraser och meningar. De 

rekontextualiserade och röstskiftande resurserna som används i Färjan och Monstret i natten är 

färre än de som Dahl uppmärksammar i sitt material. Det kan bero på böckernas skilda genrer. 

Dahl valde att undersöka ett material som erkänt innehöll normbrytande interpunktion, medan 

materialet i denna studie valts på basis att de inte har en uppmärksammat markerad 

interpunktion. I och med att denna studies resultat skiljer sig från det resultat Dahl finner, 

motiveras vidare studier av fenomenet för att tydligare kunna se vilka stilistiska möjligheter 

interpunktion ger i skönlitterär text. 

I resultatet finns även flera exempel på hur vissa resurser kan användas med olika resultat. 

Till exempel har jag vid ett tillfälle analyserat korta meningar som tempohöjande och vid ett 

annat som temposänkande. Olika skrivtecken och skiljetecken får också olika funktioner i olika 

sammanhang, så som exempelvis ellipser och citattecken. Det tyder på kontextens roll i 

förståelsen av interpunktion och text. En specifik resurs kan inte alltid anses ha ett särskilt 

användningsområde eller funktion. Läsarens meningsskapande av interpunktionen med hjälp 

av kontexten spelar därför en viktig roll i analysen, något även Dahl (2015:71 f.) påpekat. 

Sammanfattningsvis kan sägas att studien bekräftar slutsatser dragna av Dahl beträffande 

funktioner hos interpunktionen, även om antalet observerade resurser för att uttrycka dessa 

funktioner är färre i mitt material än i Dahls. 

5.2 Skillnad mellan böckerna 

Studiens andra frågeställning, ”Skiljer sig användningen av interpunktion åt i de två böckerna? 

Om så, hur?”, har besvarats i resultatkapitlets jämförande avsnitt, 4.1.3, 4.2.3 samt 4.3.3. Nedan 

sammanfattas och diskuteras dessa resultat.  

Studiens hypotes är att interpunktionen i Färjan är mer varierad och avancerad än den i 

Monstret i natten (se 1.1), vilket resultatet bekräftar. Fler resurser används i Färjan än i 

Monstret i natten och fler resurser kan användas för att uttrycka de undersökta funktionerna. 

Det finns även stora likheter. Båda böckerna förhåller sig till den skriftspråkliga normen på 

ungefär samma sätt och i båda böckerna markeras röstskifte och rekontextualisering genom 

styckeindelning, kursiv stil samt med hjälp av citattecken. 
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Det finns betydande skillnader i hur aktualisering görs i de båda böckerna. I Monstret i 

natten sker aktualisering främst genom kursiv stil och styckeindelning, medan det i Färjan, 

utöver dessa två, även tillämpas inramning med hjälp av tankstreck. Dessutom används 

exempelvis kursiv stil för att aktualisera olika sorters uttryck i fler sammanhang än vad det 

används för i Monstret i natten. Färjans mer avancerade interpunktion består även i att 

rekontextualiseringarna inte bara innebär ett slags röst-/perspektivskifte som sker i nuet utan 

även ett skifte i tid. 

I och med att båda böckerna är skrivna av samma författare och inom samma genre, 

skönlitteratur och skräck, tyder resultatet på att skillnaderna beror på de åldersgrupper de riktar 

sig till och de säger något om vad vi förväntar oss av olika läsare. Kunskap om den 

skriftspråkliga normen är en förutsättning för att kunna utnyttja brott mot samma norm som 

meningsskapande eller stilistisk resurs, och en yngre, mindre erfaren läsare kan tänkas sakna 

kunskap om normen. Barn kan alltså behöva lära sig normen och få läserfarenhet innan de kan 

ta till sig exempelvis en mer avancerad interpunktionsanvändning. Läserfarenhet kommer dock 

inte av sig själv, utan det förutsätter att människor får möjlighet att utveckla läsförståelse, 

exempelvis i skolan. Skolan har all möjlighet att guida elever genom texter riktade till yngre 

barn och hjälpa eleverna att tillägna sig ett mer avancerat språkbruk som även inkluderar en 

medvetenhet kring interpunktionen.  

6 Avslutande kommentar 

I detta avslutande kapitel sammanfattas studien och vad den kan sägas bidra med. Blicken riktas 

även framåt och förslag på framtida studier ges.  

Syftet med studien är att undersöka interpunktionens funktion i två böcker samt jämföra 

dem med varandra. Resultatet visar att interpunktionsanvändningen i mångt och mycket 

sammanfaller med tidigare beskriven sådan, samt att det finns skillnader mellan de två 

undersökta böckerna. Att interpunktionen delvis skiljer sig från vad som tidigare observerats 

motiverar både denna studie samt framtida, fortsatt deskriptiva studier. Det vore exempelvis 

intressant att se om genre spelar roll i användningen av interpunktion, samt vidare undersöka 

interpunktionen i böcker riktade till olika åldersgrupper. Att denna studie även bekräftar 

tidigare studiers resultat tyder även på att det finns rum för mer analytiska studier. Något som 

vore mycket intressant att veta mer om är dels röstskiften i texten, eftersom det i det 

sammanlagda resultatet visat sig finnas stor variation i hur sådana markeras samt vad för slags 
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röstskiften som sker. Löptextens samspel med illustrationer i böcker vore även det ett intressant 

framtida forskningsfokus. 

Jag har under arbetets gång fått återkommande frågor om vad studier av detta slag kan bidra 

med i samhället. Om man inte har interpunktion som ett intresseområde är förstås sådana frågor 

ytterst relevanta och förståeliga. Mitt svar på frågor av det slaget är först och främst att vi inte 

har utforskat detta tidigare, vilket innebär att vi inte vet särskilt mycket om det. Det man inte 

vet något om är också svårt att föreställa sig en användning för, men det är möjligt att spekulera. 

Exempelvis skulle förståelse kring vad interpunktion gör i en skönlitterär text kunna bidra till 

forskningen kring lättläst litteratur. Kombinerat med studier kring exempelvis engagemangs-

skapande och vad som upplevs som spännande skulle det även kunna bidra i studier kring läslust 

och läsförståelse, något som det under en längre tid kommit alarmerande rapporter kring. 

Interpunktionens funktion i skönlitteratur är heller inte frånkopplad den i sakprosa, varför 

forskning kring interpunktion också skulle kunna användas i exempelvis utbildande syfte både 

i skolan och på universitet. Möjligheterna är kanske inte oändliga, men heller inte begränsade.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Sida 82–83 i Monstret i natten 

Bild av sidorna 82–83 i Monstret i natten (2016) av Mats Strandberg och Sofia Falkenhem. 

Publicerad med tillstånd från förlaget. 

 

 


