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Sammanfattning
I den här uppsatsen undersöker jag hur skiljetecknet semikolon används i två nutida bruksprosaiska korpusar. Semikolonen i korpusarna kategoriseras efter syntaktisk och semantisk
funktion samt efter huruvida användningen överensstämmer med den normerande grammatiken. Enligt denna bör semikolon fungera som konjunktion mellan huvudsatser eller
som överordnat komma i uppräkningar, medan användning i stället för kolon eller övriga
komman avråds.
Den kvantitativa undersökningen visar att endast 35 % av alla semikolon används normenligt. I diskussionen pekar jag ut språkvårdens föreskrifter som upphov till det frekventa
missbruket. Anvisningarna är endast vagt definierade utifrån ogrammatiska grunder som
skiljetecknens relativa styrka och skribentens språkkänsla. Parallellen med konjunktioner
utelämnas helt. Därför omformulerar jag också anvisningarna för semikolon med mer grammatiska termer, baserat på de rådande rekommendationerna samt det faktiska bruk som
framgår i undersökningen. Uppsatsen utgör därmed ett första steg till en ny föreskrift för
semikolonets bruk i svenskan.
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M

in främsta litterära förtjänst är inte mina tankars
djup, höghet och klarhet, inte min humana humor
och min demokratiska ironi, inte mina bilders skönhet och
exakthet och sammanhang, inte min stils attiska smidighet
och värdighet, naturlighet och höghet. Det är inte ens det att
jag är en förkämpe för bruket av singulärt verb vid pluralt
subjekt. Nej, min största och ovanskligaste ära är den att jag
i en tid av stilförskämning är en av de få som förstår att
uppskatta och rätt bruka semikolon.
Sigfrid Lindström

2

Innehållsförteckning
1

Inledning ....................................................................................................................................... 5
1.1

2

3

Syfte och frågeställning....................................................................................................... 5

Litteratur om semikolon............................................................................................................. 6
2.1

Svenska Akademiens grammatik ....................................................................................... 6

2.2

Språkrådet ............................................................................................................................. 6

2.3

TT Nyhetsbyrån .................................................................................................................... 6

2.4

Skiljeteckensboken ............................................................................................................... 7

2.5

Undersökningsmodell.......................................................................................................... 7

Metod ........................................................................................................................................... 10
3.1

Flertydiga fall ...................................................................................................................... 10

3.1.1
4

Bedömningsexempel.................................................................................................. 11

Resultat........................................................................................................................................ 12
4.1

Semikolon som konjunktion ............................................................................................. 13

4.1.1

Additiv .......................................................................................................................... 13

4.1.2

Disjunktiv ..................................................................................................................... 14

4.1.3

Adversativ .................................................................................................................... 14

4.1.4

Explanativ .................................................................................................................... 14

4.1.5

Konklusiv ..................................................................................................................... 15

4.2

Semikolon som avgränsare ............................................................................................... 15

4.3

Semikolon som kolon ......................................................................................................... 16

4.3.1

Deduktiv ....................................................................................................................... 16

4.3.2

Deskriptiv..................................................................................................................... 16

4.3.3

Segmentell ................................................................................................................... 17

4.3.4

Suffixativ ...................................................................................................................... 17

4.4

Semikolon som komma...................................................................................................... 17

4.4.1

Underordnande .......................................................................................................... 18
3

4.4.2

Samordnande .............................................................................................................. 18

4.4.3

Parentetisk................................................................................................................... 18

4.5
5

Odefinierade semikolon..................................................................................................... 19

Diskussion ................................................................................................................................... 20
5.1

Normstridande bruk .......................................................................................................... 21

5.2

Språkvårdens brister.......................................................................................................... 24

5.3

Semikolonets framtid ........................................................................................................ 25

5.4

Avslutning ........................................................................................................................... 27

Källförteckning ................................................................................................................................... 28
Tryckta källor ................................................................................................................................. 28
Digitala källor ................................................................................................................................. 28

4

1

Inledning

I augusti–september 2013 hade Språktidningen en omröstning där läsare fick rösta fram sitt
favoritskiljetecken. Semikolon vann med 25 % av rösterna, medan den konventionella punkten bara fick 13 % (2013:11). Några år tidigare, i februari 2008, uppmärksammade The New
York Times något så ovanligt som ett korrekt använt semikolon, på ett plakat i New Yorks
tunnelbana som bad resenärerna att inte lämna sin tidning på tåget, utan ”lägg den i en
soptunna; det innebär goda nyheter för alla” (Roberts, 2008, min översättning). Tilltaget
startade en våg av diskussioner och artiklar om semikolonet i det engelska språket, vad det
stod för och huruvida det faktiskt behövdes. Om det är så sällsynt med korrekta semikolon
är det kanske bäst att avskaffa det, menade somliga. Samma diskussioner förs i Sverige än
i dag, och brukar blossa upp runt den 6 februari varje år – semikolonets dag.
Semikolonet är nämligen ett skiljetecken vars ursprung vi känner till. Dess moderna funktion uppfanns av den venetianske boktryckaren Aldus Manutius den äldre, som också
bidragit med innovationer som kursivstilen. Manutius avled den 6 februari 1515, och semikolonets dag uppmärksammas därmed till hans minne (Institutet för språk och folkminnen,
2014). I och med femhundraårsdagen av Manutius död 2015 finns ytterligare anledning att
lägga fokus på hans svåranvända skapelse, som blivit språkbrukarnas favoritskiljetecken.

1.1

Syfte och frågeställning

Eftersom semikolon ofta sägs användas fel är mitt syfte med uppsatsen att identifiera vilka
funktioner semikolon kan ha och ställa dessa mot de normerande rekommendationerna. På
så sätt hoppas jag bringa klarhet i dels hur semikolon faktiskt fungerar, dels vad språkvårdens rekommendationer egentligen innebär.


Vilka syntaktiska funktioner har semikolon i nutida svensk bruksprosa?



Vilka avvikelser från de normerande föreskrifterna finns, och hur frekventa är de?
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2

Litteratur om semikolon

I detta avsnitt redogör jag för hur grammatikor och handböcker beskriver och föreskriver
semikolonets bruk. Utifrån detta sammanställer jag en modell med de funktioner som semikolon kan tänkas anta i bruksprosa – både normenliga och normstridande – vilken utgör
grunden för undersökningen.

2.1

Svenska Akademiens grammatik

Semikolon behandlas som hastigast i SAG, där det beskrivs som ett skiljetecken som förekommer i komplexa meningar. Semikolon åtskiljer huvudsatser som inte redan åtskiljs med
konjunktion, och markerar ”en rätt kraftig gräns mellan delmeningar”, en gradering som
inte definieras tydligare (Teleman m.fl., 1999:835). Kommatecknet nämns som en vanlig ersättare för semikolon mellan huvudsatser utan konjunktion, med tillägget att ”[m]ånga
anser det dock felaktigt” (a.a. 836).

2.2

Språkrådet

Språkrådets Svenska skrivregler beskriver semikolonets huvudsakliga funktion som gränsmarkerande och sammanbindande. Det ska alltså skilja på huvudsatser och samtidigt påvisa
ett ”nära innehållsligt samband” mellan dem. Vad som kvalificerar som ”nära” förtydligas
inte, utan överlåts åt subjektiv tolkning: när skribenten upplever att punkt blir för starkt
men komma för svagt (2009:187).
Språkrådet är dock tydliga med när semikolon inte ska användas: i stället för kolon före
uppräkningar, exempel, förklaringar med mera (a.a. 188). Enligt deras hemsida är detta den
vanligaste felanvändningen av tecknet, och ”antagligen det enskilt vanligaste regelbrottet i
dagens texter!” (Institutet för språk och folkminnen, 2013). De förtydligar också att semikolon ska följas av liten bokstav.
Fortsättningsvis anger Språkrådet att semikolon kan användas som ett starkare eller särskiljande alternativ till komma mellan led i uppräkningar, ingå i den flörtande smilisen (a.a.
2014) samt för att skilja olika betydelser i ordböcker (2009:188).

2.3

TT Nyhetsbyrån

TT-språket sammanfattar att semikolon förbinder huvudsatser där den andra är en utveckling av den första. TT menar att tecknet ”både skiljer och förenar”, samt att det ska åtföljas
av gemen bokstav (TT, 2014).
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2.4

Skiljeteckensboken

Siv Strömquists handledning i skrivtecken skiljer sig bara nyansmässigt från Svenska skrivregler och TT-språket i beskrivningen av semikolon. Strömquist menar att tecknet skiljer
meningar åt samtidigt som det betonar sambandet mellan dem. Hon rekommenderar också
skribenten att följa den egna känslan, men konkretiserar Språkrådets beskrivning ”när
kommatecken känns för svagt” med ”eftersom det som står före respektive efter skiljetecknet utgör fullständiga satser” (Strömquist, 2013:38).
Strömquist sammanfattar tecknets funktion som att markera att den följande meningen är
en konsekvens eller utveckling av den föregående. Den semantiska förutsättningen för
semikolonanvändning är alltså att den första meningen orsakar eller orsakas av den andra,
medan den syntaktiska förutsättningen är att det ”skulle gått lika bra med punkt” (a.a. 39).
Precis som Språkrådet avråder Strömquist från att förväxla semikolon med kolon och betonar att tecknet ska följas av liten bokstav. Hon anger dess specialfunktioner som avgränsare
vid olika typer av uppräkning (a.a.) samt som kommandotecken i programmeringsspråk
(1995:27).

2.5

Undersökningsmodell

Enligt språkvården är semikolonets främsta funktion alltså att påvisa semantiska samband
mellan huvudsatser, och det används där en punkt skulle fördunkla sambandet men ett
komma skulle orsaka satsradning. Denna sammanfattning är likalydig med Tor G. Hultmans
sammanfattning av konjunktionernas betydelse: de ”förenar (grammatiskt) lika led” samt
”betecknar relationen mellan de förenade leden” (2003:43), vilket bekräftar SAG:s kommentar att semikolonet ersätter konjunktion (Teleman m.fl. 1999:875).
Med hjälp av konjunktionella betydelser kan vi alltså beskriva semikolonets funktioner och
därmed undersöka dess användning. SAG formulerar de viktigaste betydelserelationerna i
samordnade meningar så här (a.a. 879):


Additiv – ”att båda ledens betydelse samtidigt gäller”



Disjunktiv – ”att lyssnaren ska välja betydelsen hos ett av leden”



Adversativ – ”att det som sägs i ena ledet på något sätt står i motsättning till det som
sägs i det andra”



Explanativ – ”att det som sägs i det senare ledet förklarar eller motiverar det som
sägs i det tidigare”
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Konklusiv – ”att det som sägs i det tidigare ledet förklarar eller motiverar det som
sägs i det senare”

De konjunktionella betydelserelationernas omfattning gör att de står närmare Språkrådets
än Strömquists och TT:s formuleringar av semikolonets användning. Medan de senare
specificerar semikolonets praktiska funktion till att markera att en av de hopkopplade
meningarna är en förutsättning för den andra, antyder Språkrådets relativt vida beskrivning att semikolon kan visa flera olika samband. Strömquists och TT:s sammanfattning
motsvarar närmast de explanativa och konklusiva betydelserelationerna, vilket för övrigt
kan jämföras med den kausala bindningen i Catharina Nyströms handledning i satskonnektion (2001:102). I en artikel menar Strömquist att varje skiljetecken har betydelsepotential,
och medan hon där bara nämner en betydelse för semikolon gör hon tydligt att somliga
tecken mycket väl kan ha flera olika betydelser (Strömquist, 2008:236f). För att omfatta så
många fall som möjligt utgår undersökningen därför från samtliga SAG:s konjunktionella
betydelserelationer.
Både Språkrådet och Strömquist menar att tecknet ofta förväxlas med kolon, varför jag
också kommer att kategorisera semikolon med hjälp av kolonets olika funktioner. Dessa
finns inte namngivna i någon svensk grammatika, men Serianni (1991:75f) identifierar
följande fyra:


Syntaktisk-deduktiv – före slutsatser och logiska följder av något tidigare nämnt



Syntaktisk-deskriptiv – före uppräkningar eller specificering av förledet



Appositiv – före appositioner som bestämmer förledet



Segmentell – före direkta anföringar som markerats med anföringsfras,
citationstecken eller pratminus

Dessa funktioner är identifierade för italienskan, men vi kan anta att de är giltiga även för
svenskan och andra västerländska språk. Jämför Strömquist: ”[skiljetecknen] är i stor utsträckning ’internationella’ – åtminstone i ett västerländskt perspektiv” (1995:23). Den syntaktisk-deskriptiva funktionen beskrivs mer utförligt i Svenska skrivregler som menar att
kolon ska användas ”före uppräkningar, exempel, förklaringar, specificeringar och sammanfattningar” (Språkrådet, 2009:188). Då den appositiva funktionen inte nämns i den
svenska litteraturen, och appositiva huvudsatser mycket väl kan markeras med komma
eller tankstreck (Strömquist, 2013:56) lämnas dock den distinktionen åt sidan. De första
funktionerna kommer hädanefter kallas den deduktiva och den deskriptiva.
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SAG nämner att komma ibland ersätter semikolon, och Strömquist menar att man ofta ser
semikolon ersätta komma (1995:22). Därför kommer semikolon också kategoriseras efter
kommats funktioner i undersökningen. Kommats funktioner i svenskan finns inte konkret
formulerade, delvis på grund av svenskans tydlighetskommatering som innebär att kommatecknets vara eller inte vara i text beror på läsbarhet och semantik snarare än syntax
(Språkrådet, 2009:178). Utifrån Svenska skrivreglers (a.a. 178–185) och TT-språkets (TT, 2014)
definitioner kan vi dock formulera följande fyra funktioner baserat på kommats syntaktiska
position:


Underordnande – mellan bisats och matris- eller huvudsats



Samordnande – mellan huvudsatser som också förbinds med konjunktion



Parentetisk – före och efter satsformade och icke-satsformade inskott



Avskiljande – mellan likformiga led i exempelvis uppräkning

Semikolonets specialfunktion som den beskrivs av Strömquist, ”som avgränsare av olika
grupper vid uppräkning” (2013:39), sammanfaller till stor del med kommats avskiljande
funktion. Därför kategoriseras den användningen inte under kommat, utan separat som den
avgränsande funktionen.

9

3

Metod

I undersökningen utgår jag från Språkbankens textkorpus Korp, med korpusarna Webbnyheter 2013 och Bloggmix 2013 som huvudmaterial. De är valda för att få moderna exempel
från både professionella och icke-professionella skribenter i olika genrer, och representerar
därmed ett brett urval av nutida svensk bruksprosa. Jag genomför en enkel sökning på
strängen ”;”, vilket ger en lista med alla semikolon i korpusen samt den grafiska mening
vart och ett ingår i. Baserat på kontextmeningen gör jag en kvalitativ analys av 2 000 godtyckligt valda semikolon, 1 000 i vardera korpusen, för att identifiera deras respektive funktion enligt min modell:


Semikolon som konjunktion (additiv, disjunktiv, adversativ, explanativ och
konklusiv funktion)



Semikolon som avgränsare



Semikolon som kolon (deduktiv, deskriptiv och segmentell funktion)



Semikolon som komma (underordnande, samordnande och parentetisk funktion)

För den kvantitativa delen av undersökningen sammanställer jag dels frekvensen av varje
funktion, dels frekvensen av normstridande kontra normenligt använda semikolon i korpusarna. De semikolon som fungerar som konjunktion och avgränsare räknas som normenliga,
enligt språkvårdens föreskrifter, och de som tar kolonets och kommatecknets funktioner
räknas som normstridande. Semikolon i programkod eller smilisar är inte syntaktiska, utan
faller utanför frågeställningen och förbises därför i undersökningen. Eventuella semikolon i
anförd text, samt i texter på andra språk än svenska, utesluts också ur resultatet.
Webbnyheter 2013 består av digitalt publicerade texter från svenska nyhetssidor. Namnet
till trots omfattar korpusen flera olika genrer: nyhetsartiklar och reportage; krönikor och
kolumner; recensioner och analyser. Den gemensamma nämnaren är att skribenterna får
antas ha erfarenhet av eller utbildning i skrivande, samt i högre grad följa en språkvårdande
mall som Svenska skrivregler eller TT-språket. Bloggmix är den större korpusen och innefattar
svenska bloggar i olika ämnen, bland annat sport, politik, litteratur och mode. Såväl personliga och dagboksliknande som offentliga och kommersiella bloggar förekommer.

3.1

Flertydiga fall

Många semikolon har svårtydda betydelser och därmed funktioner. Det kan bero på att kontextmeningen i Korp inte ger tillräckligt sammanhang för att klargöra förhållandet mellan
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för- och efterled, att ämnet i stort är svårfattligt för den oinitierade eller att olika förhållanden är sannolika. Där det är möjligt att gå till källtexten via Korp tolkar jag semikolonet
utifrån den större kontexten. Om semikolonets funktion kan tolkas som antingen normenlig
eller normstridande antar jag normenligt bruk. Semikolon som inte uppfyller alla krav för
en kategori räknar jag likväl till den kategori de närmast platsar i. Den subjektiva språkkänslan spelar oundvikligen in i den kvalitativa analysen, inte minst i flertydiga fall, men
övergripande trender i det kvantitativa resultatet bör inte avvika väsentligt med uppsatsens
modell och ovanstående principer som bedömningsgrund.
3.1.1 Bedömningsexempel
Här följer några exempel på den kvalitativa bedömningen av tveksamma fall. För närmare
förklaring av kategorierna, se respektive underrubrik i avsnitt 4.
Socialdemokraterna är kritiska till ett femte jobbskatteavdrag; det löser inte problemen
på den svenska arbetsmarknaden, sade Magdalena Andersson (S), partiets ekonomiskpolitiske talesperson tidigare till SvD. [W]

Sammanhanget gör inte klart om detta semikolon är del av anföringen eller inte, och alltså
är det oklart om det används som deskriptivt eller segmentellt kolon, eller som explanativ
konjunktion. I dessa fall räknas semikolonet som konjunktion, för att fria hellre än att fälla.
Problemet drabbar även en mycket stor grupp barn; Rädda Barnen uppskattar att
omkring 10 procent av svenska barn – ungefär 190 000 – är med om att deras
mamma misshandlas. [W]

I fall som detta räknas semikolonet däremot som deskriptivt, trots att båda led är huvudsatser. Detta då efterledet förklarar det som sägs i förledet, men utan att själv utgöra en
förutsättning eller orsak.
85 av 93 grenar kan avgöras här; de alpina fartgrenarna hålls i Åre. [W]

Kontextmeningen i Korp är för kort för att sambandet mellan satserna ska framgå. I dessa
fall utgår bedömningen från textkällan för en större kontext. Källan visar att adverbet ”här”
syftar på Stockholm; semikolonet är därmed inte explanativt utan additivt.
Stockholm bör också införa detta; inte bara för att det attraherar innovativa, jobbskapande företag och turister – tillgång till internet är idag en demokratifråga. [W]

Det framgår inte om detta semikolon är additivt eller adversativt, och kan tolkas som bådadera. Det är dock räknat som adversativt på grund av meningens allmänt kritiska ton, och
går i linje med det tillika adversativt fungerande tankstrecket.
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4

Resultat

I detta avsnitt redogör jag för de kvalitativa och kvantitativa resultaten av undersökningen,
det vill säga vilka funktioner semikolon faktiskt tar och hur dessa artar sig grammatiskt,
samt med vilken frekvens varje funktion förekommer i respektive korpus. Varje funktion
illustreras med typiska exempelmeningar, vilka markeras med [W] för Webbnyheter 2013,
och [B] för Bloggmix 2013. Utöver kategorierna i modellen tillkommer den suffixativa funktionen under kolon (se 4.2.4) samt en kategori för övriga, odefinierade funktioner (4.5).
Konjunktion
Korpus

Additiv Disjunktiv Adversativ Explanativ Konklusiv Alla

Webbnyheter

68

1

55

228

51

403

Bloggmix

21

0

13

43

8

85

Båda

89

1

68

271

59

488

Kolon
Deduktiv Deskriptiv Segmentell Suffixativ Alla
Webbnyheter

44

334

36

1

415

Bloggmix

17

586

147

5

755

Båda

61

920

183

6

1170

Komma
UnderSamParenordnande ordnande tetisk Alla

Avgränsande

Odefinierat

Webbnyheter

35

15

16

66

110

6

Bloggmix

18

10

13

41

113

6

Båda

53

25

29

107

223

12

Varav
Varav normSUMMA normenliga stridande
Webbnyheter

1000

513

487

Bloggmix

1000

198

802

Båda

2000

711

1289
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Semikolon är vanligare i Bloggmix, med 313 användningar på en miljon token, medan det
förekommer 229 gånger på en miljon token i Webbnyheter. I detta inkluderas de ickesyntaktiska semikolon som faller utanför min frågeställning, men det kan ändå noteras att
differensen mellan korpusarna har minskat drastiskt under åren; bara 2012 användes 413
semikolon per miljon token i Bloggmix jämfört med 173 i Webbnyheter. Se bilaga 1 för semikolons frekvens i korpusarna över tid.

4.1

Semikolon som konjunktion

Enligt litteraturen i avsnitt 2 är denna användning, eller delar av den, den huvudsakliga och
regelrätta för semikolon, varför dessa fall räknas som normenliga. I Webbnyheter 2013
används 403 semikolon av 1 000 som konjunktion, och i Bloggmix 2013 är siffran 85 av 1 000.
4.1.1 Additiv
Additiva semikolon sammanbinder betydelsen i för- och efterled och kan sägas ersätta konjunktionerna och eller samt. De additiva är de näst vanligaste av de konjunktionella semikolonen: i Webbnyheter är 68 semikolon additiva och i Bloggmix 21.
Företagens vinster är tillbaka på samma nivå som 2007; även börserna är tillbaka trots
kriser däremellan. [W]

Semikolon som additivt binder elliptiska huvudsatser är ganska vanliga och räknas därför
hit, som normenligt använda:
Delegaterna från majoritetsfolket han-kineser kommer i mörka strikta kostymer; kvinnorna i sparsmakade dressar. [W]
Unnade mig lite nya träningskläder från Gina och H&M; älskar färgerna tillsammans! [B]

Semikolon förekommer i de flesta typer av additiva satsbindningar som beskrivs i SAG
(Teleman m.fl., 1999:887f), exempelvis för att ange konsekutiva eller parallella betydelserelationer:
Flygvapnet bombade presidentpalatset; tusentals människor fängslades och dödades.
[W]
Till Berlin och Moskva flydde kommunister och vänstersocialister; grupper som bedrev
väpnat motstånd sökte sig till Havanna men också Paris. [W]

Semikolon ersätter dock inte och innan det avslutande ledet i uppräkningar av huvudsatser,
eller och i samband med korrelativa adverb som dels (a.a. 886f).
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4.1.2 Disjunktiv
Disjunktiva semikolon ersätter eller, och särskiljer satserna från varandra för att markera att
bara den ena gäller. Denna funktion är mycket ovanlig med enbart 1 träff i Webbnyheter
och ingen i Bloggmix:
Han kan ändra sig och säga att även han vill vänta på FN-inspektörernas rapport; han
kan göra ingenting och framhålla att han försökte få med sig kongressen – och sedan
tvingas leva med detta nesliga och dyrbara bakslag. [W]

4.1.3 Adversativ
I den adversativa funktionen tar semikolonet betydelsen hos men, fast eller utan, och
uttrycker alltså motsättning mellan satserna. Den adversativa är den tredje vanligaste bland
de konjunktionella funktionerna, med 55 förekomster i Webbnyheter och 13 i Bloggmix.
Adversativa semikolon följer ofta på ett nekande förled som utesluts av efterledet, alltså
som ersättning för konjunktionen utan.
Det är inte dessa följder som är fascismen; sådana kan komma även från annat, t.ex.
religiös fundamentalism. [B]

Men andra former förekommer också:
Det talas om svaga lärare; vi har många riktigt ambitiösa och duktiga lärare! [W]
Ingen skadades allvarligt; en ur personalen fick lättare skärsår och en person klagar på
smärtor i öronen. [W]

Semikolon förekommer bara i somliga av de adversativa funktioner som nämns i SAG
(Teleman m.fl., 1999:930ff). Exempelvis används det inte i samband med korrelativa adverb
som visserligen, och är otänkbart som textgränsmarkör, där men inleder nytt stycke som
sätts emot det föregående.
4.1.4 Explanativ
Den explanativa funktionen, där semikolonet fungerar som för eller ty, är den största bland
de konjunktionella. Dessa semikolon markerar att efterledet förklarar förledet, vilket går i
linje med Strömquists beskrivning om hur semikolon används ”i praktiken” (2013:38). Funktionen är dock mycket vanligare i Webbnyheter; där är 228 semikolon explanativa, jämfört
med 43 i Bloggmix.
Jag tycker bra om Scandic; det är ett spännande bolag. [W]

I Bloggmix förekommer explanativa semikolon i samband med elliptiska satser, där semikolonet ersätter såväl konjunktion som subjekt och ibland även predikat:
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men jag klagar inte; egentid när den är som bäst.[B]

Meningen ska rimligtvis förstås som ”Men jag klagar inte, för det här är egentid när den är
som bäst.”
Semikolon används i samtliga explanativa satsbindningar som beskrivs i SAG: konsekvens–
orsak, handling–skäl och slutsats–premiss, med såväl deklarativa som interrogativa och
imperativa led (Teleman m.fl., 1999:940ff).
4.1.5 Konklusiv
Dessa semikolon ersätter konklusivt så. SAG beskriver den konklusiva betydelserelationen
som konvers till den explanativa, men trots detta är konklusiva semikolon ovanliga jämfört
med explanativa, med 51 träffar i Webbnyheter och 8 i Bloggmix. Det förekommer dock
semikolon med samtliga konklusiva betydelser som nämns i SAG: orsak–konsekvens, skäl–
handling och premiss–konklusion (Teleman m.fl., 1999:942f).
I duellen om djurförsök med Eskil Erlandsson har Jens Holm emellertid ingen framgång;
det blir inget löfte om en förhandlingsplan. [W]
Så nu har vi ett rosa och ett lila; Mini kommer vara snyggast i stallet! [B]

I det andra exemplet kan vi ana att semikolon används för att undvika en upprepning av
”så”, som ju redan inleder den första meningen.
Att konklusiva semikolon inte är vanligare, i enlighet med Strömquist, kan bero på att
konklusiv samordning över huvud taget är ovanlig i skriftspråk och främst uttrycks i tal
(Teleman m.fl., 1999:943). I skrift formuleras konklusiva samband oftare bara med punkt
och/eller satsadverbialet alltså.

4.2

Semikolon som avgränsare

Avgränsning av led i uppräkningar är den andra normenliga funktionen för semikolon. Hit
hör 110 av 1 000 semikolon i Webbnyheter, och 113 av 1 000 i Bloggmix. Dessa semikolon
används dock relativt sällan för att ”avgränsa olika grupper vid uppräkning” (Strömquist,
2013:39). I stället avgränsar semikolon över huvud taget led som redan innehåller komma –
bland annat de led som i sig är uppräkningar – men också led som innehåller appositioner
eller bisatser. Semikolon avgränsar också led som är längre satser och ett avslutande
komma därmed skulle kunna misstolkas som ett underordnande. Användningen stämmer
alltså mest överens med Språkrådets beskrivning av semikolon som ett ”starkare eller särskiljande skiljetecken gentemot komma” (Institutet för språk och folkminnen, 2014). Medan
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många avgränsande semikolon kan formuleras med additiva eller disjunktiva konjunktioner
så binder de sällan huvudsatser och räknas därför hit.
Teamet består av agent Grant Ward, specialutbildad i stridsteknik och spionage; agent
Melinda May, pilot och kampsortsexpert; agent Leo Fitz, extraordinär ingenjör; agent
Jemma Simmons, geniförklarad biokemist, samt nybörjaren Skye som är en lovande
hacker. [B]
Den beboeliga zonen definieras just utifrån mellan vilka avstånd kring en stjärna som
vatten kan vara flytande (Bennett & Shostak, 2008; Freedman & Kaufmann, 2008). [B]

Till den avgränsande funktionen räknas också de semikolon som använts för att starkare
markera ”vitt skilda betydelser”, semikolons funktion i ordböcker (Språkrådet, 2009:188),
även där det hade räckt med komma eller parentes.
För mig symboliserar cykeln själva begreppet modernitet: acceleration; att kontrollera
sitt öde. [W]

4.3

Semikolon som kolon

Denna användning förebrås uttryckligen av språkvården, varför dessa semikolon räknas
som normstridande. I Webbnyheter 2013 används 415 av 1 000 semikolon med en funktion
som annars tillskrivs kolon. I Bloggmix 2013 är siffran 755 av 1 000.
4.3.1 Deduktiv
Deduktiva semikolon förekommer 44 gånger i Webbnyheter och 17 i Bloggmix. Dessa betecknar slutsatser eller följder av något som nämnts tidigare i texten.
Summa summarum; jag är trött. [B]
Svaren ges inte än på ett tag, men tendensen är tydlig; det kan bära hela vägen upp till
högsta serien för Falkenberg. [W]

Dessa semikolon används även konsekutivt, för logiska följder som inträffar senare i tiden:
Sju personer satte eld på sig själva i protest; sex av dem avled. [W]

Den konsekutiva deduktiva funktionen skiljer sig från den konsekutiva additiva funktionen
(4.1.1) i att efterledet här är en direkt konsekvens av förledet, medan det i den additiva bara
är en följd utan direkt logisk koppling.
4.3.2 Deskriptiv
Deskriptivt använda semikolon är den i särklass största gruppen, med 334 förekomster i
Webbnyheter och 586 i Bloggmix. Den deskriptiva funktionen är omfattande; dessa semi-
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kolon används för att inleda beskrivningar, exemplifieringar, uppräkningar, förklaringar
och sammanfattningar.
Så är det dags att byta till en ny maträtt; thailändsk kycklinggryta. [W]

I Bloggmix används ibland deskriptivt semikolon för att undvika upprepning av kolon:
EDIT: nu när jag läser detta inser jag något; ingen var ju gladare än Mattias när jag
slocknade igår. [B]

Flera bloggar presenterade bilder med deskriptiva semikolon. Resultat som dessa följs alltså
av ett fotografi i källtexten, vilket inte syns i Korp:
Fick iallafall träffa sötaste Felicia idag också; [B]

4.3.3 Segmentell
Dessa semikolon förekommer 36 gånger i Webbnyheter, och 147 i Bloggmix. Enligt Serianni
används segmentella kolon vid direkt anföring, i samband med anföringsfras, citationstecken eller pratminus (1991:76). Kraven är dock något mildrade så att fler semikolon kan
passa in i kategorin, då samtliga alltjämt är normstridande.
Ida fortsätter så här; – Min ekonomi har gått under och jag får socialbidrag. Hot om
vräkning och avstängning av el har blivit orosmoment och det förvärrar i sin tur mina
problem. [B]
Det ska sägas direkt; mötet mellan nykomlingarna Örebro och Leksand var ingen stor
underhållning. [W]

4.3.4 Suffixativ
Ett fåtal semikolon används för att avskilja suffix från nummer- eller bokstavskombinationer, en specialfunktion för kolon (Strömquist, 2013:34ff). Detta sker vid 1 tillfälle i Webbnyheter och 5 i Bloggmix:
Den kraftigt svällande informationsstaben är till stora delar en effekt av den förre vd:n
Lars G Josefssons köpraider i Europa, menar SvD;s källor. [W]
Det var den 37;e ordinarie partikongressen för Socialdemokraterna och vi har behandlat och beslutat i väldigt många och viktiga framtidsfrågor. [B]

4.4

Semikolon som komma

Semikolon används förhållandevis sällan som komma: 66 gånger av 1 000 i Webbnyheter
och 41 av 1 000 i Bloggmix. Också denna funktion räknas som normstridande.
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4.4.1 Underordnande
Semikolon som binder bisatser till huvudsats eller matrissats, med eller utan subjunktion,
är de vanligaste och förekommer 35 gånger i Webbnyheter och 18 i Bloggmix.
Man behöver inte ha sett alla dessa filmer för att kunna följa med i och ha glädje av
albumet; även om ett hum om genrerna inte är till någon nackdel. [B]
Hon har gjort sig känd för att subtilt ändra på redan befintliga miljöer; exempelvis
genom att ersätta asfalten i en vägkorsning med plywood. [W]

Underordnande semikolon förekommer också där det ena ledet är en huvudsats och det
andra en icke-satsformad bestämning eller apposition:
Sanningen är också att hyresgästen är ”idealisk”; både ur ekonomisk- och ordningssynpunkt. [W]

Till underordnande semikolon räknas också de som bara skiljer ut ett adverbial eller liknande inom en och samma sats, där även komma skulle vara olämpligt. I några av fallen
ovan kan vi ana att semikolon tar tankstreckets funktion och därmed används som ett mer
emfatiskt komma (Strömquist, 2013:55).
4.4.2 Samordnande
Semikolon förekommer i samband med konjunktion 15 gånger i Webbnyheter och 10 i
Bloggmix.
Hoppas bara på att den är mycket bättre denna gång än de tidigare versionerna vi
lämnat in; men det tror jag. [B]
Antingen var det en oväntad fortsättning på en spontan replik från USA:s utrikesminister John Kerry i London; eller ett planerat utspel av ryske utrikesministern
Sergej Lavrov samtidigt som den syriske utrikesministern Wallid al-Moallem faktiskt
befann sig i Moskva. [W]

4.4.3 Parentetisk
Semikolon vid parentetiska inskott förekommer 16 gånger i Webbnyheter och 13 i Bloggmix. Där de förekommer står de generellt ensamma; den andra parentesen utgörs i stället
av ett komma eller uteblir då meningen avslutas.
President Correa har gjort tvärtemot vad Internationella valutafonden, IMF; har föreslagit. [B]
Boken präglas snarare av ett slags kändisjournalistiskt anslag; en historisk Se & Hör på
384 sidor om man så vill, kring dåtidens kändisar och vem som låg med vem. [W]
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4.5

Odefinierade semikolon

En handfull semikolon från varje korpus faller utanför funktionerna i modellen: 6 vardera i
Webbnyheter respektive Bloggmix.
Har någon blivit vräkt; men kastar man då ut ett helt möblemang på en öppen bakgård? [W]
Gunvald har jag inte sett sedan i julas; det var tänkt att vi skulle göra ett stopp i
Köpenhamn på väg söderut och hälsa på honom, men eftersom det här med Polen
dök upp blev det inget av med den saken. [W]
Svalor pilar in och ut genom det som en gång var Sankta Katarinakyrkans tak; jag
befinner mig i Visby under en självklar och påtagligt idyllisk junidag. [W]
Jag profiterar inte på mina intressen (utom med denna krönika; ett litet undantag), jag
arbetar inte med dem, jag blir inte snyggare av dem. [W]
Att gå på jobb flera timmar om dagen, eller ännu värre, att behöva pendla flera timmar
per dag; då väljer jag hellre en lägre levnadsstandard där jag ändå kan känna mig rik på
det jag har. [W]
Klockan var några minuter efter två på natten den 12 juli 1908 och alla ombord låg
och sov; många hade sökt sig upp på däck i den varma sommarnatten. [W]
idag blir det lite jobb hemifrån och vad är höjdpunkten med det tro; jo, förmiddagsträning. [B]
Fördela resurser till vård och skola även med hänsyn till områdens socioekonomiska
karaktär; [B]
Nu är vi inkomna efter en utesväng; lekparkshäng och promenad, Elliot somnade på en
halv sekund när han satte sig i vagnen, alldeles för sent egentligen men äsch, det är ju
fredag! [B]
Tycker nog att ni i alla fall ska testa den; finns på H&M, Kicks, Åhlens och till och med
Willys för runt 50-80 kronor! [B]
Vi får se när nästa nyhet släpps angående femte filmen; håller tummarna! [B]
Uttrycket; Träna mer, ORKA mer är helt sant! [B]

Bland dessa kan vi urskilja semikolon som ersätter punkt, frågetecken, citationstecken och
tankstreck. Då dessa semikolon är få och sällsynta delas de inte ytterligare in i egna kategorier, men räknas gemensamt som normstridande semikolon i undersökningen.
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5

Diskussion

Vi kan härmed konstatera att semikolon huvudsakligen har tre syntaktiska funktioner i
svensk bruksprosa. Dessa funktioner får vi genom att se på semikolons faktiska bruk i
korpusarna, samt genom att utesluta de användningar som strider mot språkvårdens föreskrifter.
Semikolon fungerar
1. som explanativ eller konklusiv konjunktion mellan huvudsatser
2. som additiv eller adversativ konjunktion mellan huvudsatser
3. som komma i uppräkningar mellan satsformade led eller led som innehåller komma
Semikolon används primärt som ersättning för konjunktionerna för och ty eller så när de
står mellan två huvudsatser, inklusive elliptiska sådana. Sekundärt ersätter semikolon konjunktionerna och, samt eller men, fast, utan i samma position. I denna position skulle punkt
fördunkla det semantiska sambandet, medan komma skulle orsaka satsradning. Semikolons
specialfunktion är att avgränsa uppräknade led som av någon anledning redan innehåller
komma, eller är satsformade och ett komma därmed riskerar att misstolkas. Se avsnitt 4.1
och 4.2 för mer ingående beskrivningar.
De konjunktionella funktionerna har räknats samman på grund av deras respektive samhörighet. Konklusiva semikolon är de ovanligaste, varför den funktionen kan tyckas höra
hemma i sekundär eller tertiär position. Att konklusiva semikolon är ovanliga beror dock på
att den konklusiva funktionen över huvud taget är sällsynt i skriftspråk, inte att den är
mindre kompatibel med skiljetecknet; semikolon kan ta samtliga konklusiva funktioner
mellan huvudsatser, men bara somliga additiva och adversativa (se vidare respektive rubrik
i 4.1). Den primära funktionen överensstämmer också med att ”tecknet uppmärksammar
läsaren på att det som följer är en konsekvens eller utveckling av det redan sagda”
(Strömquist, 2013:38). Semikolonets primära funktion kan därför, något förenklat, sammanfattas som kausal bindning av huvudsatser (Nyström, 2001:102).
Semikolon används alltså inte med enbart syntaktisk funktion, utan är precis som konjunktionerna betydelsebärande i meningens semantik (jämför Strömquist, 2008:233). Sålunda
kan bruket av semikolon i stället för komma eller punkt inte ses som en ”smaksak”, som
Språkrådet beskriver det (2009:87); komma mellan huvudsatser anses ju rentav felaktigt
(Teleman m.fl., 1999:836). I stället är det i större utsträckning en smaksak huruvida man ska
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använda semikolon i stället för konjunktion. Valet mellan konjunktion och semikolon bör
påverkas av hur tydligt sambandet mellan för- och efterled bedöms vara; Nyström menar
att det är ”viktigare att markera satskonnektion då sambandet mellan satserna är mindre
förväntat” (2001:100). Eftersom semikolon har olika betydelser markerar det i första hand
att ett samband existerar, men inte alltid vilket sambandet är. När relationen är otydlig kan
det därför vara lämpligare att samordna huvudsatserna med konjunktion.

5.1

Det normstridande bruket

Vi har sett att en stor andel semikolon används som ersättning för komma och kolon, samt i
övriga ej normenliga funktioner. Med 487 normstridande semikolon i Webbnyheter och 802
i Bloggmix används hela 65 % av den totala summan mot rekommendationerna. Resultaten
överensstämmer också med Språkrådets fastställande att semikolon som ersättning för
kolon är dess vanligaste felanvändning (Institutet för språk och folkminnen, 2013).
Redan 1995 konstaterade Strömquist att semikolon i högre grad ersätter kolon, ”något som
var ovanligt för bara några år sedan” (1995:22). Det framgår inte i vilken utsträckning det
skedde då, men vi har sett att trenden pågår än i dag. Strömquist menar att skiljetecknen
längre tillbaka i tiden förväxlades på grund av snarlika funktioner, men att det i dag snarast
är deras benämning och utformning som är orsaken: semikolon och kolon liknar varandra
till både namn och utseende, varför också deras användningsområden blandas ihop. Förklaringen är rimlig, inte minst då semikolonen i materialet ersätter kolon i dess samtliga funktioner, inklusive den suffixativa, vilket tyder på att det inte föreligger språksäkra val bakom
bruket. Dominansen av deskriptiva semikolon framför segmentella kan visserligen tolkas
som en medveten preferens att använda semikolon i grafiskt sammanhängande meningar, i
enlighet med rekommendationerna. Detta förklarar dock inte varför tecknet mer sällan
används deduktivt, och rimligtvis kan inga slutsatser dras av den deskriptiva funktionens
övervikt då den även i normenligt bruk får antas vara vanligare än de båda andra.
I stället kan man fråga sig om den deskriptiva funktionen i undersökningsmodellen behöver
delas upp, då det breda användningsområdet sannolikt bidrar till den höga frekvensen. En
uppdelning skulle dock vara otymplig, då de olika yttranden som enligt Svenska skrivregler
följer på kolon, ”uppräkningar, exempel, förklaringar, specificeringar och sammanfattningar” (Språkrådet, 2009:188), ofta överlappar och inte kan skiljas åt. En uppräkning kan
samtidigt vara en exemplifiering och specificering, och så vidare:
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Skickliga arbetsförmedlare får samtidigt chansen att utveckla sina metoder och specialisera sig; på ungas första jobb, på industriarbetare i Norrlands inland, på vissa typer av
rehabilitering, Öresundsregionen och så vidare. [W]

Att semikolon mer sällan ersätter komma kan i stället tyda på en medvetenhet om att det
avgränsar större led medan komma avgränsar mindre. Detta kan förklaras av att Språkrådet
beskriver semikolon som en överordnad avskiljare vid uppräkningar, men beror kanske
snarare på den mindre specifika anvisningen att semikolon är ”starkare än komma”. Semikolonets moderna funktioner ligger trots allt närmare kommats än kolonets, och att det
oftare ersätter kolon än komma visar därmed att det råder stor ovisshet om semikolonets –
och kolonets – egentliga funktion. Man är omedveten om att semikolon framför allt fungerar som konjunktion, och använder det godtyckligt för att skilja satser, satsled, fraser och
ord. Sådan användning är förstås inte förvånande när språkvården inte specificerar skiljetecknets funktion tydligare än så: något som markerar gräns men också samhörighet. Den
otydliga normeringen speglas hos SAG som sammanfattar att semikolon markerar ”en rätt
kraftig gräns mellan delmeningar” (Teleman m.fl., 1999:835, min kursivering).
Denna oklarhet kan ha grund i att den syntaktiska funktionen hos skiljetecknen som förespråkades av 1800-talets språkvetare inte fick gensvar i folkbildningen. Samtidens pedagoger och handboksförfattare hävdade i stället att skiljetecknens funktion var retorisk och
att de skulle signalera tonfall och pausering, snarare än syntaktiska gränser (Strömquist,
2008:234). Truss & Halldinger menar att det är problematiskt att skiljetecknen än i dag
kategoriseras ”som om de var musikaliska pauser av stigande värde” (2005:135f), eftersom
det inte finns någon syntaktiskt väsentlig skillnad mellan pauser av olika längd. En sådan
kategorisering var mer relevant för högläsning, och ett sådant retoriskt synsätt är bara i
begränsad utsträckning tillämpligt på det moderna skriftspråket (Dahl, 2013:94f).
Föreställningen att skiljetecknen har olika styrka är sannolikt en artefakt från de syntaktiska funktioner som beskrevs i den första svenska handledningen för skiljetecken från
1651: kolon, eller dubbelpunkt, åtskilde satser inom meningar, och semikolon kunde bara
användas för att ytterligare indela de led som redan avgränsats av kolon (Arvidi, 1996:140f).
Som vi har sett kvarstår detta förhållande, i alla fall grafiskt, vid uppräkningar, vilket kan
bidra till osäkerheten. Tanken om styrka kan också vara upphov till att semikolon ibland
fungerar som tankstreck, ett skiljetecken som ”inte kan användas fel” (Truss & Halldinger,
2005:146) utan kan ersätta alla skiljetecken (inklusive mellanrum) för att markera emfas
(Strömquist, 2013:55).
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Strömquist menar att felanvändningen av semikolon grundar sig i okunskap, närmare bestämt ”brist på förebilder och avsaknad av information”. När skribenter faktiskt möter
semikolonet framstår det som ”exklusivt och avancerat” och de lockas därför att använda
och överanvända det (1995:27). Per Ledin går steget längre och beskriver att semikolon är
ett ”elittecken” (2012a):
Det är förfinat och elegant, verserat och stilsäkert. Det är ingenting för vanliga människor; standardrådet i språkspalter är att semikolon måste undvikas.

I bloggen På svenska redogör Ledin för vad ”semikolonets vänner” säger om skiljetecknet,
uttalanden som sammanfattas väl i citatet ovan: semikolon är elegant men inget som vem
som helst förstår sig på, och därför är det fint. Han citerar också ”semikolonets fiender”, där
konsensus snarare tycks vara att semikolon är otydligt, överflödigt och pretentiöst – och
därför bör undvikas (a.a.). I ett senare inlägg pekar han också ut semikolonets estetiska sida,
och menar att det används kommersiellt för att det är vackert att se på (Ledin, 2012b). Ylva
Byrman spekulerar i samma banor i SvD:s Språkbloggen (2012):
Kanske är det den där hisnande kicken man upplever första gången man prövar att
hålla nere Skift samtidigt som man trycker komma. Kanske är det semikolonets
blandning av sensuell grafisk elegans och akademisk formalitet som gör att missbrukaren upplever sig tillhöra en exklusiv skara.

Skillnaderna mellan Webbnyheters och Bloggmix respektive ”missbruk” av semikolon är
föga överraskande, om vi antar att skribenterna i Webbnyheter är mer bekanta med språkvården och inte främmande för att rådfråga Svenska skrivregler eller TT-språket. Utifrån
Byrmans fundering är det alltså tänkbart att skribenterna i Bloggmix oftare kapitulerar för
semikolonets estetiska eller statusmarkerande charm. Jämfört med Webbnyheter används
semikolon oftare som kolon i Bloggmix, vilket tyder på att bloggskribenter i större utsträckning saknar kunskap inte bara om semikolonets utan också om kolonets funktion. Utöver
det är den främsta skillnaden mellan korpusarna att segmentella semikolon är mycket mer
frekventa och deduktiva mycket mindre i Bloggmix, något som antagligen främst beror på
korpusarnas olika genrer och dessas respektive normer i ämnesval och språkbruk (jämför
Nyström, 2001:119ff, 146f).
Att nästan hälften av alla semikolon i Webbnyheter likväl brukas emot normen bevisar en
övergripande osäkerhet kring skiljetecknet bland svenska språkbrukare. Det kan ha grund i
den avsaknad av förebilder som Strömquist hävdar, men ytterst beror det på en fundamental brist i inte bara nysvenskans, men också dagens språkvård. De lärare och handboks23

författare som på 1800-talet förordade en retorisk funktion framför en syntaktisk avsåg
förmodligen inte att semikolon skulle bli sällsynt och svåranvänt, men i dag är detta ett fullbordat faktum (Strömquist, 2008:234).

5.2

Språkvårdens brister

Rekommendationerna för semikolonets bruk fokuserar framför allt på dess relativa styrka
gentemot punkt och komma, odefinierade samband mellan satserna samt vad skribenten
själv tycker känns lämpligt. Semikolonets huvudsakliga funktion, att ersätta konjunktion,
nämns över huvud taget inte i den normerande språkvården.
Semikolon kan användas mellan huvudsatser när man tycker att punkt är för starkt och
komma för svagt avskiljande. Det är ofta en smaksak om man ska använda semikolon i
stället för punkt eller komma. Det används normalt mellan huvudsatser som har ett
nära innehållsligt samband med varandra. (Språkrådet, 2009:187)
Den vanligaste användningen är för att understryka sambandet mellan satser som hade
kunnat avskiljas med punkt […] Semikolon passar alltså när punkt känns för starkt och
komma för svagt. Det gör semikolon till ett praktiskt verktyg för att undvika så kallad
satsradning, där två eller flera huvudsatser staplas på varandra. (Språktidningen, 2014)
Semikolon kan användas mellan två meningar där man önskar ett tecken som är
svagare än punkt men starkare än komma […] (Statsrådsberedningen, 2009:68)
Om punkt känns för avgränsande och kommatecken är olämpligt eftersom det som
står före respektive efter skiljetecknet utgör fullständiga satser, så är semikolonet
förmodligen ett bra val. (Siv Strömquist, 2013:38)

Dessa rekommendationer är uppenbarligen otillräckliga. Med den bristfälliga erfarenhet av
semikolon som Strömquist pekar på finns rimligen ingen språkkänsla att luta sig mot i
frågan, och som Truss & Halldinger säger är det inte hållbart att i dag kalla semikolonet för
ett musikaliskt mellanting mellan punkt och komma, eftersom tecknens funktioner gått
vida isär, och retoriken inte i någon större utsträckning är närvarande i skriftspråket. Att
språkvården inte specificerar vilka samband som semikolon kan ange medför slutligen att
tecknet används för att beteckna betydelserelationer som i förstone ska betecknas av andra
skiljetecken eller bindeord.
Strömquist menar att vi aktivt måste upprätthålla skillnaden mellan kolon och semikolon,
dels för att det är viktigt att alla är överens om skiljetecknens funktion för kommunikationens skull, dels för att skiljetecknen är så få att vi inte har ”råd att låta ett enda tecken gå
förlorat” (1995:22). Trots detta har vi sett att språkvården haft föga framgång att befästa
semikolonets normerade bruk, varken i tidnings- eller bloggtext, och därför finns ett behov
av att justera rekommendationerna. Strömquist menar att alla skiljetecken har en inne24

boende betydelsepotential, och hon hävdar rentav att kolonets ”semantiska egenskaper är
så starka” att tecknet kan översättas till ett ord: nämligen. Ändå har hon inget mer att säga
om semikolon än att det ”vill visa att det finns ett samband” (Strömquist, 2008:237).
Först i Skiljeteckensboken tar Strömquist ett nödvändigt första steg ifrån språkvårdens
ständigt diffuserade ”samband” genom att ange både semantiska och syntaktiska krav för
semikolonets användning (2013:38). Men Strömquist förlitar sig fortfarande på språkkänsla
och i viss mån styrka, och undgår alltjämt att nämna att sambanden är direkt konjunktionella (och utelämnar samtidigt de sekundära additiva och adversativa funktionerna). Också
den avgränsande funktionen beskrivs för snävt; Strömquist utesluter de flesta av specialfunktionens användningsområden (se 4.4).
Vi använder helst grammatiska begrepp för att beskriva och definiera övriga skiljeteckens
användning och funktion (Strömquist, 1995:21). Detsamma måste gälla anvisningarna för
semikolon: de ska formuleras konkret utifrån grammatiken, inte språkkänslan, och ta vara
på den inneboende semantik som innebär att semikolon kan översättas till olika konjunktioner, precis som kolon kan översättas till nämligen. Sammanfattningen som inleder avsnittet
är utformad med hänsyn till denna grundval.

5.3

Semikolonets framtid

Semikolon är ett betydelsebärande skiljetecken. Detta gör semikolonet unikt bland våra
annars blott betydelseskiljande skrivtecken (Dahl, 2013:95) och bidrar sannolikt till de stilistiska fördelar som ”semikolonets vänner” upplever: det kan vara hela anledningen till att
tecknet är så populärt. Men: detta är också semikolons praktiska svaghet. Det uppfattas som
användbart för att det kan fylla olika funktioner, men då användningsområdet (såväl det
förespråkade som det faktiska) är så vitt uppstår ofta situationer där semikolonets betydelse
i meningen inte framgår. Semikolon används bevisligen där sambandet mellan satser är
oklart (se 3.1.1), och oavsett om detta sker medvetet eller omedvetet lämnas betydelserelationen diffus så länge den inte kan utrönas av ordens egen semantik. I en essä uttalar sig
Paul Robinson så här om skiljetecknet (2002, min översättning):
Allt för ofta används semikolon, likt kolon, för att släta över en ofullständig tanke. De
sätter två satser i någon slags relation till varandra, men frigör skribenten från att säga
exakt vilken relationen är.

Flertydighet kan ha sin plats, inte minst i skönlitteratur, men Robinson har en viktig poäng:
semikolon kan göra, och gör, betydelserelationer ogenomskinliga. Tecknet kan inte säkert
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ses som en satskonnektiv enligt Nyström (2001:100), för medan dess närvaro implicerar ett
samband gör det i och för sig inte explicit vilket sambandet är. Detta är ett problem i det
svenska klarspråksarbetet och kanske en förklaring till semikolonets låga frekvens jämfört
med andra skiljetecken i modern bruksprosa.
Vi har sett att semikolonets moderna funktion skiljer sig från dess ursprungliga, men det är
osannolikt att språkutvecklingen leder till en acceptans av semikolon i de deduktiva, deskriptiva och segmentella funktionerna eftersom dessa redan är upptagna av kolonet, vilket
med stor marginal är vanligare skiljetecknet (2 495 träffar på en miljon token i Webbnyheter
2013 och 3 064 i Bloggmix 2013, jämfört med semikolons 229 respektive 313). Därutöver kan
tecknets breda och diffusa flertydighet rimligtvis inte i större utsträckning godtas i bruksprosa när det offentliga språket ska vara ”vårdat, enkelt och begripligt” (SFS 2009:600).
Detta för oss tillbaka till Strömquists argument om vår knappa skiljeteckenuppsättning. Om
semikolonet ska förtydligas måste användningsområdet begränsas, men samtidigt finns det
uppenbarligen ett behov att uttrycka dessa olika betydelserelationer. Ska vi därför införa
nya skiljetecken? Vi kan skapa nya symboler, eller återuppliva gamla, som kan beteckna
konklusion, aversion och addition (plustecknet gör sig påmint), och kanske också andra
betydelserelationer och betydelser som konsekution eller ironi (vad gäller disjunktion har
vi redan snedstrecket). Det skulle onekligen utöka vår begränsade arsenal skiljetecken, och
förhoppningsvis skulle varje teckens betydelse då vara distinkt. Å andra sidan har vi redan
konjunktionerna i språket, så för att lättare undgå mångtydigheten är det kanske rimligare
att göra som ”semikolonets fiender” förespråkar: avskaffa semikolon.
Men att försöka undanröja semikolon är i slutändan ett gagnlöst projekt. Vi har sett att det
är ett populärt skiljetecken – favoritskiljetecknet – bland många språkbrukare, och dessa
semikolonets vänner kommer naturligtvis fortsätta bruka symbolen oavsett. Då är det
viktigare att språkvården ser till att tecknet faktiskt brukas riktigt: först och främst är det
ohållbart att inte förtydliga vad för slags samband semikolonet betecknar, och tydliga paralleller till konjunktionerna måste dras. De arkaiska jämförelserna med punkt och komma,
utifrån en föreställd musikalisk intensitet, måste upphöra, och så även ansvarsdelegeringen
till den språkkänsla som var minimal redan 1995. Klara, grammatiska råd som lämnar
mindre tolkning åt en outvecklad språkkänsla medför säkrare användning av skiljetecknet,
vilket skulle göra det mer frekvent i skriftspråket, något som på sikt kan leda till att fler
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språkbrukare möter och lär sig använda semikolon. Först när detta skett kan vi försöka ge
svar på hur och huruvida tecknets inneboende mångtydighet ska hanteras.

5.4

Avslutning

Frågan om hur semikolon ska användas dök ånyo upp i Språket i Sveriges radio den 27 maj
2014. Henrik Rosenkvist som svarade på veckans lyssnarfrågor menade att det inte är så
svårt; det räcker med att slå upp Svenska skrivregler och följa anvisningarna. Och där har vi
semikolonets kanske största hinder: uppfattningen att det inte går att argumentera mot
Språkrådets regler, ”utan det bara är så”, som Rosenkvist säger. Visst förstår jag honom – vi
måste vara överens om reglerna för att kommunikationen ska flyta på – men vad gäller
semikolon är det likväl mycket som inte fungerar, och i stället för att ifrågasätta vår egen
förmåga att kommunicera skriftligt måste vi gemensamt ifrågasätta språkvården. Men jag
står på Rosenkvists sida, för jag hoppas att framtiden kommer göra hans metod för
semikolonbruk lika enkel och tillförlitlig som han själv tycker att den är: man ska bara
behöva slå upp skrivreglerna, följa dem, ”och så är det bra med den saken”!
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;
When it comes to punctuation,
You know we’re number one
And to the people of every nation:
Feel the power of the semicolon.
The Lonely Island
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Bilaga 1
Diakron frekvens i Webbnyheter och Bloggmix

Antal semikolon per 1 000 000 token i Webbnyheter 2006–2013. Hämtad från Korp 2014-03-08.

Antal semikolon per 1 000 000 token i Bloggmix 2006–2013. Hämtad från Korp 2014-03-08.

Notera att diagrammen inkluderar semikolon utan syntaktisk funktion.

