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Sammandrag

Den här uppsatsen behandlar kommats användning vid satsgränser i  två kontexter:  mellan 

samordnade huvudsatser och vid adverbialbisatser i huvudsats. Syftet är att kartlägga bruket 

genom  att  registrera  frekvensen  av  komma,  brukets  förhållande  till  ett  antal  relevanta 

variabler och till etablerade kommateringsregler. Detta har skett genom en kvantitativ analys 

omfattande  sammanlagt  800 fall  av  nämnda kontexter.  Materialet  är  hämtat  från politiskt 

orienterade bloggar.

Resultatet visar att komma använts mellan 61,75 % av huvudsatserna och vid 27,75 % av 

adverbialbisatserna. Dessutom har samband noterats mellan komma och faktorer som kon-

junktion, förekomsten av gemensamma satsdelar, adverbialtyp, bisatsens position och längden 

hos  olika  textelement.  Bruket  bedöms  ligga  ganska  nära  Svenska  skrivreglers komma-

teringsregler, även om betydande avvikelser finns i fråga om huvudsatsfogning.

Nyckelord: kommatering, komma, kommatecken, satsgräns

Engelsk titel: Comma at the clause boundary
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1 Inledning

Riktig interpunktion är av den allra största vikt. En persons sätt att nyttja skiljetecken är en ganska 

tillförlitlig gradmätare på hans bildning, eftertanke och ordentlighet. (Linder 1908:9)

Skiljetecknens bruk är i svenskan inte enhetligt reglerat utan lämnar den enskilde författaren stor 

frihet. Vitt skilda grundsatser följs, och stundom tycks varje norm saknas. Detta tillstånd är från 

klarhetens synpunkt föga tillfredställande. (Wellander 1973:58)

Dessa  röster  från  den  svenska  språkvårdens  historia  kommer  med  två  beaktansvärda  på-

ståenden:  interpunktion är ett angeläget spörsmål, och bruket har inga fasta normer i sven-

skan. Det senare citatet är hämtat från Riktig svenska, och av dess vidare kontext framgår att 

problematiken i första hand vållas av kommats användning. Dagens regelverk på området är 

måhända mer förlåtande men knappast särskilt precist, och bruket är nog inte enhetligare än 

på  Wellanders  tid.  Kommatering  är  ingen  prioriterad  språkriktighetsfråga  nuförtiden;  den 

förefaller nästan styvmoderligt behandlad, vilket gör den desto intressantare. Att interpunktion 

är ett viktigt men ofta förbisett område, att kommats användning varierar påtagligt och att 

dagens  normer  synes  en aning  oprecisa  är  orsaker  till  ämnesvalet  för  den här  uppsatsen.

En mall  för  den moderna  tydlighetskommateringen står  att  finna i  Svenska skrivregler  

utgivna av Svenska språknämnden (hädanefter SS). Där poängteras återkommande att avsteg 

från vissa av de uppställda kommateringsreglerna är motiverade om meningen är särskilt lång 

eller kort (SS § 209). Härmed antyds att kommat utgör ett slags vilopaus för tanke och öga. Ett 

litet  uppehåll  underlättar  förmodligen läsningen av långa och/eller  komplicerade meningar 

men blir till ett oönskat hinder i en kort och redan överskådlig mening. Satsen, som står överst 

i syntaxhierarkin, är sannolikt den komponent vid vars gräns man snarast gör en sådan paus i 

läsningen. Komma mellan satser är således intressanta ur ett läsbarhetsperspektiv, särskilt i 

förhållande till meningens längd. Den här uppsatsen undersöker hur komma används vid sats-

gränser. Närmare bestämt undersöks två särskilda sådana kontexter.
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1.1 Syfte

Syftet är att kartlägga användningen av komma vid satsgränser i två kontexter: vid adverbial-

bisatser i huvudsats och vid samordning av huvudsatser. Med adverbialbisats menas FFK-

satser (trots att dessa kan betraktas som osjälvständiga huvudsatser) samt alla subjunktions- 

och adverbinledda bisatser vilka fungerar som adverbial. Brukets variation undersöks i för-

hållande till följande variabler:

● Vid adverbialbisats i huvudsats: bisatsens position i satsschemat, dess funktion (typ av 

adverbial) och dess längd; den överordnade satsens och den grafiska meningens längd

● Vid samordning av huvudsatser: konjunktion, förekomsten av gemensamma satsdelar, 

de ingående huvudsatsernas och den grafiska meningens längd

Avsikten är inte att uppnå ett statistiskt säkert resultat utan snarare att blottlägga tendenser. 

Beroende  på  variabel  kommer  de  möjliga  värdena  att  realiseras  i  olika  utsträckning.  Till 

exempel  får  värdet  ty (för  variabeln  konjunktion)  förmodas  vara  sällsynt.  Observationer 

baserade på resultatet skall därför ses mot bakgrund av underlaget för variablerna i fråga.

Undersökningen bör ge svar på frågorna: Med vilken frekvens sätts komma i de givna 

kontexterna? Vilka korrelationer, om några, föreligger med avseende på kommats användning 

i förhållande till ovan uppställda variabler? Hur framstår bruket sett till etablerade regler för 

kommatering?

Här används i första hand den senaste upplagan av SS apropå etablerade regler.

1.2 Val av kontexer

Ursprungligen  ingick  också  attributiva  relativsatser  i  undersökningen,  men  denna  del  har 

sedermera  strukits,  främst  eftersom sådana  relativsatser  inte  hör  till  satsplanet  och  därför 

passar mindre bra ihop med övriga kontexter; uppsatsen riskerade med andra ord att bli dåligt 

sammanhållen.  Nominala  bisatser  samt  adverbialbisatser  av  annan grad än  den  första  har 

också lämnats utanför. De skulle rimligen behöva behandlas som separata kategorier, vilket 

skulle  innebära  ett  i  sammanhanget  alltför  omfattande  arbete.  Adverbialbisatser  har  valts 

framför nominala bisatser då bruket förmodas variera mer i den förra kategorin. I övrigt är 

valet godtyckligt.
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2 Bakgrund

I det här avsnittet följer en kort översikt av kommats egenskaper och användning, det vill säga 

var komma uppträder och vilka funktioner det har. Därefter presenteras ett begränsat urval av 

tidigare forskning på området.

2.1 Kommats egenskaper

Ett kommatecken befinner sig på en viss plats i texten, det fyller (förmodligen) en viss funk-

tion, och bakom det ligger (förmodligen) ett visst syfte. Därtill kan det givetvis tänkas ha flera 

syften och funktioner samtidigt.

En  grammatiskt  orienterad  beskrivning  av  kommats  plats  kan  omfatta  åtminstone  tre 

aspekter  av  satsen:  den  formella  indelningen i  fraser  och  underordnade  satser,  den  funk-

tionella indelningen i satsdelar och de olika elementens inbördes position i satsschemat. Så 

kan till exempel ett kommas plats anges till ”efter adverbialbisats i fundamentet”.

Ett kommas syfte och funktion är svårare att utröna. Hur ett komma fungerar beror subjek-

tivt på läsaren. Likaså har kommat en gång använts i ett syfte som enbart författaren säkert 

känner till. Processerna är knutna till varandra i den mån författare och läsare internaliserat 

samma kommateringskonventioner. För den normativa språkvården står syfte och funktion i 

ett  idealt  ett-till-ett-förhållande.  Därför undviks distinktionen hädanefter  till  förmån för ett 

simplifierat funktionsbegrepp med betydelsen  hypotetisk (snarare än realiserad) verkan.  En 

sådan förenkling är användbar då bruket jämförs med en viss uppsättning regler.

2.2 Kommats plats

Kommat skulle förstås kunna återfinnas var som helst i en text, men sett till regelsamlingar 

och grammatikor finns ett begränsad antal fall av acceptabel respektive någorlunda vanlig nu-

tida användning.

Komma uppträder  ofta  före,  efter  eller  runt  –  var  kommer  an  på  läget  i  den  grafiska 

meningen –  sådant som ligger utanför den egentliga satsen. Hit hör inskjuten mening (1), 

dislokation (2), final dubblering (3) och fritt annex (4) (SAG 1999 Komplexa meningar § 6, 

Annex § 2, 10–12). Komma syns också vanligen vid interjektionsfraser (5) och vokativfraser 

(6).  Dessa kan fungera som inskjutna meningar men står oftast initialt eller finalt. Anförda 

meningar skiljs med komma från den anförande satsen (7).
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(1) Det var, ingen kan däremot protestera, en undermålig uppsats.

(2) Ju mer man läser, desto sorgsnare blir man.

(3) Du är inte riktigt klok, du.

(4) Alltså, den väcker ohämmat löje.

(5) Usch, den är en skrivkonstens paria.

(6) Släng den på elden, barn.

(7) Hunden skrev min uppsats, förklarade pojken.

Det händer att enskilda satsdelar avskiljs med kommatecken (8). Inte minst tycks detta gälla 

led placerade i fundamentet eller A1. Bisatser avskiljes gärna oavsett position. Vidare syns 

komma i stället för konjunktion mellan led vilka tillsammans fyller en och samma funktion i 

satsen eller frasen (9). Det syns också både ensamt och i anslutning till konjunktion i huvud-

satsfogningar.

I nominalfrasen uppträder komma huvudsakligen mellan framförställda attribut samt runt 

efterställda bestämningar som apposition (10), satsattribut (11) och predikativa attribut (12). 

Stundom förekommer det även vid andra bestämningar – se nedan om kommats inverkan på 

nominalfrasens syftning. Därtill följs ibland nominalfrasen av olika slags pseudoappositioner 

omgivna av komma (SAG 1999 Nominalfraser § 70). Dessa påträffas också anslutna till verb, 

prepositionsfras,  adjektivfras  m.m.  (13).  Slutligen  kan  adverbial  som  på  ett  appositions-

liknande  sätt  förklarar  ett  intilliggande  adverbial  föregås  av  komma  (14)  (SAG  1999 

Nominalfraser § 64 not 1).

(8) ”Framställningen har, trots bristerna, stora förtjänster.” (SS 2000 § 205)

(9) Bestörtning, tandagnisslan och grämelse var de omedelbara reaktionerna.

(10) uppsatsen, min nemesis

(11) försvarstalet, som kraftigt upprört åhörarna

(12) ursäkten, fylld av självömkan

(13) på elden, inte vid sidan om

(14) på veckans sista dag, på söndag

2.3 Kommats funktion

Enligt SS är kommateringens syfte att underlätta läsningen (2000 § 203). Detta manifesteras 

bland annat i det att komma, som sagt, kan fungera som en vilopaus. Vidare klargör kommat 

ledens inbördes relationer, d.v.s. vilka led som skall ses som bestämningar till vilka andra led 

o.s.v. Härigenom uppkommer en betydelseskiljande potential. Ur detta perspektiv är funktio-
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nen således att  ange exakt  vad som avses och att  undvika tvetydigheter (SS 2000 § 210, 

Wellander 1973:51, 57–58). Kommat har exempelvis kraft att påverka vad en nominalfras 

syftar på, dess referent. Attribut tolkas normalt som restriktiva1 i definita nominalfraser. Under 

sådana omständigheter tjänar kommatecken att explicit markera ett visst attribut såsom trots 

allt icke-restriktivt (SAG 1999 Bisatser § 28, Nominalfraser § 41, 54). Inte minst när ett unikt 

utpekande attribut2 föreligger (15–17) kan detta bli nödvändigt.

(15) Det senaste, fascinerande misstaget

(16) ”Han har just avslutat avsnittet om vikingatiden och börjar snart på ett annat avsnitt, om 

medeltiden.” (SS 2000 § 206 f)

(17) ”Det sistnämnda problemet, om avdelningen skulle omorganiseras, får hänskjutas till en 

arbetsgrupp.” (SS 2000 § 205)

(18) Elake Måns svor åt Bill och Bull, Pelle Svanslös hemlige beundrare, svor åt elake Måns.

Även om rena missförstånd sällan torde uppstå, kan otydligheter ändå orsaka att läsningen 

stannar upp i onödan. När det inte omedelbart är klart vilka led som hör ihop måste emellanåt 

hela meningen läsas om. Hade ett komma satts före konjunktionen i (18) syntes det genast att 

två satser, inte två fraser, samordnats (Åkermalm 1967:206–207). Med kommatecknets hjälp 

kan satsstrukturen alltså framhävas och förtydligas. Ett ytterligare uttryck härför är komman 

vid ”störande element” såsom inskjutna meningar,  annex och led placerade på en mindre 

vanlig plats, till exempel TRSO-adverbial i A1.

2.4 Tidigare forskning

Kommatering tycks inte ha tilldragit sig mycket forskarintresse. Lars-Johan Ekerot har före-

slagit  tesen  att  rörelsen  från  satskommatering  till  tydlighetskommatering  är  ett  naturligt 

resultat av att människans inre, mentala grammatik. Medan satskommatering enbart styrs av 

rent grammatiska principer,  är  tydlighetskommatering mer komplex eftersom den även tar 

hänsyn till bland andra prosodiska, semantiska och pragmatiska faktorer. Detta djup innebär 

att tydlighetskommateringen svarar bättre mot språkkänslan och därför är mer intuitiv.  En 

grundprincip för tydlighetskommateringen är att komma sätts mellan led som är relativt själv-

ständiga från varandra. Satskommatering resulterar tvärtom ofta i att semantiskt närliggande 

1 Ett  restriktivt  attribut  ger  ledtrådar  till  hur referenten skall  identifieras,  medan ett  icke-restriktivt  attribut 
enbart tillfogar ytterligare information om referenten (SAG 1999 Nominalfraser §  95).

2 Det vill säga ett ordinativt eller perspektivt pronomen; eller ett superlativ. (SAG 1999 Nominalfraser § 41)
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led åtskiljs. Ekerot formulerar hypotesen att ju färre komman en text innehåller, desto mer 

inriktat är bruket, som en spontan följd av människans mentala grammatik, på att avskilja 

meningens  mest  fristående  element  (annex,  vokativfraser,  parentetiska  inskott  m.m.).  Han 

hävdar  alltså  att  den  mentala  grammatiken  ”strävar  efter”  tydlighetskommatering.  Ekerot 

menar sig finna visst stöd för detta i en egen undersökning av fyra texter, tre från början av 

1900-talet och en från slutet (Ekerot 1991).

Shirley Näslund har följt upp Ekerots undersökning i en D-uppsats från 2007. Hon frågar 

sig bland annat om man kan tala om en gemensam inre grammatik för kommatering och om 

denna i så fall manifesteras i det användningsmönster Ekerots hypotes förutsäger. I sin under-

sökning  låter  hon  54  svenskstudenter  kommatera  samma  text.  Hon  konstaterar  att  infor-

manterna använder komma sparsamt jämfört med de anvisningar som ges i SS. Resultatet ger 

dock inte stöd åt Ekerots tanke på en gemensam inre grammatik för kommatering. Många 

informanter säger sig visserligen följa en ”inre grammatik” eller andra subjektiva principer, 

men deras kommatering är långt ifrån likartad, och någon genomgående preferens för komma 

vid  fristående  element  syns  inte  (Näslund  2007a).  Man  kan  dock  ställa  sig  tveksam till 

Näslunds metod; det är inte säkert att man kommaterar en text man själv skriver på samma vis 

som man kommaterar en text någon annan skrivit.

Näslund har också skrivit en artikel om hur Nils Ferlin använder skiljetecken som stil-

medel i sina dikter. I den lyfter hon fram kommats emfatiska, temposänkande och tempo-

höjande effekter (Näslund 2007b).

3 Metod och material

Metoden består  i  att  mening för  mening analysera  löpande text.  Endast  förekomster  som 

påträffats i syntaktiskt fullständiga satser har ingått i undersökningen. Även förekomster utan 

komma har förstås beaktas.  Däremot är  citat,  fall  med dubbelkomma3 och fall  med andra 

skiljetecken än komma undantagna, eftersom resultatet annars skulle bli missvisande. För att 

minska antalet tänkbara faktorer och därmed underlätta analysen, har dessutom bortsetts ifrån 

fall där fler än två huvudsatser samordnats i samma mening.

Mätning av längden görs av den utvidgade satsen, eftersom det annars uppstår en risk att 

3 Ett  dubbelkomma är  ett  komma som kan kopplas  till  mer än ett  konventionellt  användningsområde,  till 
exempel samordning av huvudsatser och avgränsning av efterställda attribut:  Svensken avskydde Kristian,  
Danmarks konung, men dansken gillade honom desto bättre.
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element inom den grafiska meningen, vilka säkerligen inverkar på läsningen, hamnar utanför 

analysen. Däremot har konjunktionen mellan huvudsatser inte hänförts till någondera satsen, 

eftersom den  hör  lika  mycket  (eller  litet)  till  båda.  Med  avseende  på  längden  betraktas 

samordnade bisatser som  en bisats då de utgör  en satsdel.  Här förekommer mätning i två 

enheter: ord och tecken. Ett tecken definieras som en bokstav eller en siffra. Ett ord är ett 

textord uppbyggt av sådana tecken.

Notera  att  dubbelkomma  ansetts  kunna föreligga  enbart  vid  konventionellt  bruk.  Utan 

denna begränsning skulle vilket komma som helst kunna betraktas som ett dubbelkomma. 

Meningen (19) tolkas således inte som innehållande ett dubbelkomma då relativsatsen inte 

omges av komma.

(19) Hon strök semikolonet som såg underligt ut, och innebörden blev tydligare.

(20) Det ser underligt ut när man synar det noga, eftersom det står mellan två bisatser.

Enligt  samma logik  har  komma mellan  två  adverbialbisatser,  såvida  det  inte  rört  sig  om 

samordning, analyserats som ”tillhörande” den senare om de stått i A2 men den förra om de 

stått i fundamentet. Det gängse förfarandet är nämligen att sätta kommatecken på den sida av 

bisatsen som vetter in mot matrissatsen. I mening (20) bedöms alltså kommat höra till den 

senare bisatsen.

Mönstret  för  kommats  användning  samt  de  under  syftet  uppräknade  variablerna  har 

registrerats och förts in i en databas. Till databasen har även hela den grafiska meningen samt 

relevanta satser kopierats var för sig. Vid ett senare tillfälle har beräkningar av bland annat 

längd gjorts med datorns hjälp. Beslutet att använda en databas motiveras just därför att den 

underlättar olika former av beräkningar och sammanställningar, eftersom urval av data kan 

göras baserade på komplexa villkor.  Sedan datainsamlingen slutförts  har användningen av 

komma på olika sätt jämförts med flera variabler i  syfte att  identifiera eventuella korrela-

tioner. Hur jämförelserna gjorts framgår i resultatdelen.

Materialet  som ingår  i  undersökningen består  av  texter  hämtade  från bloggar  listade  i 

kategorin  politik  på  bloggtoppen.se  (se  bilaga).  Totalt  fyrtio  bloggar  har  valts  ut  från  de 

hundra mest välbesökta medelst  en slumpgenerator.  Tio förekomster  av var och en av de 

undersökta kontexterna har tagits från varje blogg. Förutom att kategorin politik omfattar ett 

stort antal bloggar,  har den inte valts av någon särskild anledning. Möjligen är skribenten 

generellt  sett  i  högre  grad  uppmärksam på  språket,  och  därmed  kommateringen,  när  det 

behandlade ämnet är förhållandevis högt; politik får sägas vara ett högre ämne än till exempel 
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vardagslivet  och  personliga  upplevelser.  Fördelen  med  bloggtexter  framför  exempelvis 

tidningstexter och elevuppsatser består i deras vanligen obearbetade form. Bloggens språk är 

författarens eget; det har knappast passerat genom ett filter av korrekturläsare. Dessutom är 

bloggtexter publika och tillgängliga i stora mängder.

4 Resultat

I den här delen presenteras resultatet av undersökningen i två avsnitt. Först behandlas kom-

mats användning i huvudsatsfogning och sedan vid adverbialbisatser.

4.1 Komma i huvudsatsfogning

Komma återfinns mellan samordnade huvudsatser i 247, eller 61,75 %, av de 400 undersökta 

fallen. De flesta bloggar innehåller huvudsatsfogningar både med och utan komma, men 6 

bloggar har komma genomgående.

4.1.1 Konjunktioner

Fördelningen av konjunktioner i huvudsatsfogningar presenteras grafiskt i figur 1. Endast och 

och men förekommer i sådan grad att någon säkrare tendens kan skönjas. I 53,25 % av fallen 

samordnar och huvudsatserna. Andelen huvudsatsfogningar med men är 27 %.

Figur 1: Procentuell fördelning av konjunktioner
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I  tabell  1  syns  frekvensen  av  komma  i  förhållande  till  de  konjunktioner  som påträffats. 

Kommatecken verkar sättas betydligt oftare i anslutning till men än i anslutning till och. Fler 

än åtta av tio förekomster  av  men men enbart  (cirka)  fyra  av tio  förekomster  av  och har 

komma.  Övriga  konjunktioner  är  visserligen  sällsynta  i  materialet  men  bland  dem  som 

påträffats är komma vanligare än vid och.

Tabell 1:  Frekvens av komma vid olika konjunktioner i huvudsatsfogningar

Konjunktion Antal med komma Andel med komma % Antal totalt

men 91 84,26 108

och 84 39,44 213

- 51 100 51

utan 10 66,67 15

så 5 83,33 6

för 4 80 5

eller 2 100 2

Totalt 247 61,75 400

Då konjunktion saknas är komma alltid utsatt. Dessa fall av så kallad satsradning, alternativt 

asyndes,  syns i  51,  eller  12,75 %, av meningarna.  Sett  enbart  till  satsfogningar med kon-

junktion uppträder komma i 196, eller 56,16 %, av 349 meningar.

Den här undersökningen har som ett delsyfte att jämföra bruket med etablerade regler för 

kommatering. SS tar inte upp satsradning uttryckligen, men av regler och exempel framgår att 

det  betraktas  som fullt  acceptabelt,  åtminstone  i  vissa  kontexter  (2000  §  204  b,  §  246). 

Svenska språknämnden ger rakare besked i Språkriktighetsboken: satsradning är inte katego-

riskt fel men kan vara olämpligt då satserna inte hör nära samman (2005:334). I SS påbjuds 

inte  komma  vid  särskilda  konjunktioner  utan  rekommenderas  (med  vissa  undantag  –  se 

nedan) vid alla konjunktioner i huvudsatsfogningar (2000 § 204 b). Med tanke på att detta råd 

bara  efterföljs  i  drygt  hälften  av  meningarna,  kunde man  hävda  att  regler  och  bruk inte 

stämmer särskilt väl överens. Det finns emellertid ytterligare faktorer att ta hänsyn till.

4.1.2 Gemensamma satsdelar

En annan faktor som kan tänkas inverka på om komma sätts ut är eventuella gemensamma 

satsdelar. Sådana finns i 78 av materialets meningar (samtliga med konjunktion). I 24, eller 

30,77 %, av dessa är komma utsatt. Till saken hör att SS avråder från komma då gemensamma 
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satsdelar föreligger (2000 § 204 b). Här står alltså bruket tämligen nära regelboken. Samtidigt 

innebär beaktandet av denna faktor att bruket något närmar sig  SS även i fråga om komma 

mellan  samordnade  huvudsatser  i  allmänhet:  bortses  från  meningar  med  gemensamma 

satsdelar  är  kommafrekvensen  i  huvudsatsfogningar  med  konjunktion  172  av  271,  eller

63,47 %. Vad beträffar bloggarnas inre variation har 10 bloggar genomgående komma mellan 

huvudsatser om dessa restriktioner tillämpas.

Tas samtidig hänsyn till konjunktioner och gemensamma satsdelar blir komma, som synes i 

tabell 2, något vanligare vid och. För de konjunktioner som inte är listade i tabell 2 uppstår 

ingen skillnad, eftersom de inte stöts på i meningar med gemensamma satsdelar.

Tabell 2: Frekvens av komma vid olika konjunktioner i huvudsatsfogningar utan gemensamma satsdelar

Konjunktion Antal med komma Andel med komma % Antal totalt

men 84 84,85 99

och 72 47,37 152

utan 5 71,43 7

Totalt 161 62,4 258

4.1.3 Längd

Kommatecknet  mellan  samordnade  huvudsatser  tjänar  förmodligen  som vilopaus  i  första 

hand. Ofta finns också en förtydligande funktion, men den framstår vanligen som svagare än 

den gör i många andra kontexter. Jämför exempelvis med komma runt apposition eller runt 

olika  former  av  inskott.  Behovet  av  vilopaus  i  läsandet  kan  troligen  ställas  upp  som en 

funktion  av  längd,  syntaxens  och  innehållets  komplexitet  m.m.  (I  praktiken  tillkommer 

naturligtvis  faktorer som ligger utanför själva texten,  såsom situationen och den enskildas 

läsförmåga, men de undersöks som bekant inte här.) Då vissa faktorer emellertid är svåra att 

mäta ter sig längden (ensam) som en adekvat approximation i detta sammanhang. I linje med 

vad  som sagts  om kommats  funktion  kan  man  förvänta  sig  att  frekvensen  av  komma  i 

huvudsatsfogningar är högre i relativt långa meningar.

Meningarna nedan är hämtade från materialet (konjunktionen har strukits under). Mening 

(21) innehåller 46 ord, meningarna (22) och  (23) innehåller 27 ord vardera, och mening (24) 

består av 8 ord. Komma är utsatt i de två första meningarna men inte i de två senare. Har 

relativt långa meningar som (21) oftare komma än relativt korta meningar som (24)?
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(21) Jag skrev om det här första gången för ungefär ett och ett halvt år sedan, och trots att de som var 

inblandade och inte hade sex med de två minderåriga flickorna inte heller begick något brott, så 

verkar de flesta helst ta i frågan med tång.

(22) Kruxet är bara att det inte finns jämförbara data så långt tillbaks i tiden, så hur Ehrenberg skarvat 

ihop sin kurva vill vi nog helst inte veta.

(23) Men de flesta böcker i den svenska bokfloden kommer härifrån och det skulle onekligen vara 

intressant att jämföra årets mest populära böcker i Sverige, EU och USA.

(24) Politiken känns trist och inspirationen sinar.

Genomsnittlig längd för den grafiska meningen är 22,82 ord och 112,89 tecken då komma är 

utsatt. Motsvarande tal för meningar utan komma är 19,67 ord och 98,34 tecken. Således är 

den  genomsnittliga  längdskillnaden  ungefär  tre  ord.  Av  tabell  3  framgår  att  standard-

avvikelsen är 9,52 ord för meningar med komma och 6,41 ord för meningar utan. Detta visar 

på en ganska kraftig spridning, särskilt i fallen med komma, för vilka variationskoefficienten 

är över 40 %. Tendensen är densamma sett till antal tecken.

Tabell 3: Antal ord och tecken i grafiska meningar i förhållande till kommats användning mellan huvudsatser

Komma
Antal ord Antal tecken

Medel Median S C.V. Medel Median S C.V.

Ja 22,82 21 9,52 41,72 112,89 105 48,21 42,71

Nej 19,67 19 6,41 32,58 98,34 94 33,30 33,86

Att antal ord varierar påtagligt från en grafisk mening till en annan förvånar inte, men det 

betyder  också  att  en  större  datamängd krävs  för  att  samband ska kunna identifieras  med 

någorlunda  säkerhet.  Den insamlade  datan,  omfattande  400 fall,  är  inte  tillräcklig  i  detta 

avseende,  men  en  beräkning  av  punkt-biserial  korrelation4 mellan  komma  och  längd  ger 

rpb  0,18  för  antal  ord  och  rpb 0,16  för  antal  tecken.  Värdena  motsvarar  en  liten  och  mot 

bakgrund av datamängden osäker korrelation.

En annan längdrelaterad fråga är om det finns ett samband mellan komma och hur texten 

fördelar sig på den första och andra satsen. Av tabell 4 utläses att den andra satsen är något 

litet längre i genomsnitt.

4 Denna typ av beräkning fungerar ungefär som beräkning av Pearsons produkt-moment-korrelation men är 
gjort för att mäta samband då den ena variabeln är naturligt binär.
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Tabell 4: Kommats användning mellan huvudsatser i förhållande till hur ord och tecken fördelar sig procentuellt 
över de två satserna

Komma
Sats a Sats b

Andel ord % Andel tecken % Andel ord % Andel tecken %

Ja 48,39 48,81 51,61 51,19

Nej 46,01 47,82 53,99 52,18

Oavsett 47,48 48,43 52,52 51,57

I meningar utan komma mellan huvudsatserna förefaller den första satsen vara relativt kortare, 

medan fördelningen är jämnare i meningar med komma. Skillnaderna är emellertid små, och 

satsernas längd varierar kraftigt: variationskoefficienten för antal ord och tecken är över 50 % 

för var och en av satserna.  De varierar alltså mer i  längd än den grafiska meningen som 

helhet.  De obefintliga  värdena  rpb (–)0,075 för  andel  ord och rpb (–)0,03  för  andel  tecken 

jämfört med komma visar att samband inte föreligger.

4.1.4 Längd och andra faktorer

Enligt  SS är  komma  motiverat  även  mellan  sammandragna  satser  om  meningen  är 

”lång” (2000 § 204 b). (Förvisso är det inte självklart var gränsen för en ”lång mening” går.) 

Med detta i åtanke kan man fråga sig om de 24 meningar med gemensamma satsdelar som har 

komma är längre än de 54 som inte har det. I tabell 5 noteras en viss, svag sådan skillnad 

motsvarande rpb 0,14 för ord och rpb 0,18 för tecken. Förhållandet liknar det som observerats 

för materialet  i  stort.  Beläggen är dock inte  tillräckligt  många för att  några slutsatser ska 

kunna dras. Även om skillnaden kunde bevisas vore den så liten att den knappast vore ett 

uttryck för SS:s princip.

Tabell  5: Kommats användning mellan huvudsatser i  förhållande till  längden i meningar med gemensamma 
satsdelar

Komma
Antal ord Antal tecken

Medel Median S C.V. Medel Median S C.V.

Ja 21,54 19 10,01 46,5 110,58 106 44,43 40,17

Nej 19,22 18 6,03 31,37 96,02 94 33,94 35,35

5 Förhållandet är positivt för den första satsen men negativt för den andra, därav minustecknet.
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SS medger även att komma inte sätts mellan huvudsatser i allmänhet om de är tillräckligt 

”korta” (2000 § 204 b). I det exempel som finns (SS 2000 § 209 a) har meningen fem ord. 

Eftersom  materialet  omfattar  få  meningar  (7  st)  med  färre  än  tio  ord,  är  det  knappast 

meningsfullt att jämföra bruket med SS i detta fall.

4.1.5 Typfallet

Det har konstaterats att förekomsten av gemensamma satsdelar tycks minska benägenheten till 

användning av komma. Resultatet har även visat att komma är avsevärt frekventare vid men 

än  vid  och.  Konjunktionen  och är  den  avgjort  vanligaste  och  dessutom den  konjunktion 

tillsammans med vilken kommats användning varierar som mest. En mer balanserad bild av 

kommats  förhållande  till  längden  framträder  därför  vid  en  undersökning  begränsad  till 

meningar där satserna saknar gemensamma satsdelar och är samordnade med och. Materialet 

innehåller 152 sådana.

Tabell  6: Kommats användning mellan huvudsatser i förhållande till längden i meningar där satserna saknar 
gemensamma satsdelar och är samordnade med och

Komma
Antal ord Antal tecken

Medel Median S C.V. Medel Median S C.V.

Ja 24,75 22 9,05 36,58 124,63 112 49,28 39,54

Nej 19,91 19 6,86 34,46 98,58 92 33,36 33,84

I tabell 6 syns att meningar med komma i denna kategori är nästan 5 ord längre än meningar 

utan komma. Det innebär en ökning av skillnaden med cirka 54 % jämfört med hela mate-

rialet. I tecken räknat är skillnaden cirka 79 % större. Värdespridningen liknar den för hela 

materialet, men variationskoefficienten är lägre för meningarna med komma, i synnerhet vad 

gäller ord. Den punkt-biseriala korrelationen mellan längd och komma i den här kontexten har 

beräknats till  rpb 0,29 för ord och rpb 0,30 för tecken. Sambandet är klart tydligare än vid 

beaktande av hela materialet, men det rör sig ändå om ett ganska svagt samband.
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4.2 Komma vid adverbialbisatser

Materialets adverbialbisatser är avskilda från huvudsatsen med komma i 111, eller 27,75 %, 

av 400 fall. Sju av bloggarna saknar helt komma vid adverbialbisatser.

4.2.1 Adverbialtyp

Figur 2 visar procentuell fördelning av adverbialtyp för bisatserna. När det hädanefter talas 

om bisatser  av en viss typ är det  den faktiska adverbialfunktionen som avses,  inte någon 

formell indelning efter subjunktion eller dylikt6. I 38 % av fallen utgör bisatsen ett temporalt 

adverbial.  Därefter  följer  konditionalt  adverbial  med  19,5  %,  kausalt  med  14,5  %  och 

koncessivt med 9 %. Åtminstone sju av elva typer är så fåtaliga i materialet att vidare analys 

av dem svårligen låter sig göras.

Figur 2: Procentuell fördelning av adverbialtyper

Vid en indelning efter adverbialtyp fördelar sig bisatser med komma som framgår av tabell 7. 

Bland de  vanligare typerna  är  koncessiva  bisatser  de som oftast  är  avskilda  med komma 

(66,67 % av fallen), medan bisatser fungerande som tidsadverbial mest sällan uppträder med 

6 Eftersom indelningen är gjord efter adverbialtyp placeras subjunktionsinledda temporala bisatser och bisatser 
inledda  med tidsadverb (när)  i  samma kategori.  Orsaken till  detta  förfarande  är  att  typernas  semantiska 
olikheter ses som viktigare och intressantare än de formella skillnaderna. Däremot förs FFK-satser till en 
egen kategori, eftersom de radikalt skiljer sig från övriga typer genom att de är låsta till en viss position.
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komma (16,45 % av fallen). I materialet är vidare 21,79 % av de konditionala och 29,31 % av 

de kausala bisatserna avgränsade med komma.

Tabell 7: Frekvens av komma vid bisatser fungerande som olika typer av adverbial

Adverbialtyp Antal med komma Andel med komma % Antal totalt

Temporala 25 16,45 152

Koncessiva 24 66,67 36

Konditionala 17 21,79 78

Kausala 17 29,31 58

Satsadverbiell 8 66,67 12

Adversativa 5 83,33 6

Komparativa 5 38,46 13

FFK 4 16 25

Konsekutiva 3 42,86 7

Deskriptiva 2 50 4

Finala 1 11,11 9

Totalt 111 27,75 400

SS framhåller att komma inte bör sättas vid nödvändiga bisatser (2000 § 208 d). Adverbial-

bisatser är sällan nödvändiga i denna bemärkelse; huvudsatsen förblir grammatisk fullständig 

även utan dem. Ibland kan man dock betrakta en adverbialbisats som nödvändig om den är 

starkt bunden till verbet (SAG 1999 Bisatser § 85). Tyvärr har denna aspekt inte beaktats i 

undersökningen.

Under vissa omständigheter föreskriver  SS komma vid bisatser (2000 § 205). Sett till de 

exempel som ges i § 205–206 handlar det om icke-restriktiva relativsatser och, ifall en viss 

induktion  tillåts,  om bisatser  i  annexposition  och  kanske  även  om bisatser  i  A1.  I  övrigt 

konstaterar SS att det ”råder [...] stor valfrihet att sätta komma vid bisatser” (2000 § 207). Råd 

utgående från adverbialtyp finns ej att få. Däremot sägs att ett komma ger bisatsen en ”relativt 

självständig ställning i meningen” (SS 2000 § 207). Bortom gränsen för nödvändighet före-

faller  det  svårt  att  mäta  grad  av  självständighet.  Enligt  Olof  Thorell  är  konditionala  och 

koncessiva bisatser att betrakta som mer fristående (i allmänhet, får man förmoda) än tem-

porala och kausala (1973 § 903). Mot bakgrund av denna grova förenkling verkar inte komma 

vara  genomgående  vanligare  vid  mer  självständiga  bisatser  i  resultatet.  Bilden  är  dock 

komplicerad:  Den  koncessiva  typen  har  oftast  komma,  men  den  konditionala  typen  har 

komma mer sällan än den kausala. Samtidigt har temporala bisatser lägst kommafrekvens. 
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Här bör påpekas att resultatet möjligen är något missvisande vad gäller konditionala bisatser, 

eftersom dessa är vanligast i fundamentet, där så-konstruktionen kan överta kommats roll (se 

följande två avsnitt).

4.2.2 Plats

En annan infallsvinkel är bisatsens plats i den överordnade satsen. Är komma frekventare vid 

bisatser i en viss position, till exempel fundamentet eller A2? Svaret står att finna i tabell 8.

Tabell 8: Kommats användning vid adverbialbisatser i förhållande till dessas plats i den överordnade satsen

Plats Antal med komma Andel med komma % Antal totalt

Fundamentet 33 18,54 178

A1 8 88,88 9

A2 70 32,86 213

Komma syns oftast vid bisatser på mittfältets adverbialplats (25), närmare bestämt i åtta fall 

av nio. I denna position har komma satts på båda sidor av bisatsen. I A2 (26) uppträder komma 

i ungefär vart tredje fall, medan det är märkbart mindre frekvent i fundamentet (27), där det 

förekommer efter 18,54 % av bisatserna.

(25) I Expressen kan vi, om det inte gick att räkna ut alldeles själv, läsa att mycket av vårt sexuella 

beteende påverkas av bland annat pornografi.

(26) Förhoppningsvis kommer antalet inlägg att öka, eftersom jag inte känner kravet att illustrera allt jag 

gör.

(27) Om Barack Obama slår Clinton i Iowa   är det plötsligt match igen.

En bisats i fundamentet fördunklar inte sällan satsens struktur, eftersom den ofta introducerar 

ett betydande avstånd till det finita verbet; det kan stundom vara svårt att omedelbart avgöra 

var huvudsatsen tar vid. Det förvånar därför att kommat är minst frekvent i fundamentet, där 

det torde vara som mest behjälpligt. I denna position kan emellertid så (eller då) nyttjas som 

gränsmarkör i stället för komma. Detta sker i 57, eller 32,02 %, av bisatserna. Någon form av 

gränsmarkör föreligger alltså i 90, eller 50,56 %, av fallen. Att  så ensamt förmår signalera 

gränsen  mellan  bisats  och  huvudsats  utgör  sannolikt  en  förklaring  till  varför  komma  är 

sällsyntare vid bisatser i fundamentet. I SS sägs föga förvånande inget om komma vid bisatser 

i olika positioner, men komma föreskrivs runt inskott (2000 § 205). Då bisatser i A1 rimligtvis 
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bör ses som inskott enligt  SS:s definition7, är bruket härvidlag i samklang med  SS eftersom 

nästan alla sådana förekomster omges av komma.

4.2.3 Adverbialtyp och plats

I tabell 9 presenteras hur kommabruket vid de fyra mest frekventa adverbialtyperna förhåller 

sig till de två oftast besatta positionerna. Temporala bisatser fördelar sig ganska jämnt på de 

två platserna, men komma syns något oftare i fundamentet. Konditionala typer är vanligare i 

den främre positionen, men lite fler komman sätts i A2 relativt sett. Koncessiva och framför 

allt kausala bisatser intar snarare A2, och komma sätts mer än dubbelt så ofta där. (Antalet 

belägg i fundametet är dock få vad gäller de två senare kategorierna.) Över huvud taget är 

komma litet frekventare i A2.

Tabell 9: Frekvens av komma vid bisatser fungerande som olika typer av adverbial i förhållande till bisatsens 
plats i den överordnade satsen

Adverbialtyp

Fundamentet A2

Antal  med 
komma

Andel  med 
komma %

Antal totalt
Antal  med 
komma

Andel  med 
komma %

Antal totalt
Andel  % 
(exkl. A1)

Temporala 13 19,7 66 12 13,95 86 56,58

Konditionala 10 20 50 6 22,22 27 35,06

Koncessiva 4 30,77 13 20 86,96 23 63,89

Kausala 2 14,29 14 15 34,09 44 75,86

Totalt 29 20,28 143 53 29,44 180 55,73

Här kan man hänvisa till att benägenheten till så-konstruktioner, vilka alltså minskar behovet 

av komma i fundamentet, är större ju självständigare en bisats är (Ekerot 1988:153, 176–177). 

Så-konstruktionens inverkan på fördelningen av komma mellan fundamentet och A2 borde 

därför vara större när typen är mer fristående. Detta förklarar kanske varför komma är relativt 

vanligare i  A2 för  konditionala  och koncessiva bisatser,  medan den temporala  typen,  som 

sannolikt är mindre självständig, snarare har komma i fundamentet. Å andra sidan har också 

den kausala typen större andel komman i A2.

7 Enligt exemplen i SS är redan en prepositionsfras i A1 att betrakta som ett inskott (2000 § 205).
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4.2.4 Längd

Jämför meningarna (28) och (29) nedan (bisatsen har strukits under). Bisatsen i den andra 

meningen, som är avskild med komma, är 16 ord lång, och hela meningen är 33 ord lång. Den 

första meningen, vars bisats är 4 ord lång och saknar komma, består av enbart 7 ord totalt. 

Samma koppling till längd som gjordes i fråga om komma mellan huvudsatser kan rimligen 

också göras vad gäller komma vid adverbialbisatser.

(28) Jobbar man i riksdagen   tjänar man ordentligt.

(29) Trots att de inte har något som helst inflytande och blir kritiserade av alla etablerade partier  , så 

smyger det sig in förslag efter förslag som påminner om deras politik hos de andra partierna.

I fallet  med huvudsatsfogning verkar det som att  längden på den grafiska meningen i  sin 

helhet är avgörande; hur texten fördelar sig på vardera huvudsatsen tycks inte spela någon 

större  roll.  Vad  bisatser  beträffar  kan  längden  på  åtminstone  tre  textelement  tänkas  ha 

betydelse för valet att använda komma: den grafiska meningen, själva bisatsen och den över-

ordnade huvudsatsen8. I tabell 10 redovisas dessas genomsnittliga längd i fall med och utan 

komma.

För alla  tre  textelement  är  förekomster med komma längre än dem utan.  Den grafiska 

meningen är ungefär fem ord längre, den överordnade huvudsatsen är cirka sex ord längre, 

och bisatsen  är  inte  fullt  tre  ord längre.  Uttryckt  i  procent  är  skillnaden störst  för  satsen

(31,67 %), näst störst för bisatsen (28,87 %) och minst för den grafiska meningen (23,94 %).

Tabell  10:  Kommats  användning  vid  adverbialbisatser  i  förhållande  till  den  grafiska  meningens,  den 
överordnade huvudsatsens och bisatsens längd

Element
Kom-
ma

Antal ord Antal tecken

Medel Median S C.V. Medel Median S C.V.

Grafisk
mening

Ja 26,51 25 10,14 38,25 132,05 116 51,96 39,35

Nej 21,39 20 7,97 37,24 105,34 98 41,09 39

Överordnad
huvudsats

Ja 24,78 23 9,79 39,52 123,99 111 51,5 41,54

Nej 18,82 19 7,89 41,92 93,55 86 41,82 44,7

Bisats Ja 12,23 11 5,92 48,37 61,54 55 30,66 49,83

Nej 9,49 8 4,79 50,42 47,52 41 26,11 54,94

8 Grafisk mening är inte alltid liktydigt med överordnad huvudsats eftersom några av materialets meningar 
innehåller flera huvudsatser.
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Mönstret är detsamma vad gäller antal tecken, men skillnaden är någon procentenhet större. 

Liksom vid tidigare mätning av längden är variationen stor. Variationskoefficienten är upp-

emot 50 % eller mer för bisatserna, medan den i övriga fall är runt 40 %. Kopplingen mellan 

komma  och  längd  förefaller  ändå  vara  starkare  än  vid  huvudsatsfogning.  För  ord  är 

korrelationen rpb 0,26 i den grafiska meningen, rpb 0,30 i huvudsatsen och rpb 0,23 i bisatsen. 

Motsvarande värden för tecken är rpb 0,26 (samma), rpb 0,29 respektive rpb 0,22.

4.2.5 Längd och andra faktorer

Det är förstås möjligt  att  undersöka hur bisatser med olika konfigurationer av variablerna 

adverbialtyp och position förhåller sig till längden, men flera sådana ”urvalskriterier” omfattar 

alldeles för få belägg (se tabell 7 och 9). Däremot torde det vara mer fruktbart att granska hur 

dessa variabler relaterar till längden var för sig. I fråga om längdens förhållande till bisatsens 

två avgjort vanligaste positioner är korrelationen, som synes i tabell 11, påtagligt större för 

bisatser i fundamentet. Särskilt gäller detta bisatsens längd, där sambandet mellan komma och 

antal  ord är rpb 0,41 i  fundamentet men bara rpb 0,15 i A2.  En förhållandevis lång bisats i 

fundamentet förutsäger i betydligt högre grad bruket av komma än en dito bisats A2.

Tabell  11: Punkt-biseriala korrelationer mellan längd för olika textelement och komma vid adverbialbisatser i 
olika positioner

Element
Fundamentet A2

Antal ord Antal tecken Antal ord Antal tecken

Grafisk mening 0,32 0,33 0,25 0,25

Överordnad huvudsats 0,35 0,36 0,31 0,28

Bisats 0,41 0,40 0,15 0,14

Hur  komma  förhåller  sig  till  längden  uppdelat  på  de  fyra  frekventaste  adverbialtyperna 

framgår av tabell 12. (Observera dock att beläggen är få för kausala och koncessiva bisatser.) 

Kausala  bisatser  uppvisar  det  svagaste  sambandet:  i  fråga  om den  grafiska  meningen  är 

korrelationen i praktiken noll. Sambandet är överlag starkare för koncessiva och temporala 

typer.  Den förra  kategorin  uppvisar  en  anmärkningsvärd  diskrepans  mellan  de  två  längd-

måtten. Exempelvis är korrelationen i den överordnade huvudsatsen rpb 0,28 för antal ord men 

rpb 0,19 för antal tecken.
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Tabell 12: Punkt-biseriala korrelationer mellan längd för olika textelement och komma vid bisatser fungerande 
som olika typer av adverbial

Element

Temporala Konditionala Koncessiva Kausala

Antal 
ord

Antal 
tecken

Antal 
ord

Antal 
tecken

Antal 
ord

Antal 
tecken

Antal 
ord

Antal 
tecken

Grafisk mening 0,25 0,25 0,32 0,23 0,24 0,15 0,01 0,08

Överordnad huvudsats 0,27 0,26 0,33 0,27 0,28 0,19 0,13 0,16

Bisats 0,23 0,24 0,26 0,20 0,16 0,09 0,16 0,13

I fall med konditionala bisatser korrelerar längd och komma mest. Toppnoteringen är rpb 0,33 

för  antal  ord i  den  överordnade  huvudsatsen.  Olikheterna  kan  naturligtvis  kopplas  till  ett 

underliggande  samband  mellan  den  plats  på  vilken  adverbialtyperna  oftast  påträffas  (se 

tabell 9) och den plats där korrelationen är som störst (se tabell 11). Konditionala typer syns 

följdriktigt mest i fundamentet medan framför allt kausala typer är vanligast i A2.

Förutom vad som tidigare sagts om grad av självständighet framhåller  SS även menings-

längden såsom en aspekt att ta hänsyn till då komma används vid bisatser (2000 § 207). Här 

uppstår en viss, svårbestämbar koppling mellan bruket och SS. Ett åtminstone litet samband 

av positiv art verkar finnas mellan den grafiska meningens längd och förekomsten av komma-

tecken i materialet.

5 Diskussion

Exakt vad som styr användningen av komma i de undersökta kontexterna är en svår fråga. Då 

de flesta skribenter nyttjar  konstruktioner både med och utan komma, kan det inte enbart 

handla om slumpartade skillnader mellan språkbrukare. Det borde finnas generella principer 

för bruket. I det följande diskuteras de tendenser i resultatet som kan tänkas förklara kommats 

användning. Naturligtvis skulle andra faktorer än de som behandlats i den här undersökningen 

kunna vara av betydelse. Hur ser till  exempel bruket ut i förhållande till meningens totala 

antal  komman eller  totala  antal  konjunktioner?  Det  finns  många  andra  tänkbara  faktorer. 

Sådant lämnas dock utanför diskussionen.

 Satsradning  tycks  mer  eller  mindre  förutsätta  komma;  meningen  skulle  säkerligen  bli 

alldeles  för  otydlig  utan  någon  form  av  gränsmarkör.  Att  komma  är  ovanligare  mellan 

sammandragna satser beror knappast på att flertalet skribenter uppmärksammat  SS:s rekom-

mendationer. Över huvud taget sker nog inte kommatering på en så hög nivå av medvetenhet 

att regler tillämpas mekaniskt i någon högre utsträckning. I stället är orsaken förmodligen att 
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satserna undermedvetet uppfattas som mer av en enhet om de har en satsdel gemensam. Ty 

kommat betraktas nog allmänt som just ett skiljetecken, varför det ter sig onaturligt mellan led 

som hör nära samman (jfr SS 2000 § 203). En annan trolig följd av denna logik är att relativt 

självständiga bisatser snarare avgränsas med komma än relativt osjälvständiga. Härvidlag är 

resultatet inte lika entydigt, men bland de vanligare typerna har likväl den förmodat minst 

självständiga, den temporala, minst andel komman. Här vore det behjälpligt med en grundlig 

undersökning av vad som avgör en icke-nödvändig bisats grad av självständighet.

Att komma är mer sällsynt vid  och än vid  men kan måhända spåras till regler i svensk-

undervisningen.  Troligen  är  dock  betydelsen  avgörande  för  de  flesta  språkbrukare;  det 

adversativa men signalerar en vändning och ett avbrott, medan det mer neutrala och vanligen 

samordnar satser till en helhet utan inre motsättningar eller andra särskilda inre förhållanden. 

Komma platsar alltså naturligare mellan satser som står i viss motsättning till varandra. Vid 

och kan  det  tvärtom  förefalla  rentav  tveksamt.  Alla  de  här  iakttagelserna  pekar  mot  att 

semantiska aspekter spelar en viss roll för kommats användning, något som sannolikt medför 

en mer läsbar text i flera fall, till exempel då komma undviks mellan sammandragna satser.

Man  kan  också  tänka  sig  ett  samband  mellan  kommatering  och  läsbarhet  såsom den 

realiseras i det språkliga uttryckets form. Ett tecken på formens betydelse finns i sambandet 

mellan längd och komma, eftersom behovet av vilopaus ökar med längden. Korrelationen är 

visserligen  ganska  svag,  men  den  är  inte  obefintlig,  speciellt  inte  i  bisatsernas  fall.  Då 

läsbarheten missgynnas av vänstertyngd, skulle det inte förvåna om bisatser i fundamentet 

oftare  hade komma än bisatser  i  A2.  Emellertid  är  det  nu tvärtom. Detta kan dock delvis 

bortförklaras  med  hänvisning  till  så-konstruktionens  förmodade  inverkan.  Märk  också  att 

komma korrelerar mycket starkare med bisatsens längd i fundamentet.  Detta ger en bättre 

indikation  på  om  komma  används  för  ökad  läsbarhet,  eftersom  det  inte  är  fundament-

positionen i sig utan elementets längd som orsakar vänstertyngd.  

Intressant är att det verkar föreligga ett samspel mellan semantik och form, ett samspel där 

semantiken tar överhanden. Till exempel blir korrelationen mellan längd och komma starkare 

om man bortser  från  vissa faktorer  som beror  av betydelsen.  Så är  fallet  i  meningar  där 

satserna saknar gemensamma satsdelar och är samordnade med det förhållandevis neutrala 

och.  Mot  denna  hypotes  talar  att  längd-komma-korrelationen  är  kraftigare  för  relativt 

fristående bisatser.  Som sagt  är  det  dock högst  osäkert  om det  föreligger någon koppling 

mellan komma och bisatsers grad av självständighet till att börja med.

Är det en rimlig gissning att kommatecken används, medvetet eller omedvetet, så att ökad 
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läsbarhet uppnås? Resultatet pekar visserligen i riktning mot ett jakande svar, men samtidigt 

är de samband som noterats inte alltid särskilt kraftiga. I synnerhet kommats funktion som 

vilopaus har en långt ifrån uttömd potential. Ett säkrare svar på frågan skulle kräva en annan 

typ av undersökning, byggd på experiment.

6 Sammanfattning

Avsikten med den här undersökningen är att kartlägga kommats användning vid satsgränser i 

två särskilda kontexter: mellan samordnade huvudsatser och vid adverbialbisatser i huvudsats. 

Det konstateras att  komma använts mellan 61,75 % av materialets  huvudsatser totalt  sett. 

Bortses från både satsradningar och sammandragna satser är siffran 63,47 %. Vid adverbial-

bisatser har komma noterats i 27,75 % av fallen.

Vad gäller huvudsatsfogningar har det iakttagits att komma är mer än dubbelt så vanligt vid 

konjunktionen  men (84,26  %)  som  vid  konjunktionen  och  (39,44  %).  Då  gemensamma 

satsdelar föreligger är komma märkbart sällsyntare (30,77 %). Vidare korrelerar den grafiska 

meningens längd svagt med komma satt mellan huvudsatser. Sambandet är något starkare i 

fall med ej sammandragna satser samordnade med och.

I fråga om adverbialbisatser har det observerats att koncessiva och kausala bisatser oftare 

har komma än konditionala och temporala. Apropå bisatsens plats är kommafrekvensen något 

högre för bisatser i A2 (32,86 %) än i fundamentet (18,54 %). Den överordnade huvudsatsens 

längd uppvisar en måttlig korrelation med komma, medan sambandet är litet svagare för den 

grafiska meningen och för bisatsen. Däremot är längd-komma-korrelationen desto påtagligare 

för bisatser i fundamentet.

Det sätt som kommat använts på i materialet stämmer väl med SS:s rekommendationer i 

vissa fall och mindre väl i andra. Särskilt vid samordning med  och  avviker materialet från 

normen. Å andra sidan undviks komma i ganska hög grad mellan sammandragna satser.  SS 

medger brott mot reglerna vid långa meningar. Några starka samband mellan meningslängd 

och regelbrott har dock inte observerats. Däremot märks en viss koppling mellan menings-

längd och komma vid adverbialbisatser, vilket också kan ses som en yttring för det SS säger 

om längdens inverkan.
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