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Inledning
Den här boken handlar om hur man sätter ut punkt, komma
och andra skiljetecken, om styckeindelning, avstavning och
annat liknande. Däremot tar den inte upp stavning och
ordböjning. Om man är osäker på sådant bör man använda
en ordbok eller ordlista. (Det behöver man inte skämmas
för. Många ord kan vara svåra att stava.)
Skrivregler är inte till för att göra det krångligare att
skriva. De är till för att göra det lättare.
Det tror man kanske inte när man ser hur många regler
det finns. Men vi har skrivit så mycket om varje sak därför
att vi har tyckt att varje regel skall förklaras ordentligt.
Reglerna är inte heller fullt så många som de ser ut. Ibland
har vi nämligen tagit upp samma regel på flera ställen. Det
är för att man inte skall missa den.

Behöver man skrivregler?
Varför behöver man ha regler för punkt, komma, avstavning och sådant? Kan man inte skriva som det faller sig?
Punkt, komma, frågetecken osv, är inga onödiga tecken.
Med dem visar man för läsaren hur han eller hon skall läsa
det skrivna. Man hjälper läsaren att läsa det skrivna på det
sätt som man själv har tänkt sig det.

Hur skall man hitta bland reglerna?
Naturligtvis kan man inte lära sig alla regler i den här
boken utantill. Däremot kan man slå upp dem när man är
osäker. Därför måste man lära sig att hitta i boken.
Först i boken finns en innehålisförteckning och sist ett register. 1 registret finns det som behandlas i boken uppställt i
bokstavsordning. Om man t.ex. är osäker på om man skall
ha utropstecken eller något annat tecken på ett ställe slår
man på ordet utropstecken:
utropstecken s. 6, 7, 11, 26

Det innebär att det som har med utropstecken att göra
står på sidorna 6, 7, 11 och 26.
Det lönar sig också att göra sig bekant med boken, så att
man på ett ungefär vet vad som står i de olika avsnitten. Ju
oftare man använder boken, desto lättare lär man sig att
hitta det man söker.

Är alla regler lika viktiga?
När man ser alla regler som finns i boken kan man kanske
tycka att det verkar omöjligt att skriva rätt. Det fmns ju så
många regler som man kan råka bryta mot. Men alla regler är inte lika viktiga. Viktigast är reglerna om punkt och
frågetecken samt tydlighetsregeln för kommatering.
DET ÄR BÄTTRE ATT SKRIVA
och kanske bryta mot någon regel
ÄN ATT fl'[TE SKRIVA ALLS.

Textdisponering
Stycken
En text blir lättare att läsa om man delar upp den i stycken. Med styckena visar man vad som hör ihop och vad som
f6rs in som något nytt.
Det fmns två sätt att göra indelning i stycken.
Genom indrag. Börja två eller tre bokstavsplatser in på
raden. (Det allra första stycket börjar dock utan indrag.)
En skog nere i Europa är något annat än
en skog i Sverige.
Fötterna märker genast skillnaden. Marken här nere är annorlunda att trampa slät, ostenig. Ogat märker. Trädens stammar, lövverket, undervegetationen ingenting ser ut som hemma i Sverige.
Den kontinentaleuropeiska skogen, till
skillnad från den svenska, är en lövskog.

Genom blankrad. Lämna en rad tom (blank) mellan
styckena. Aven om man bara har skrivit några bokstäver
på ett styckes sista rad måste man hoppa över nästa rad
innan man börjar på nytt stycke. Alla rader börjar längst
ut till vänster.
En skog nere i Europa är något annat än
en skog i Sverige.
Fötterna märker genast skillnaden. Marken här nere är annorlunda att trampa slät, ostenig. Ogat märker. Trädens stammar, lövverket, undervegetationen ingenting ser ut som hemma i Sverige.
Den kontinentaleuropeiska skogen, till
skillnad från den svenska, är en lövskog.

Punktuppställn ing
Punktuppställning innebär att de olika leden i en uppräkning sätts upp punkt for punkt, med varje led på en egen
rad. Varje led markeras med ett tecken, t.ex. ett taistreck,
ett punkttecken, en stjärna.
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Leden bör vara utformade på likartat sätt.
Klass 8 föreslår att
- uppehållsrummet målas om
- gardinerna byts ut
- skåpen får lås.
För övernattningen på vandrarhemmet,
ta med:
* Lakan och örngott. (Sovsäck får inte
användas i sängarna.)
* En stor handduk. (Räkna med möjlighet
till bastu.)
* Tvål och schampo. (Vandrarhemmet håller
inte med sådant.)

Markering av ord och uttryck
För att framhäva ett ord eller ett uttryck i en text kan man
sätta det i kursiv eller i haivfet.
Sångerskan koncentrerade sig inför föreställningen
och fick inte störas, meddelade hennes assistent.

Namnet Ulf är detsamma som det gamla
nordiska ordet ulv, det vill säga 'varg'.
Den kvinnliga motsvarigheten är Ylva.
Uttrycket handsken är kastad syftar på det
medeltida bruket att kasta sin handske på
marken som en utmaning till strid.
Ta med lakan och örngott, liksom tvål och
handduk. Ficklampa rekommenderas.
När man vill markera ett uttryck kan man också använda
citattecken:
Uttrycket "handsken är kastad" syftar
på det medeltida bruket att
Man kan också stryka under det man vill markera.

Uttrycket handsken är kastad syftar på
det medeltida bruket att
4

Överanvänd inte sådana här markeringar.

Skiljetecken efter
meningar
Det finns tre slag av meningar:
- berättande meningar (påståenden)
- frågor
- utrop
Efter berättande meningar sätts punkt.
Efter frågor sätts frågetecken.

LI1

Efter utrop sätts ofta utropstecken.

LIC]

Berättande meningar
(påståenden)
De berättande meningarna berättar något, talar om något.
Det är den vanligaste sortens meningar. Meningarna i det
här stycket är sådana meningar. Efter berättande meningar sätter man punkt.
När man har satt punkt efter en mening måste man börja
nästa mening med stor bokstav.
Frågan om när man skall sätta punkt eller komma eller
bindeord behandlas på s. 11.
Punkt används också på andra sätt. Se s. 13.

Frågor
Det finns två slag av frågor: direkta och indirekta. Det är
bara de direkta frågorna som är riktiga frågor, och det är
bara efter dem som man sätter frågetecken.

Direkta frågor
En direkt fråga kan man ställa direkt till någon. Man kan
säga den precis som den är skriven. Efter direkta frågor
sätter man frågetecken.

Känner du Erik?
Lisa såg med avsmak på reptilen. Sedan frågade hon:
- Vad gör ormar för nytta?
Jag började bli nervös. Varför kom hon inte?
Frågan är: Skall varm korv vara kokt eller grillad?
Stor eller liten
bokstav efter
frågetecken?

Ibland står frågan inuti en berättande mening.

- Vad gör ormar för nytta? undrade Lisa.
Om frågan följs av verb som frågade, undrade, sade, sätter
man alltså frågetecknet före verbet. Verbet skrivs med liten bokstav. När hela meningen är slut sätter man punkt.
Om man börjar på en ny mening efter en fråga måste man
börja med stor bokstav.
Varför kom hon inte? Jag började bli nervös.

Indirekta frågor
En indirekt fråga är ingen riktig fråga. Man kan inte ställa
den direkt till någon; man kan inte använda den för att
fråga. Man berättar att någon har frågat något, men man
återger inte frågan precis som den sades. Och efter berättande meningar sätter man ju punkt.
Han frågade om jag kände Erik.
Lisa undrade vad ormar gör för nytta.
Vad ormar gör för nytta frågar sig somliga.
Jag frågade mig varför hon inte kom.
Frågan är om varm korv skall vara kokt eller grillad.

Frågor som utrop
Ibland används en direkt fråga som ett utrop. Då sätter
man inte frågetecken utan utropstecken.
- Är du tokig!
- Tror du jag finner mig i vad som helst! skrek Leonora.

Utrop och uppmaningar
1. Ett utrop kan vara ett uttryck för en känsla, t.ex. förvåning, glädje, ilska. Det kan också vara en hälsning, en
önskan, en befallning eller en uppmaning.
Efter utrop och uppmaningar sätter man i regel utropstecken.
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Oj! Underbart! Gissa om jag blev rädd!
Är du tokig! Det var det värsta! A, så dumt!
Hej! Gratulerar! Lycka till!
Om han ändå ville gå sin väg!
Kom hit! Släpp! Upp med händerna!
Viktor vrålade för sina lungors fulla kraft:
- Låt ankaret gå!
Stor eller liten
bokstav efter
utropstecken?

Ibland står utropet inuti en berättande mening.
- Men han har ju ingenting pa sig! sade ett litet barn.
Om utropet följs av verb som sade, ropade, tänkte, sätter
man alltså utropstecknet före verbet. Verbet skrivs med
liten bokstav. När hela meningen är slut sätter man punkt.
Om man börjar på en ny mening efter ett utrop måste man
börja med stor bokstav.
- Det är obegripligt! Hans röst slog över av förvåning.

Efter längre uppmaningar, bruksanvisningar o.d. som
inte är utrop, sätter man inte utropstecken.
Ställ lånade böcker i hyllan till vänster.
Tryck ned den röda knappen. Kontrollera att lampan
lyser.
- Försök med en skruvmejsel, sade Styrbjörn.

Utropstecken gör det skrivna mer dramatiskt. Utan utropstecken blir det lugnare.
- Lycka till! ropade Lisa översvallande.
- Lycka till, muttrade Pelle generat.
- Jaså, hon tänker inte komma! fräste kocken ursinnigt.
- Jaså, hon tänker inte komma, sade Pelle tankspritt.

..
Ovriga skiljetecken
Komma
Komma sätts mellan olika led som skall skiljas åt inuti en
mening. Efter komma skall det alltid vara liten bokstav.
(Men om det är ett namn som följer efter skall det förstås
ha stor bokstav.)

Tydlighetsregeln
Den första kommaregeln: Sätt komma sd, att det blir tydligt hur man skall läsa det skrivna.
Behövs ett komma för att det skrivna skall läsas på rätt
sätt? Sätt dit komma.
Kan kommat göra att man läser fel? Sätt inte komma.
Egentligen behövs det kanske inga andra kommaregler.
Men om man följer de regler som ges här gör man det ofta
lättare för läsaren.

Uppräkning
Komma sätts mellan olika saker som räknas upp. Komma står då i stället för bindeorden och och eller.
Blod, svett och tårar (= blod och svett och tårar).
Ingen visste när, var eller hur festen skulle äga rum.
Han var fullkomligt utmattad, våt in på bara kroppen,
hungrig och rasande.

Lägg märke till att det inte skall vara komma framför och
och eller vid uppräkning.
Komma kan ersätta bindeord som och, men, utan också
när det inte är fråga om direkt uppräkning.
Hon är inte elak, bara en smula tankläs (= hon är
inte elak utan bara en smula tanklös).

Komma sätts när man upprepar samma ord.
Det var en gång en liten, liten gumma.

Mellan satser
Komma sätts i regel mellan fullständiga satser, dvs.
sådana satser som har både subjekt och predikat.
Vi tävlade med Lisa och Stina, och Ola och Pelle tittade
på.
Jag var ett vackert barn, men jag skrek.
Man skulle nog kunna bli botad från sina fel, om man
inte trivdes med dem.
Vi får inte ge upp, även om det ser mörkt ut.

Om satserna är korta eller om de hänger nära ihop behöver komma ofta inte sättas ut.
Jag cyklar och du tar bussen.
Vi möts när vi är framme.
När filmen plötsligt gick av vaknade publiken.

Komma sätts inte mellan satser som har en gemensam
satsdel (som alltså är underförstådd i den ena satsen).
Farmor promenerade dit men tog bussen tillbaka.
(Underförstådd satsdel: farmor)
Arkitekt Lindberg ritade och byggmästare Persson
uppförde villan. (Underförstådd satsdel: villan)

Att-satser, om-satser, hur-satser

När verb som säga, fråga, tycka, tro osv, följs av att, om,
hur, sätter man inte komma emellan.
Han sade att...
Han berättade att...
Han trodde att,..
Han krävde att...

Han frågade om...
Han undrade hur...
Han visste inte hur...

När prepositioner (på, om, till, efter osv.) följs av att, om,
hur, sätter man inte komma.
Hon tänkte inte på att han redan hade farit.
De såg noga efter att dörren var låst.
Han hörde efter om det gick något mera tåg.
Hon funderade över hur hon skulle göra.

Som-satser

Framför vissa som-satser sätter man komma, framför andra sätter man inte komma. Pröva så här: Ta bort somsatsen och läs resten av meningen.

Kan resten av meningen stå som en egen mening? Sätt
komma i så fall.
Då beslöt han att söka upp sin morbror teaterdirektören, som han inte hade sett sedan han var barn.

Sådana som-satser som går att ta bort innehåller ofta en
upplysning eller ett tillägg.
Om en sådan som-sats är inskjuten i meningen får man
inte glömma att sätta komma på båda sidor om den.
AIK, som inte vunnit sedan förra säsongen, tog sina
första poäng i går.

Blir resten av meningen konstig eller ändrar den betydelse om man tar bort som-satsen?
Sätt inte komma.
De människor som har hund har också ansvar.
(Man kan inte säga enbart: "De människor har
också ansvar.")
Äntligen fick jag möta mannen som räddat min bror.

1 uttrycken vad som, vem som, vilken som, hur som, den
som, någon som, alla som, ingen som, sätter man inte komma
framför som, även om det finns andra ord mellan vad och
som osv.
Gissa vad som har hänt!
Jag vet inte vem av dem som är galnast.
Det var inte svårt att räkna ut hur många det var som
tänkte skolka.
Han är inte den som gärna kommer i tid.
Vi bad alla som var där att skriva på listan.

Inskott, tillägg
Komma sätts för att skilja av inskott och tillägg, t.ex. inskjutna eller tillagda upplysningar av olika slag.
Nils Ek, Västanfors, var bäst på plan.
Somliga människor, till exempel jag, har inget emot
ledighet.
Jag tittar in, men bara två minuter.
Hon stirrade på honom, vit av vrede.
Friluftsdag för högstadiet, dvs. årskurserna 7-9.
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Tilltal, utrop
Komma sätts för att skilja av tilltalsord och utropsord från
den övriga delen av meningen.
Käre läsare, bered dig på en överraskning.
Detta hus är en fästning, min herre.
Ja, så var man då äntligen framme.
Ah, ni kan nog tåla lite drag, min bästa fröken.
Lycka till, muttrade Pelle generat.

Ibland passar det bättre med utropstecken efter utrop. Se
utrop, s. 6.
Lycka till! ropade Lisa översvallande.

Komma, punkt eller bindeord - eller
ingenting?
1. Om man är osäker på om man skall sätta komma, punkt
eller bindeord (eller ingenting) kan man pröva sig fram så
här:
Läs varje sats för sig med en ordentlig paus emellan.
Kan satsen stå för sig själv, eller verkar den konstig då?
Om den inte kan stå för sig själv måste den knytas an till en
annan sats. Man får inte sätta punkt mellan två satser om
den ena inte kan stå för sig själv.
Skriv inte
grr.eTonen
rin

Bisatsen "när telefonen ringde där inne" kan inte stå ensam.
Skriv
Jag hade precis smällt dörren i lås, när telefonen
ringde där inne.

Om satserna kan stå för sig själva (är huvudsatser) kan
man sätta punkt mellan dem.
Det var söndagsmorgon. Jag låg kvar i sängen.
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Om innehållet i satserna hör nära ihop kan man också
binda ihop satserna med komma och bindeord (t.ex. och,
men osv.).
Det var söndagsmorgon, och jag låg kvar i sängen.
Det var söndagsmorgon, men jag låg kvar i sängen.
Det var söndagsmorgon, så jag låg kvar i sängen.
Det var tydligen söndagsmorgon, eftersom ingen
hade väckt mig.

Sådana satser som kan stå för sig själva (huvudsatser)
bör man inte rada upp med bara komma emellan. Undvik
alltså satsradning.
Skriv inte
r en besvikelse, i s
a
aurangvagn fanns en
,
rverades bara
a.

När man läser en sådan mening får man en känsla av att
författaren bara mal på. Pröva om det inte blir bättre med
punkt eller bindeord emellan.
Skriv hellre
Maten på tåget var en besvikelse, l stället för restaurangvagn fanns endast en bar, och där serverades
bara uppvärmd skinka (... där det bara serverades
uppvärmd skinka.).

Tänk på att man inte bör knyta ihop satser som handlar
om alltför olika saker eller behandlar samma sak på mycket olika sätt.
Skriv inte
en hjältefigur som hör
el
ensEnglandoc
lop har det gjorts
c er och filmer om denne
e".

Skriv hellre
Robin Hood är en hjältefigur som hör hemma i medeltidens England. Under årens lopp har det gjorts en
hel del böcker och filmer om denne "ädle rövare".

Sätter man punkt ofta blir meningarna korta. Då framhävs innehållet i varje mening skarpare. Jämför följande
meningspar.
Jag vet inte om jag har rätt, men jag hoppas det.
Jag vet inte om jag har rätt. Men jag hoppas det.
12

Vad som stod i brevet vet ingen, och kanske är det
lika bra.
Vad som stod i brevet vet ingen. Kanske är det lika bra.
Hon var inte arg längre, bara utled på alltihop.
Hon var inte arg längre. Bara utled på alltihop.

Vilket skrivsätt man väljer beror förstås på vilken effekt
man vill skapa. Många korta meningar efter varandra kan
göra det skrivna livligt och dramatiskt. Men många korta
meningar som är uppbyggda på samma sätt kan också göra
det skrivna enformigt och stötigt, som i följande exempel.
Först packade vi upp våra saker. Sedan badade vi. Vi
köpte glass och läsk. Så badade vi igen. Därefter
solade vi lite. Sedan var det dags att åka hem.

Många långa meningar efter varandra kan göra det skrivna
tungt att läsa. Läsaren får liksom aldrig hämta andan. 1
allmänhet är det bäst att växla mellan korta och lite längre
meningar.

Punkt
[

1. Punkt används som skiljetecken efter hela meningar.
Om det kan man läsa i avsnittet Skiljetecken efter meningar,
som börjar på s. 5. Där behandlas när man skall ha punkt,
frågetecken eller utropstecken. Frågan om man skall ha
punkt eller komma behandlas på s. 11.
När man avbryter en mening sätter man tre punkter
- rvfen, hör nu ....försökte jag invända.

Likaså om man vill markera att det kanske fmns något att
säga som inte sägs ut.
- Det var så underligt, så ofattbart ... Jag vägrade att tro
det.

Likaså om man utelämnar något när man citerar.
"Den tystlåtne drängen ... var ingen mindre än
Gustav Vasa."
(Ursprunglig text: "Den tystlåtne drängen, som så
bryskt blev utkörd för att tröska, var ingen mindre än
Gustav Vasa.")

Efter vissa färkortningar sätter man punkt. Se Förkortningar, s. 32.
13

4. Efter siffror vid uppräkning sätter man punkt.
1. Lågstadiet 2. Mellanstadiet 3. Högstadiet

Semikolon
Semikolon är ett mellanting mellan punkt och komma. Det
är svagare än punkt men starkare än komma.
Semikolon kan användas mellan satser som hör nära
ihop, när man tycker att punkt är för starkt och komma
för svagt.
Snart var det lika illa med Robinsons andra kläder
som med skjortan; de föll alldeles sönder.
En äldre båt kan vara väl så bra som en nyare;
avgörande är inte åldern utan hur båten har skötts.

Semikolon används för att avskilja grupper vid uppräkning, t.ex. i ordböcker.
rackare skojare, kanalje; åld.: hästslaktare; bödelsdräng.

OBS! Liten bokstav efter semikolon.

Kolon

H

l. Kolon används framför direkt anföring av vad någon
har sagt, skrivit eller tänkt.
Då sade Torgerd:
- Nu har de lurat oss. Detta är mjölk.
Författarens sista ord lyder: "Men jag skall nog hämnas."

(Mera om anföring på s. 18-21).
OBS! Stor bokstav efter kolon vid anföring.
2. Kolon används också framfor något som inte nödvändigtvis behöver vara en direkt anföring av vad någon har
sagt tidigare.
Mitt förslag är: Gratis cyklar åt alla.
Frågan är: Skall varm korv vara kokt eller grillad?
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Det första vi måste tänka på är detta: Vad tycker
Heffaklumpar om?

OBS! Stor bokstav efter kolonet.
Kolon används ibland vid uppräkningar eller när man
ger exempel.
Kon har fyra magar: vommen, nätmagen, bladmagen
och löpmagen.

OBS! Liten bokstav efter kolon vid sådana uppräkningar.
Kolon används ibland när man anger kronor och ören.
2:— 2:50 2:50 kr

(Det fmns också andra sätt att skriva kronor och ören.
Mer om det står på s. 39.)
Kolon används mellan siffra och ändelse.
1:a (första) 10:e (tionde)
Karl Xll:s död (Karl den tolftes...)
68:or (eller 68-or) 47:ans hållplats (eller 47-ans)

Kolon används mellan initialförkortning och ändelse.
(Se även s. 34.)
USA:s president cd:n, tv:n (eller cd-n, tv-n)

Parentes
Parentes används runt inskjutna förklaringar eller tillägg.
Palten (som egentligen heter Per-Allan) är född och
uppvuxen i Norrköping.
Somliga (till exempel jag) har inget emot ledighet.
Tussilagon (hästhovsörten) är en av våra tidigaste
vårblommor.
År 1948 fick Färöarna sin "hjemmestyrelov" (lag om
självstyre).
Väinö Linnas bok "Okänd soldat" (1954) är en stark
krigsskildring.

Om parentesen står runt en del av en mening skall punkten stå utanfor (som här).
Om hela meningen står inom parentes skall punkten stå
innanför. (På det här sättet.)
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Tankstreck
Tankstreck är något längre än bindestreck. 1 fallen 1, 2
- och 3 här skall det alltid vara mellanrum mellan tankstrecket och de ord som det står emellan. Många tangentbord saknar ett långt streck för tankstreck. Då får
man i stället använda bindestreck, med mellanslag före
och efter.
Tankstreck används för att markera en paus eller ett
avbrott.
Jag gjorde ett tigersprång - och missade.

Tankstreck kan sättas runt inskjutna tillägg.
Somliga - till exempel jag - har inget emot ledighet.

(Här kan man också tänka sig kommatecken eller parentes.)
Tankstreck används för att ange en replik (replikstreck,
taistreck).
Då sade den andra grisen:
- Tror du på ett liv efter jul?

(Mera om anförmg på s. 18-21.)
Tankstreck används för att ange från ... till, mellan
och. (Här är det inget mellanrum.)
En biljett Stockholm-Göteborg.
Öppet måndag-fredag 9-12.
Pris 5-10 kronor.
200-300 personer. (Observera att 2-300 personer
betyder mellan 2 personer och 300 personer.)

Tankstreck kan användas vid uppställningar och uppräkningar.
Till Narvik kan man ta sig på flera olika sätt:
- med tåg (över Kiruna)
- med båt (längs norska kusten)
- med flyg
- med bil
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Citattecken (anföringstecken)
Det fmns flera sätt att återge vad någon har sagt eller
skrivit. Se Anföring, s. 18-21.
Citattecken kallas också anföringstecken.
Citattecken används när man vill återge något exakt
som det har sagts eller stått skrivet.
Att återge något exakt kallas att citera eller göra ett citat.
"Det är sannerligen inte lätt att vara barn nu för
tiden", sade kåsören Hasse Z - år 1917.
1 Roslagens famn på den blommande ö
Så börjar en av Evert Taubes mest kända visor.
Berättelsen slutar med orden: "Se det var en riktig
historia!"
1 tidningarna talades det om "ett fräckt försök".

Ibland gör man ett påstående eller ställer en fråga som
inte behöver vara en återgivning av vad någon har sagt
tidigare. Då använder man inte citattecken.
Mitt förslag är: Gratis cyklar åt alla.
Frågan var: Skulle man koka korven eller grilla den?
Det första vi måste tänka på är detta: Vad tycker
Heffaklumpar om?

Citattecken används när man vill markera att ett ord
eller ett uttryck används på ett annat sätt än det vanliga.
Efter denna "diskussion" återvände båda ganska
nöjda - Per mest, för han hade lyckats spräcka
läppen på Kalle.
011e "Rövarn" Olsson spelade fantastiskt.

Citattecken används när man vill markera att man själv
inte riktigt vill stå för ett ord eller ett uttryck eller att man
av någon anledning tar avstånd ifrån det.
Hans "rättvisa" beslut gjorde många upprörda.

Det kan t.ex. också vara så att man tycker att ordet eller
uttrycket inte passar i skriftspråk, men man vill ändå ha
det med för att ge flirg åt språket.
Jag förstod att om jag inte frivilligt lämnade ifrån mig
cykeln så skulle jag "åka på en propp".
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Citattecken skall inte användas som ursäkt för att man inte
orkar hitta på något bättre ord eller uttryck.
När man skriver s.k. (= så kallad, så kallat, så kallade)
framför ett ord eller uttryck sätter man inte citattecken.
Jag åkte på en s.k. propp.

Citattecken kan användas vid namn på böcker, filmer
o. d., särskilt i fall där det annars finns risk för oklarhet.
Du som skall resa till Island borde läsa Njals saga".
"Mannen från vidderna" går på Grand i kväll.
"Prinsessan Christina" trafikerar sträckan MalmöKöpenhamn.

Citattecken används som upprepningstecken (nedflyttningstecken).
klass 9 a Gymnastiksalen
klass9b
11

Siffror får inte ersättas med upprepningstecken.
Skriv inte

Skriv
Ylva
10kr
Susanne 10kr

Replikstreck (taistreck)
Replikstreck används när man återger vad folk säger. Se
Anföring nedan och s. 20.
Replikstreck är lika långt som tankstreck. Tankstreck behandlas på s. 16.

Anföring - hur man återger vad någon annan har sagt eller skrivit
När man vill återge något som någon har sagt eller skrivit
exakt på det sätt som det sades eller skrevs, då kallas det
för att man gör en direkt anföring.
Vid direkt anföring använder man ibland citattecken
ibland replikstreck
När bör man välja citattecken och när bör man välja replikstreck?

Citattecken
När man återger vad någon har sagt eller något som står
skrivet, t.ex. i en bok eller tidning, använder man citattecken. (Andra tillfällen då man använder citattecken står
det om på s. 17-18.)
Att återge vad någon har sagt eller vad som står skrivet
kallas att citera, att göra ett citat. Så här använder man
citattecken och andra tecken när man citerar.
Strindberg har sagt: 'Det är synd om människorna."

När man använder sägeverb, t.ex. säga, fråga, stå skrivet,
sätter man kolon framför själva anföringen (det som sägs).
Runtomkring hela anföringen sätter man citattecken.
Efter kolon är anföringen en egen mening. Därför börjar
man med stor bokstav och slutar med stort skiljetecken
(punkt, frågetecken eller utropstecken). Först därefter
sätter man alltså det sista citattecknet.
Om man börjar med anföringen (citatet) gör man på följande sätt.
"Det är synd om människorna", har Strindberg sagt.

Ibland citerar man bara ett par lösryckta ord. Då skriver
man på detta sätt, utan kolon.
1 tidningarna kallade man förslaget "ett fräckt försök".

Lägg märke till att punkten här står efter citattecknet.
Uttrycket "ett fräckt försök" är ju ingen egen mening här.
Flera exempel på hur man använder citattecken.
"Han skall göra det", sade kungen.
"Är det någon hemma?" frågade hon.
"Detta skall hädanefter bliva min musik!" utbrast Karl
XII när kulorna började vina omkring honom.
Jag öppnade försiktigt den illa medfarna boken.
"Tillhör kapten James Cook", stod det på pärmens
insida.
"Det var en gång ... "Så börjar de flesta sagor.
"Och där ser du", sade han, 'vems kedjan är."
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Citat i citat
När man citerar något som i sin tur innehåller citattecken,
byter man ut dessa citattecken mot apostrofer
. (De
brukar då kallas enkla citattecken.)
Författaren fortsätter: "Sällan har talesättet det är bättre
att tiga än att tala' varit mera på sin plats."

Avbrott i citat
När man utelämnar en del av ett citat, markerar man det
utelämnade med tre punkter. Se Punkt 2, s. 13.

Replikstreck
När man återger vad folk säger, t.ex. i samtal eller intervjuer, är det ofta lämpligt att använda replikstreck. Replikstreck är oftast lika långt som tankstreck och alltså
längre än bindestreck. Det skall vara mellanrum mellan
replikstrecket och det som kommer efter. (På tangentbord som saknar ett långt streck får man använda bindestreck.)
Varje gång man växlar person börjar man på ny rad. Studera följande exempel.
Bäst som barnen satt där och åt päron kom en flicka
gående på vägen från staden. När hon fick syn på
barnen, stannade hon och frågade:
- Har ni sett min pappa gå här förbi?
- Mja, sa Pippi. Hur såg han ut, hade han blå ögon?
- Ja, sa flickan.
- Svart hatt och svarta skor?
- Ja, just det, sa flickan ivrigt.
- Nä, den har vi inte sett, sa Pippi bestämt.
Flickan såg snopen ut och gick utan ett ord.

Lägg märke till hur skiljetecknen är placerade. Efter sägeverb (t. ex. säga, fråga) måste man sätta kolon före själva
anföringen (det som sägs).
Om sägeverbet kommer efter anfbringen måste det stå ett
skiljetecken fbre sägeverbet (komma, frågetecken, utropstecken).
Många gånger har man fritt val mellan citattecken och
replikstreck.
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Båda de följande skrivsätten är riktiga.
Trohet sade:
- Nu har du allt satt din sista potatis.
- Min sista potatis har du inte sett än, tänkte pojken.
Trohet sade: "Nu har du allt satt din sista potatis."
"Min sista potatis har du inte sett än", tänkte pojken.

Bindestreck
1-7

Bindestreck är kortare än tankstreck.
Bindestreck används vid avstavning. Se s. 28.
Bindestreck används när siffror ingår i en sammansättning. (När siffran följs av en ändelse används bindestreck
eller kolon, se s. 15 punkt 5.)
50-öring 8-åring 15-årsdag 1900-talet
32-an (eller 32:an)
75-or (eller 75:or)

Bindestreck används mellan en bokstav eller en initialförkortning och resten av ordet. (När en böjningsändelse
följer används även kolon, se s. 15 punkt 6 och s. 34.)
MFF-are TT-nyheter mc-förare tv-program
ä-ljudet
cd-rom
skol-tv
B-lag
tv-n (eller tv:n) wc-t (eller wc:t) a-t (eller a:t) (bokstaven a)

Bindestreck används också i följande slag av sammansättningar.
Klas-Göran
icke-rökare
låt-gå-system shit-och-släng-möbel
engelsk-svensk ordbok (= ordbok från engelska till
svenska)
barn- och ungdomsböcker (= barnböcker och ungdomsböcker)
moped- och cykelverkstad (= mopedverkstad och
cykelverkstad)
sön- och helgdagar (= söndagar och helgdagar)
Rädda Barnen-medlem
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Apostrof
Apostrof används ibland när man utelämnar bokstäver.
Apostrofen sätts mellan två bokstäver eller efter en bokstav, i radens överkant.
Förväxla inte apostrof och accenttecken (se nedan).
Se noga på'n
Gena en blomma
Erk du! Maja du! Var ska vi ta't?
Visst, ser'u (= ser du).

När man använder vanliga kortformer som stan (staden),
nån (någon), sånt (sådant) skomakarn (skomakaren) skall
man inte ha apostrof.
Nanm på -s eller x- eller -z kan inte få genitiv-s på
slutet. Man kan inte skriva "<mössa". För att markera att man utelämnar s-et kan man sätta apostrof.
Max' mässa
Schweiz' befolkning
Lars' bok

Men när det är helt klart vad det är för ett namn är det
alldeles onödigt att sätta apostrof. Man kan lika bra skriva
Max mässa
Schweiz befolkning
Lars bok

Vanliga ord som slutar på -s eller -x eller -z, t. ex. klass,
tax, bör man inte sätta i genitiv. Skriv inte "vår klass'
favoritämne" utan "favoritämnet i vår klass".
Sätt inte ut apostrof före genitiv-s. Gittans salong är riksalong.
tigt, inte

Accent
1. 1 en del ord med betonat e märks betoningen ut med
accent (akut accent). Accenten sätts ovanpå bokstaven: é.
Förväxla inte accent och apostrof (föregående stycke).
idé
kafé

succé
ENTRÉ

Linné
Sundén

Man skriver också idén, idéerna; Linnés flora.
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In

Museum, jubileum har inte accent: museum, museet, museerna.

2. Ordet å har accenten bakåt (grav accent).
10 biljetter ä 15 kronor

Snedstreck
/

1. Snedstreck används ffir att ange att det finns flera saker
att välja mellan.
Resan sker med tåg/flyg
Deltar/deltar inte

Detta skrivsätt kan användas på blanketter och liknande. 1
vanlig text skriver man
Resan sker med tåg eller flyg

2. Snedstreck kan ha betydelsen "per".
3 gånger/dag
4 gånger/år

km/tim
km/h

(Detta skrivsätt bär man bara använda i matematiska sammanhang
och liknande. Annars skriver man tre
gånger om dagen, fyra gånger om
året.)
(= kilometer i timmen)
( kilometer i timmen. Får bara
användas i matematiska beräkningar och liknande.)

3. Snedstreck används i beteckningen do, = care of, som
anger att man har sin adress hos någon annan.
011e Olsson
do Stevenson
15, Oxford Street
London

Promille

Procent

Procent- och promilletecken används bara ihop med siffror. Så här skriver man:
5%
5,2 %
0%

eller
eller
eller

5 procent
5,2 procent
0 promille

eller

fem procent

eller

noll promille

Man skriver 20-procentig (inte)
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Decinialtecken
Som decimaltecken används komma.
12,5

3,24

0,005

(Punkt som decimaltecken används i engelskan men skall
inte användas i svenskan. Ett tal som 1.053 utläses på
svenska som ettusenfemtiotre.)
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Stor eller liten bokstav?
Namn
Stor bokstav

1. Stor bokstav används vid
- namn på människor, djur, båtar m.m.
- geografiska namn, t. ex. namn på länder och landskap,
öar och sjöar, floder och berg, städer och platser, gator,
torg och byggnader
- namn på företag, föreningar, myndigheter
- namn på böcker, tidningar, filmer, teaterpjäser
Lena Peter Olsson Emil i Lönneberga Karo
Sverige Europa Sydamerika Värmland
Mörkö Medelhavet
Fyrisån Kebnekajse
Göteborg Nyhyttan Storgatan Kornhamnstorg
Centrallasarettet Operabaren
Volvo (företaget) lshockeyförbundet lnvandrarverket
Expressen Hemsöborna (en bok) Semestersabotören
(en film)

Sammansättningar med den här sortens namn skrivs
oftast med stor bokstav.
Sverigefinal Lapplandsresa Elvisbeundrare
Bergmanfilm

Märk också sammansättningar av följande typ.
Mellansverige Nordnorge Sydeuropa
Storstockholm

Man börjar med stor bokstav och skriver hela namnet i ett
ord.
Med stor bokstav skrivs också
Gud Herren

När ett namn består av flera ord skrivs bara det första
ordet med stor bokstav.
Göta kanal
Folkets hus
Svarta havet
Nässlorna blomma (en bok) Svenska språknämnden
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Undantag:

Om det andra ordet redan i sig är ett namn skrivs också
det med stor bokstav.
Mindre Asien
Lilla Nygatan

Främre Orienten
Östra Bangatan

Klas-Göran

Många företag, föreningar och liknande har stor bokstav på flera ord i namnet. Man bör i allmänhet följa deras
eget sitt att skriva.
Saab-Scania
Dagens Nyheter
Liten bokstav

Rädda Barnen
Bild & Bubbla

1. Månader, veckodagar, årstider och högtider skrivs med
liten bokstav.
januari onsdag höst vintern jul påsk
pingst midsommarafton

Blommor, djurraser och liknande skrivs i regel med
liten bokstav.
gullviva johannesört
schäfer labrador-retriever gotlandsruss

Invånare skrivs med liten bokstav, liksom adjektiv som
hör till.
norrman, norska, norsk (men Norge)
amerikan, amerikanska, amerikansk (men Amerika)
göteborgare, göteborgska, göteborgsk (men Göteborg)

Meningar
När man börjar en ny mening efter punkt, frågetecken
eller utropstecken sätter man alltid stor bokstav.
Jag kan nog. Men jag vill inte.
Måste Gamla teatern rivas? Allt fler kritiserar beslutet.
Nu har det hänt igen! För några timmar sedan tog
Sverige sitt andra OS-guld.

Efter komma sätter man alltid liten bokstav.
Jag var ett vackert barn, men jag skrek.

När frågetecken och utropstecken följs av verb som
säga, fråga, ropa osv, sätter man liten bokstav.
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- Och vart skall du ta vägen? frågade han.
- Du skall inte fråga så mycket! fick han till svar.

3. Efter kolon sätts stor bokstav om det är en anföring som
följer.
Hedvig viskade strängt till mig:
- Se glad ut!
Frågan är: Att vara eller inte vara.

Om det som foljer efter kolon är en uppräkning sätts liten
bokstav.
Gnun har bara tre magar: vommen, nätmagen och
löpmagen.

Tilltal
När man skriver brev och liknande kan man skriva antingen du, din, ditt, dina, med liten bokstav, eller Du, Din
osv., med stor bokstav. Stor bokstav är högtidligare. En
del anser också att det är artigare med stor bokstav.
När man skriver till en firma eller liknande skriver man
antingen Ni, med stor bokstav, eller ni, med liten. Vänder
man sig till en enda person skriver man helst Ni, Er, Ert,
Era med stor bokstav.
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Avstavning
Avstava bara när ett ord inte får plats på raden.
Undvik att avstava korta ord. Man bör inte lämna en
bokstav ensam på ena raden.
Förkortningar, årtal och andra siffergrupper avstavas
inte.
USA t.ex. 1977 12300 61 99 59

Många ord består av klart urskiljbara delar. Mellan
dessa delar är det lämpligt att avstava.
nordisk

bordet

vänskap

stolar

förtrollad

bästis

gladare

missunna

frestelse

anslutning

kattunge

ångbåts- bebrygga
stå
rådfråga

Om man inte fmner någon naturlig gräns i ordet eller
om man är osäker på hur ordet skall delas upp, for man en
konsonant till den nya raden.
siffror

rummet

fönstret

fågel

tret- nåd- mache- fågtar
te
tio
de

1 många fall kan man avstava på båda sätten.
stol- stoar
tar

Men inte

KRI

sitt- siter
ter

läsk- läsig
kig

ng får inte delas.
eng-elsk

sång-are

sj-ljud förs till nästa rad.
mar-schera

männi-ska

-tion, -sion färs till nästa rad.
por-tion
kolli-sion

na-tion
diskus-sion

sta-tion
mis-sion

Bokstaven x behålls på första raden.
box-are tax-en

Ord som tillåta, tillägg, nattåg, topprestation är sammansatta av till och låta, till och lägg, natt och tåg, topp
och prestation. De avstavas därför till-låta, till-lägg, natttåg, topp-prestation.
Om man inte kan undvika att ett ord ser konstigt ut
när man delar på det bör man hellre skriva hela ordet på
ny rad.
När ett ord delas på två rader måste man alltid sätta ut
bindestreck. Skriv inte
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Sammanskrivning eller
särskrivning?
Sammansatta ord skall skrivas ihop. Även om ett ord är
sammansatt av flera ord skall det skrivas som ett ord.

Ordet sommarlov är sammansatt av sommar och lov. Det
betonas som ett ord. Lägg märke till hur betoningen ändras om man läser orden sommar lov var för sig och om man
läser ihop dem till sommarlov.
sommar lov
sten åldern
grön sak
rök fritt

sommarlov
stenåldern
grönsak
rökf ritt

Dela inte heller upp orden med bindestreck (utom när
raden tar slut förstås).
Skriv alltså inte
Vissa uttryck skrivs helst isär, andra helst ihop. Här
följer några uttryck som vanligen skrivs isär och några
uttryck som vanligen skrivs ihop. Om man inte hittar vad
man söker här bör man se efter i en vanlig ordlista.
Isär

framför allt
för all del
för den skull
för övrigt
god dag
god morgon
god natt
i dag
i fjol, i fjor
i fred
i fråga om
i gång
i går
i kapp
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i kväll
i land
i morgon
i morse
i natt
i stånd
i stället (för)
i sänder
nu för tiden
rent av
så där
så här
så när
till dess

till fånga
till godo
till hands
till känna
till mötes
till rätta
till sist
till sjöss
till spillo
till synes
till vara
till väga
till ända
till övers

var sin
under tiden
överhuvud taget
upp och ned
(men uppochned- över lag
över ända
vänd)
ur stånd
Ihop

allteftersom
alltför
alltigenom
alltihop
alltmera
alltnog
alltsedan
dessförinnan
envar
förutom
gentemot
häromdagen

häromkvällen
häromnatten
häromsistens
häromåret
ifall
ihjäl
ihop
ihåg
ingenstans
isär
itu
likväl

någonstans
såväl
tillbaka
tvärsom
tvärtemot
tvärtom
varstans
ånyo
åsido
återigen
överallt
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Förkortningar
Förkortningar bör man inte använda i onödan. Visserligen
kan det vara bekvämt för den som skriver att förkorta ord
och uttryck, men för läsaren är det tydligare med hela
ordet eller uttrycket i stället för en förkortning.
Skriv framffir allt inga hemgjorda förkortningar.
1 vanlig saklig stil bör man helst inte använda andra förkortningar än de som räknas upp här. Om man vill ha reda
på andra förkortningar kan man i allmänhet hitta dem i
någon ordlista. Tänk också på att det ofta går bra att skriva ut hela ordet eller uttrycket.
bl.a. bland annat, bland
andra
ca
cirka
dvs, det vill säga
e.d.
eller dylikt
e. Kr. efter Kristus
el.
eller
etc.
et cetera (= osv.)
f.d.
före detta
f.Kr. före Kristus
fr.o.m. från och med
f.ö.
för övrigt
jfr
jämför

kr
krona, kronor
m.fl.
med flera
m.m.
med mera
nr
nummer
obs., obs! observera
( lägg märke till)
o.d.
osv,
s.k.

t.ex.
t.o.m.

och dylikt
och så vidare
så kallad
(så kallat,
så kallade)
till exempel
till och med

Punkt eller inte punkt efter förkortning?
1. Om man bryter av ett ord eller ett uttryck sätter man
punkt där man bryter av. (Jfr 4. på nästa sida.)
t.ex. (till exempel)
mm. (med mera)
from. (från och med)

När man förkortar förnamn sätter man punkt.
E. Lundgren
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Maria R. Svensson

C.G. Olsson

2. Om förkortningen är en sammandragning, så att både
den första och den sista bokstaven i ordet finns med, då
sätter man inte punkt.
ca (cirka)

jfr (jämför)

nr (nummer)

3. Förkortningar av mått har inte punkt.
dl
deciiter
meter
m
centiliter
kilometer
cl
km
ml
milliliter
decimeter
dm
ton
centimeter
t
cm
kilogram, kilo
kg
millimeter
mm
hg
hektogram, hekto
kvadratmeter
m2
km2 kvadratkilometer g gram
dm2 kvadratdecimeter mg milligram
h
timme (får endast
kvadratcentimeter
cm2
användas i matekvadratmillimeter
mm2
kubikmeter
matiska beräkningm3
kubikdecimeter
ar o.d.)
dm3
cm3 kubikcentimeter tim timme
mm3 kubikmillimeter min minut
sekund
liter
s
1
4. Man kan också skriva avbrutna förkortningar utan
punkt. Men om man utelämnar punkten inuti en förkortning måste man göra ett mellanrum där punkten skulle ha
stått.
bla

tex

tom

from

5. Man bör bestämma sig för om man vill skriva förkortningar med eller utan punkt och inte i samma text växla
mellan de två skrivsätten.
6. En förkortning får inte delas upp på flera rader.
Skriv inte
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Initialförkortningar
Ibland förkortas ett nanm eller en benämning på så sätt att
man tar den första bokstaven (initialen) i några eller alla
orden i namnet och lägger ihop dem.
OS (Olympiska spelen) IFK (Idrottsföreningen Kamraterna)
USA (United States of America)
TV eller tv (television. Man kan också skriva teve.)

När en initialförkortning ingår i en sammansättning eller
följs av en avledningsändelse används bindestreck.
cd-spelare mc-färare tv-program
tv-mässig AIK-are skol-tv

Böjningsformer av initialförkortningar skrivs så här.
USA:s president
SAS flygtider eller SAS' flygtider
tv:n eller tv-fl
På 100 m avstånd (läses: hundra meters)
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Sifferuttryck
Siffior eller bokstäver?
1 sammanhang där själva siffrorna är det viktiga skriver
man med siffror. Det gäller t.ex. matematisk text, tidtabeller, listor och sådant.
Av de 29 eleverna ville 11 ändra schemat, 9 ville ha
det som förut, 8 svarade "vet ej" och 1 svarade inte
alls.
En yta på 3x12 meter.
10 biljetter ä 15 kronor.
Förvaras i rumstemperatur, +20
Avgång från Göteborgs hamn kl. 05.30.

Annars skriver man helst med bokstäver till och med
tjugo, ibland ännu högre. Runda tal, som 30, 40, 50 osv.,
100, 1 000 m.fl., skrivs ofta också med bokstäver.
Tom är tre år yngre än jag.
Fem korn bröd och två fiskar.
De blir borta fjorton dagar.
Vi tycktes tillsammans bli femton sexton personer
och tre hundar.
Kom igen om tjugo minuter!
Flera hundra människor var där.
Tusen tack.
Redan till midsommar var det tjugo grader i vattnet.
1 hamnen var det liv och rörelse trots att klockan bara
var halv sex på morgonen.

Man bör inte blanda de två skrivsätten. Skriv inte
startade
sjutton

Stora exakta tal skrivs helst med siffror.
Boken innehåller 496 sidor.

Mycket stora, runda tal kan skrivas antingen med siffror
eller bokstäver, ibland också med en kombination.
10 000 000 eller 10 miljoner eller tio miljoner
1 500 000 eller 1 1/2 miljon eller en och en halv miljon
2 000 eller två tusen
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Stora tal ordnas i grupper med tre siffror i varje grupp
från slutet räknat.
2300 10451 2865384

Telefonnummer däremot skrivs på följande sätt.
205796 7631000 0171-21079 08-56039100
070-693 12 36

Postnummer skrivs så här.
61070 Vagnhärad

Vid numrering används siffror
åk 2 division IV nr 8

När ordningstal används vid numrering skrivs de med
siffror, på följande sätt.
1:a (första) 2:a (andra) 3:e (tredje)
10:e (tionde) 11:e (elfte) 21:a (tjugoförsta)
321:a (trehundratjugoförsta)

Om det inte är fråga om direkt numrering skriver man
ordningstal med bokstäver.
första försöket
andra varvet
den tredje mannen
i elfte timmen
för femtielfte gången

Märk följande skrivsätt.
den 1juni den 18 augusti 1979
Gustav II Adolf (läses: Gustav den andre Adolf)
Karl Xll:s död (läses: Karl den toiftes ..)

När siffror mgår i en sammansättning används bindestreck.
50-öring 1970-talet 1 700-talsmöbler

När siffror följs av en ändelse används vanligen kolon.
4:e gången rum 145:s räkning Karl XlI:s död
08:or (eller 08-or)
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Tidsuppgifter: datum, årtal, klockslag
Datum. Bäst är att skriva ut månadens namn.
den 16 september 1998

Man kan också skriva med snedstreck eller med punkter.
Då skriver man inte den framför.
16/9 1998
16.9.1998

Ett annat sätt är att skriva baklänges i ordningen år, månad, dag.
1998-09- 16

Så kan man datera t.ex. brev och blanketter (nien man
måste inte). Däremot skall detta skrivsätt inte användas
inuti text.
Detta skrivsätt ger ibland upphov till missförstånd.
Dateringen 10-11-12 kan tolkas både som den 10 november 1912 (eller i framtiden 2012) och som den 12 november 1910 (eller 2010). Skrivsätt som 92 12 10 tolkas ibland
som telefonnummer.
2. Årtal bör skrivas ut helt och hållet om det står ensamt.
Han är född 1951 (ej-51).
En bil av 1938 års modell.

Om årtalen är flera, men man betraktar varje årtal för sig,
skriver man ut dem helt och hållet.
1993, 1994 och 1995 (kan läsas: nittonhundranittiotre,
nittiofyra och nittiofem).

Perioder skriver man så här:
perioden 1998-2004
perioden 1993-94 (med detta menas hela år 1993 och
hela år 1994).
läsåret 1993/94 (= höstterminen 1993 och vårterminen
1994).
budgetåret 1993/94 (= andra halvåret 1993 och första
halvåret 1994).

1 tabeller och liknande kan årtal förkortas.
vt 94 (= vårterminen 1994)

37

Århundradens namn kan skrivas både med siffror och bok-

stäver.
Stockholm på 1700-talet.
En våning med sjuttonhundratalsmöbler (eller:
1 700-talsmöbler).
3. Klockslag kan skrivas antingen med bokstäver eller siff-

ror, men inte blandat. Siffror används för exakta tidsangivelser, i tidtabeller och liknande, och då sätter man punkt
mellan timsiffror och minutsiffror.
Festandet fortsatte till kvart i tre på morgonen.
Vi möts fem över nio på stationen.
Nattbuss avgår kl. 2.45 (= en kvart i tre).
Lektionen börjar kl. 9.05 (=fem över nio. Obs.
nollan före femman).
Tåget ankommer kl. 00.15 (= en kvart över tolv på
natten).

Kilometer i timmen, gånger om
en m.m.
Skrivsättet km/h bör bara användas i matematiska
beräkningar och liknande. Annars skriver man km/tim
(eller kilometer i timmen).
Den högsta tillåtna hastigheten på våra motorvägar
är 110km/tim.
Till fots går man sällan fortare än fem sex kilometer
timmen.

Skrivsättet 3 gånger/dag bör bara användas i matematiska
sammanhang, tekniska beskrivningar och liknande. Annars skriver man tre gånger om dagen, en gång i veckan osv.
Min dröm är att resa utomlands minst två gånger
om året.
Tidskriften Språkvård kommer ut med fyra nummer
per år.

Kronor och ören
Det fmns flera olika sätt att ange kronor och ören. De
vanligaste sätten att skriva ett belopp som två kronor är
2kr

2:-

Två kronor och femtio öre kan man skriva på följande
sätt.
2:50 kr

2,50kr.

(1 bokföring skriver man ofta kr 2:50.)
1 tabeller, räkningar och liknande sätter man inte alltid ut
kr.
2:50

2,50
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DE eller DOM, MIG
eller MEJ?

Talspråksformer i skrift
Det fmns en liten grupp vanliga ord som kan skrivas på
olika sätt beroende på stilen och sammanhanget.
skriftspråksform
de
dem
mig, dig, sig
er
vår
någon
något
sådan
sådant
säga

talspråksform
dom, di
dom
mej, dej, sej
eran
våran
nån
nåt, någe
sån
sånt
säja

1 vanlig saklig stil, t.ex. i berättelser och beskrivningar,
bör man använda formerna till vänster, alltså de, mig, osv.
Formerna till höger, alltså dom, mej osv., kan man använda när man vill återge vad någon säger eller tänker om man tycker att stilen kräver det. Man kan också använda dem i mycket vardaglig och mycket personlig stil,
t. ex. i brev eller dikter - om man tycker att stilen kräver
det.
Om man är osäker bör man välja skriftspra°ksformerna (de,
mig osv.). Dem kan man använda i praktiskt taget alla sammanhang.
Kommentar:
Varför bör man inte använda talspråksformerna dom osv. i
vanlig saklig stil? Bör man inte skriva som man talar?
Om alla skrev som de talade skulle skriftspråket bli ganska rörigt och tröttsamt att läsa. Alla talar nämligen inte
likadant. Somliga säger dom medan andra säger di, en del
säger na°t medan andra säger någe.
EN

Fördelen med de vanliga skriftspråksformerna de, något
osv, är att de inte bestämmer vilket uttal man skall ha.
Läsaren kan välja det uttal som passar honom eller henne
bäst. Aven när man läser tyst har man ju en uppfattning
om hur orden uttalas. Somliga har ett talspråksuttal inom
sig, och de "översätter" kanske de till dom eller di eller
dem, beroende på var i Sverige de bor. Andra tycker
tvärtom att det är naturligast att tänka de, sig, något osv.
när de läster tyst.
Men står det dom måste det läsas som dom - även om
det inte alls passar läsaren. För många är dom också en
signal att man skall uppfatta det skrivna som om det återgav en persons sätt att tala. Men det är ju inte det som är
huvudsyftet i vanlig saklig text. Om man t. ex. läser en bok
som handlar om en känd person så är man ju knappast
intresserad av att veta om den som skriver säger dom när
han eller hon talar. Tvärtom kan det bli ganska störande
att behöva läsa på det sätt som skribenten talar på och inte
på det sätt som är naturligast för en själv.
Det fmns då risk för att man börjar tänka på hur orden
är skrivna i stället för på innehållet i det man läser. Men
meningen är ju att man som läsare skall tänka på vad det
är som står, inte hur detta står.
Men varför kan man då använda talspråksformerna när
man återger vad någon säger eller tänker?
Jo, därför att man kan vilja återge språket hos de personer som man skildrar. Man kan vilja visa läsaren hur det
låter när de personerna talar. Liknande gäller personliga
brev, dagböcker och annat sådant. Där kan man vilja låta
sin egen röst göra sig hörd.
Det är lämpligt att spara talspråksformerna dom, mej,
sånt osv, för de tillfällen då man verkligen vill återge talspråk. Då har man nämligen de formerna som ett sätt att
visa att det är talspråk man återger. Men om man mer
allmänt började använda dom osv. i vanligt skriftspråk så
skulle de formerna så småningom inte verka talspråkliga
längre. Och då har man förlorat ett sätt att ge det skrivna
en talspråklig färg.
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Register
Lutande sidnummer (kursiv) anger huvudställe.
å 23
accent (t.ex. i ide') 22
anfbring 18-21
- kolon vid anfbring 14
[] anföringstecken, citattecken 17, 19
apostrof (t.ex. i på'n, Max' mössa) 22
att-satser - kommatering 9
avbrytning av mening 13
avstavning 28
befailningar - vilket skiljetecken? 6
berättande meningar - vilket skiljetecken? 5
bindeord, t.ex. och, eller, men, när 8, 12
[] bindestreck 21
bisats 11
bokstavsförkortningar, initiallbrkortningar t.ex.
TV, tv 21, 34
bruksanvisningar - vilket skiljetecken? 7
citattecken (anfbringstecken) 17-21
c/o (care of) 23
datum 37
de eller di eller dom? 40
decinialtecken 24
dig eller dej? 40
direkta frågor 5
direkt anfring 18
du, din - stor eller liten bokstav i brev? 27
[] enkla citattecken 20
er, ert, era - stor eller liten bokstav i brev? 27
er eller eran? 40
[] frågetecken 5, 6, 26
frågor - vilket skiljetecken? 5, 6
från till 16
förkortningar 32
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genitiv-s 22, 34
gånger om dagen 23, 38

hur-satser - kommatering 9
huvudsats 11
hälsningar - vilket skiljetecken? 6

idé 22
ihop eller isär? 30, 31
indirekta frågor 6
initialförkortrnngar, t. ex. TV, tv 34
inskott - vilket skiljetecken? 10, 15, 16
kilometer i timmen 23, 38
klockslag 38
kolon 14, 27
[] komma 8, 26
komma som decimaltecken 24
komma, punkt eller bindeord? 11
kronor - ören 39
markering av ord och uttryck 4
mellan ... och 16
meningar - vilka skiljetecken? 5, 11
mig eller mej? 40
museum 23
[] nedflyttningstecken 18
ni, er - stor eller liten bokstav i brev? 27
numrering 14, 36
någon eller nån, något eller nåt? 40
om-satser - kommatering 9
ord som slutar på s, x eller z 22
ordningstal 36
[)] parentes 15
per 23, 38
[] procent 23
promille 23
[I] punkt - efter mening 5, 6, 7, 11
- vid avbrott i en mening 13
- efter förkortning 32
- efter siffra vid uppräkning 14
punktuppstäilning 3
påståenden - vilket skiljetecken? 5

El replikstreck 18, 20
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sammansatta ord 30
sammanskrivning eller särskrivning? 30
sammansättning med bokstavsgrupp (t.ex.
TV-program) 21, 34
sammansättning med siffror (t. ex. 50-öring) 21
semikolon 14
sifferuttryck 21, 35
siffror eller bokstäver? 35
sig eller sej? 40
snedstreck 23
som-satser - kommatering 9, 10
stor eller liten bokstav 25
efter frågetecken 6, 26
efter kolon 14, 15, 27
efter komma 8, 26
efter utropstecken 6, 26
stycken 3
sådan eller sån, sådant eller sånt? 40
säga eller sija? 40
särskrivning av uttryck 30
talspråksformer 40
taistreck, replikstreck 18, 20
tankstreck 16
tidsuppgifter 37
tilltal - vilket skiljetecken? 11
- stor eller liten bokstav? 27
tillägg 10, 15, 16
TV, tv, teve 21, 34

Lfl

uppmaningar - vilket skiljetecken? 6
upprepningstecken 18
uppräkning - kolon 15
- kommatering 8
- numrering med siffror 14
- tankstreck 16
utrop - vilket skiljetecken? 6, 11
utropstecken 6, 7, 11, 26
vår eller våran?
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århundraden 38
årtal 37
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önskan - vilket skiljetecken? 6

Punkt, komma, frågetecken är en handledning i skrivtekniska
frågor. Häftet är utformat för att passa för både grundskolan
och gymnasieskolan.
Punkt, komma, frågetecken innehåller grundläggande regler
och råd om
- skiljetecken
- stor och liten bokstav
- avstavning
- sammanskrivning och särskrivning
- förkortningar
- sifferuttryck
- talspråksformer i skrift
Anvisningarna belyses med tydliga exempel. Stor vikt har
också lagts vid att göra häftet typografiskt lättläst.
Om ni inte hittar vad ni söker i skrivreglerna eller har andra
frågor som rör svenska språket kan ni ringa eller skriva till
Svenska språknämnden. Rådgivningen är kostnadsfri.
SVENSKA SPRÅKNÄMNDEN
Postadress:
Box 9215, 10273 STOCKHOLM
Besöksadress:
Hornsgatan 166, 3 tr.
Telefon:
08-44242 00 (växel)
08-44242 10 (språkrådgivning)
08-442 42 15 (fax)

Best. nr 21-13091-4
Tryck. nr 21-18203-5

Almqvist&Wiksell
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