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Förord
Hur vi på Örebro universitet uttrycker oss i skrift är avgörande för hur vi 
uppfattas av vår omgivning. Skriftlig kommunikation som genomsyras av ett 
korrekt, tydligt och enhetligt språkbruk skapar trovärdighet och hjälper oss 
att nå ut med vårt budskap. 

Syftet med den här skrivguiden är därför att ge vägledning i ditt skrivande 
så att du på ett enkelt och begripligt sätt kan nå ut med den information som 
du vill förmedla. Den tar upp vilka skrivregler som gäller för många av de 
problem som du ställs inför när du utformar dina texter. Här hittar du också 
rekommendationer kring ordval, stil och andra verktyg som du som skribent 
har stor nytta av. Genom att följa de råd som ges i den här skrivguiden med-
verkar du till att säkerställa ett konsekvent och professionellt uppträdande i 
kommunikation där universitetet står som avsändare.

Örebro, mars 2017

Johan Schnürer, rektor
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Inledning
Den här skrivguiden är tänkt att fungera som ett stöd i arbetet med att 
skriva texter vid Örebro universitet. Visst sitter vi alla ibland och funderar 
över hur vissa ord och uttryck bör skrivas? Ska det stå närsomhelst eller när 
som helst? Skriver vi Institutionen för Naturvetenskap och Teknik eller In-
stitutionen för naturvetenskap och teknik? Sitter kommatecknet på rätt 
plats? I svenskan finns konventioner för stavning, grammatik, användning 
av förkortningar och skiljetecken och så vidare. Ibland är dessa  entydiga 
och ibland mindre så. Därför är det helt naturligt att det i vår skriftliga 
kommuni kation ibland förekommer olika stavningsvarianter och sätt att 
lösa språkliga problem på, men det ger ett inkonsekvent och splittrat intryck 
för en utomstående. Ett klart, tydligt och enhetligt språkbruk i vår skriftliga 
kommunikation underlättar för våra läsare att förstå den information vi vill 
kommunicera.

Vägledning i språkfrågor
Rekommendationerna i den här skrivguiden avser inte på något sätt att vara 
heltäckande. Guiden lyfter de rekommendationer som är mest relevanta för 
vår organisation, samtidigt eftersträvas samstämmighet med de rekommen-
dationer som ges i Svenska skrivregler och Myndigheternas skrivregler från 
Språkrådet. För dig som arbetar med nyhetstexter finns många bra tips på 
TT-språkets webbplats. Rekommendationer om hur du hanterar aktuella 
IT-termer på svenska ges av Svenska Datatermgruppen. För stavningsfrågor 
hänvisar vi till Svenska Akademiens ordlista (SAOL). För terminologi som 
används inom högskolan ges rekommendationer kring avgränsningar och 
användning, både på svenska och engelska, i UHR:s svensk-engelska ord-
bok för den högre utbildningen. Och för dig som arbetar med universitetets 
skriftliga kommunikation på engelska finns en skrivguide med råd och re-
kommendationer om hur vi uttrycker oss på engelska.

För det akademiska skrivandet råder i viss mån andra skrivregler än dem som 
anges i den här skrivguiden och där är inte minst universitetsbiblioteket en 
god resurs vad gäller språk, stil, struktur, referenshantering och annan for-
malia. Men i alla skrivsituationer måste budskap, och till viss del form, an-
passas till mottagaren. Detta gäller förstås även vetenskapliga texter. Därför 
är den här skrivguiden även tänkt att fungera som ett hjälpmedel i skrivandet 
av populärvetenskapliga texter.

Vi vill poängtera att vissa anvisningar i den här skrivguiden som rör forma-
tering och styckesindelning främst gäller själva textunderlaget och texter på 
webben. För tryckt text som formateras av exempelvis våra grafiska form-
givare kan andra regler gälla.
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Klarspråk
I Sverige finns sedan 2009 en språklag (2009:600) och enligt den har vi som 
myndighet ett särskilt ansvar för att svenskan används och utvecklas. Det 
sägs bland annat i § 11 att den offentliga svenskan ska vara vårdad, enkel och 
begriplig. Detta brukar kallas klarspråksparagrafen.

Klarspråk är att skriva så att mottagaren förstår, med ett vårdat, enkelt och 
begripligt språk. På så sätt når vi fram med vår information utan att trötta ut 
eller distansera oss från läsaren. När du planerar, strukturerar och bearbetar 
en text, försök se den med mottagarens ögon. Paketera sedan innehållet så 
att det har en lagom personlig ton och en logisk disposition med informativa 
rubriker som gör texten lätt att överskåda. Tänk också på att undvika långa 
och invecklade ord och meningar. Förklara även nödvändiga facktermer för 
att underlätta för läsaren och göra din text begriplig. 

Mer information om att skriva klarspråk finns på Språkrådets webbplats.

Ordval och stil
Vid Örebro universitet produceras en mängd olika texter för olika använd-
ningsområden. Vilka ord och vilken stil vi väljer, om vi väljer ett ledigt eller 
mer formellt uttryckssätt i våra texter, ska styras av textens syfte och mål-
grupp. Våra krav på hur ett styrdokument ska formuleras skiljer sig natur-
ligtvis åt från kraven på en inbjudan till ett seminarium, men ofta uttrycker 
vi oss mer formellt än vi faktiskt behöver. Klarspråket tar oss en god bit på 
väg till begripliga, läsbara och lättillgängliga texter. 

Här följer några saker som rent konkret kan vara bra att tänka på för att en 
text inte ska bli alltför formell och krånglig:

❱  Skriv kort, konkret, ledigt och enkelt.

❱  Använd gärna ett tilltal i form av du och vi. Texten blir då inbjudande 
och läsaren känner sig delaktig. Kom ihåg att använda liten bokstav.

❱  Tänk på att uttryck som är självklara inom universitetsvärlden kan be-
höva förklaras för en utomstående läsare.

❱  Undvik facktermer. Måste du använda dem, se till att du också förklarar 
dem. Förklara allt som behöver förklaras och sådant som inte är själv-
klart för alla. Utgå från att du skriver för icke-specialister.

❱  Använd gärna aktiv verbform snarare än passiva uttryckssätt. När du 
använder aktiva verb får läsaren en bättre förståelse för texten och tex-
ten ofta en bättre rytm. Använder du passiva verb blir texten lätt vag, 
opersonlig och formell. Jämför till exempel: Örebro universitet utbildar 
läkare kontra Läkare utbildas av Örebro universitet. 
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–  Använd hellre verb än substantiv. Istället för vara i behov av kan du helt 
enkelt skriva behöva. Istället för göra en redogörelse använder du redo-
göra.

–  Välj en lös sammansättning framför en fast. Texten blir då lättare att 
läsa och det minskar risken för alltför stora gap i texten vid eventuella 
radbrytningar. Istället för tillse, skriv se till. Istället för iordningställa, 
använd ställa iordning. Var dock uppmärksam på att den lösa och den 
fasta sammansättningen kan ha olika innebörd: understryka – stryka 
 under.

–  Använd ska istället för skall. Sedan 2007 skrivs lagar och förordningar 
med ska och enligt Regeringskansliet finns ingen skillnad mellan de två.

–  Undvik ålderdomliga ord. Ersätt ord som blott, härav, därav, därvid och 
häri med ledigare uttryck.

Namn och titlar vid Örebro universitet
Örebro universitet
Örebro universitet är vårt officiella namn och ordet universitet skrivs all-
tid med liten begynnelsebokstav, till skillnad från i engelskan där vi skri-
ver Örebro University. Detsamma gäller ”universitetet” när vi avser Örebro 
 universitet – det skrivs aldrig med stor begynnelsebokstav.

Örebro universitet förkortas med ORU. Förkortningen ska dock användas 
med försiktighet och bör i externt riktad kommunikation undvikas helt. 
Skriv hellre ut Örebro universitet. 

Vid upprepad hänvisning till Örebro universitet, till exempel i avtalstext, 
skrivs namnet ut första gången det används följt av förkortningen inom 
paren tes: Örebro universitet (ORU).

I sociala medier använder vi taggen #orebrouni. Universitetet har officiella 
konton på Facebook, Instagram, LinkedIn och Twitter. Vi har även en egen 
officiell kanal på YouTube. Dessa administreras centralt. Använd gärna tag-
gen om du använder sociala medier i ditt arbete.

Örebro universitet är ett lärosäte eller ett universitet, inte en skola. När vi 
hänvisar till flera lärosäten kan dessa benämnas som högskolor, oavsett om 
samtliga har universitetsstatus eller inte. 

Fakultetsnämnder, institutioner och enheter
På svenska universitet och högskolor är det praxis att namn på fakultets-
nämnder, institutioner och enheter skrivs med stor begynnelsebokstav och 
alltså signalerar egennamn. Så gör vi också på Örebro universitet. Till skill-
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Skriv hellre ut Örebro universitet. 
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alltså signalerar egennamn. Så gör vi också på Örebro universitet. Till skill-
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nad från i engelskan skrivs dock de efterföljande orden i namnen med små 
begynnelsebokstäver på svenska: Institutionen för humaniora, utbildnings- 
och samhällsvetenskap, inte Institutionen för Humaniora, Utbildnings- och 
Samhällsvetenskap. Likaså Fakultetsnämnden för ekonomi, natur- och teknik-
vetenskap, Enheten för aktivitet och hälsa och så vidare.

I externt riktad kommunikation ska institutionsnamnet alltid skrivas ut 
första gången det används i en text. Om du vill slippa skriva ut institutions-
namnet varje gång det förekommer i texten anger du dess initialförkortning 
(HumUS, NT) inom parentes efter det att institutionsnamnet nämns första 
gången och sedan kan du med fördel använda initialförkortningen i resten av 
texten.

Administrativa avdelningar och enheter
Namn på administrativa avdelningar skrivs i löpande text med liten begyn-
nelsebokstav eftersom de inte uppfattas som unika för just vår organisation. 
Vi skriver alltså ekonomiavdelningen, externa relationer, studentavdelningen 
och så vidare. Undantaget är förstås IT-avdelningen.

Däremot skrivs namn på de enheter inom administrationen som kan anses 
vara unika och har karaktären av egennamn med stor begynnelsebokstav: 
Enheten för universitetspedagogik, IKT och lärande (PIL), Forskarförmed-
lingen, Repro och så vidare.

Ämnen, program och kurser
I löpande text skrivs namn på ämnen med små begynnelsebokstäver: in-
formatik, rättsvetenskap, Philip läser historia vid universitetet. Det gäller 
även när man talar om en utbildning i mer generella termer: civilingenjörs-
utbildningen, läkarutbildningen, sjuksköterskeprogrammet.

När man däremot talar om specifika program och kurser, exempelvis när det 
gäller antagningskrav som avser en specifik kurs, används stor begynnelse-
bokstav: För behörighet till forskarutbildningen i statistik krävs godkänt betyg 
på kursen Matematik, 30 hp.

Studenter
Studenter studerar vid universitet och högskolor. Elever går i grund- och 
gymnasieskolan.

Personnamn
Skriv alltid ut både för- och efternamn på personer även om namnen 
 förekommer flera gånger i samma text.
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Stavning
Stavfel är kanske en av de första saker en läsare uppmärksammar i en text. 
Är du osäker på hur ett ord stavas är det främst Svenska Akademiens ordlista 
(SAOL) du ska rådgöra med. Om SAOL ger flera stavningsalternativ rekom-
menderar vi att du väljer det första.

Stavningskontroller finns också i många av de datorprogram som vi an-
vänder. Tänk dock på att de ibland ger felaktiga förslag till stavning och att 
de inte alltid identifierar alla stavfel i en text.

Engelska lånord
Engelska ord som lånas till svenskan får oftast en försvenskad stavning.  
Web blir webb precis som job blev jobb och stop blev stopp. 

Likaså rekommenderar Språkrådet stavningen mejl istället för mail, även om 
e-post i många fall är ännu bättre. Engelska lånord som slutar på -ing stavas 
i svenskan med -ning: mobbning, rankning, dopning, stalkning, 3D-printning.

Datatermer
I den mån det finns svenska ord och termer på dataområdet ska du använda 
dem. Om inga bra svenska ord finns kan de engelska användas. Exempel på 
ord som rekommenderas av Svenska datatermgruppen är:

e-post/e-brev (observera liten bokstav) 
lösenord 
skanner 
skriva ut 
snedstreck 
sändlista 
användarnamn 
webb, webbsida, webbkommunikatör, webbmejl

men

mejla (försvenskad stavning)

Observera också att internet nu ses som ett generiskt ord för kommuni-
kationsnät, på samma sätt som ’telenätet’, och skrivs därför med liten  be- 
gyn nelse   bokstav.
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Ett ord eller flera?
Särskrivning är ett vanligt fenomen idag och ibland är det inte så lätt att av-
göra om ett ord ska skrivas ihop eller isär. Normalt ska ord som utläses som 
ett ord skrivas ihop: datasystem, tvärvetenskaplig, historielös. I regel hör man 
alltså på betoning och intonation om det ska vara ett ord eller flera: en sjuk-
sköterska men en sjuk sköterska.

När prepositioner och substantiv förekommer tillsammans särskrivs de 
 nästan alltid: framför allt, för den skull, i dag, tills vidare men ibland.

Är du osäker, titta i Svenska Akademiens ordlista (SAOL).

Sammansättningar med flerordsuttryck
Sammansättningar med flerordsuttryck som förled skrivs i regel i ett ord:  
rundabordskonferens

Ibland kan det vara tydligare att skriva mer ovanliga sammansättningar med 
bindestreck för att öka läsbarheten: 
Göta kanal-resan, året runt-bebyggelse, Kolla in-dagen.

Håll alltså ihop de två ordled som hör ihop och sätt bindestrecket till det ord 
som hängs på för att tillföra innebörd.

Stor eller liten begynnelsebokstav?
Något som kan ställa till en del bekymmer för skribenter är användningen 
av versal (stor) och gemen (liten) begynnelsebokstav. En huvudregel är för-
stås att du alltid ska inleda en mening med stor bokstav. Men hur gör du om 
du vill inleda en mening med exempelvis ett företagsnamn vars praxis är att 
skriva sitt namn med enbart gemener? Det enklaste är kanske att formulera 
om meningen och placera namnet längre fram och på så sätt undvika proble-
met. Egennamn (personnamn, geografiska egennamn) skrivs generellt med 
stor bokstav medan beskrivande benämningar skrivs med liten bokstav.

Organisationer, företag och andra organ
Namn på organisationer, företag, tidningar och så vidare, som inte är en del 
av Örebro universitet, skrivs enligt deras egen praxis. Om du inte känner till 
praxis skriver du första ordet och ord som är egennamn med stor begynnelse-
bokstav (se även stycket ovan).

Vid namn på myndigheter och förvaltningar kan det vara svårt att skilja på 
vad som är egennamn och vad som är en beskrivande benämning. En tumre-
gel är att det första ordet i namn på centrala myndigheter och organ som är 
ensamma i sitt slag skrivs med stor bokstav, till exempel Örebro universitet, 
Socialstyrelsen, Högsta domstolen, Universitetssjukhuset Örebro, Region 
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 Örebro län, Örebro universitetsbibliotek. På svenska universitet och högskolor 
är praxis att även institutions- och enhetsnamn skrivs med inledande versal 
och alltså signalerar egennamn. Däremot skrivs namn på andra (administra-
tiva) avdelningar inom ett organ med liten bokstav, eftersom de inte uppfat-
tas som unika, i vårt fall till exempel ekonomiavdelningen,  externa relationer, 
studentavdelningen.   Andra exempel på detta är tingsrätten, länsstyrelsen, 
arbetsförmedlingen. Alltså skriver vi Svea hovrätt men hovrätten, Örebro 
universitetsbibliotek men universitets biblioteket.

I egennamn skrivs campus med inledande versal: Campus USÖ, Campus 
 Grythyttan. När det förekommer mer allmänt använder vi liten bokstav:  
På campus hittar du  flera caféer och restauranger.

Se även avsnittet Namn och titlar vid Örebro universitet.

Ämnen och utbildningar
Utbildningars namn skrivs med liten begynnelsebokstav:  
Jag har blivit an tagen till  civilingenjörsutbildningen.

Ämnen skrivs generellt med liten begynnelsebokstav: På Örebro universitet 
kan du bland annat läsa datateknik, medicin, medie- och kommunikationsve-
tenskap och infor matik. Avses specifika program eller kurser används däre-
mot versal: Särskild behörighet för kursen är Matematik A, 30 hp.

Se även avsnittet Namn och titlar vid Örebro universitet.

Titlar
Titlar skrivs med liten begynnelsebokstav i löpande text, om de inte inleder en 
mening då de skrivs med versal: ”I sitt anförande angav professor Andersson 
att det finns tre skäl…” men ”Professor Andersson angav i sitt anförande att 
det finns tre skäl…”.

Titeln filosofie doktor förkortas fil.dr och förkortningen skrivs utan mellan-
slag och utan avslutande punkt eftersom den avslutas med ordets sista bok-
stav (se även avsnittet Förkortningar).

Skriv alltid du med liten bokstav.
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Avstavning
Undvik att avstava manuellt i texter avsedda för tryck. Avstavning kan göra 
ord svårlästa och de kan därför hindra läsflödet. Om din text ska formateras 
av någon annan är det dessutom stor risk att avstavningen hamnar mitt i en 
mening. Ofta gör ordbehandlingsprogrammet avstavningar automatiskt och 
om så är fallet är det en god idé att kontrollera dessa. Exempel som brukar 
ges på olämpliga avstavningar är protes-tanter och urin-vånare. 

Om du däremot skriver text för webben finns det verktyg att ta till för att 
skapa ett bra flöde. En text som ska fungera på både en normalstor bild-
skärm och en mobilskärm bryts på olika ställen i de olika enheterna och har 
du då gjort en manuell avstavning av ett långt ord i ett läge är det troligt att 
det avstavade ordet inte ligger kvar på sin ursprungliga plats utan hamnar 
mitt i en rad i ett annat:

Fullskärmsvisning
Ledningen och VD:n har efter omfattande utredning beslutat om en organisa-
tionsförändring som syftar till att effektivisera verksamheten.

Mobilläge
Ledningen och VD:n har efter omfattande  
utredning beslutat om en organisa-tionsförändring  
som syftar till att effektivisera verksamheten.

Om man använder sig av långa ord som inte går att lösa upp eller skriva om 
är det bättre att använda så kallade mjuka bindestreck som endast aktiveras 
vid behov. Istället för att riskera att hela ordet flyttas ner till nästa rad och 
lämnar ett stort glapp i texten, bryts ordet där du placerar det mjuka binde-
strecket om och när det blir aktuellt med en radbrytning. Det mjuka binde-
strecket skapar du genom att trycka Ctrl + bindestreck (inte minustecken).
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Förkortningar
Det finns olika typer av förkortningar, bland annat avbrytningar, samman-
dragningar och initialförkortningar, som vi gärna och ibland per automatik 
använder oss av. Men rekommendationen är att hellre skriva ut än att för-
korta, framför allt i löpande text. Förkortningar stör flödet i texten och kan 
försvåra för läsaren, framför allt om man använder hjälpmedel för att läsa 
texten:
bland annat, cirka, med flera, med mera, och så vidare, et cetera, och dylikt 

Det finns förstås tillfällen då utrymmet är begränsat, till exempel i fotnoter, 
tabeller eller i sociala medier, och då är förkortningar att föredra. Likaså, 
om ett långt uttryck eller en benämning förekommer många gånger i en text 
kan en förkortning användas. Tänk då på att om förkortningen inte är all-
mänt känd måste du förklara den första gången den används. Sätt den då 
inom kommatecken eller parentes efter det namn eller uttryck som den hör 
till. Därefter kan du använda den fritt i texten:
Corporate Social Responsibility (CSR), Universitetssjukhuset Örebro (USÖ), 
Centre for Empirical Research on Organizational Control (Ceroc)

Om du av utrymmesskäl behöver använda en förkortning och den är en av-
brytning, det vill säga då förkortningen inte avslutas med ordets sista bok-
stav, skriv då förkortningen med punkter. Vid flerordiga avbrytningar görs 
inget mellanslag: bl.a., m.fl., osv.

Är det en sammandragen förkortning, som avslutas med ordets sista bokstav, 
skriver du den utan punkt: ca, dr, tfn, jfr, nr

Titeln filosofie doktor förkortas fil.dr och är en kombination av en avbrytning 
och en sammandragen förkortning. Den skrivs därmed utan mellanslag och 
utan avslutande punkt eftersom den avslutas med ordets sista bokstav (se 
även avsnittet Titlar).

Namn på organisationer, företag och andra organ
Namn på företag, myndigheter och organisationer som inte är allmänt kända 
ska skrivas ut första gången de förekommer i texten. Skriv då  förkortningen 
inom parentes efter namnet. Sedan är det fritt fram att använda förkort-
ningen i resten av texten. 

Initialförkortningar av företag, myndigheter, organisationer och dylikt som 
uttalas som ord skrivs med stor begynnelsebokstav följt av gemener: 
Saco, Ikea, Ceroc, Sida. Undantaget är det etablerade ORU.

Initialförkortningar som man läser bokstav för bokstav skrivs med versaler: 
CSN, FN, CDR, USÖ, MTM, PTS
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Avstavning
Undvik att avstava manuellt i texter avsedda för tryck. Avstavning kan göra 
ord svårlästa och de kan därför hindra läsflödet. Om din text ska formateras 
av någon annan är det dessutom stor risk att avstavningen hamnar mitt i en 
mening. Ofta gör ordbehandlingsprogrammet avstavningar automatiskt och 
om så är fallet är det en god idé att kontrollera dessa. Exempel som brukar 
ges på olämpliga avstavningar är protes-tanter och urin-vånare. 

Om du däremot skriver text för webben finns det verktyg att ta till för att 
skapa ett bra flöde. En text som ska fungera på både en normalstor bild-
skärm och en mobilskärm bryts på olika ställen i de olika enheterna och har 
du då gjort en manuell avstavning av ett långt ord i ett läge är det troligt att 
det avstavade ordet inte ligger kvar på sin ursprungliga plats utan hamnar 
mitt i en rad i ett annat:

Fullskärmsvisning
Ledningen och VD:n har efter omfattande utredning beslutat om en organisa-
tionsförändring som syftar till att effektivisera verksamheten.

Mobilläge
Ledningen och VD:n har efter omfattande  
utredning beslutat om en organisa-tionsförändring  
som syftar till att effektivisera verksamheten.

Om man använder sig av långa ord som inte går att lösa upp eller skriva om 
är det bättre att använda så kallade mjuka bindestreck som endast aktiveras 
vid behov. Istället för att riskera att hela ordet flyttas ner till nästa rad och 
lämnar ett stort glapp i texten, bryts ordet där du placerar det mjuka binde-
strecket om och när det blir aktuellt med en radbrytning. Det mjuka binde-
strecket skapar du genom att trycka Ctrl + bindestreck (inte minustecken).
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Förkortningar
Det finns olika typer av förkortningar, bland annat avbrytningar, samman-
dragningar och initialförkortningar, som vi gärna och ibland per automatik 
använder oss av. Men rekommendationen är att hellre skriva ut än att för-
korta, framför allt i löpande text. Förkortningar stör flödet i texten och kan 
försvåra för läsaren, framför allt om man använder hjälpmedel för att läsa 
texten:
bland annat, cirka, med flera, med mera, och så vidare, et cetera, och dylikt 

Det finns förstås tillfällen då utrymmet är begränsat, till exempel i fotnoter, 
tabeller eller i sociala medier, och då är förkortningar att föredra. Likaså, 
om ett långt uttryck eller en benämning förekommer många gånger i en text 
kan en förkortning användas. Tänk då på att om förkortningen inte är all-
mänt känd måste du förklara den första gången den används. Sätt den då 
inom kommatecken eller parentes efter det namn eller uttryck som den hör 
till. Därefter kan du använda den fritt i texten:
Corporate Social Responsibility (CSR), Universitetssjukhuset Örebro (USÖ), 
Centre for Empirical Research on Organizational Control (Ceroc)

Om du av utrymmesskäl behöver använda en förkortning och den är en av-
brytning, det vill säga då förkortningen inte avslutas med ordets sista bok-
stav, skriv då förkortningen med punkter. Vid flerordiga avbrytningar görs 
inget mellanslag: bl.a., m.fl., osv.

Är det en sammandragen förkortning, som avslutas med ordets sista bokstav, 
skriver du den utan punkt: ca, dr, tfn, jfr, nr

Titeln filosofie doktor förkortas fil.dr och är en kombination av en avbrytning 
och en sammandragen förkortning. Den skrivs därmed utan mellanslag och 
utan avslutande punkt eftersom den avslutas med ordets sista bokstav (se 
även avsnittet Titlar).
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Namn på företag, myndigheter och organisationer som inte är allmänt kända 
ska skrivas ut första gången de förekommer i texten. Skriv då  förkortningen 
inom parentes efter namnet. Sedan är det fritt fram att använda förkort-
ningen i resten av texten. 
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När förkortningar av exempelvis nya forskningsmiljöers namn skapas kan 
det ibland vara lockande att blanda versaler och gemener för att ett visst ord 
eller en viss bokstavskombination ska bli synlig i förkortningen. Dessvärre 
påverkar detta läsbarheten negativt och ögat får svårt att tolka det den ser. 
Undvik därför detta så långt det är möjligt.

Se även avsnittet Namn och titlar vid Örebro universitet.

Måttenheter
Måttenheters förkortningar används normalt endast tillsammans med siffer-
uttryck. Tänk på att alltid infoga ett hårt mellanslag (Ctrl + Shift + mellan-
slag) så att sifferuttrycket och måttenheten inte skiljs åt vid en radbrytning. 
Skriv alltid beteckningar för måttenheter utan punkt: 
3 km, 4 m2, 5 dl, 6 hg 

Förkortningar som ord
Med tiden blir många förkortningar självständiga ord i svenskan och när det 
händer skriver vi dem med små bokstäver:  
dna, cd-skiva, pdf, id-kort, mc, sms, tv, aids, sars, ehec, ms

Observera att än så länge skrivs dock IT och 3G med versaler.

Förkortning som led i sammansättning
När en förkortning är ett led i en sammansättning sätter man normalt ett 
bindestreck mellan leden:  
EU-valuta, CSN-räkning, digital-tv-box,  IT-kommission

Om förkortningen uttalas som ord kan man ofta skriva ihop sammansätt-
ningen. Observera dock att bindestreck kan behövas för tydlighetens skull: 
Sacomedlem, Ikeasoffa men Ikea-anställd.

Böjda förkortningar
Använd kolon före genitivändelsen på initialförkortningar:  
EU:s valuta, CSN:s regler, USA:s utrikespolitik

Använd kolon före ändelsen på initialförkortningar vid bestämd form:  
vd:n, tv:n

Genitivändelsen på förkortningar som uttalas som ord skrivs utan kolon: 
Sacos ordförande, Ikeas anställda
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Skiljetecken och andra skrivtecken
Skiljetecken används för att signalera hur lång paus man ska ta när man  läser 
en text, om det man läser är ett utrop eller en fråga och så vidare. Om skilje-
tecknen används på rätt sätt hjälper de läsaren att förstå texten och att ge 
texten en bra läsrytm. Genom att blanda korta och långa meningar, med 
 olika långa pauser inbakade, får du till en nyanserad text med bra flyt.

Här följer en kort guide till hur olika skiljetecken används.

Punkt
Använd punkt för att avsluta en normal mening.

I svenskan används punkt mellan timme och minut i tidsangivelser:  
kl. 20.40

Använd punkt i förkortningar om det handlar om en avbrytning, det vill säga 
en förkortning som inte avslutas med ordets sista bokstav: kl. 20.40.

Komma
Kommatecknet används för att skapa en kortare paus än punkten och huvud-
regeln är att kommateringen ska underlätta läsningen. Kort sagt kan man 
säga att kommatecknet används vid behov för att skilja delar av en mening 
som innehållsligt inte hänger så nära samman. Däremot ska man inte sätta 
komma mellan delar som hänger ihop. Det viktiga är att man hjälper läsaren. 
Tänk också på att felaktig kommatering ibland kan påverka betydelsen av en 
mening. Du kan också fråga dig om det går att dela upp en lång mening i flera 
meningar istället för att använda kommatecken. Här följer några av huvud-
dragen kring kommatering:

Sätt ut kommatecken både före och efter så kallade parentetiska inskott:  
Anders Andersson, forskare vid Chalmers i Göteborg, föreläste om de möjlig-
heter som nanotekniken kommer att erbjuda sjukvården i framtiden.

Använd kommatecken vid uppräkning: Han kom, han såg, han segrade. Till 
skillnad från i engelskan sätts det dock inte ut före bindeord (och, men,  eller, 
utan) i uppräkning: Examinationsformer som tillämpas är seminarier, VFU 
och salstentamen inte Examinationsformer som tillämpas är seminarier, 
VFU, och salstentamen.

För att skilja grupperingar från varandra används semikolon: Väskan var 
packad med det nödvändigaste: pass och flygbiljett; kläder och toalettsaker; 
mackor, frukt och en flaska vatten (se även avsnittet Semikolon).

Använd kommatecken som skiljetecken efter citat och före anföringsverb: 
 Tiden är knapp, sade hon.
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Använd alltid kommatecken mellan led som samordnas med dels… dels. 
 Ordet ”och” används inte i den konstruktionen: Boken utgörs av dels dag-
boksanteckningar, dels en parallell fiktiv berättelse.

Använd kommatecken mellan led som samordnas med ju… desto: Ju mer 
han pluggade inför tentan, desto säkrare blev han att han skulle klara den.

I svenskan används kommatecken som decimaltecken till skillnad från i 
 exempel  vis engelskan.

Frågetecken
Avsluta en direkt fråga med frågetecken, inte med punkt:  
Vill du veta mer? Hör av dig till oss senast 2016-04-01.

Utropstecken
Utropstecknet signalerar utrop och uppmaningar. Det är mycket sällan som 
det finns behov av att använda utropstecknet i vår kommunikation som 
myndig  het. Var därför sparsam med utropstecken.

Kolon
Kolon används bland annat före citat, repliker, uppräkningar och  
för klaringar: 

Han sa: ”Nu längtar jag till sommaren”.

Vi erbjuder kurser i: 
❱  arkeologi
❱  filosofi
❱  vetenskapsteori.

Använd kolon i ordningstal som skrivs med siffror: 22:a, 56:e

Använd kolon framför ändelser på initialförkortningar som inte utläses som 
ord: FN:s anställda, MTM:s forskning, TV:n men Ikeas anställda, Funkas hand-
läggare.

Kolon följs av liten bokstav såvida det inte följs av uppräkningar eller satser 
som bildar hela meningar (se även avsnittet Skribentens verktygslåda): 

Det finns många fördelar med att bo i studentkorridor:

❱  Du har ett billigare boende än om du skulle bo i hyreslägenhet.

❱  Du bor på campus och har nära till föreläsnings- och tentasalar.

❱  Det finns alltid någon att prata med.

❱  Du kan dela matlagningen med dina korridorkompisar.
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Semikolon
Semikolon är starkare än komma men svagare än punkt. Normalt binder det 
samman två huvudsatser som kan stå var för sig men där den andra utvecklar 
eller förklarar det som sägs i den första: Föreläsningsserien om plast i våra 
hav var mycket populär; vi hoppas kunna erbjuda ytterligare föreläsningstill-
fällen med våra forskare.

Semikolon används också för att skilja grupperingar från varandra. Tänk 
på att en uppräkning däremot alltid ska inledas med kolon: Det stod flera 
maträtter på menyn: fiskgratäng med kokt potatis; spaghetti och köttfärssås; 
curry kyckling med ris. 

Semikolon följs av liten begynnelsebokstav.

Bindestreck
Bindestrecket (-) är kortare än ett tankstreck (–) och används:

❱  vid avstavning

❱  vid sammansättningar med siffror, förkortningar eller flerordiga uttryck: 
10-årsjubileum, 2000-talet, IT-avdelningen, galna ko-sjukan

❱  för att markera ett utelämnat sammansättningsled: universitets- och 
högskoleutbildning. Observera att de ingående ordleden måste ha samma 
form. Ett vanligt skrivfel inom högskolesektorn är till exempel utbild-
ning på grund- och avancerad nivå, där det korrekta alltså är att skriva 
utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

❱  vid vissa sammansättningar för att visa att delarna är samordnade: 
svensk-engelsk ordbok

❱  mellan bokstav alternativt initialförkortning och resten av ordet:  
T-korsning, IKT-pedagogik

❱  vid vissa sammansättningar för tydlighetens skull, till exempel för att 
två likadana vokaler inte ska kollidera:  
ja-anhängare, Ikea-anställda,  euro-omröstning men jasida, nejkampanj.

Tankstreck
Tankstrecket kallas också pratminus. Det är något längre än bindestrecket 
och kan i Microsoft Word ställas in till att ändras automatiskt när du anger 
mellanslag + bindestreck + mellanslag. Alternativt kan du trycka Ctrl + – på 
den numeriska knappsatsen (alt + – på Mac).

Tankstrecket inleder en replik eller ett uttalande i en nyhetstext:                      
– Allra mest populärt var nog frimärkssamlandet på 1950- och 60-talen, 
 sedan kom tv:n, säger Steinar Fridthorsson.
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Tankstrecket kan användas istället för kommatecken runt en inskjuten  
förklaring eller tillägg och omges då av mellanslag:  
Jag kan inte – i varje fall inte nu – lova något bestämt.

Tankstrecket kan markera en paus före ett tillägg eller något oväntat,  
men använd det inte för ofta – det förtar effekten:  
Då hände det som alla väntat på – det snöade.

Tankstrecket kan också ersätta ordet ”till” när det används mellan  
ortsnamn, mellan klockslag och för att ange omfång och intervall. 
 Då omges inte tankstrecket av mellanslag:  
Sträckan Örebro–Stockholm, Öppettider 9–12, 10–20 studenter,  
1970–1972, 1970–72 

Snedstreck
Snedstreck kan användas för att ange alternativ i vissa texter, till exempel 
i blanketter: magister/master. Då ersätter det ordet ”eller”. Undvik dock att 
använda det i den bemärkelsen i löpande text.

Snedstreck används i betydelsen ’per’ i tabeller eller andra tekniska  
sammanhang: km/h, kr/år

Snedstreck används i uppgifter om perioder och tidsskiften:  
läsåret 2015/16, årsskiftet 1990/91, månadsskiftet april/maj, vår/sommar

Parentes
Parentes kan användas runt parentetiska inskott, förtydligande tillägg och 
initialförkortningar som anges efter exempelvis namn på en organisation:

I Studentcentrum (i Långhuset) kan du få hjälp med det mesta. 

Jag längtar tills vi ska på semester (vi åker nästa vecka).

Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete (JPS)

Om hela meningen är inom parentes placeras skiljetecknet (punkt, fråge-
tecken, utropstecken) före det avslutande parentestecknet:  
Januari har varit lång och kall. (Man kan ju tycka att det räcker med snö nu.)

Om bara en del av meningen står inom parentes placeras skiljetecknet efter 
det avslutande parentestecknet:  
Januari har varit lång (och kall).

Undvik att sätta parentes inuti parentes men måste du ändå göra det, använd 
då hakparentesen som inre parentes:  
(Skrivare [svartvit och färg] hittar du i postrummet på 3:e våningen.)
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Citattecken
Citattecken kallas också citationstecken och de bör användas sparsamt. De 
används mest när ett utdrag ur en text eller någons uttalande återges exakt. 
Ibland används de också för att uttrycka ironi, även om en sådan användning 
sällan är aktuell i den typ av texter som vi mestadels skriver. Citattecknen 
skrivs intill den text de omger utan mellanslag. Undvik att använda citat-
tecken i rubriker.

Citat som utgörs av fristående meningar avslutas med punkt före det av-
slutande citattecknet: ”Tag vara på ditt liv! Akta det väl! Slarva inte bort det ! 
För nu är det din stund på jorden.”

Är citatet bara en del av en mening, sätt punkt efter det avslutande citatteck-
net: I Vilhelm Mobergs roman uppmuntras du till att ta vara på ditt liv efter-
som ”nu är det din stund på jorden”.

Citattecken används runt tillfälligt använda främmande ord. När du använt 
ordet med citattecken en gång i din text bör du slopa citattecknen då ordet 
återkommer i texten: Efter valet konstaterades det att konservativa ”tories” 
var det största partiet i Storbritannien. Trots massiv kritik före valet lyckades 
tories behålla sin regeringsställning. 

Ibland kan citattecknet ersättas av uttrycket så kallad (så kallat, så kallade). 
Tänk dock på att man inte kan ha båda dessa markeringar samtidigt: De är 
”tories” eller De är så kallade tories. 

Vid citat inuti ett citat används enkla citattecken: Stephen Hawking menar att 
mänskligheten ”hotas av en rad saker som vi själva är orsaken till och är därför 
på väg att göra ’självmål’”.

Enkla citattecken används också för att ange ett ords betydelse:  
Engelskans window, ’fönster’, kommer av fornnordiskans vindauga.

Apostrof vid genitiv
I ord som slutar på -s, -x och -z lägger man inte till något genitiv-s. Vid egen-
namn kan man istället använda en apostrof om man tycker att genitivformen 
inte framgår tillräckligt tydligt:

Venus omloppstid Venus’ omloppstid 
Marx teser  Marx’ teser 
Schweiz banker  Schweiz’ banker

Observera att apostrof som skrivs ut före genitiv-s är en påverkan från engel-
skan som inte förekommer i svenskan. Det vill säga, skriv inte Anna’s salong 
eller Melin’s livs utan Annas salong och Melins livs.
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Specialtecken
§ 

Paragraftecknet används bara tillsammans med en siffra och utmärker av-
snitt i protokoll, lagtext och så vidare.

Paragraftecknet placeras före siffran med ett hårt mellanslag mellan para-
graftecken och siffra (Ctrl + Shift + mellanslag) för att undvika att de splittras 
vid en eventuell radbrytning.

% 

Vi rekommenderar att du i löpande text skriver ut ordet procent istället 
för att använda procenttecknet. Där utrymmet är begränsat, till exempel i 
 tabeller, kan du använda procenttecknet. Tänk då på att procenttecknet bara 
används tillsammans med siffror och ska alltid, till skillnad från i engelskan, 
skrivas med ett mellanslag mellan siffran och procenttecknet. För att und-
vika att de splittras vid en eventuell radbrytning ska du använda ett hårt 
mellan slag (Ctrl + Shift + mellanslag).

Se även avsnittet Sifferuttryck.

&

Et-tecknet ska inte användas istället för ”och”, utan bara anges i vissa firma-
namn och litteraturuppgifter, och då endast om det är en del av hur exempel-
vis företaget själv skriver sitt namn.

$ £ €

Undvik att använda tecken för olika valutor i löpande text, skriv hellre ut 
orden (dollar, brittiska pund, euro). Som alternativ kan du använda den 
 internationella valutakoden enligt standarden ISO 4217. Sammanhanget av-
gör vilket. 

Se även avsnittet Valutabeteckningar.
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Sifferuttryck

Siffror eller bokstäver?
Ibland kan det vara svårt att avgöra om man ska ange sifferuttryck med 
 siffror eller bokstäver. Tumregeln är att alltid låta texttypen avgöra. 

När sifferuppgiften är det väsentliga i en text, till exempel i ekonomiska eller 
matematiska texter, ska den skrivas med siffror.

I löpande text där sifferuppgiften inte är det väsentliga skrivs normalt små tal 
med bokstäver (noll till tolv) och stora tal med siffror (13–). Tänk dock på att 
inte blanda skrivsätt utan att vara konsekvent i de fall då både låga och höga 
tal förekommer i samma text: Vetenskapsrådet har beviljat två ansökningar 
från Örebro universitet om tre respektive fjorton miljoner kronor.

Undvik att inleda ett nytt stycke eller mening med siffror. Det är bättre att 
använda bokstäver. Undantag kan göras i rubriker.

Tillsammans med förkortningar av måttenheter och vissa andra tecken an-
vänds endast siffror. Tänk på att alltid infoga ett hårt mellanslag (Ctrl + Shift 
+ mellanslag) mellan siffror och enheten eller tecknet så att de håller ihop vid 
en radbrytning. Skriv alltid beteckningar för måttenheter utan punkt:  
4 m, 7 km,  9 st, § 12

Skrivs däremot måttenheterna ut kan talen skrivas med bokstäver:  
tre kilometer, femton kilo

Siffror används alltid vid numrering: plats nummer 2, Fakultetsgatan 1

Sifferuppgifter som anges i procent i löpande text ska skrivas med siffror oav-
sett om de är under eller över tolv. Ordet procent skrivs däremot med bok-
stäver, inte med procenttecken: 2 procent inte 2 %. Undantag kan göras i de 
fall då utrymmet är begränsat, till exempel i tabeller. Tänk då på att använda 
hårt mellanslag (Ctrl + Shift + mellanslag) mellan siffran och procenttecknet 
för att undvika att de splittras vid en eventuell radbrytning.

Se även avsnittet om procenttecknet under Specialtecken.

Gruppering av tal
Stora tal som skrivs med siffror delas upp i tresiffriga grupper från slutet. 
Grupperna skiljs åt med hårt mellanslag (Ctrl + Shift + mellanslag) så att talet 
inte delas upp vid radbrytning: 
2 500, 96 000, 265 300

Hur telefonnummer grupperas bestäms av antalet siffror i numret. I Sverige 
grupperas telefonnumren av tradition enligt följande: 08-xxx xxx xx,  
019-xx xx xx, 0587-xxx xx, 0703-xx xx xx osv. Vid internationell telefoni var 
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rekommendationen tidigare att siffror som inte skulle slås skrevs inom paren-
tes, men en ny internationell standard har ändrat på detta.  
Rekommenderat skrivsätt är nu utan parentes och bindestreck:  
+46 19 xx xx xx, +46 703 xx xx xx

Årtalsintervall kan du förkorta: 1970–1972 kan bli 1970–72.

Du kan däremot inte skriva 2–300 personer när det handlar om 200–300 
personer.

Tänk också på att du kan skriva 200–300 personer eller mellan 200 och 300 
personer men inte mellan 200–300 personer. 

Ordningstal
Ordningstal följs av kolon och ordningstalets sista bokstav:
1:a plats, 20:e gången

I datumangivelser skrivs alltid siffrorna utan markering av  
ordningstalets  ändelse:  
den 6 juni, den 25 varje månad

Decimaltal
I svenskan används komma, inte punkt som i engelskan, för att markera 
 decimaler: 3,1415926535

Siffror används alltid vid decimaltal: 5,2 kg

Använd pluralform efter decimaltal: 1,5  timmar, 3,4  miljarder. Observera  
att när siffran efter decimalkommat är 1 kan du välja om du vill använda 
singularform eller pluralform: 1,1 sekund eller 1,1 sekunder

Datum, klockslag och tider
Datum kan anges på flera sätt. Vid datering av brev och i löpande text 
 rekommenderar vi formatet 12 maj 2016. Vid datering av andra typer av 
dokument rekommenderar vi 2016-05-12, ett format som också är inter-
nationell standard. Detta skrivsätt bör däremot inte användas i löpande text. 
Observera att skrivsätten 16-05-12 och 16.05.12 kan feltolkas och ska därför 
undvikas.

I datumangivelser skrivs alltid siffrorna utan markering av  
ordningstalets  ändelse:  
den 6 juni, den 25 varje månad 

Vid tidsangivelser använder vi 24-timmarsklockan.  
Vid klockslag anges punkt mellan timsiffror, minutsiffror och sekundsiffror, 
inte kolon som i  engelskan: 
kl. 09.15, kl. 17.30, kl. 20.00
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Intervall
Intervall kan anges på två sätt: 2–3 timmar eller mellan 2 och 3 timmar. 
Dessa skrivsätt ska inte kombineras och att skriva mellan 2–3 timmar är allt-
så fel.

Valutabeteckningar
Sammanhanget avgör om du bör skriva ut ett lands valuta eller använda den 
tresiffriga internationella valutakoden (ISO 4217), till exempel SEK, USD. 
Skriver du en text av ekonomisk karaktär där sifferuppgiften och annan eko-
nomisk information är det väsentliga och där olika valutor lätt ska kunna 
identifieras bör valutakoderna användas. En förteckning över vanliga valuta-
koder finns att hitta bland annat i EU:s publikationshandbok.

Se även avsnittet Specialtecken.
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Skribentens verktygslåda

Rubriker och mellanrubriker
Rubriker och mellanrubriker ska vara korta, tydliga, informativa och locka 
till läsning. Men det är också viktigt att de lockar rätt läsare. Tänk på att 
inkludera nyckelord som speglar textens innehåll och svarar mot läsarnas be-
hov. Detta är extra viktigt när du skriver för webben så att innehållet lätt 
fångas upp av sökmotorer. Rubriker ska inte avslutas med punkt utan av-
gränsas med blankrad före efterföljande text. De kan däremot avslutas med 
frågetecken eller utropstecken om de är formulerade på det sättet. Rubriker 
ska inte avstavas. För att skapa blankrad, tryck ned Enter-tangenten en extra 
gång innan du påbörjar nästa stycke.

Styckesindelning
Styckesindelningen skapar luft i texten och hjälper läsaren att skumläsa och 
skaffa sig en uppfattning om texten. Tänk på vad som håller ihop innehålls-
mässigt och var du lämpligen kan börja på ett nytt stycke. Var dock för siktig 
så du inte delar in texten i alltför många stycken. En bra tumregel är: ny 
 tanke – nytt stycke. Använd blankrad för att skapa ett nytt stycke, det vill 
säga tryck ned Enter-tangenten en extra gång innan du påbörjar nästa stycke. 

Punktlistor 
Om du vill göra en uppräkning kan du välja att göra det i löpande text eller 
som en punktlista. Gör du det i löpande text ska du tänka på att de ingående 
leden inte bör vara för långa eller språkligt olikformade eftersom det gör det 
svårare för läsaren. Tänk istället att uppräkningen ska vara enkel, kort, tyd-
lig och klar.

Ibland lämpar sig punktlistor bättre eftersom det gör informationen mer 
överskådlig. Då kan du visa på olika steg som läsaren ska följa eller saker 
som denne bör tänka på. Det kan till exempel handla om hur man använder 
ett visst system eller vilka dokument som ska bifogas exempelvis en ansökan. 
I en punktlista kan de ingående leden vara längre, men de bör fortfarande ha 
samma språkliga form.
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Skiljetecken vid punktlistor

Det finns tre huvudtyper av listor och listtypen bestämmer vilka skiljetecken 
som ska användas:

1. Listan med tydlig uppräkning

  Inleds av en hel mening som avslutas med kolon. De ingående  punkterna 
utgör tillsammans en fortsättning på den inledande meningen.  Varje 
punkt inleds med liten bokstav och saknar punkt. Däremot sätts en 
punkt efter sista raden för att avsluta hela ”meningen”: 

  Det gemensamma utrymmet i våra studentkorridorer är möblerat med:

  ❱ bord

  ❱ stolar

  ❱ soffa

  ❱ fåtöljer

  ❱ avlastningsbord.

2. Listan med många fullständiga meningar

  Inleds av en hel mening som avslutas med kolon. Varje punkt utgörs se-
dan av en fullständig mening som inleds med stor bokstav och avslutas 
med punkt:

  Det finns många fördelar med att bo i studentkorridor:

  ❱ Du har ett billigare boende än om du skulle bo i hyreslägenhet.

  ❱ Du bor på campus och har nära till föreläsnings- och tentasalar.

  ❱ Det finns alltid någon att prata med.

  ❱ Du kan dela matlagningen med dina korridorkompisar. 

3. Listan som är en fullständig mening i sig

  Inleds av en halv mening. Den följs inte av kolon eftersom de efterföljan-
de punkterna inte betraktas som en egentlig uppräkning. Sista punkten 
avslutas med en punkt:

  Innan du lämnar ditt rum i studentkorridoren ska du

  ❱ tömma rummet på alla personliga föremål

  ❱ vädra ur rummet

  ❱ torka av alla golvlister

  ❱ dammsuga och våttorka golvet.
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Nyckelord och emfas
För att betona information på rätt sätt, behöver du fundera över hur din text 
ska användas. Vill du framhäva enstaka ord, uttryck eller hela meningar i 
tryckt material eller i pdf-filer rekommenderar vi att du använder kursivering. 
Om kursiv stil redan används i texten, kan du använda fet stil för att skilja 
olika markörer från varandra. Har du till exempel många kursiverade boktit-
lar i en text kan du använda fet stil till nyckelord för att undvika att de båda 
förväxlas. På webben använder du fet stil för att markera emfas. Undvik att 
använda kursiv stil eftersom den kan vara svår att läsa på bildskärm.

Kom dock ihåg att använda denna typ av emfas sparsamt och endast när 
det är något särskilt viktigt du vill betona eftersom alltför många kursiv- 
eller fetmarkeringar gör texten rörig och svårläst. Om man betonar allt för 
 mycket i en text är det svårt för läsaren att avgöra vad som faktiskt är viktigt. 

Andra grepp som ibland används för att betona innehåll är VERSALER och 
s p ä r r n i n g, det vill säga när avståndet mellan tecknen i ett ord ökas.  
Vi avråder från båda dessa eftersom de är svårlästa och stoppar upp läsflödet. 
Använd inte heller understruken text, framförallt inte på webben då det upp-
fattas som länktext.

Faktarutor
Om tunga fakta lyfts ur texten till en faktaruta blir texten lättare att läsa. 
Faktarutor används med fördel i längre nyhetsreportage och på webben.
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Användbara länkar och lästips

Vägledning i språkfrågor
Myndigheternas skrivregler 
http://www.sprakochfolkminnen.se/download/18.41318b85148351909529
0e/1411629869129/Mynd-skrivreg2014-1.pdf 

Svenska akademiens ordlista 
http://www2.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_
ordlista/saol_13_pa_natet/ordlista 

Svenska datatermgruppen (rekommendationer om hur aktuella datatermer  
bör hanteras på svenska) 
http://www.datatermgruppen.se/ 

Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen 
https://www.uhr.se/publikationer/svensk-engelsk-ordbok/

Svenska skrivregler (ny upplaga planerad till april 2017) 
http://www.sprakochfolkminnen.se/test-och-utveckling/publikationer 
-x/institutets-utgivning/sprakpublikationer/sprak/2013-11-24-svenska- 
skrivregler-2008.html  

TT-språket (skrivregler utformade av TT:s medarbetare, används inom press, 
radio, tv och nyhetssajter på internet) 
https://info.tt.se/tt-spraket/  
 
Andra verktyg

Att skriva bättre – webbaserad klarspråksutbildning 
http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/klarsprak/att-skriva-klarsprak/
webbutbildningen-att-skriva-battre.html

EU:s publikationshandbok (skrivregler för EU:s institutioner, organ och byråer)  
http://publications.europa.eu/code/sv/sv-000100.htm

Grafisk manual, Örebro universitet 
https://inforum.oru.se/globalassets/inforum-sv/stodservice/mallar/gra-
fisk-manual.pdf

Nationalencyklopedins ordbok (online-version) 
http://www.ne.se/

Svarta listan (ord och fraser som kan ersättas i författningsspråk) 
http://www.regeringen.se/contentassets/7ea8845f72304d098640272782e-
5bc26/svarta-listan---ord-och-fraser-som-kan-ersattas-i-forfattningssprak
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Universitetsbibliotekets skrivguide (för akademisk text) 
https://www.oru.se/ub/skriv/skrivguide/

Utrikes namnbok (översättningar till flera språk av namn på myndigheter och 
organisationer, EU-organ, länder och statliga tjänstetitlar) 
http://www.regeringen.se/contentassets/e27ee47ea294461bbb0f39b-
68d31c540/utrikes_namnbok_10.e_reviderade_upplagan.pdf

WordFinder (webbaserad lexikontjänst via universitetsbiblioteket) 
https://www.oru.se/ub/sok/databaser/wordfinder/  
 
Läs mer

Klarspråk 
http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/klarsprak.html

Klarspråkstestet 
http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/klarsprak/att-skriva-klarsprak/
klarsprakstestet.html

Språkrådet 
http://www.sprakochfolkminnen.se/om-oss/kontakt/sprakradet/om-sprak-
radet.html

Sveriges språklag 
http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/sprakpolitik/spraklagen.html 




