
ORDENS BETYDELSE 
 
Slå upp orden! 
Dagligen finner korrekturläsarna vanliga ord i de mest häpnadsväckande sammanhang. Använd 
ordböckerna vid minsta osäkerhet om ett ords eller uttrycks betydelse. 
 
När du i Svenska Akademiens ordlista, SAOL, finner flera stavningsvarianter på samma ord, är det den 
som står först som rekommenderas. 
 
Några exempel ur verkliga livet: 
Skriv inte: Under hela rättegången beslagtogs mannen med lögn. 
Skriv: Under hela rättegången beslogs mannen med lögn. 
 
Skriv inte: Barnet förlöstes med kejsarsnitt. 
Skriv: Barnets mamma förlöstes med kejsarsnitt. 
 
Skriv inte: Korna river sig på taggtrådsstängsel. Grannländerna har konverterat till det skinnvänligare 
elstängslet. 
Skriv: Korna river sig på taggtrådsstängsel. Grannländerna har gått över till det skinnvänligare 
elstängslet. 
 
Skriv inte: Regnet la pardon på stämningen. 
Skriv: Regnet la sordin på stämningen. 
 
 
Synonymer 
Synonymer är långt ifrån alltid utbytbara. De kan vara mer eller mindre nära besläktade. De kan ha 
olika stilvärde: ålderdomligt, högtidligt, vardagligt, skämtsamt, nedsättande, slang och så vidare. De 
kan dessutom ha olika användningsområden. Redigeraren som skulle sätta rubriken ”Dräktig ko på 
rymmen” fick för många pinnar och slog således i synonymordboken. Där står: i grossess; i välsignat 
tillstånd; havande; med ungar; gravid. Rubrikförslag: ”Gravid ko på rymmen”. Är du osäker, slå då i 
exempelvis Norstedts stora svenska ordbok så får du reda på den exakta lexikaliska betydelsen. 
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HÅLL ISÄR BEGREPPEN 
 
Avstyrka – avslå 
Att avstyrka ett förslag är att föreslå att det avslås, det vill säga att det förkastas. 
 
Tillstyrka – bifalla 
Att tillstyrka en anhållan är att rekommendera att den bifalles. 
 
Förordna – förorda 
Att förorda är att uttala sig till förmån för någon eller något. 
Att förordna är att besluta att någon ska få en tjänst. 
 
Baneman 
Baneman betyder mördare, dråpare, inte gärningsman. 
 
Bestrida – ett ord, två betydelser 
Företaget bestred kostnaden betyder att företaget betalade vad det kostade. 
Den åtalade bestred att han befunnit sig på brottsplatsen betyder att den åtalade nekade till att han 
hade varit där. 
 
Disputera – doktorera 
Forskarstudenten doktorerar i ett ämne och disputerar på en avhandling för att nå doktorsgraden. Efter 
avklarad forskarutbildning och disputation är forskarstudenten, 
doktoranden, doktor.  
 
Förslagen – föreslagen 
Fel: JO anser att de förslagna reglerna bara är allmänt hållna. 
Ordet som avses är föreslagna. Förslagen betyder slug, listig. 
 
Humanism – humanist, humanistisk – humanitet 
Humanism: Åskådning som framhäver människans värde. 
Ex. Politiker talar gärna om demokrati och humanism. 
 
Humanist: a) Person med en utbildning främst i ämnen som gäller människan som kulturvarelse. 
Ex. Humanister och samhällsvetare samarbetar ofta. 
b) Person som betonar vikten av respekt för människans värdighet och rättigheter. 
Ex. Aung San Suu Kyi är en sann humanist som kämpar för de förtrycktas rättigheter. 
 
Humanistisk: Som avser ämnen med nära anknytning till människan som kulturvarelse. 
Ex. Humanistisk forskning, humanistiska ämnen.  
 
Humanitet: Sinne för medmänniskornas värdighet och grundläggande rättigheter. 
Ex. Segrarna visade ingen humanitet mot den besegrade fienden. 
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Händelse – tillfällighet 
Ex. Det var ingen händelse att vi möttes på gatan. 
Jo, det får man nog kalla en händelse. 
Skriv: Det var ingen tillfällighet att vi möttes på gatan.  
 
Kvalitet – kvalité 
Kvalitet kan användas både om varor och abstrakta företeelser. 
Ex. Byxorna var av god kvalitet. 
Ex. Hon har utmärkta kvaliteter som politisk ledare. 
Kvalité, däremot, används mest i fråga om varor och material.  
Tumregel: Skriv kvalitet så blir det alltid rätt. 
 
Motivering – motivation 
Motivering betyder förklaring, motivation drivkraft. 
Ex. Oppositionens begäran avslogs utan närmare motivering. 
Ex. Laget ligger sist i serien och har dålig motivation inför matchen. 
 
Muslim – muhammedan – muselman 
Muslim betecknar anhängare av islam. Orden muhammedan och muselman är föråldrade och används 
inte längre. Vi skriver muslim. 
 
Odds, höga och låga 
Höga odds betyder att chanserna är små, låga odds att chanserna är stora. 
 
Omintetgöra – tillintetgöra 
Omintetgöra betyder att hindra genomförandet av något.  
Ex. Årets regniga sommar omintetgjorde utomhusspelet. 
Tillintetgöra betyder att fullständigt förstöra eller förinta något. 
Ex. De framstormande trupperna tillintetgjorde fiendens ställningar. 
 
Relik – relikt 
Båda orden betyder kvarleva, lämning, återstod. Relik har dock enbart betydelsen kvarleva av helig 
natur. Relikt kan vara en lämning vilken som helst. 
Ex. Den heliga Birgittas reliker finns i Vadstena. 
Ex. Redaktionens skrivmaskiner är relikter från en svunnen tid. 
 
Skjuten – nedskjuten 
Skriver man i en rubrik att någon är skjuten tolkas det lätt som att offret har skjutits ihjäl. Om det inte 
är så, skriv i stället skottskadad. Om någon verkligen dött, skriv i stället ihjälskjuten, dödsskjuten, 
skjuten till döds.  
Försök att efterleva detta så gott det går. 
 
Skrupler 
Skrupelfri: Att inte ha några samvetsbetänkligheter. 
Skrupulös: Att vara mycket noggrann, rentav samvetsgrann. 
 
Sorgfällig 
Sorgfällig betyder noggrann, omsorgsfull. 

                                                                                          3 



 
Statsbesök – officiella besök 
Bara statschefer kan avlägga statsbesök. I Sverige är kung Carl XVI Gustaf statschef. 
Regeringschefer avlägger officiella besök. Sveriges regeringschef är statsministern. 
 
Säga upp – avskeda – permittera 
När en person blir uppsagd blir han det efter en viss uppsägningstid. 
Ex. Svensson blev uppsagd på grund av arbetsbrist. 
Ett avskedande är en uppsägning som har personliga orsaker. 
Den anställde måste allvarligt ha misskött sitt arbete. 
Ett avskedande sker oftast med omedelbar verkan.  
Sparkad, i betydelsen avskedad, kan användas i ledigare sammanhang. 
Permittering sker oftast på grund av arbetsbrist och innebär att den anställde avstängs från arbete under 
en viss tid. 
 
Ta till vara – ta vara på 
Skriv: Man tar vara på det gyllene tillfället. 
Eller: Man har tagit till vara det gyllene tillfället. 
Skriv inte: Man har tagit till vara på det gyllene tillfället. 
 
Tubba – tumma 
Man kan tubba någon till att ljuga, det vill säga övertala någon till en tvivelaktig gärning. 
Man tummar på sina principer, det vill säga gör ett litet avsteg från principerna. 
 
Tvekan – tvivel 
Observera betydelseskillnaden, även om den ibland är mycket liten. 
Ex. Han kastade sig utan tvekan in i striden. 
(Han tvekade inte när han kastade sig in i striden.) 
Ex. Han kastade sig utan tvivel in i striden. 
(Det råder ingen osäkerhet om huruvida han kastade sig in i striden eller ej.) 
 
Tveksam – tvivelaktig 
Den som tvekar är tveksam. 
Den vars heder eller goda vandel kan betvivlas är en tvivelaktig figur. 
Skriv inte: Han ägnade sig åt tveksamma affärer. 
Skriv: Han ägnade sig åt tvivelaktiga affärer. 
 
Unik – ny 
Unik betyder att något är fullständigt ensamt i sitt slag och inte så lätt låter sig upprepas. 
Ex. Koh-i-noor är en unik diamant. 
Ex. Hennes matematiska begåvning är unik. 
Skriv inte: Den här modellen är unik när det gäller daghemsverksamhet. Att någon introducerar en ny 
typ av daghemsverksamhet gör den inte unik. 
Skriv: Det här är det första exemplet på en helt ny modell för daghemsverksamhet. 
 
Urskiljning – urskillning 
Ex. Det var innan urskiljningen av virket hade inletts. 
Ex. Man måste välja sina ord med urskillning (omdömesförmåga). 
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Utlämna – utelämna 
Ex. Fången utlämnades till Sverige. 
Ex. Viktiga fakta utelämnades i rapporten. 
 
 

                                                                                          5 



ORDVAL 
 
Sägeord 
Konstatera, hävda, framhålla, påstå, anse och så vidare är inte synonyma med säga. Håll detta i 
minnet när du vill variera säger i pratminusen. 
Ex. – Vi tycker att förslaget är bra, konstaterade kommunalrådet. 
Här blir det luddigt. Konstaterar man måste det röra sig om ett konstaterande, det vill säga att man 
fastlägger något som ett faktum. 
Ex. – Situationen har förbättrats, konstaterade statsministern. 
Då vill det till att den har det också. 
 
Var sparsam med mena som sägeord. 
Ex. Vi är nöjda med utvecklingen, menade kommunalrådet. 
(Sa hon något annat?) 
 
Ska – skall 
Det spelar ingen roll om du skriver ska eller skall, se bara till att du inte blandar ska och skall i samma 
artikel.  
 
Sa – sade 
Detsamma gäller som för ska och skall. 
 
Sej är en fisk 
Vi skriver mig, dig och sig. Mej, dej och sej kan gå för sig i pratminus om det finns stilistiska skäl. 
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OFTA FELSTAVADE ORD 
 
Använd rutinmässigt rättstavningsprogrammet! Kom dock ihåg att det inte ersätter noggrann 
genomläsning av artikeln. Låt också en kollega läsa igenom texten. 
 
Rätt  Fel 
abborre   aborre 
adress   address 
appell   apell 
attrapp   atrapp 
betjänt av   bekänt av 
bildligt   bildlikt 
bohuslänsk   bohusländsk 
borgerlig   borgelig 
borrelia   borelia 
bransch   branch 
brottmål   brottsmål 
bärsärkagång  bärsärkargång 
cancer   canser 
charlatan   charlant 
diagnostisera  diagnosticera 
dilettant   dilletant 
disciplin   diciplin 
distribution   distrubition 
dylikt   dyligt 
eksem   exem 
ensemble   ensembel 
epidemi   epidimi 
erforderlig   erfordlig FEL 
fasett   fassett 
fiskgjuse   fiskljuse 
fordra (kräva) fodra 
fodra (utfodra kreatur) fodra rocken 
frilansjournalist  frilandsjournalist 
följaktligen   följdaktligen 
förtegen   förtigen 
föräldramöte   föräldrarmöte 
förövare   förrövare 
giftermål   giftemål 
graffiti   grafitti 
grossess   grosess 
guvernör   guvenör 
hittills   hitills 
hårdra   hårddra 
illusion   illussion 
ingöt   ingjöt 
inkapabel   okapabel 
jubileum   jubeleum 
ljuvlig   juvlig 
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jämnt – plant  jämt – alltid 
jämlik   jämnlik 
kakofoni   kakafoni 
kapell   kappell 
katarr   kattarr 
kollaps   kolaps 
kollision   kollission 
kolossal, (jämför koloss)    kollossal 
konjunktur   konjuktur 
korruption   korrumption – men korrumperad! 
juver   ljuver FEL 
lyckta dörrar   lykta dörrar av lycka = stänga 
länsstyrelse   länstyrelse 
länstol   länsstol 
lärjunge   lärljunge (från tyskans junge, gosse) 
majonnäs   majonäs 
marsch   march 
medlemskap   medlemskap (obs! alla skap-ord ett s) 
medicin          medecin 
museet   muséet 
noggrant   noggrannt 
omständlig   omständig 
opinion   oppinion 
originell   orginell 
plastikkirurg   plastkirurg 
privilegierad   priviligierad 
punsch   punch 
sistone   sistonde 
skrov   skråv 
successivt   succesivt 
terrass   terass 
trilogi   triologi 
upptäcktsresa  upptäcksresa 
vakuum   vakum 
våldtäkt  våldtäckt  – av täkt (taga), (jämför intäkt) 
åtminstone     åtminstonde 
öppenhjärtig   öppenhjärtlig 
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RÄTT FEL 
FRASER OCH YTTRYCK 
 
Ett idiomatiskt uttryck är ett fast uttryckssätt, en fast fras, vars betydelse inte kan härledas ur betydelsen 
hos delarna.  
Graden av metaforisering (att ett eller flera ord glidit över i en annan betydelse) har gått så långt att 
hela frasen metaforiserats.  
Idiomet är också en fras, inte en hel mening. 
Använd inte ett idiom om du inte är säker på vad det betyder. 
 
Ex. Slå huvudet på spiken. (Här har inget ord kvar sin ursprungliga betydelse.) 
Naturligtvis kan den påhittige skribenten variera idiom tillfälligt, bara man kan ana det underliggande 
mönsteridiomet.  
 
Ex. Hans livsväg kantades av tappade sugar.  
 
 
Idiom 
– fasta fraser 
Idiomatiska felaktigheter blir inte sällan lustigheter i tidningen. 
 
Skriv inte: Skilja agnarna från getterna. 
Skriv: Skilja agnarna från vetet. 
Eller: Skilja getterna från fåren. 
 
Skriv inte: Kasta inte barnet i badvattnet. 
Skriv: Kasta inte ut barnet med badvattnet. 
 
Skriv inte: Fnysa på näsan åt något. 
Skriv: Rynka på näsan åt något. 
 
Skriv inte: Kasta yxskaftet i sjön. 
Skriv: Kasta yxan i sjön. 
 
Skriv inte: Lagens långa arm ska följas. 
Skriv: Lagen ska följas. 
 
 
Hålla någon räkning för 
Fel: Domstolen höll också mannen räkning för tortyr mot en muslimsk man. 
Uttrycket hålla någon räkning för betyder att vara tacksam mot någon för något, räkna någon något till 
godo. 
Ex. Vi får hålla honom räkning för att han betalade i tid. 
 
Slå upp och kontrollera i Pelle Holms Bevingade ord, Norstedts stora svenska ordbok eller i Målande 
uttryck. 
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Metaforer 
Det är självklart bra att vara innovativ och undvika bildspråkets klichéer. Krångla bara inte till det för 
mycket och var inte ofrivilligt rolig. 
Ex. Nu är det minsann färdigdansat runt den utmjölkade guldkalven. (Om neddragningarna i den 
offentliga sektorn.) 
Ex. Här har historien dragit fram. Slottet speglar stolt sin livserfarna fasad i dammen. 
Ex. Den utgrävda löken och vitlöken hackas fint. Det är tacksamt, säger Birgitta om de tårdrypande 
grönsakerna. 
Ex. Temperaturen visste inte vilket ben den skulle stå på. 
 
Blanda inte metaforer från olika områden i samma text. 
Håll en metaforisk linje och överlasta inte artikeln med metaforer. 
Tveksamt: Det sargade landet har hamnat på rätt köl igen. 
Bättre: Det sargade landet har återhämtat sig. 
 
Se upp så att inte olika bilduttryck sammanblandas. 
Skriv inte: 2–1-målet bäddade vägen för segern. 
Skriv: 2–1-målet bäddade för segern. 
Eller: 2–1-målet beredde vägen för segern. 
Skriv inte: Tidens tand läker alla sår. 
Skriv: Tiden läker alla sår. 
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SPRÅKRIKTIGHETSFRÅGOR 
 
De – dem subjekts- och objektsform 
De är subjektsformen, dem är objektsformen, på samma sätt som jag, du, han, hon, vi, ni är 
subjektsformer och mig, dig, honom, henne, oss, er är objektsformer. 
 
Tumregel: Vet du inte om du ska skriva de eller dem, byt ut pronomenet mot vi eller oss. Då brukar det 
vara lättare att höra skillnad. Blir det vi ska det vara de, blir det oss ska det vara dem. 
 
Till de som – till dem som 
Konstruktionen till de som har länge ansetts vara felaktig; efter preposition ska det vara objektsform: 
till dem som.  
Jämför: det heter till oss som, inte till vi som. 
 
I dag accepteras också ofta till de som. 
Vill du vara på den säkra sidan, skriv till dem som. 
 
”Dom sa till dom ...” 
Vi skriver de och dem. Dom kan möjligtvis gå för sig i pratminus om det finns stilistiska skäl. 
 
Tänk på att talspråksform i en text kan vara ett läshinder. 
Läsaren lägger märke till hur något sägs, inte bara vad som sägs. 
 
Dels –dels 
Skriv inte: Bandet spelade dels dansmusik och dels rockmusik. 
Skriv: Bandet spelade dels dansmusik, dels rockmusik. 
 
”Efter att” 
Skriv inte: Efter att Laudrup drabbats av vattkoppor ökar IFK:s chanser. 
Skriv: Efter det att Laudrup drabbats av vattkoppor ökar IFK:s chanser. 
Eller: Sedan Laudrup drabbats av vattkoppor ökar IFK:s chanser. 
 
Före – innan 
Skriv: Före resan åt vi middag. 
Skriv: Innan vi reste åt vi middag. 
Skriv inte: Före vi reste åt vi middag. 
Tveksamt: Innan resan åt vi middag. 
 
Frågan är alltså om man får skriva innan resan. Vill man vara på den säkra sidan skriver man före 
resan. 
i har vissa fasta prepositionsuttryck som innan dess och innan jul. 
 
”Höra till ett av” 
Rätt: Romanen hör till Selma Lagerlöfs mest kända verk. 
Rätt: Romanen tillhör Selma Lagerlöfs mest kända verk. 
Rätt: Romanen är ett av Selma Lagerlöfs mest kända verk. 
Fel: Romanen hör till ett av Selma Lagerlöfs mest kända verk. 
Fel: Romanen tillhör ett av Selma Lagerlöfs mest kända verk. 
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Ju – desto/dess 
Ibland ser man uttryck som Ju längre du väntar, ju värre blir det.  
Såväl ju – ju som ju – desto finns i ordböckerna, det är alltså inte fel. De flesta föredrar ändå ju – desto, 
vi bör använda den konstruktionen på GP. 
 
Desto kan bytas ut mot dess. 
Ex. Ju längre du väntar, desto/dess värre blir det. 
 
Knappt – nästan 
Skriv inte: Han vann knappt 20 miljoner på Lotto. 
Skriv: Han vann nästan 20 miljoner på Lotto. 
 
Knappt använder man när summan är liten eller mindre än förväntat. 
Ex. Han vann knappt 20 kronor. 
 
Några smärre – ett mindre 
Skriv inte: Ett smärre fel. 
Skriv: Ett litet fel. 
 
Smärre används enbart om det är flera. 
Alltså: Några smärre fel. 
 
Mindre – färre 
Skriv inte: Det var mindre åskådare på Ullevi i dag än förra söndagen. 
Skriv: Det var färre åskådare på Ullevi i dag än förra söndagen. 
 
Det handlar om antalet åskådare, inte om storleken på dem. 
 
Personal 
Skriv inte: 15 personal får gå från vårdhem i Göteborg. 
Personal är ett kollektivt ord och kan inte böjas i plural. 
Skriv: 15 anställda får gå från vårdhem i Göteborg. 
Eller tala om vilket yrke människorna har, det kan ju vara intressantare att få veta. 
Ex. 15 vårdbiträden får gå från vårdhem i Göteborg, 
 
Senaste – sista 
Skriv inte: Räntan har varit låg de två sista åren. 
Skriv: Räntan har varit låg de två senaste åren. 
 
Däremot kan man använda sista när det verkligen är de sista åren. 
Ex. De sista åren på 80-talet slog fastighetspriserna alla rekord. 
 
”Sin egna” 
Skriv inte: Han gick sin egna väg. 
Skriv: Han gick sin egen väg. 
Egna är plural eller bestämd form. 
Ex. Han gick sina egna vägar. 
Ex. Den egna vägen är den bästa. 
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Själv – ensam 
Allt oftare ser man ordet själv använt i betydelsen ensam. 
Orden ligger mycket nära varandra och dessutom är det sedan länge vanligt i många svenska dialekter 
att man använder själv i stället för ensam. 
 
Ex. Det är inte lätt att leva själver. 
Ordböckerna ger oss tre betydelser av ordet själv: 
a) Ohjälpt, som klarar det själv. 
b) Den egna personen, som i tycka synd om sig själv. 
c) Den egentliga delen eller kärnan i något, som i själva problemet. 
 
Ordet ensam betyder enligt ordboken någon som är utan sällskap av annan. Många retar sig på att själv 
också används i den betydelsen. 
 
Ex. Han var själv på jobbet. 
Det finns en gråzon där man nog kan använda båda orden, där både betydelsen ohjälpt och utan 
sällskap figurerar.  
 
Ex. Grabben har rest hit alldeles ensam (själv). 
Ex. Han fick ensam (själv) bära hela ansvaret. 
Det finns också fraser där man inte kan använda båda orden. 
 
Ex. Vi är ensamma i Sverige om det systemet. 
Ex. Nej, jag klipper mig själv. 
 
Självmord 
Skriv inte: Den 37-årige mannen gjorde självmord sedan hans hustru hade lämnat honom. 
Skriv inte: Den 37-årige mannen tog självmord sedan hans hustru hade lämnat honom. 
Skriv: Den 37-årige mannen begick självmord sedan hans hustru hade lämnat honom. 
Eller: Den 37-årige mannen tog livet av sig sedan hans hustru hade lämnat honom. 
 
Såväl – som 
Skriv inte: Såväl kungaparet och statsministern var närvarande vid festligheterna. 
Skriv: Såväl kungaparet som statsministern var närvarande vid festligheterna. 
 
Tills – till dess 
Skriv antingen tills eller till dess. Skriv inte tills dess. Tills är en sammandragning av till dess. 
 
Varken – vare sig 
Skriv inte: Vare sig fackordföranden eller jag fick tala med direktören. 
Skriv inte: Direktören talade inte med varken fackordföranden eller mig. 
Skriv: Varken fackordföranden eller jag fick tala med direktören. 
 
Eller: Direktören talade inte med vare sig fackordföranden eller mig. 
Vare sig används när det finns en negation (inte, aldrig och så vidare) i meningen.  
Varken används när negation inte förekommer. 
Vare sig kan också användas i villkorssatser och då behövs ingen negation. 
Ex. Vare sig du är stor eller liten, får du rabatt. 
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Skilj på antingen och vare sig. 
Ex. Du måste bada antingen i dag eller i morgon. 
Ex. Han badar en gång om året vare sig det behövs eller ej. 
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STILFRÅGOR 
 
Allt detta som vi svänger oss med  
Tänk på att läsarna vill kunna känna igen sig och sitt svenska språk i sin tidning. Det språk som 
används av makthavare av olika slag och andra tongivande grupper, i exempelvis nöjesbranschen och 
inom idrotten, kan vara både svårbegripligt och distansskapande för en stor del av vår läsekrets. 
Dessutom är det många gånger av svengelsk rotvälskekaraktär. Vi har ingen skyldighet att spegla 
makteliternas språk och framför allt inte att själva uttrycka oss på deras sätt. 
 
Försök begränsa användandet av modeord, fackuttryck, anglicismer och slang. Det är bättre att vi 
försöker variera oss så att språket inte blir klyschigt. 
 
Naturligtvis kan många nya ord och uttryck fungera alldeles utmärkt. Finns det mening och tanke 
bakom, tar man dem till sig, glittrar det bara på ytan, struntar man i dem. 
Kort sagt, vi får använda vårt goda omdöme. 
 
 
Klyschor 
Vi bör inte använda typiska medieklyschor i ”oträngt läge”, det vill säga vi använder dem bara om vi 
absolut inte kan komma på något bättre. Läsarna ska inte behöva känna att texterna är skrivna på trött 
rutin. 
 
Ex. boven i dramat, ge fel signaler, greppa, gå av stapeln, ha bra på fötterna, hotbild, höja ribban, i 
nuläget, i slutändan, knarkträsket, komma till skott, nischa sig, nådde inte ända fram, nå smärtgränsen, 
paketlösning, personkemi, på gång, rasa, signalpolitik, skräckscenario, som en blixt från klar himmel, 
slog ned som en bomb, ta tag i biten och så vidare. 
 
Undvik klyschorna framför allt i ingresser och rubriker, så att inte läsarna tappar lusten med en gång. 
 
 
Meja ner 
Formuleringar som ”bilisten mejade fullkomligt ner fotgängaren”, ser vi då och då i spalterna. 
Uttrycket kan bara användas om objektet är ett kollektivt eller pluralt begrepp: 
Man kan meja åkern men inte ett, två eller några stycken grässtrån. Armén kan mejas ner till sista man 
men en, två eller några soldater kan inte mejas ner. Uttrycket kan bara användas om en större mängd. 
Om man absolut vill använda denna klyscha. 
 
 
Svordomar och slang 
Det är inte förbjudet att använda slang och svordomar i GP. 
Däremot måste varje svordom användas med större eftertanke än alla ”vanliga” ord. Svordomar och 
slanguttryck har en helt annan styrka i skrift än i talspråk. Läsarna lägger märke till varje fan och jävlar 
som finns i tidningen. Använder du svordomar i artikeln – gör det ordentligt. Inget trams som f-n och j-
vlar i spalterna. 
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Byråkratspråk 
Skriv inte onödigt byråkratiskt. Säger någon ”Vi behöver hela tiden mer arbetskraft”, skriv det.  
 
Skriv inte: Arbetskraftsbehovet är stadigt ökande. 
Skriv inte: Stormen omöjliggjorde en begränsning av branden. 
Skriv: Stormen gjorde det omöjligt att begränsa branden. 
 
 
Substantivsjuka 
En farlig språklig åkomma som kan ha förödande effekter för läsbarheten. Substantivera inte verb och 
adjektiv i onödan. 
 
Tveksamt: Frågan är under utredning. 
Bättre: Frågan utreds. 
Tveksamt: Polisen gör mycket sällan ingripanden. 
Bättre: Polisen ingriper sällan. 
Tveksamt: För departementets vidkommande föreligger inte behov av dessa lokaler. 
Bättre: Departementet behöver inte dessa lokaler. 
Tveksamt: Huset har en höjd av fem meter. 
Bättre: Huset är fem meter högt. 
Tveksamt: Censurering av filmen är en nödvändighet. 
Bättre: Det är nödvändigt att censurera filmen. 
 
 
Anglicismer 
Var återhållsam med engelska modeord. Svenska ord är inte sämre än engelska, särskilt inte i Sverige. 
 
Skriv inte teamwork, skriv grupparbete eller lagarbete. 
Skriv inte spendera två dagar, skriv tillbringa två dagar. 
 
Naturligtvis tar vi in lånord när de fungerar bra, kan förstås av normalutbildade och svensk 
motsvarighet saknas. 
Grundregeln är: välj, svälj inte vad som helst oreflekterat. 
 
Några exempel 
agenda   dagordning, program 
airbag   krockkudde 
air conditioning  luftkonditionering 
all time high   börsrekord 
backlash   bakslag 
boom   uppgång 
briefa   att kort informera någon 
briefing   genomgång 
cash limit   utgiftsram 
catering   färdigmat 
controller   styrekonom 
cyberspace   cyberrymd 
debriefing   avrapportering, avstämning även: krissamtal, avlastningssamtal 
design   formgivning 
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display   teckenruta 
fast food   snabbmat 
favorabel   gynnsam 
food processor  matberedare 
hearing   frågestund, utfrågning 
highlights   höjdpunkter 
joint venture   samföretag, samägt företag 
konfirmera   bekräfta 
lins (kamera)  objektiv 
marketing   marknadsföring 
outsourca   lägga ut på driftentreprenad eller underleverantör, eller bara lägga ut 
outstanding   i en klass för sig, i särklass 
policy   mål, strategi, (utvecklingsplan) 
pressrelease   pressmeddelande 
printer   skrivare 
public service  allmännyttig, i allmänhetens tjänst 
skinhead   skinnskalle, skinnhuvud 
stroke   slaganfall, hjärnblödning 
T-shirt   t-tröja 
talkshow   pratprogram 
tank   stridsvagn 
timesharelägenhet  andelslägenhet 
tissuevaror   mjukpappersvaror 
trainee   praktikant, elev 
unplugged   akustisk 
van   minibuss 
weekend   veckoslut, helg 
whiplashskada  pisksnärtsskada 
world cup   världscupen 
 
En bra hjälpreda för att undvika engelska lånord i ekonomitexter är Norstedts engelska affärsordbok. 
 
 
Lånord som kan leda till missförstånd 
Ord som dedicerad i betydelsen hängiven; familjär i betydelsen vara bekant med, känna till; karaktär i 
betydelsen roll, rollgestalt; kommunicera (något till någon) i betydelsen tala om något för någon; 
konfirmera i betydelsen bekräfta; kvotera i betydelsen citera; linan i betydelsen löpande bandet; 
spendera i betydelsen tillbringa; kredit (credit) i betydelsen erkännande, har redan en annan 
hävdvunnen betydelse i svenskan. Den engelska betydelsen av orden bör inte användas. 
 
Dedicera betyder att tillägna någon något. 
Ex. Författaren dedicerade boken till sin bästa vän. 
 
Familjär betyder otvungen, förtrolig, informell. 
Ex. De samtalade i en fri och familjär ton. 
 
Karaktär är sammanfattningen av de själsliga egenskaper som kännetecknar en viss person. Det vill 
säga raka motsatsen till roll. 
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Kommunicera betyder att överföra budskap. 
Ex. De kommunicerade muntligt. 
 
Konfirmation är en religiös ceremoni, ett sakrament. Vi konfirmerar oss i kyrkan. 
 
Kvotera betyder fördela, dela i andelar. 
 
Lina betyder långt, relativt smäckert stycke vajer eller tågvirke. 
 
Spendera används huvudsakligen om pengar, särskilt om någon använder mycket pengar. Det ska inte 
användas om tid. 
 
Att få kredit betyder fortfarande att man får lov att köpa och betala sen. Använd inte kredit i betydelsen 
att någon får beröm, visas uppskattning eller får ett erkännande för något. Var försiktig med 
jargongartade modeuttryck överhuvudtaget. 
 
 
Anglicismer i fraser och uttryck 
När man översätter engelska fraser ordagrant kan det uppstå mycket besynnerligt och språkligt 
omtumlande. Slå upp i ett engelsk–svenskt lexikon. 
 
Go berserk kan inte översättas med gå bärsärk. På svenska heter det gå bärsärkagång. 
 
I feel on top of the world kan inte översättas med jag är på toppen av världen. 
Skriv: Jag mår jättebra. 
 
On top of everything else kan inte översättas med på toppen av allting annat. 
Skriv: Ovanpå allting annat, till på köpet, till råga på allt, dessutom. 
I feel comfortable with you kan inte översättas med jag känner mig bekväm med dig. 
Skriv: Jag trivs med dig. 
 
I spend most of my time ... kan skönjas bakom uttryck som jag spenderar min mesta tid ... 
Skriv: Jag tillbringar större delen av min tid ... 
 
Detsamma gäller uttryck som för den mesta tiden. 
Skriv: För det mesta. 
 
It adds to the pleasure kan inte översättas till det adderar till nöjet. 
Skriv: Det gjorde det ännu roligare. 
 
To put one’s foot in one’s mouth är ett engelskt idiom som man ofta ser tokigt översatt till att stoppa 
foten i munnen. I Sverige säger vi trampa i klaveret eller försäga sig.  
 
 
Datatermer 
När det gäller datatermer följer vi Svenska datatermgruppens rekommendationer. Datatermgruppens 
ordlista finns på Internet och uppdateras kontinuerligt. Datatermgruppens webbadress: http://www. 
nada.kth.se/dataterm/. Där hittar du dels en sökordslista, dels själva ordlistan med artiklar och 
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förklaringar till varje ord. Du kan också hitta ordlistan på Tekniska nomenklaturcentralens, TNC, 
webbplats: http://www.tnc.se 
 
Några exempel 
@, at   snabel-a 
bookmark   bokmärke 
cash card   kontantkort 
chat   chatta 
digital cash    digitalpengar, digitala pengar 
e-mail   själva meddelandet: e-brev 
e-mail   adress e-postadress, e-adress 
freeware   gratisprogram 
helpdesk   hjälpcentral eller datorhjälp, datorakut, användarstöd 
interface   gränssnitt 
joystick   styrspak 
laptop computer  bärbar dator 
hacker   hackare 
maila   skicka, sända e-post, e-posta 
mailbox   e-brevlåda 
mailinglist   sändlista 
news group   diskussionsgrupp 
on line   direkt, direktansluten 
on line shopping  näthandel 
password   lösenord 
printer/print   skrivare/skriva ut 
scanner   skanner, bildläsare 
scroll   rulla 
slash /   snedstreck / 
webbmaster   webbmästare, webbansvarig 
webb site, site  webbplats eller ingångssida, startsida, webbsida – beroende på vad som 

menas 
 

Internet skrivs med versal begynnelsebokstav, cd-rom skrivs gement. IT betyder informationsteknik. 
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SATS OCH MENING 
 
Meningsbyggnader 
Normalt ska meningar vara fullständiga, alltså omfatta både subjekt och predikat. Undvik att låta en 
mening utgöras av en lösklippt bisats eller en ofullständig huvudsats. 
 
Skriv inte: Ines Uusmann tyckte att beslutet var riktigt. Vilket Göran Persson inte höll med om. 
Skriv: Ines Uusmann tyckte att beslutet var riktigt, vilket Göran Persson inte höll med om. 
 
Fristående bisatser är ett stilmedel som bör användas sparsamt.  
 
 
Ordföljd 
Bisats ska normalt ha bisatsordföljd. 
 
Skriv inte: Han talade om att i så fall får han problem. 
Här har bisatsen huvudsatsordföljd, vilket den inte ska ha. 
Skriv: Han talade om att han i så fall får problem. 
Skriv inte: Poliserna säger att de ville inte att det skulle uppstå bråk mellan gängen. 
Skriv: Poliserna säger att de inte ville att det skulle uppstå bråk mellan gängen. 
 
 
Subjektsregeln 
Subjektsregeln är en regel om det underförstådda. En sats innefattar ofta i sig en ordgrupp med eget 
tankesubjekt. 
 
Ex. Vansinnig och omgiven av dåliga rådgivare kan jag ej annat än beklaga Erik XIV. 
Läsarens tanke går vanligen till subjektet i den sats där ordgruppen är infogad, det vill säga jag i 
exemplet ovan. 
 
Satssubjektet jag är inte möjligt som tankesubjekt till vansinnig och omgiven. 
 
Skriv inte: Efter att ha tittat igenom tidningen förefaller påståendet helt obegripligt. 
Satssubjektet påståendet är inte möjligt som tankesubjekt till tittat. 
Skriv inte: Tanter och farbröder går med sina hundar till sandlådorna för att där uträtta sina behov. 
Skriv inte: Komna till stationen började regnet. 
Skriv inte: Född i Säffle har hela hans lärargärning utförts i Göteborg. 
Det är inte tanterna och farbröderna som uträttar sina behov, det är inte regnet som har kommit till 
stationen och det är inte lärargärningen som är född i Säffle. 
 
 
Syftning 
Skriv inte: Stationen har fått bättre och utökad reklamtid inför hösten som medarbetarna redan har 
börjat sälja. 
Som ska normalt syfta på ordet närmast före. 
Skriv inte: Pappa Richard hade arbetat fackligt innan sladdbarnet Sven föddes och var kommunist. 
Skriv: Pappa Richard var kommunist och hade arbetat fackligt innan sladdbarnet Sven föddes. 
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KONSTRUKTION 
 
”Starta upp” 
Starta inte upp. Sätt igång, påbörja eller helt enkelt starta. 
Öppna inte upp. Öppna. 
Snabba inte upp. Påskynda eller skynda på. Ankra inte 
heller upp båten. 
 
Vi har en stor mängd ”upp”-uttryck i tidningen. Ta bort dem. 
 
Beställa fram 
Samma sak gäller som för ”upp”-uttrycken. Stryk fram. 
 
 
Småord 
 
Kommer+infinitivmärket 
Infinitivmärket att utelämnas ofta efter kommer. Försök att undvika den typen av konstruktioner i 
möjligaste mån, i synnerhet i brödtext. 
 
Skriv inte: Persson kommer kandidera till statsministerposten. 
Skriv: Persson kommer att kandidera till statsministerposten. 
 
Somliga småord är oftast fullständigt överflödiga. De vanligaste är nu, ju och så. Gallra i nu-, ju- och 
sårabatterna. 
 
Dock torde ... 
Det lilla ordet dock kan med fördel bytas ut mot men, ändå, däremot, beroende på sammanhang. 
 
Torde torde också kunna bytas ut mot exempelvis borde, borde sannolikt, borde lämpligen, 
förmodligen. Variation rekommenderas. 
 
Den bestämda artikeln 
Konstruktion utan bestämd artikel förekommer ofta i rubriker. 
Ex. Moderate riksdagsmannen ... 
Skriv i brödtext: Den moderate riksdagsmannen. 
 
Skrytfenor 
Fullständigt onödiga för- och efterleder bör strykas: 
framprovocera  provocera 
borteliminera  eliminera 
återupprepa  upprepa 
 
Andra skrytord 
frågeställning  fråga 
målsättning   mål 
problematik  problem 
skepticism   skepsis 
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Observera att orden inte är helt synonyma. 
Frågeställning: Formulering av en fråga eller ett problem. 
Mål: Avsett resultat av verksamhet. 
Målsättning: Uppsättning avsedda resultat av verksamhet, ”målpaket”. 
Problematik: Grupp av sammanhängande problem. 
 
Framför allt: Stapla inte skrytfeneord på varandra, det kan låta väldigt byråkratiskt. 
Det är inte så att vi ska utrangera ord ur språket, skapa ett blodfattigt språk. Det är de utpräglade 
skrytorden, som inte tillför något, vi bör vara sparsamma med. 
 
 
Prepositionsfrågor 
Att välja preposition efter verb, substantiv och adjektiv är svårt i svenskan. Ofta finns det fler än en 
preposition att välja mellan. Slå upp i Svensk handordbok eller Norstedts stora svenska ordbok och 
kontrollera om du är osäker. 
 
Observera! En representant för fotbollsklubben. En medlem i idrottsföreningen. En ledamot av 
utrikesnämnden. 
 
 
Prepositionen i 
I försvinner ofta när satsen redan innehåller ett i. 
 
Skriv inte: I det läge mannen befann sig. 
Skriv: I det läge mannen befann sig i. 
Eller skriv om: Läget som mannen befann sig i. 
 
 
Anglicismer 
Skriv inte: Han skalade äpplet för mig. 
Skriv: Han skalade äpplet åt mig. 
Skriv inte: Ulla var i Amerika för två års tid. 
Skriv: Ulla var i Amerika i två år. 
Skriv inte: Statsministerns uttalande är helt rätt för i dag. 
Skriv: Statsministerns uttalande ligger helt rätt i tiden. 
 
 
Tautologier – 
”tårta på tårta” 
 
När orsaken beror på för många skäl 
Skriv inte: Orsaken till hennes avgång berodde på åldersskäl. 
Det får man kalla en tårta med många våningar. 
Skriv: Åldern var orsaken till hennes avgång. 
Eller: Att hon avgick berodde på hennes höga ålder. 
Eller: Hon avgick av åldersskäl. 
Förmågan att kunna 
Skriv inte: Förmågan att kunna skriva är grundläggande för journalister. 
Skriv: Förmåga att skriva är grundläggande för journalister. 
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Eller: Att kunna skriva är grundläggande för journalister. 
 
Vanligtvis brukar 
Skriv inte: Vanligtvis brukar amerikaner äta kalkon på Thanksgiving Day. 
Skriv: Vanligtvis äter amerikaner kalkon på Thanksgiving Day. 
Eller: Amerikaner brukar äta kalkon på Thanksgiving Day. 
 
Men – emellertid 
Skriv inte: Men Brolin lyckades emellertid inte få bollen i mål. 
Skriv: Men Brolin lyckades inte få bollen i mål. 
Eller: Brolin lyckades emellertid inte få bollen i mål. 
 
Jämfört med – än 
Det är onödigt att göra jämförelser två gånger. 
Skriv inte: Är du i bättre form nu jämfört med 1995? 
Skriv: Är du i bättre form nu än 1995? 
 
Tumregel: När adjektivet står i komparativ (bättre, sämre, större, mindre och så vidare), skriv än. 
I andra fall, skriv jämfört med. 
Ex. IFK Göteborg är bra jämfört med Gais. 
 
Bakom fasaden 
Skriv inte: Vi tittade in för att se efter vad som dolde sig bakom den yttre fasaden. 
skriv: Vi tittade in för att se efter vad som dolde sig bakom fasaden. 
Ett hus har bara ett yttre, det vill säga fasaden. 
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TEMPUS 
 
Blanda inte tempus! 
 
Blanda inte oreflekterat tempus i artiklarna, det ger ett förvirrat intryck. Historiskt presens är ett 
stilmedel som bör användas varsamt så att inte onödiga missförstånd uppstår. 
Skriv inte: På 1870-talet avstannade emellertid detta ivriga reformerande till kvinnans förmån. 
Rörelsen glider nu mer och mer in under kvinnornas egen ledning. Ett intensivt nydaningsverk inleddes 
för att höja kvinnans ställning. Outtröttligt följs alla frågor som rörde kvinnorna. 
skriv: På 1870-talet avstannade emellertid detta ivriga reformerande till kvinnans förmån. Rörelsen 
gled mer och mer in under kvinnornas egen ledning. Ett intensivt nydaningsverk inleddes för att höja 
kvinnans ställning. Outtröttligt följdes alla frågor som rörde kvinnorna. 
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BÖJNINGSFRÅGOR 
 
Ord av latinskt ursprung och hur man böjer dem 
 
Tempus 
obest sing   best sing   obest plur   best plur 
akvarium   akvariet   akvarier   akvarierna 
centrum   centrumet   centrum   centrumen 
(centrum) (centra) (centra) 
center   centret   centrer   centrerna 
datum   datumet   datum   datumen 
(datum) (data) (data) 
diarium   diariet   diarier   diarierna 
faktum   faktumet   faktum   faktumen 
(faktum) (fakta) (fakta) 
forum   forumet   forum   forumen 
(forum) (fora) (fora) 
krematorium  krematoriet  krematorier   krematorierna 
kriterium   kriteriet   kriterier   kriterierna 
kvantum   kvantumet   kvantum   kvantumen 
(kvantum) (kvanta) (kvanta) 
medium   mediet   medier   medierna 
(media) (media) 
millennium   millenniet   millennier   millennierna 
pensum   pensumet   pensum   pensumen 
(pensum) (pensa) (pensa) 
plenum   plenumet   plenum   plenumen 
(plenum) (plena) (plena) 
premium   premiet   premier   premierna 
seminarium   seminariet   seminarier   seminarierna 
serum   serumet   serum   serumen 
(serum) (sera) (sera) 
solarium   solariet   solarier   solarierna 
spektrum   spektrumet   spektrum   spektrumen 
(spektrum) (spektra) (spektra) 
spektret   spektrer   spektrerna 
stipendium   stipendiet   stipendier   stipendierna 
meter   metern   meter   meterna 
(metrar) (metrarna) 
minut   minuten   minuter   minuterna 
sekund   sekunden   sekunder   sekunderna 
 
Kom ihåg: Former som ett centra /centrat, ett spektra /spektrat är felaktiga och de retar många läsare. 
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Andra svårböjda ord 
 
obest sing    best sing   obest plur   best plur 
 
ordförande   ordföranden   ordförande   ordförandena 
resande   resanden   resande   resandena 
studerande   studeranden   studerande   studerandena 
meddelande   meddelandet   meddelanden  meddelandena 
förordnande   förordnandet   förordnanden  förordnandena 
påstående   påståendet   påståenden   påståendena 
 
Tumregel: En-ord som slutar på -ande och -ende får ingen ändelse i plural: en ordförande – flera 
ordförande. 
Ett-ord som slutar på -ande och -ende får ändelsen -n i plural: 
ett meddelande, flera meddelanden. 
 
 
Medievärlden 
I sammansättningar använder vi inte den latinska böjningen media-. Vi skriver medie-. Det är samma 
princip som akvarium /akvariefiskar, millennium/millennieskifte, multimedia/multimedieteknik. 
Ex. Medieforskning, medieutvecklingen. 
 
Ord på -eum ska inte ha accent: museum, museet, museer, jubileum, jubileet, jubileer. 
 
 
Meter – metrar 
När vi talar om sträckor, använder vi meter. När vi talar om varje enskild meter, använder många 
formen metrar.  
Ex. Han är snabb på 200 meter, men han tappar tempo de sista metrarna in mot mål. 
Däremot finns det ingenting som heter sekundrar eller minutrar. 
När vi talar om apparater: barometer, termometer böjer vi alltid barometrar, termometrar. Det gäller 
också versmått: hexameter, hexametrar. 
 
När det gäller ords böjning kan man alltid slå upp i SAOL och kontrollera så att det blir rätt. 
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HOPSKRIVNING OCH SÄRSKRIVNING 
 
Grundprincipen i svenska är att sammansättningar skrivs ihop som ett enda ord utan divis 
(bindestreck). När det gäller vissa fasta prepositionsuttryck är det minst sagt krångligt. Det finns helt 
enkelt inga regler, man får lära sig varje enskilt ord eller slå upp i SAOL. 
 
Dessa ord skall skrivas isär: 
i dag 
i fjol 
i fred 
i gång 
i går 
i kraft 
i kväll 
i land 
i morgon 
i stället 
 
Skriv inte isär dessa ord: 
alltför 
ibland 
ihjäl 
ihop 
ihåg 
ingenstans 
isär 
itu 
någonstans 
tillbaka 
tvärtom 
överallt 
 
 
Lever pastejen? 
Släng den! 
Vi skriver aldrig isär vanliga sammansättningar. Vi skriver inte data system, dubbel exponera, reklam 
språk. 
Skriv: datasystem, dubbelexponera, reklamspråk. 
 
Ex. Rök fritt på sjukhuset. 
Ex. Grön sak. 
Ex. Sommar lov. 
Ex. Brun hårig flicka. 
Skriv ihop! 
 
Peta heller inte in en divis (bindestreck) i onödan. 
Ex. Reklam-språk, Tysklands-resa, Internet-abonnenter. 
När nya sammansättningar bildas, i synnerhet sammansättningar av ett svenskt och ett främmande 
ordled, kan det i början vara motiverat med divis. När sammansättningen så småningom blir etablerad 
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tas divisen bort.  
 
 
Långa sammansättningar 
När sammansättningarna blir alltför långa och otympliga, är det bättre att lösa upp dem än att sätta 
divis. 
Ex. Avfallsåtervinningsindustri. 
Skriv: Industri för avfallsåtervinning. 
Ex. Bromsbandspåläggningsmaskin. 
Skriv: Maskin för påläggning av bromsband. 
 
 
Sammansättningar med eller utan s 
Vi har i svenskan sammansättningar med eller utan s i fogen. 
Ex. Bordduk – bordsben, dagbok – dagsmeja, skogvaktare – skogshuggare. 
Gamla böjningsmönster lever kvar i en del ord: gatubelysning, varuprov, byalag, fåglalåt, kyrkoherde, 
botemedel, löneläge, tideräkning. 
Det går inte att sätta upp några regler om fogens form i enkla sammansättningar. Man får antingen lita 
till sitt språköra eller slå upp i SAOL. 
Vid dubbel sammansättning är huvudregeln att fogen markeras med ett s. 
Ex. rödvin – rödvinssås, krogägare – lönnkrogsägare, vindruva – vindruvsklase. 
 
Observera att namnet Svenska Fotbollförbundet inte stämmer med svenska språkregler. Det borde heta 
Svenska Fotbollsförbundet.  
 
Efter förled som slutar på s lägger man inte till något s. 
Detsamma gäller om förleden slutar på vokal. 
Ex. Träflismaskin, stortånagel, nysnöföre. 
 
I sammansättningar med chef-, skriv alltid chefs- utom i ett fall: chefredaktör. 
Strunta i betydelseskillnaden mellan chefläkare/chefsläkare, chefastronom/chefsastronom, det vill säga 
chefen för läkarna och chefens läkare, chefen för astronomerna och chefens astronom. Det är så sällan 
chefens läkare och astronom förekommer att vi i sådana fall kan skriva om till just chefens läkare, 
chefens astronom. 
 
I sammansättningar med tid-, är det nästan uteslutande tidssom gäller. 
Ex. tidsplan.  
 
Vill man ha reda på mer om sammansättningar kan man titta i TT-språket eller Svenska skrivregler. 
Det enklaste är naturligtvis att slå upp orden i Svenska Akademiens ordlista, SAOL. 
 
 
Logotypstavning 
GöteborgsPosten? 
Logotypstavningar av denna sort har vi alla sett. Originellt är det knappast längre. Hur som helst: Inga 
sådana dumheter i Göteborgs-Posten (sic). 
 
Ex. GöteborgsOperan, AssiDomän, larssons teater, bob hund, DaimlerChrysler.  
Skriv: Göteborgsoperan, Assi Domän, Larssons teater, Bob hund, Daimler Chrysler. 
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SKILJETECKEN OCH ANDRA SKRIVTECKEN 
 
Skiljetecknen har som uppgift att underlätta läsförståelsen. Ju tydligare vi skriver, desto lättare blir 
skiljetecknens bördor. 
 
 
Punkt 
Tre punkter markerar oavslutad mening. 
Ex. ”Den som spar ...” 
Observera att det skall vara mellanslag mellan sista ordet och punkterna. 
 
 
Ingen punkt 
Vi har inga punkter efter förkortningar i tabeller: bl a, m m, etc. Kom ihåg att vi i brödtext undviker 
förkortningar.  
Vi har inga punkter mellan tusental: 200 000. 
 
 
Komma 
På GP tillämpar vi tydlighetskommatering, det vill säga man sätter ut komma när tydligheten fordrar 
det. Det som är avgörande är hur nära ett led hör samman med resten av meningen. Om meningen är 
ovanligt lång kan det också vara bra att sätta ut komma och på så sätt underlätta läsförståelsen. 
 
 
Komma sätts ut 
När konjunktioner (och, men, eller etcetera) saknas vid exempelvis uppräkning och liknande. 
Ex. Foppa kom, han såg, han segrade. 
Ex. Mot mig är han snäll, på andra skäller han. 
 
Vid parentetiska inskott. 
Ex. Presidenten, som var försenad, kom småspringande till presskonferensen. 
 
Vid klargörande tillägg. 
Ex. Filmen var mycket lång, nästan fyra timmar. 
 
Mellan led som samordnas med dels– dels. 
Ex. Budgetpropositionen innehöll dels reformer och skattesänkningar, dels nedskärningar och höjda 
egenavgifter. 
 
Mellan led som samordnas med ju – desto och än – än. 
Ex. Ju mer beröm hon fick för sin fantastiska prestation, desto gladare blev hon. 
Ex. Än brast Sahlin ut i tårar, än skar hon tänder av vrede. 
 
Mellan huvudsatser som samordnas i en mening. 
Ex. Man hade gjort allt för att lösa försurningsproblemet, men svavelföroreningarna bara ökade hela 
tiden. 
 
Vid utropsord och andra ord som löst fogats till satsen. 
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Ex. Äsch, det var det dummaste jag har hört. 
Ex. Allt detta nya, vad har det för betydelse i dag? 
 
 
Komma sätts inte ut 
Före bindeord vid sista ledet i en uppräkning. 
Ex. Han dukade fram bröd, smör, ost och sill. 
 
Före bisatser där satsgränsen ändå klart markeras av konjunktioner. 
Ex. Domen kan bidra till att misstroendet mot politiker ökar. 
Ex. Det tog två veckor innan travtränaren återfick minnet. 
Ex. Du som är så rik borde väl vara nöjd. 
 
Däremot kan det vara klokt att sätta komma mellan huvudsats och bisats när bisatsen kommer först. 
Detta tydliggör var gränsen går. 
Ex. Eftersom flyget var försenat, sköts matchen upp två timmar. 
Ex. När regeringen lägger sitt förslag, lär det bli fart på diskussionen. 
 
Efter frågetecken inuti en mening. 
Ex. Hur skulle det se ut om alla gjorde så? frågade damen uppfordrande. 
 
Vid uttryck som: Socialstyrelsen rekommenderar att vi borstar tänderna tre fyra gånger om dagen. 
(Observera att man inte heller sätter ut bindestreck mellan tre och fyra.) 
Man kan naturligtvis också skriva: Socialstyrelsen rekommenderar att vi borstar tänderna tre till fyra 
gånger om dagen. 
 
 
Ett komma betyder så mycket 
Kommatecknet kan vara avgörande för betydelsen. 
För det mesta spelar det ingen större roll om man sätter ut komma eller inte. Man förstår ändå. Men det 
finns fall när komma eller uteblivet komma kan få vådliga följder. 
Ex. En mindre vacker lägenhet. (En inte särskilt vacker lägenhet.) 
En mindre, vacker lägenhet. (En liten och vacker lägenhet.) 
Ex. Hon gick fram mot en av männen som kom in i rummet och visslade. (Han visslade.) 
Hon gick fram mot en av männen som kom in i rummet, och visslade. (Hon visslade.) 
Ex. Politiker, som har bra betalt, ska inte klaga på lönen. 
(Alla politiker har bra betalt.) 
Politiker som har bra betalt ska inte klaga på lönen. (Vissa politiker har bra betalt.) 
 
En bra regel är att inte formulera sig så att meningens betydelse står och faller med ett kommatecken. 
 
 
Använd komma i decimaltal! 
Komma används som decimalkomma. 
Ex. Han klarade 2,50 i höjd. 
I engelskspråkiga länder används punkt i stället för decimalkomma, särskilt i ekonomiska 
sammanhang. Ta inte efter det bruket när du skriver svensk text. 
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Utropstecken 
Utropstecken används som avslutning på önskan, utrop, tillrop, hälsning, tilltal eller liknande. 
 
Ex. Hej! Skynda dig! 
Kom igen nu! 
Käre farfar! 
Välkomna! 
Usch! 
 
Utropstecken används inte för att markera att nyheten är sensationell. Det ska framgå utan 
utropstecken.  
 
 
Frågetecken 
Frågetecken sätts ut som avslutning på direkta frågor. 
Ex. Är det inte nog med nedskärningar nu? 
 
Frågetecken kan också sättas ut inuti en mening. 
Ex. När slipper vi karensdagarna? undrade Ann-Charlotte. 
 
 
Semikolon 
Man behöver aldrig använda semikolon för att det ska bli rätt, bara när man vill att det ska bli bättre. 
Semikolon används på två sätt: 
När man tycker punkt är för starkt och komma för svagt mellan satser (mestadels huvudsatser) som har 
nära samband med varandra. Det är ofta en ren smaksak vilket man väljer. 
Ex. Pernilla Wiberg har varit mycket nöjd på senare tid; hon vaknar varje morgon med ett leende på 
läpparna. 
 
Vid uppräkningar för att avskilja grupper från varandra. 
Ex. Statsöverhuvuden från hela världen var samlade: drottning Elizabeth och prinsessan Anne från 
England; kung Harald och drottning Sonja från Norge; president Clinton med hustrun Hillary från 
USA; kung Carl XVI Gustaf och drottning Silvia från Sverige. 
 
Semikolon följs av liten bokstav. 
 
 
Kolon 
Kolon sätts efter anföringsfras vid citat, replik, tanke eller liknande. Här ska det vara stor bokstav efter 
kolon. 
Ex. Carl Bildt sa: ”Det här var det värsta budgetförslag jag har sett.” 
Ex. På anslaget stod det: ”Stoppa miljöförstöringen!” 
Ex. Jag hann bara tänka: Nu brakar det löst. 
 
Före uppräkningar, exempel, förklaringar. Här ska det normalt vara liten bokstav, utom vid egennamn. 
Ex. Då gick det upp för mig: det hade börjat snöa. 
Ex. I naturreservatet växer träd av alla de slag: björk, bok, lind, al, ask och lönn. 
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Mellan kronor och ören. 
Ex. Fläsket kostar 48:50 kilot. 
 
Kolon sätts aldrig ut före anföringssatser med pratminus. 
Skriv inte: Persson får alltså godkänt, särskilt som varken 
Carina eller Anita räknade med några pengar när de kom till Sundsvall: 
– Nej, jag trodde inte han skulle bli så konkret, förklarar Carina. 
Att överskottet i statens budget skall gå till den offentliga sektorn tycker båda är självklart. Behoven är 
ju så stora:  
– Ta starroperationerna. Där växer köerna bara för att det inte finns pengar så det räcker, argumenterar 
Carina. 
 
Ta bort kolontecknet och sätt punkt. 
 
 
Divis (bindestreck) 
Divis används vid sammansättningar med siffror. 
Ex. 100-årsdagen. 
 
Vid sammansättningar med förkortningar. 
Ex. Fotbolls-VM, SAS-koncernen. 
 
I dubbelnamn. 
Ex. Anna-Karin, Sven-Olof. 
Vi använder alltså inte tankstreck/ pratminus i fallen ovan. 
 
Sammansättningar med flerordigt uttryck som förled, där det inte går att skriva sammansättningen i ett 
ord. 
Ex. Astrid Lindgren-priset. 
Ex. Galna ko-sjukan. 
För att markera utelämnat sammansättningsled. 
Ex. Kultur- och fritidsnämnden. 
Ex. Barn- och ungdomsmottagningen. 
 
 
Tankstreck / pratminus 
Som anföringstecken före replik används tankstreck / pratminus och inte bindestreck. (Det är i och för 
sig inget nytt, problemet vi har är att hitta detta i de olika system vi arbetar med på tidningen. 
Observera att med tankstreck / pratminus menas det näst längsta strecket på våra apparater, tecknet 
emellan divis och långt streck.) 
Ex. – Vi kommer säkert att lösa problemet, sa statsrådet bestämt. 
 
Omger inskott om man av någon anledning inte vill använda kommatecken. 
Ex. Kungen och drottningen anlände tidigt – omgivna av hela hovstaben – till de lysande festligheterna. 
(Var sparsam med tankstreck i sådana fall.) 
 
Anger paus före något oväntat. 
Ex. Jag hoppade över sprickan i glaciären – och klarade det. 
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Mellan siffror och ortnamn som anger period, omfång, sträcka etcetera. 
Ex. På tåget Oslo – Göteborg. 
Ex. Öppet kl 9–17. 
 
När ett längre stycke text utelämnats sätter man tre pratminus i rad. Jämför med tre punkter ovan. 
Ex. ”Ut, ut, du korta ljus! En skugga blott, som går och går, är livet; – – – Det är en saga berättad av en 
dåre; låter stort, betyder intet.” 
 
 
Citattecken 
Citattecken används: 
Runt citat ur böcker, utredningar, lagtexter och liknande. Vi använder aldrig pratminus vid citat ur 
skrifter.  
 
Runt tillfälligt använda främmande ord. 
Ex. Den amerikanska södern är full av ”red necks”.  
 
När man vill vara ironisk. 
Ex. Marjasin hade ”bara” dubbelfakturerat vid ett trettiotal tillfällen.  
 
Vid citat när inte pratminus används. 
 
På GP använder vi inte citattecken vid titlar på böcker, filmer, pjäser, musikstycken, fartygsnamn 
etcetera. Om tydligheten kräver det, kan man kursivera titeln 
första gången den förekommer i texten.  
 
 
Apostrof 
Apostrof ska inte förväxlas med accenttecken. 
Apostrof används: 
Vid citat i citatet som enkelt citattecken. 
Ex. Schyman påpekade: ”Regeringen borde inte använda ordet reform i betydelsen ’nedskärningar’.” 
 
Vid sammandragningar av främmande ord och namn.  
Ex. Chargé d’affaires, trompe l’oeil. 
 
Vid sammandragningar av ord i talspråk. 
Ex. Slå’n på käften. 
 
Vid gängse kortformer används inte apostrof. 
Ex. Dan, stan, sån, nån, sen, la, sa. 
 
Använd inte apostrof vid genitiv som engelsmännen gör. 
Fel: Ronny’s bilverkstad. 
 
 
Andra tecken 
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Procenttecken och krontecken skrivs ut i brödtext: procent, kronor. 
I tabeller och liknande går det bra att använda % och :–. 
Mellan siffror och procenttecken ska det vara mellanrum. 
Se vidare Svenska språknämndens skrivregler, kapitlet Skiljetecken och andra skrivtecken. 
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SIFFOR OCH TAL 
 
Tal skrivs med bokstäver upp till och med tolv. 
Dock: Om du eftersträvar enhetlighet, välj antingen siffror eller bokstäver (helst siffror). 
Ex. Bland de resande fanns 20 norrmän, 13 danskar och 2 svenskar. 
I artiklar om ekonomi är det naturligt att använda siffror även för lägre tal. 
 
Stora tal grupperas i grupper om tre bakifrån utan punkter. 
Ex. Vi har 600 000 läsare. 
 
Årtal skrivs ihop utan mellanslag. 
Ex. 1958, 1066, 2000. 
Skriv 300 –600 om det är det du menar, inte 3–600. 
 
Det heter tusentals och i tusental; sammanblandningen i tusentals är fel. 
Vi skriver inte isär sammansatta ord för stora tal.  
Skriv: etthundra, ettusen, hundratusen, femhundratusen. 
 
Vi skriver ett 10-tal, ett 20-tal och så vidare. 
Konstruktionen kan bara användas om jämna tiotal. 
Skriv inte: ett 15-tal. 
skriv: omkring 15. 
 
Vid decimaltal används komma: 1,95 meter. Alltså inte punkt. 
Vid priser används kolon: Kolan kostade 1:50. 
Vid klockslag används punkt: 18.30. 
Observera: Klockan 15–16. 
Men: Mellan klockan 15 och 16. 
Fel: Mellan klockan 15–16. 
Observera: Från klockan 15 till 16. 
Fel: Från klockan 15 och 16. 
 
Ordningstal skrivs med siffror följda av kolon och ordningstalets sista bokstav. 
Ex. 1:a, 1:e, 2:a, 2:e, 3:e, 15:e och så vidare. Naturligtvis kan det finnas tillfällen då det är bäst att 
skriva ordningstal med bokstäver: första, andra, tredje och så vidare upp till 13:e. 
 
Datum i fotnoter eller liknande skriver vi med snedstreck mellan dag och månad. 
Ex. Tidigare artiklar i serien var införda 1/4, 5/4, 10/4. 
Datum och regentnummer skrivs med enbart siffror. 
Ex. Den 15 juli, Carl XVI Gustaf. 
 
 
Obs! 
Skilj på procent och procentenheter. 
Om ett parti går från 5 till 10 procent i opinionsmätningarna ökar det med 100 procent eller 5 
procentenheter. 
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HELGDAGAR 
 
Gemena 
påsk, skärtorsdagen, långfredagen, påskafton, påskdagen, annandag påsk, valborg, valborgsmässoafton, 
pingst, pingstdagen, annandag pingst, midsommar, midsommarafton, midsommardagen, allhelgona, 
allhelgonadagen (alltid den 1 november), alla helgons dag (alltid en helgdag), advent, lucia, jul, 
julafton, juldagen, annandag jul, nyår, nyårsafton, nyårsdagen, tretton(de)dagsafton, tretton(de)- dag 
jul, tretton(de)dagen (men trettonhelgen), bönsöndagen, kyndelsmässodagen, trefaldighetsdagen, 
fastan.  
 
Versala 
Jungfru Marie bebådelsedag, Kristi himmelsfärdsdag, Gustav Adolfs-dagen, Nobeldagen.  
 
 
1 maj 
skrivs första maj eller 1 maj.  
Vi skriver förstamajtalare, förstamajtåg. 
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VERSALT OCH GEMENT 
 
Vet du inte om ett ord ska ha versal eller gemen begynnelsebokstav och inte hinner ta reda på vilket, 
skriv gement. Se framför allt till att du är konsekvent i artikeln och på sidan.  
Gör du ettapuffen eller puff till delningarna, titta efter hur det är skrivet i artikeln. 
 
 
Namn 
Grundregeln är att namn skrivs med versal begynnelsebokstav.  
Ex. Bibeln, Centralen, Göteborg, Nilen, Stadsteatern. 
 
 
Företag 
Vi skriver namn på företag, föreningar, organisationer, klubbar, tidningar och tidskrifter enligt deras 
egen praxis (det vill säga med eller utan versal begynnelsebokstav i andra ordet) såvida vi känner till 
den. I annat fall skrivs bara första ordet och ord som är egennamn versalt. Vi accepterar inte 
logotypstavningar som GöteborgsOperan, larssons teater, bob hund. 
Ex. Arbetarnas bildningsförbund, Asea Brown Boveri, Musikaliska akademien, Rädda Barnen, Röda 
korset, Sveriges Radio, Vin & Sprit. 
 
 
Föreningar 
I namn som inleds med Föreningen, Kungliga, Stiftelsen, Sällskapet, skrivs också det följande ordet 
med versal begynnelsebokstav. 
Ex. Kungliga Vetenskapsakademien. 
 
 
Skolor 
Högre skolor som det finns flera av skrivs med versal begynnelsebokstav om en bestämd skola avses, 
med gemen om man syftar på utbildningen. 
Ex. Jag ska gå på Journalisthögskolan i Göteborg. 
Ex. Jag ska börja på journalisthögskolan. 
 
 
Sammansättningar 
Sammansatta ord som börjar med ett namn skrivs oftast i ett ord med versal begynnelsebokstav. 
Ex. Göteborgsflicka, Tysklandsresa, Mozartoperor, Nobelpriset. 
 
Även sammansättningar där namnet står som sista led skrivs i ett ord med versal begynnelsebokstav. 
Ex. Västsverige, Storstockholm, Nordeuropa. 
 
Sammansättningar med efterleden -bo där förleden är ett ortnamn skrivs versalt. 
Ex. Alingsåsbo, Malmöbo.  
Avledningar av typen alingsåsare, göteborgare, lundensare skrivs gement. 
 
Är namnet ett allmänt vedertaget begrepp skrivs det med gemen begynnelsebokstav. 
Ex. falukorv, kosterbåt, luciatåg, vichyvatten.  
 
Egennamn som används som vanliga substantiv skrivs med gemen begynnelsebokstav. 
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Ex. diesel, quisling, röntgen.  
 
Egennamn som används som måttbeteckningar skrivs med gemen begynnelsebokstav.  
Ex. ampere, hertz, watt. 
Undantag: Celsius och Fahrenheit. 
 
Religiösa benämningar av namnkaraktär skrivs med versal begynnelsebokstav. 
Ex. Gud, Herren, Frälsaren, Satan, Allah, Krishna.  
 
Titlar skrivs med gemen begynnelsebokstav. 
Ex. direktör Gyllenhammar, lord Nelson, prins Philip, statsministern, riksåklagaren (observera att 
förkortningen skrivs versalt RÅ). 
 
 
Arter och sorter 
Djur- och växtbeteckningar är inte egennamn och skrivs följaktligen med liten bokstav. 
Ex. bintje, gädda, hund, lejon, ros, tulpan. 
Även om artbeteckningarna är sammansatta med egennamn eller härrör från ett egennamn skrivs de 
med liten bokstav.  
Ex. karljohanssvamp, gotlandsruss, johannesört, linnea, labrador. 
 
Flerordiga beteckningar får ibland versaler. 
Ex. Adam och Eva, Jungfru Marie sänghalm, King Edward. 
 
I latinska beteckningar för växter och djur skrivs släktnamnet med stor bokstav och artnamnet med 
liten. 
Ex. Anemone hepatica, Tussilago farfara, Rattus rattus, Pica pica. 
 
Beteckningar för vinsorter skrivs gement. 
Ex. En fin bordeaux, bourgogne. 
 
Enskilda vinmärken skrivs med stor bokstav.  
Ex. En flaska Chateau Margaux. 
 
Sjukdomar skrivs gement, även de latinska benämningarna. 
Ex. cancer, mässlingen, tuberkulos, vattkoppor. 
 
När sjukdomar fått namn efter personer skrivs egennamnet med stor bokstav. 
Ex. Downs syndrom, Parkinsons sjukdom. 
 
Veckodagar och månader skrivs gement. 
Ex. söndag, måndag, juni, juli. 
 
 
Utländska titlar 
Utländska titlar på böcker, filmer, skivor och liknande skriver vi så som man skriver i löpande text på 
det aktuella språket. 
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Engelska titlar 
Vi skriver substantiv, adjektiv och verb med liten bokstav. Namn och ortnamn skriver vi naturligtvis 
med stor bokstav. Det gäller också namn på popgrupper och liknande (Rolling Stones, Jefferson 
Airplane etcetera). Observera att nationalitetsadjektiv (English, Swedish), höga ämbeten (the Queen, 
the Pope), religionsbeteckningar (Christian, Buddhist), månader och veckodagar skrivs med stor 
bokstav i löpande text i engelskan, alltså också i titlar. 
Ex. A hard day’s night, An Englishman in New York, Grosse Point blank, Dancing Queen, Gloomy 
Sunday, Summer in the city, All along the watchtower, Much ado about nothing. 
 
 
Tyska titlar 
Substantiven får stor bokstav enligt gängse regler för tyskan.  
Ex. Die Welt als Wille und Vorstellung, Eine kleine Nachtmusik, Die Kunst der Fuge, Die Leiden des 
jungen Werthers. 
 
 
Franska titlar 
Vi skriver som i fransk löpande text. Nationalitetsadjektiv skrivs versalt (Suédois, Belge) om det gäller 
person, en svensk, en belgare. Större helger skrivs med stor bokstav (Noël, Pâques). 
Ex. L’école des femmes, A la recherche du temps perdu, Pour un arbre de Noël. 
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FÖRKORTNINGAR 
 
Undvik att använda förkortningar så mycket som möjligt. Om förkortningen inte är allmänt känd, skriv 
ut hela namnet första gången det nämns i artikeln. 
Ex. Arbetsmarknadsstyrelsen, Ams, förutspår sjunkande arbetslöshetssiffor. 
 
I tabeller, faktarutor och liknande kan förkortningar behövas, men i brödtext bör även vanliga 
förkortningar av typen bl a, m fl, m m, osv, t ex skrivas ut. Kilometer per timme kan förkortas km/tim. 
Skriv inte: Led av talmanskonferensen. 
Skriv: Ledamot av talmanskonferensen. 
 
Vissa förkortningar blir med tiden självständiga ord och skrivs då enbart med gemena bokstäver. 
Ex. aids, alu, behå, hiv, laser, prao.  
 
Flera förkortningar som uttalas bokstav för bokstav, men inte är egennamn, används som självständiga 
ord och skrivs med små bokstäver. 
Ex. cd, cd-rom, mc, pc, tv, va (som i vatten och avlopp), vd, wc, vvs. 
 
Nya initialförkortningar kan ställas i ”versalkarantän” i väntan på att de antingen ska försvinna eller bli 
så vanliga att de skrivs med gemener. 
Ex. IT (informationsteknik). 
 
Uttalas initialförkortningen som ett ord, skriv som ett vanligt egennamn: versal begynnelsebokstav och 
resten gemener. 
Ex. Ams, Graab, Ica, Ikea, Jas, Nato, Saco, Unicef.  
 
Uttalas förkortningen bokstav för bokstav, skriv versaler. 
Ex. EMU, GLAB, JO, SHSTF, SKF, TCO. 
 
Förkortningar som brukar uttalas på båda sätten skrivs med versaler. 
Ex. SAS,OSSE. 
 
Riksdagspartiernas beteckningar skrivs med små bokstäver. 
Ex. c, fp, kd, m, mp, s, v. 
 
Var mycket sparsam med förkortningar på nya, oetablerade partier. Partinamnet bör skrivas med versal 
begynnelsebokstav för tydlighetens skull. 
Ex. Det nya partiet, Nya Sotenäspartiet. 
 
Ungdomsförbunden följer tumregeln om uttalbarhet: 
Cuf, Luf, Muf, men SSU, KDU. 
 
Nordiska partier skrivs med gemen begynnelsebokstav. 
Ex. venstre, socialistisk folkeparti etcetera. 
Av hävd skriver vi labour och tory gement. 
 
På GP brukar vi skriva partinamnet med versal begynnelsebokstav när det är oöversatt och gement om 
och när vi försvenskar det: Christlich-Demokratische Union men kristdemokraterna. 
Förkortningarna skrivs versalt: CDU. 
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ORDBÖCKER, LEXICON OCH UPPSLAGSVERK 
 
Ordböcker 
Svenska Akademiens ordlista, SAOL. Behandlar huvudsakligen ords stavning och böjning, i viss mån 
också betydelse, uttal och bruklighet. När stavningsvarianter förekommer är det den som står först som 
rekommenderas i första hand. 
 
Norstedts stora svenska ordbok. Innehåller 100 000 ord och fraser. Behandlar huvudsakligen ords uttal 
och böjning. Den tar även upp synonymer, ger syntaktiska exempel och exempel på idiom. 
 
Nationalencyklopedins ordbok. Den nyaste bland de stora ordböckerna. Den påminner mycket om 
Norstedts stora svenska ordbok men är något mera omfattande och har definitioner av så gott som alla 
ord. Den har fler synonymer och tar dessutom upp etymologier. Man kan också få reda på vilket år 
ordet första gången påträffats i svensk text.  
 
Bonniers svenska ordbok. Mera kortfattad än Norstedts stora svenska ordbok. 
 
Svensk handordbok, konstruktioner och fraseologi. Den visar uppslagsordens syntaktiska möjligheter 
genom typiska exempelfraser, men saknar uppgifter om uttal och böjning. Rätt bok om man vill ha reda 
på vilken preposition man ska använda. Dessutom tar den upp vissa ordspråk, kända litterära citat och 
klichéartade uttryck. Handordboken är ett bra komplement till SAOL. Tyvärr har den inte omarbetats 
på 30 år. 
 
Målande uttryck, en liten bok med svenska idiom. Innehåller 3 500 av de vanligaste svenska idiomen 
och förklarar enkelt och koncist vad de betyder. 
 
100 000 främmande ord och namn m m i det svenska språket, tillika med deras härledning och uttal, C 
M Ekbohrn. 
Titeln säger det mesta om innehållet. Den är något ålderdomlig men mycket fyllig.  
 
Våra vanligaste främmande ord, Östergren, Dahlstedt. 
Modernare än Ekbohrn, men inte alls så innehållsrik. 
 
 
Synonymordböcker 
Ord för ord. Innehåller uppgifter om stilvärde. 
Strömbergs stora synonymordbok. Saknar uppgifter om stilvärde. De vanligaste synonymerna står först, 
främmande ord, ålderdomliga ord, slang och fackuttryck mot slutet. 
 
 
Ordens ursprung 
Svens etymologisk ordbok, Hellquist. Behandlar ords härledning.  
En klassiker på sitt område. 
 
Våra ord,Wessén. Mera kortfattad än Svensk etymologisk ordbok. 
 
Bra Böckers lexikon och Nationalencyklopedin. Nackdelen med de nyare uppslagsverken är 
notisformatet på artiklarna.  
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Svensk uppslagsbok. Ett komplement till de nyare verken. Många långa artiklar som säger mycket om 
det som existerade före 1956. 
 
 
Grammatikor och regelsamlingar 
Riktig svenska, Erik Wellander 
Svensk språklära, Natanael Beckman 
Modern svenska, Åke Åkermalm 
Svenska skrivregler utgivna av Svenska språknämnden 
 
 
Andra bra uppslagsböcker 
Vem är det, Who’s who, Statskalendern. Utmärkta böcker när man vill ha reda på hur känt folk stavar 
sina namn. 
 
Bra Böckers Film- och TV-lexikon, Bonniers Rocklexikon, Sohlmans musiklexikon, 
Litteraturhandboken. 
 
 
Först och sist 
Bibeln är inte bara en religiös, utan också en språklig urkund. De svenska talesätt, fraser, bildliga 
uttryck med mera som har sitt ursprung i Bibeln är många. Inga andra verk har haft så stor betydelse för 
svenska språket som just bibelöversättningarna, i synnerhet Gustav Vasas Bibel från 1541. Man kan 
läsa Bibeln av många skäl, också för att skaffa sig språklig allmänbildning och undvika många 
fallgropar.  
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WEBBADRESSER OCH TELEFONNUMMER 
Svenska språknämnden: http: //www.spraknamnden.se 
Telefon: 08-442 42 10 
 
Tekniska nomenklaturcentralen (TNC): http: //www.tnc.se 
Telefon: 08-735 85 25 
 
Svenska datatermgruppen: 
http: //www.nada.kth.se/dataterm/ 
 
Datatermgruppen ger inte telefonservice utan hänvisar till 
Svenska språknämnden och TNC. 
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NAMNSTAVNING 
 
Kontrollera stavningen 
Ett stort problem är mängden felstavade namn i tidningen. 
Några korta råd: 
När det gäller kända personer: Skriv aldrig ett namn ”på en höft” . Ta reda på hur personen ifråga 
stavar i Vem är det, Statskalendern och Who’s who, som behandlar de flesta kända personer i staten 
och politiken, plus många andra.  
Bonniers Rocklexikon, Bra Böckers Film- och TV-lexikon, Sohlmans musiklexikon och 
Litteraturhandboken är bra komplement. 
 
När du är klar med artikeln, gå igenom namnen särskilt och se till att du har stavat konsekvent och rätt. 
 
Försök skaffa rutiner som underlättar för dig att få namnen rätt stavade. Skriv ned namnen vid 
intervjuer och kontrollera när du skrivit artikeln att det stämmer. 
 
Ett tips: Utnyttja byt-söksystemet i datorn. Ersätt namnet under skrivandet med exempelvis !!!. När 
artikeln är klar, slå upp namnet, kontrollera stavningen och byt !!! mot namnet.  
 
 
Ett råd till redigerare 
Innan du skriver namn i bildtexter, billboards och rubriker, titta efter i artikeln hur de ska stavas. Tänk 
inte: Ah, det kollar jag sen. Verkar stavningen besynnerlig, slå upp eller ring skribenten och fråga.  
 
Gör du ettapuffen eller puff till delningarna se till att stavningen stämmer med artikeln. 
 
 
Kungligheter och adel 
Svenska kungligheter stavar aldrig sina dubbelnamn med divis (bindestreck). 
Ex. Kung Carl XVI Gustaf 
Drottning Silvia 
Kronprinsessan Victoria 
Prins Carl Philip 
Prinsessan Madeleine 
 
Historiska svenska kungligheter får sitt namn ändrat till traditionell svensk stavning, oavsett hur de 
själva har stavat. 
Ex. Gustav Vasa, Gustav II Adolf, Kristina, Karl XIV Johan. 
 
Från och med Oscar II får de behålla sin egen stavning. 
Ex. Gustaf V, Gustaf VI Adolf, Carl XVI Gustaf. 
 
Historiska utländska kungligheter stavas enligt hävdvunnet svenskt bruk. 
Ex. Elizabeth I blir Elisabet I, Charles II blir Karl II, Fernando II blir Ferdinand II, George VI blir 
Georg VI, James I blir Jakob I, Louis XVI blir Ludvig XVI. 
 
Namnet på våra dagars utländska kungligheter skriver vi som de själva gör. 
Ex. Drottning Elizabeth II, drottning Margrethe II, Juan Carlos I. af, de, von i adliga namn skrivs 
gement även när namnet inleder meningen. 
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Observera att den svenska släkten De Geer stavar så, alltså med stor bokstav i De. 
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BAKOM SKRANKET 
 
De allmänna domstolarna: tingsrätt, hovrätt, Högsta domstolen. 
De avgör tvistemål och brottmål. 
De allmänna förvaltningsdomstolarna: länsrätt, kammarrätt, 
Regeringsrätten. 
De prövar främst skattemål och mål med anknytning till sociallagstiftningen. 
 
 
Gripa, anhålla, häkta 
Polisen griper, åklagare anhåller, domstol häktar på åklagarens begäran den som gripits av polisen och 
anhållits av åklagaren. 
Observera! Om någon har tillbringat natten på häktet innebär inte det att vederbörande är häktad. 
Häktning är en formell procedur, se ovan. 
 
 
Gripa, omhänderta 
Polisen griper personer som är misstänkta för brott men omhändertar andra medborgare (till exempel 
berusade). 
Man grips alltså inte för fylleri eller med stöd av lagen om vård av unga, till exempel. 
 
 
Misstänkt, åtalad 
Misstänkt är en person innan dom har fallit. Åtalad är personen när åklagaren har gått till domstol och 
väckt åtal mot den misstänkte. 
Hur löser vi nu detta? Undvik begrepp som tilltalad och misstänkt när åtal är väckt. Skriv helt enkelt 
”den åtalade”.  
Använd inte presens i rubriker när en person redan är åtalad: 20-åring åtalas för. 
Bakom skranket skriv: 20-åring åtalad för. 
Dömd är personen när domstolen sagt sitt och lämnat ärendet ifrån sig. Domen blir inte slutlig – vinner 
laga kraft – förrän tiden för överklagande gått ut. Detta sker efter tre veckor. 
I tviste- och brottmål blir den åtalade alltid dömd, såvida åtalet inte avskrivs. Den åtalade blir antingen 
fälld eller friad. Dömd är alltså inte detsamma som fälld. Men observera att en fällande dom inte alltid 
betyder att personen är fälld enligt åtalet! Brottsrubriceringen kan vara en annan enligt domstolen. 
 
 
Domskäl 
Den motivering rätten anför för sitt domslut. 
 
 
Dom, utslag, beslut 
Dom faller i tviste- och brottmål. I tvistemål är det vanligt att ärendena inte går så långt som till dom 
utan avslutas genom en förlikning vid förberedande förhandling. 
Utslag fälls i skattemål, hyresmål, utsökningsmål med mera. 
Skattedom och hyresdom går bra att skriva i rubriker, annars undrar kanske läsarna om det är något 
slags eksem. 
Utsökning handhas av kronofogdemyndigheten. Rör utmätning, avhysning och liknande. 
Beslut fattas av domstolen i processuella frågor. 
Processuell: I detta sammanhang den rättsliga proceduren, exempelvis om ett mål läggs ned. 
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Fängelse, fånge 
Vi skriver fängelse, undvik kriminalvårdsanstalt. Däremot talar man om öppen och sluten anstalt. 
Vi skriver fånge, undvik intagen. 
Begreppet intern avskaffades med interneringslagen 1979. 
Behöver man variera sig kan man använda sig av begreppet intagen men helst inte intern. 
 
 
Neka, förneka, bestrida 
Blanda inte ihop neka och förneka. Han nekar till brottet. 
Men: Han förnekar att han har begått brottet. 
Förneka är motsatsord till erkänna och används av jurister om själva brottsanklagelsen. Övriga 
omständigheter medges eller bestrides. Använd ordet erkänna när det handlar 
om att erkänna sin skuld. 
Ex. Under utredningen har mannen erkänt en lång rad brott. 
 
 
Avvisning, utvisning 
Avvisning och utvisning: Gäller personer som saknar tillstånd att vara i landet och aldrig har haft 
tillstånd. 
Avvisning/utvisning kan ske med omedelbar verkställighet, så kallad direktavvisning. 
Polisen kan bara fatta beslut om avvisning/utvisning av personer som inte söker asyl. Om personen 
söker asyl går ärendet till Invandrarverket. Invandrarverket använder båda termerna om vartannat utan 
att göra någon distinktion när det gäller asylärenden. 
Utvisning: Gäller personer som har tillstånd att vara i landet men som till exempel har begått något 
brott. Personer kan också utvisas om deras tillstånd att vistas i Sverige har gått ut. Tillståndet kan 
återkallas. Tre instanser kan fatta beslut om utvisning: Invandrarverket, domstol och regeringen.  
Här används enbart termen utvisning. 
 
Förpassa och förvisa: Termer som vi inte längre använder i detta sammanhang. 
 
Utlämning: Gäller person som har begått brott i sitt hemland och som begärs utlämnad av 
myndigheterna i hemlandet. 
Utlämningsärendena prövas av regeringen efter hörande av Högsta domstolen. Person får ej utlämnas 
om han/hon riskerar dödsstraff i hemlandet. 
 
 
Borgenär, borgensman, gäldenär 
Borgenär: Den som har lånat ut och således har en fordran på gäldenären. 
Borgensman: Den som har gått i borgen för en annan persons lån. Det är alltså borgensmannen som har 
lovat att betala borgenären om inte gäldenären själv kan göra det.  
Gäldenär: Den person som står i skuld till en annan person, borgenären. 
 
 
Ansvar, ställas till ansvar 
Rätten bedömer i brottmål om en åtalad kan ställas till ansvar för de påstådda gärningarna eller ej.  
 
Undvik uttrycket ta på sig ansvaret för vid attentat, bombdåd eller liknande. 
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Böter och vite 
Böter är en påföljd för begångna brott eller förseelser. Dagsböter utdöms individuellt i ett visst antal 
och en viss storlek. Antalet visar hur allvarligt rätten ser på brottet, storleken 
avgörs av den dömdes inkomst. Penningböter sätts däremot till ett fast belopp, lika för alla. 
 
Vite ska inte förväxlas med böter. En rad myndigheter kan använda vite som ekonomiskt 
påtryckningsmedel. Det förekommer ibland också vitesklausuler i civilrättsliga kontrakt. 
Skillnaden mot böter är att ett vite alltid kombineras med ett förbud eller ett föreläggande och rymmer 
en möjlighet att slippa betala. Den som uppfyller sina åligganden innan tidsfristen har löpt ut krävs 
aldrig på pengar. 
Om byggnadsnämnden vid ett vite om 50 000 kronor kräver att AB Firma river sitt svartbygge senast 1 
januari kan man inte skriva ”AB Firma får böta för svartbygget”.  
 
Möjligen kan man skriva ”AB Firma hotas av böter om svartbygget inte rivs” men bäst är kanske om 
man kan använda det juridiskt korrekta uttrycket – vite – och samtidigt förklara för läsaren vad det 
betyder. ”AB Firma måste riva svartbygget. Annars kräver byggnadsnämnden 50 000 kronor i vite.  
 
Genom att koppla rivningskravet till ett hot om straffavgift trappar politikerna upp striden med ... o s v” 
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TILL SJÖSS 
 
Eftersom vi arbetar på en tidning i en saltstänkt sjöfartsstad vore det bra om vi kunde se något så när 
sjöspråkligt initierade ut, även om vi inte alla är experter.  
 
Exempel på landkrabbejournalistik: ”Kaptenen kämpade för att vända upp kölen.” 
Kölen är alltså båtens botten. Den delen av skrovet som är under vattnet är underredet på vilket kölen 
ofta är fäst.  
 
Havet utanför västkusten delas upp i Skagerrak och Kattegatt. 
Gränsen går från danska Skagen till Pater Noster, gamla fyren väst om Marstrand (men Sjöfartsverkets 
trafikområde  Skagerrak sträcker sig ner till Nordre älv). 
 
 
Öar och skär 
Öar är i allmänhet stora och ofta bebodda. Holmar är mindre och ibland bebodda. Skär är ännu mindre 
och bara undantagsvis bebodda – de allra minsta sticker bara något över vattenytan och kan sköljas 
över vid storm. 
 
Grynnor eller böar, som de kallas i Bohuslän, är mindre grund och stenar som ligger ett stycke under 
vattenytan. 
 
Bränningar ligger alldeles vid ytan så att sjön bryter över dem. 
Utanför/innanför öar talar om riktning i förhållande till kusten, inte i förhållande till ön. Buskär ligger 
alltså inte utanför Vinga utan innanför. Det enda som finns utanför Vinga är Jylland. 
 
Inloppet till Göteborg går via en rad fjordar. Kontrollera alltid på sjökortet var det du skriver om har 
hänt. Det är skillnad på Hakefjorden och Rivöfjorden.  
 
Fjärdar finns bara på östkusten. 
 
 
Vindar och strömmar 
Vindens riktning anges efter varifrån den kommer, till exempel nordan. 
 
Strömmens riktning anges efter vart den är på väg, till exempel den i allmänhet nordgående Jutska 
strömmen längs bohuskusten. 
 
Vindens hastighet (styrka) anges i meter per sekund. I många länder anges den i knop, ibland efter 
kilometer i timmen, miles per hour och ibland efter amiral Beauforts skala. Se vindtabellen på sidan 82. 
Vi bör i tidningen hålla oss till meter per sekund eller sekundmeter och översätta när källorna talar om 
annat. 
 
Observera: Sekundmeter används inte i fackmässiga sammanhang, men i tidningen går det bra. 
 
Strömmens hastighet (styrka) anges i knop också hos oss. 
 
Våghöjden anges i förhållande till stilla vatten. Om det är tio meter från vågdal till vågtopp är 
våghöjden fem meter. Den våghöjd som rapporteras av SMHI kallas signifikant våghöjd, det vill säga 
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medelvåghöjden när ytterlighetsvärdena sållats bort. Den mäts numera med ekolod eller med hjälp av 
satellit. 
 
Avstånd på havet anges i distansminuter (M), 1 852 meter, och kallas ofta sjömil efter engelskans 
nautical miles som är längre än vanliga landmiles. 
 
I äldre texter bör man se upp och ha klart för sig vad man läser – sjömil kan handla om gamla svenska 
sjömil som är 7 420 meter. 
 
Hastighet på havet anges i knop. 
 
 
Båtsman, båtman 
Båtsman (stavat med s) är ett yrke ombord på handelsfartyg, närmast en sorts materielförvaltare. 
Båtsmannen tillhör inte befälet utan är förman för däcksmanskapet. 
 
Båtman (alltså utan s) är ett yrke inom lotsverket. Det är den person som styr lotsbåten. Det är också en 
hamnanställd person som bland annat har till uppgift att på kajen ta emot och lägga fast 
förtöjningsanordningar. 
 
 
Båtar kör inte! 
Båtar seglar (också motorbåtar/fartyg), går (ibland på grund), trafikerar, avgår, gör fart genom vattnet 
eller annat. 
 
Fartyg angör kuster, det vill säga fastställer sin position i förhållande till land – de använder sig då ofta 
av de stora angöringsfyrarna Vinga, Måseskär och så vidare. Känsliga individer blir upprörda om de i 
tidningen läser att båtar angör en brygga. 
 
Fartyg anlöper hamnar – använder sig då ofta av de mindre ledfyrarna, till exempel Böttö, Gäveskär. 
Mindre båtar går in i eller till exempelvis Smögen eller Styrsö Bratten. 
 
Fartyg lägger till vid kajer eller bryggor.  
När fartyg får slagsida (kan till exempel hända vid förskjutning i last, grundstötning eller om fartyget 
sprungit läck) sker det i grader och inte i procent. Detsamma gäller segelbåtar som genom kraftig vind 
i seglen kränger eller ligger. Båtar lutar inte! 
 
 
Kort ordlista 
 
Aktersegla Ett fartyg ger sig av och lämnar dem som inte infunnit sig kvar i hamn. 
 
Ankra Man fäller ankaret eller lägger ut ankaret. När ankaret tas upp lättar man det. En båt som ankrat 
ligger till ankars eller för ankar. Och framför allt, man ankrar inte upp båten. 
 
Babord En båts vänstra sida då man är vänd mot fören. 
 
Babords halsar Man seglar för babords halsar när vinden kommer in från babordssidan. 

                                                                                          53 



 
Barlast, ballast Den tyngd som ökar en båts stabilitet. Barlasten kan vara invändig och består då av 
tackor av bly, järn, betong, men kan också vara vatten i en barlasttank. 
 
Bogpropeller Mindre propeller i ett rör genom bogen på fartyg. Används till exempel i hamnar för att 
vrida ut fören från en kaj. 
 
Båtar kör inte! 
 
Dinge Bohuslänska för jolle, en liten båt avsedd att bogseras efter större båt. 
 
Dragg Ankare med fyra hopfällbara flyn, det vill säga armar. 
 
Embarkera Gå ombord på ett fartyg. Motsatsen är debarkera. 
 
Farled Den väg genom en skärgård som är avsedd att trafikeras och som därför är utmärkt med 
sjömärken och fyrar. 
 
Flaggskepp Det fartyg varifrån chefen för en sjöstyrka utövar sitt befäl. 
 
Gatt Sund som vetter mot öppet vatten. 
 
Inseglingsränna, ränna Den ibland muddrade leden in till en hamn. 
 
Julle Bohuslänsk benämning på en större roddbåt med akterspegel, använd vid fiske. Kan även seglas. 
Långedragsjullen är den mest kända. 
 
Klassificeringssällskap Utfärdar regler för fartygs konstruktion, övervakar deras byggande och 
kontrollerar fortlöpande fartygets tillstånd. De mest kända är Lloyd’s Register of Shipping och Det 
Norske Veritas. 
 
Koster Ursprungligen bruksbåt på västkusten. 
 
Midskepps Mitt på båten. 
 
Mayday Nödsignal utsänd med radiotelefoni. Ursprungligen m’aidez (hjälp mig). 
 
m/s Motorship, skrivs gement. 
 
Redd Vattnet utanför en hamn. Ett fartyg som inte får plats i hamn kan till exempel ankra på redden. 
 
Reva Minska segelytan. Revat segel är ett segel som fått minskad yta genom att man bundit eller rullat 
upp en del av det. Om någon seglar bottenrevat i hård vind är segelytan minskad så långt det är möjligt 
utan att seglen tas ner. Ibland får man läsa att båten påträffades drivande ”med revade segel” trots att 
skribenten menat med nedtagna segel. 
 
Ruff Täckt utrymme på mindre arbets- eller nöjesbåt. 
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Segel De hissas och tas ned. Flaggor halas. Ofta läser man felaktigt att båten påträffades drivande ”fullt 
riggad” när skribenten har menat med hissade segel. 
 
Sjötrafikförordningen Innehåller övergripande bestämmelser för sjötrafiken, säkerhetsanordningar för 
sjöfarten, särskilda bestämmelser för krigsförhållanden med mera. Utges av Sjöfartsverket. 
 
Skans På fritidsbåtar utrymmet för om masten, på äldre båtar besättningens rum. 
 
Spygatt Öppning i en båts brädgång för att vatten ska kunna rinna ut. 
 
Stick i stäv Precis rakt för ifrån. 
 
Storbom Den bom vid vilken storseglet är fäst. 
 
Styrbord En båts högra sida då man är vänd mot fören. På vikingaskeppen satt styråran till höger, 
därav namnet.  
 
Styrbords halsar Segling med vinden in från styrbord. 
 
Västerhavet Sammanfattande beteckning för Nordsjön, Kattegatt och Skagerrak. Skriv hellre ut 
namnen på haven. 
 
Västkusten skrivs med liten bokstav: västkusten.  
 
 
Boktips 
Nautisk uppslagsbok, Bengt O Hult, och Svensk lots.  
 
 
Tabell över vindar 
 
Beufort knop m/s  km/h  till lands   till sjöss 
0  < 1  0–0,2  < 1  lugnt   stiltje 
1  1–3  0,3–1,5  1–5  svag vind nästan  stiltje 
2  4–6  1,6–3,3  6–11  svag vind   lätt bris 
3  7–10  3,4–5,4  12–19  måttlig vind   god bris 
4 11–16  5,5-7,9  20–28  måttlig vind   frisk bris 
5 17–21  8,0–10,7  29–38  frisk vind   styv bris 
6  22–27  10,8–13,8  39–49  frisk vind   hård bris 
7  28–33 13,9–17,1  50–61  hård vind   styv kuling 
8  34–40  17,2–20,7  62–74  hård vind   hård kuling 
9  41–47  20,8–24,4  75–88  halv storm   halv storm 
10  48–55  24,5–28,4  89–102  storm   storm 
11  56–63  28,5–32,6  103–117  svår storm   svår storm 
12  64–  32,7– 118–   orkan   orkan 
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Grov tumregel: 
För att räkna om miles per hour till meter per sekund, delar du miles per hour med två. 
(1 mph ≈0,447 m/s)  
Alla fjordar är inte utsatta på kartan. 
Observera att somliga har förvillande lika namn. Ex. Hakefjorden och Hake fjord.  
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SÅ GÖR DJUREN 
S 
Djur blir dräktiga (däggdjur). 
Djur föder ungar (däggdjur). 
Kor kalvar. 
Hästar fölar. 
Grisar grisar. 
Får lammar. 
Hundar valpar. 
Eller: ... föder en kalv, föder ett föl och så vidare. 
Eller: ... får en kalv, får ett föl och så vidare. 
Djur dör. 
 
På förekommen anledning: Djur blir under inga omständigheter gravida, i grossess eller i välsignat 
tillstånd, de föder inte barn och avlider inte. Inte ens Ego Boy, Copiad eller andra storheter på 
travbanorna avlider. Nej, inte ens noshörningsungar. De dör rätt och slätt. 
Mer om det lantliga: Det heter spannmålen, havren, gödseln och inte spannmålet, havret, gödslet. 
Dessutom sätter bonden potatis och sår utsädet: havren, rågen och så vidare. 
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GÖTEBORGIANIA 
 
Göteborg och Gustav II Adolf 
Efter Älvsborgs andra lösen (dansk utpressning), en mycket dyrbar historia för Kronan, beslöt Gustav 
II Adolf att bygga en mot danska angrepp väl befäst stad vid älven. Efter ett besök vid Gamla 
Älvsborgs fästning i mars 1619 skrev han i ett brev till fästningens ståthållare att staden skulle anläggas 
vid ”Utrella” (Otterhällan) på Gullbergs ängar. Det är detta som ligger till grund för historien om hans 
pekande: ”Här ska staden ligga”. Några hundra holländska köpmän och militärer var stadens första 
invånare. Gustav II Adolf satsade hårt på att locka holländare och andra utlänningar till Göteborg. 
Holländarna var kända inte minst för att de kunde bygga på sanka lerjordar. Två holländska 
fortifikationsofficerare fick uppgiften att leda förvandlingen av lermarkerna vid älven till stad. 
 
Gustav II Adolf avskaffade den gamla handelsstaden Nya Lödöse som låg längre uppåt älven och 
tvingade dess invånare att flytta till Göteborg. Dessa tilldelades de tomter som låg ”ute på dyn där som 
nedrigast var”, (”nedrigast” = de lägst belägna områdena), de bättre belägna tomterna tilldelades 
holländarna så att de skulle kunna övertalas att flytta hit. 
 
Göteborg byggdes efter samma typ av stadsplan som använts vid byggandet av staden Batavia (numera 
Jakarta) på Java. 
Den 4 juni 1621 fick Göteborg sina stadsprivilegier. Gustav II Adolf står staty på Gustaf Adolfs torg 
framför rådhuset. Observera: Gustav II Adolf (Gustav med v). Men: Gustaf Adolfs torg (Gustaf med f).  
 
 
Skansarna 
Skansarna Lejonet (på Gullberget) och Kronan (på Skansberget) byggdes efter Erik Dahlberghs 
generalplan 1684 som syftade till att göra Göteborg ointagligt. Skansen Kronan är numera 
militärmuseum. 
 
 
Nya Älvsborgs fästning 
Av den gamla fästningen Älvsborg finns i dag (i Klippans kulturreservat) bara ruiner kvar. Den ersattes 
av Nya Älvsborgs fästning som började byggas 1653 på ön Kyrkogårdsholmen i hamninloppet. Från 
mitten av 1700-talet till 1869 användes den som fängelse. I dag är fästningen museum. Kyrkan på ön 
används ofta som bröllopskyrka. Den ritades av Jean de la Vallée och stod färdig 1708. 
 
 
Kyrkor 
Göteborgs kyrkor och församlingar, se telefonkatalogen Rosa sidorna: Svenska kyrkan i Göteborg. 
 
Annedalskyrkan på höjden mittemot Slottsskogen och Linnéplatsen 
Invigdes 1910. Ritad av Theodor Wåhlin. 
 
Carl Johans kyrka i Majorna Stod klar 1826. Ritad av Fredrik Blom. Kyrkan byggdes om både 1862 
och 1900. 
 
Christinae kyrka (Tyska kyrkan) på Norra Hamngatan. Kyrkan, som fick sitt namn efter Gustav II 
Adolfs dotter Kristina, stod klar 1648 men har eldhärjats ett par gånger. Klockspelet från 1961 spelar 
koraler varje dag klockan 8, 12, 18 och 20. 
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Domkyrkan (Gustavi domkyrka) vid Västra Hamngatan mellan Kungsgatan och Kyrkogatan 
Göteborgs första domkyrka från 1633 låg på samma plats som dagens men förstördes vid en brand 
1721. En ny byggdes men brann ned 1802. Dagens domkyrka, Göteborgs tredje, stod klar 1815, ritad 
av C W Carlberg. 
 
Kyrkor 
 
Hagakyrkan vid Nya Allén Invigdes 1859, ritad av Adolf Edelsvärd. Den är känd för sin nya 
barockorgel, byggd 1991–1992, av amerikanen John Brombaugh. 
 
Katolska kyrkan vid Heden 
(Kristus Konungens kyrka). Även kallad ”Hedendomen”. Stod klar 1938. 
 
Masthuggskyrkan på Storebackegatan 
Ett känt inseglingsmärke för sjöfarare och en av stans bästa utsiktspunkter. Den ritades av Sigfrid 
Ericson och stod färdig 1914. 
 
Oscar Fredriks kyrka på Oscar Fredriks kyrkogata 
Byggdes i nygotisk stil (ritad av Helgo Zettervall) och stod klar 1893. 
 
Sankta Birgittas kapell i Klippans kulturreservat 
Byggdes 1857 och användes ursprungligen som brukskyrka för Carnegie sockerbruk. Adolf Edelsvärd 
ritade efter en skotsk förlaga. (Namnet har ingenting med den heliga Birgitta att göra. Förmodligen rör 
det sig om ett skotskt helgon, S:t Bridget.) 
 
Vasakyrkan på Engelbrektsgatan 
Invigdes 1909. 
 
Örgryte gamla kyrka vid S:t Sigfrids plan 
Är till vissa delar från 1200-talet. Takmålningarna gjordes 1740 av Johan Ross. 
 
Synagogan på Stora Nygatan 
Byggdes 1855 och är Göteborgs enda. Den är ritad av den tyske arkitekten August Krüger. 
 
 
Parker 
 
Slottsskogen vid Linnéplatsen 
Populär park, djurpark och rekreationsområde. Redan 1624 skänkte Gustav II Adolf marken till 
göteborgarna. Tidigare hade marken tillhört gamla Älvsborgs slott, därav 
namnet. 1875 gjordes området till en park för allmänheten, i enlighet med det engelska parkidealet. 
Eldsjälen bakom projektet hette August Kobb, grosshandlare. 
 
Botaniska trädgården i Änggårdsbergen 
Trädgården invigdes 1923 och kunde anläggas tack vare medel från den så kallade Lindbergska fonden 
för stadens prydande och förskönande. 
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Trädgårdsföreningen 
Promenad- och nöjescentrum. En av landets äldsta offentliga parker, grundad 1842 efter en plan av 
Victor von Gegerfelt. Där finns palmhus med tropiska växter, orkidéhus som numera är fjärilshus och 
rosarium med 3 000 arter. 
 
Bältespännarparken Kungsparken 
”Fortsättningen” på Trädgårdsföreningen.  
 
Keillers park Ramberget på Hisingen 
Skänktes till Göteborgs stad 1906 av James Keiller, direktör för vad som sedermera blev Götaverken. 
 
Nya Hisingsparken 
Skyddsbeslut fattades 1997 för parken som är störst i Göteborg. 
Den omfattar bland annat SA Hedlunds park. 
 
 
Kulturreservat 
 
Gathenhielmska nära Stigbergstorget 
Reservatet har fått sitt namn efter Gathenhielmska huset. En Majornamiljö från 1800-talet med små hus 
på en stensatt gata, Pölgatan. 
 
Klippans kulturreservat vid Älvsborgsbron 
Här finns bland annat resterna av Gamla Älvsborgs fästning. På 1700-talet var Klippan Ostindiska 
kompaniets hamn, för att på 1800-talet bli industriområde med sockerbruk och porterbryggeri. I dag 
hyser byggnaderna restauranger, gallerier, verkstäder och ateljéer av skilda slag. 
 
Museer 
 
Stadsmuseet inhyst i gamla Ostindiska kompaniets byggnad Norra Hamngatan 12 
I Stadsmuseet ingår Historiska, Arkeologiska och Industrihistoriska museerna. Museets specialitet är 
Ostindiska kompaniet. Numera finns också Teaterhistoriska museet i huset. 
 
Konstmuseet Götaplatsen 
Museibyggnaden, ritad av Arvid Bjerke och Sigfrid Ericson, tillkom främst genom donationer. Den 
byggdes 1923 i det gula väderbeständiga tegel som traditionellt använts i den monumentala 
Göteborgsarkitekturen. Samlingarna omfattar bland annat nordisk konst, holländskt och flamländskt 
måleri från 1600-talet, italienskt och spanskt från 1500-, 1600- och 1700-talen och fransk konst från 
1700- och 1800-talen. Flera privatsamlingar har donerats till museet, bland annat den Fürstenbergska. 
 
Naturhistoriska museet Slottsskogen 
Göteborgs äldsta museum (1833), flyttade 1923 från Ostindiska huset till den nuvarande byggnaden. 
Det är mest känt för den så kallade Malmska valen, en uppstoppad blåval.  
 
Sjöfartsmuseet Karl Johansgatan 1–3 vid Stigbergstorget 
Museet flyttade in i sin nuvarande byggnad 1933 efter en miljondonation från redaren Dan Broström. 
Basutställningen belyser sjöfartens historia. Här finns dessutom ett akvarium med de flesta nordiska 
fiskarter, en exotisk avdelning plus terrarier med ormar, sköldpaddor och alligatorerna Hugget och 
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Stucket, ersättare till museets största berömdhet: Smilet. 
 
Etnografiska museet Gårda, Åvägen 24 
Ett av landets två etnografiska museer. Det är känt bland annat för sina 2 500 år gamla förhistoriska 
textilier från Paracashalvön i Peru.  
 
Röhsska museet Vasagatan 37–39 
Landets enda museum för design och konsthantverk. Huset byggdes på 1910-talet, arkitekt var Carl 
Westman. Bröderna Carl Wilhelm och August Röhss donerade varsin del av grundplåten till museet 
1901. 
 
 
Monument och skulpturer 
 
 
Kopparmärra Kungsportsplatsen 
Den avtäcktes 1904 och heter egentligen Karl IX. Den är gjord av John Börjeson. Statyn flyttades över 
gatan till sin nuvarande plats 1935. Märren är förresten en hingst. 
 
Poseidonbrunnen Götaplatsen 
Av Carl Milles, avtäckt 1931.  
 
Bältespännarna Bältespännarparken 
Zinkskulptur av Johan Peter Molin. Den avtäcktes 1863 och ersattes efter vandaliseringar av en 
bronsstaty 1914. 
 
Jonas Alströmer Lilla torget 
Av John Börjesson, avtäckt 1905. Jonas Alströmer var en av pionjärerna inom svensk industri. Han 
startade 1724 en textilfabrik i Alingsås. Mest känd är han dock för att han lärde svenskarna äta potatis. 
Avtäckningsår 1905.  
 
Delawaremonumentet Stenpiren 
Av Carl Milles. Monumentet restes på Stenpiren 1958 till minne av den svenska 1600-talskolonin Nya 
Sverige vid Delawarefloden i Nordamerika. Skeppen Calmare Nyckel och Fogel Grip seglade 1637 
från Göteborg till Delaware. Äventyret leddes av holländaren Peter Minuit (mannen som köpte 
Manhattan av indianerna för glaspärlor och brännvin). Sverige gav upp kolonin 1655. 
 
Järntorgsbrunnen Järntorget 
Av Tore Strindberg, avtäckningsår 1927. Figurerna är symboler för de fem världsdelarna. Stämplarna 
på brunnskaret är från gamla svenska järnbruk. 
 
Sjömanstornet kampanilen vid Sjöfartsmuseet 
Kvinna vid havet av Ivar Johnsson, avtäckt 1934.  
 
Byggnader 
 
Centralstationen Drottningtorget 
Centralstationen ritades i engelsk nygotik av SJ:s chefsarkitekt A W Edelsvärd och stod klar 1858. 
Efter västra stambanans öppnande 1862 blev Drottningtorget snart en knutpunkt för resande. Hotell 

                                                                                          61 



uppfördes och 1924 var det väldiga Posthuset färdigt. 
 
Drottning Kristinas jaktslott 
Förmodligen byggt i mitten av 1700-talet. Flyttades 1972 från hörnet Övre Kyrkogatan–Södra Liden 
cirka 100 meter västerut. Huset var stamkrog för soldaterna på bastionen Christina Regina. Huset, 
insprängt bland betonghusen på Otterhällan, var länge kafé, för tillfället är det igenbommat. Jaktslott 
har det aldrig varit. 
 
Feskekörka vid Rosenlundskanalen 
Invigd 1874. Ritades av Victor von Gegerfelt, en av Göteborgs flitigaste arkitekter, som ett 
arkitektoniskt experiment. Feskekörka, eller Fiskhallen som den egentligen heter, är en saluhall för fisk 
och skaldjur. 
 
Saluhallen Kungstorget 
Ritades av Hans Hedlund 1888 som en modern tunnvälvd basilika i järnkonstruktion med 
mönstermurat tegel.  
 
Göteborgsoperan Lilla Bommen 
Invigdes (äntligen) 1994 och ersatte Stora Teatern i Kungsparken. Chefsarkitekten Jan Izikowitz ledde 
projektet. 
 
Kronhuset Postgatan 6–8 
Göteborgs äldsta, i ursprungligt skick bevarade, byggnad, uppförd 1642–1654 som förrådshus för 
Kronan. Riksdagen 1660 hölls i bottenvåningen, som omändrats till rikssal. Åren 1688–1898 användes 
salen som garnisonskyrka. Kronhuset övertogs 1929 av staden. Rikssalen står öppen i bottenvåningen, 
övervåningen belyser göteborgskt liv på 1600- och 1700-talen. Här finns också modeller av den gamla 
staden. 
 
Ostindiska huset Norra Hamngatan 12 
Ostindiska kompaniet grundades 1731 efter holländsk och engelsk förebild av skotten Colin Campbell. 
Kompaniets byggnad uppfördes 1750 –1762 i gult flensburgtegel som kunde föras in efter lättnader i 
importtullarna för tyskt och holländskt tegel. Arkitekt var stadsingenjör Bengt W Carlberg, far till den 
Carl W Carlberg som uppförde mängder av stenhus innanför vallgraven efter bränderna i mitten av 
1700-talet. Fortfarande präglas området kring Stora Hamnkanalen av Carlbergarnas byggnader. 
 
Rådhuset – Börsen Gustaf Adolfs torg 
Rådhuset ritades av Nicodemus Tessin d ä, uppfördes i holländskt tegel och var klart 1672. Huset 
byggdes om 1814–1817 av J Hagberg. 1937 fick huset en modern tillbyggnad av E G Asplund. Längst 
till vänster på torgets norra sida ligger Wenngrenska huset, uppfört 1759. Numera har kommunalråden 
sina lokaler i fastigheten. I mitten ligger Stadshuset där kommunalråden sammanträder. Bredvid ligger 
Börsen där i dag kommunfullmäktige har sin sessionssal. Byggnaden uppfördes 1849 efter ritning av P 
J Ekman.  
 
Scandinavium 
Sveriges näst största inomhusarena (Globen i Stockholm är störst). Scandinavium invigdes 1971 och 
rymmer 12 000 –14 000 åskådare. Här spelas framför allt ishockey, men arenan är också plats för 
kongresser, shower och musikevenemang. 
 
Skanskahuset ”Vattenståndet”, ”Läppstiftet” vid Lilla Bommen 
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Ritat av Ralph Erskine, inflyttningsklart 1989. Huset har fått både pris och negativa reaktioner. Det 
används huvudsakligen som kontorshus. 
 
Valand Avenyn/Vasagatan 
Tillkom 1886 genom en donation av Pontus Fürstenberg. Fastigheten inrymde lokaler för 
konstutställningar och Musei Rit- och målarskola. Den ombyggdes 1925 till restaurang- och 
ordenslokaler. 
 
Gamla Ullevi 
Rymmer 17 000 åskådare, invigdes 1916. Sedan 1992 spelar alliansklubbarna (Gais, IFK och Öis) åter 
sina matcher här. 
 
Ullevi 
Invigdes våren 1958 till fotbolls -VM. Ritat av Fritz Jaenecke och Sten Samuelsson. Rymmer en publik 
på cirka 45 000. Obs! Det heter inte Nya Ullevi.  
 
 
Landshövdingehus 
Specifikt för Göteborgs stadsbild är de så kallade landshövdingehusen, som började byggas 1875. De 
uppfördes i tre våningar; bottenvåningen i sten och de två övre i trä, allt för att kringgå de 
bestämmelser som sa att trähus, på grund av brandrisken, inte fick uppföras i mer än två våningar. 
Landshövdingen som stödde idén och gav husen deras namn hette Albert Ehrensvärd. 
 
 
Donatorer 
Typiskt för den göteborgska rikemansliberalismen var att stadens förmögne (självfallet tillika stadens 
styresmän) motsatte sig att allmänna medel ställdes till förfogande för att motverka de sociala 
missförhållanden som uppstod i samband med industrialismen på 1800-talet. Samtidigt stödde samma 
män byggandet av arbetarbostäder, exempelvis landshövdingehusen. Dessutom donerade många medel 
till sjukvårdsinrättningar och till bostadsförsörjningen för mindre bemedlade. Niclas Sahlgren donerade 
pengar till ett sjukhus, den Sahlgrenska donationen 1772. Familjer som Dicksons, Wijks, Magnus, 
Hertz med flera donerade medel till bland annat arbetarbostäder, de så kallade stiftelsehusen, varav 
många fortfarande står kvar.  
 
 
Skolor 
För korrekt stavning av grundskolor och gymnasieskolor, slå i telefonkatalogen Rosa sidorna: 
Samhällsinformation, Skolor. 
 
Chalmers 
William Chalmers, en av Ostindiska kompaniets direktörer, donerade halva sin förmögenhet (den andra 
halvan donerades till Sahlgrenska sjukhuset) till en ”industrie skole för fattiga barn”. 1829 startade 
Chalmersska Slöjdeskolan, som i början av 1900-talet i praktiken blev teknisk högskola, en status som 
blev officiell 1937. Där studerar i dag cirka 4 000–5 000 blivande ingenjörer och arkitekter.  
 
Universitetet Vasaparken 
Redan på 1650-talet fanns det planer på ett universitet i Göteborg. Det hamnade i Lund. Inte förrän i 
slutet av 1800- talet fick Göteborg råd med en högskola, som vanligt genom donationer. 1907 flyttade 
Göteborgs högskola in i byggnaden i Vasaparken. Göteborgs högskola blev 1954 Göteborgs universitet 
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och har i dag omkring 30 000 studenter.  
 
 
Företag 
 
Volvo, Torslanda – SKF, ”Kulan”, Gamlestaden 
På Spinnhuset som uppfördes 1741 vid Stampen sysselsattes fångarna med garnfabrikation. Små 
väverier uppstod snart i grannskapet och under 1800-talets industrialisering växte de till fabriker. På en 
av dessa textilfabriker fanns ingenjören Sven Wingquist som 1907 fick en ingivelse: det sfäriska 
kullagret. Samma år startades Svenska Kullagerfabriken, SKF, som i dag är världsledande med cirka 20 
procent av marknaden. På 20-talet kom SKF:s försäljningschef Assar Gabrielsson på idén att starta en 
bilfabrik dit SKF skulle leverera kullager. 1927 rullade den första Volvon ut ur 
 
Lundbyfabriken på Hisingen.  
I dag är Volvo Nordens största industrikoncern med 25 000 anställda i Göteborg. 
 
 
Namn 
 
Campbell, Colin 
Skotte som grundade Ostindiska kompaniet 1731. Han slog sig och sina pengar ihop med Niclas 
Sahlgren som hade blivit rik genom att spekulationsköpa mässingstråd. 
 
Carnegie, David d y 
Skotte som 1836 övertog sockerraffinaderiet (på sin tid Sveriges största) och startade porterbryggeri 
vid Klippan. Han skapade en egen liten stad vid Klippan för sina cirka 
400 anställda: bostäder, butiker, bank, skolor och kyrka (Sankta Birgittas kapell). Han betalade inte 
sina anställda särskilt höga löner, i gengäld betalade han deras skatter (!) och, vilket också var ganska 
sensationellt, han betalade halv lön vid sjukfrånvaro. Rester av detta sociala experiment finns 
fortfarande kvar runt Klippan. 
 
Ekman, Oscar 
Disponent och delägare i Carnegies sockerraffinaderi. Han grundade tillsammans med A O Wallenberg 
den bank som i dag är S-E-banken. Som nykterhetsivrare kom han på idén att starta 
Göteborgssystemet, sedermera Systembolaget. 
 
Carlberg, Johan Eberhard och Bengt Wilhelm samt B W:s son Carl Wilhelm 
Carlbergs byggde mängder av stenhus i staden, framför allt kring Stora Hamnkanalen. Domkyrkan är 
signerad C W Carlberg. 
 
Dickson, Robert och James samt ättlingar 
Skottar som bedrev handel med järn och trävaror i firman James Dickson & Co. Kända för sina många 
donationer genom Robert Dicksons stiftelse, bland annat till det Dicksonska folkbiblioteket i Haga. 
 
Edelsvärd, Adolf 
SJ:s chefsarkitekt och sålunda specialist på järnvägsstationer. Uppförde bland annat Centralstationen, 
Engelska kyrkan, Dicksonska stiftelsehusen i Haga och arbetarbostäder vid Carnegieska bruken vid 
Klippan. 
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Fürstenberg, Pontus 
I slutet av 1800-talet en av Sveriges främsta konstsamlare. Han byggde upp sin stora samling i 
Fürstenbergska palatset vid Brunnsparken, i dag Palacehuset. Samlingen finns numera på Konstmuseet. 
 
Gathenhielm, Lars ”Lasse i Gatan”, ursprungligen Lars Gathe 
Legendarisk kapare under 1700-talet. Gathenhielmska reservatet har dock fått namn efter hans syster 
Anna som bodde vid Stigbergstorget på 1740-talet. Lars Gathenhielm bodde alltså inte i 
Gathenhielmska huset. 
 
von Gegerfelt, Victor 
Ett av de stora genierna inom svensk arkitektur under 1800-talet. Hans hus kan ses överallt i Göteborg, 
bland annat Feskekörka och Sahlgrenska sjukhuset, numera känt som Sociala huset. 
 
Keiller, James (uttalas Killer) 
Blev 1867 direktör för Göteborgs mekaniska verkstad som senare skulle bli Götaverken. 
 
Lindberg, Charles Felix 
Grosshandlare, främst känd för sin donation till stadens förskönande.Fonden är fortfarande mycket 
viktig för detta ändamål. 
 
Röhss, Carl Wilhelm och August 
Gjorde sig en förmögenhet på järn- och timmerhandel under 1800-talet. 
 
Sahlgren, Niclas Se Campbell. 
 
 
Gatunamn  
 
När det gäller gators stavning följer vi inte Göteborgs stads princip att skriva gata, väg, torg, plats, plan, 
bro och så vidare med versal begynnelsebokstav. Därmed får vi en konsekvent skrivning av gators 
namn på alla sidor i tidningen. 
 
Skriv: Daniel Petterssons gata, Lilletummens väg, Danska vägen, Gustaf Adolfs torg, Wavrinskys 
plats, Sankt Sigfrids plan. Om du är osäker på om till exempel Nils Ericsonsplatsen ska ha ett eller två s 
i Ericson, titta i postnummerkatalogen eller i telefonkatalogen, Gula Sidorna. 
Både Götaplatsen och Liseberg byggdes till jubileumsutställningen 1923 – det största evenemanget i 
Göteborgs historia. Utställningen planerades till stadens 300-årsjubileum 1921 men fick skjutas upp två 
år på grund av första världskriget. Under våren 1923 byggdes det stora utställningsområdet i den 
besvärliga terrängen mellan nuvarande Götaplatsen och Liseberg. Utställningen blev en stor succé men 
en dyr affär. Långt in på 30-talet betalade göteborgarna festnotan via skattsedeln. Nöjesfältet Liseberg 
och Konstmuseet, som var utställningens entré vid Götaplatsen, är det som finns kvar från det stora 
evenemanget. I dag är Liseberg Göteborgs stora turistmål för barnfamiljer. Innan området blev 
nöjespark 1923 hade det under några hundra år använts omväxlande till tobaksplantager, sockerbruk, 
central för smuggelgods och mönsterträdgård. Namnet Liseberg fick platsen i mitten av 1700-talet efter 
den förmögne arrendatorn Johan Anders Lambergs fru Elisabeth – ”Lisa”. Fortfarande låg Liseberg så 
långt från staden att familjen Lamberg åkte dit på sommarnöje.  
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Boktips 
 
För ytterligare kunskap om staden Göteborg rekommenderas Kristian Wedels Göteborgsguiden, 
Kristian Wedels och Joen Wetterholms Söder om älven väster om staden,  
Ingrid Wirsins Göteborg – då och nu samt Göteborgs Gatunamn. 
 
Till sist ... Slottsskogen stavas just så. 
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NAMN PÅ VERK OCH MYNDIGHETER 
Listan är sammanställd av TT:s mediespråkgrupp 
 
1. Regeringen, riksdagen, riksdagens utskott 
och institutioner Liten bokstav. 
Ex. finansutskottet, kulturutskottet, riksdagens utrikesnämnd. 
 
2. Departementen (hamnar mellan namn och benämning) 
Liten bokstav. 
Ex. finansdepartementet, kulturdepartementet. 
 
3. Centrala verk och myndigheter som är unika (har namnkaraktär) 
Stor bokstav. 
Ex. Statens invandrarverk, Invandrarverket, Datainspektionen, Kammarkollegiet, Lagrådet, 
Riksbanken, Högsta domstolen, Statens konstmuseer, Riksantikvarieämbetet, Kustbevakningen (som 
myndighet). 
 
4. Myndigheter vars namn är en personbeteckning (och tvärtom) Liten bokstav. 
Ex. justitiekanslern, riksåklagaren, jämställdhetsombudsmannen, barnombudsmannen, chefen för 
armén.  
Förkortningar: JK, RÅ, Jämo, BO. 
 
5. ”Kungl.” 
Namn som inleds med Kungliga får stor bokstav även på det efterföljande ordet. 
Ex. Kungliga Biblioteket (KB), Kungliga Tekniska högskolan, Kungl. Teatern (=Operan). 
 
6. Myndigheter som inte är unika (regionala myndigheter, domstolar, nämnder) Liten bokstav. 
Ex. hovrätten, tingsrätten, kronofogdemyndigheten, länsstyrelsen, vattendomstolen, 
arbetsförmedlingen, nykterhetsnämnden. 
 
7. ”Funktionsbeteckningar” 
Liten bokstav. 
Ex. armén, flottan, flyget, marinen, tullen, polisen, systemet, 
kustbevakningen (= kustbevakningsstation). 
 
8. Avdelningar inom myndigheter 
Liten bokstav. 
Ex. driftsavdelningen, informationsbyrå. 
 
 
Centrala myndigheter, domstolar, fonder och andra institutioner/organ 
Affärsverket svenska kraftnät, Svenska kraftnät 
Alkoholinspektionen 
Alkoholsortimentsnämnden 
Allmänna arvsfonden 
Allmänna pensionsfonden 
Allmänna reklamationsnämnden 
Ansvarsnämnden, Statens ansvarsnämnd 
Ansvarsnämnden för biskopar 
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Arbetarskyddsstyrelsen 
Arbetarskyddsverket (= Arbetarskyddsstyrelsen och Yrkesinspektionen) 
Arbetsdomstolen 
Arbetsgivarverket 
arbetsförmedlingen 
Arbetslivsinstitutet  
arbetsmarknadsdepartementet 
Arbetsmarknadsstyrelsen (Ams) 
Arbetsmarknadsverket (=Arbetsmarknadsstyrelsen + länsarbetsnämnder) 
arbetsmarknadsutskottet 
Arkitekturmuseet 
Arkivet för ljud och bild 
armén 
Arvsfondsdelegationen 
Banverket 
barnombudsmannen (BO) 
Statens beredning för utvärdering av medicinsk metodik 
Bergsstaten 
Bildkonstnärsfonden, Sveriges bildkonstnärsfond 
Statens biografbyrå 
Svenskt biografiskt lexikon 
Bokföringsnämnden 
Bostadskreditnämnden, Statens bostadskreditnämnd 
bostadsutskottet 
Boverket 
Boverkets stadsmiljöråd 
Brottsförebyggande rådet (Brå) 
Brottsoffermyndigheten 
Buss- och taxivärderingsnämnden 
Byggforskningsrådet 
Centrala försöksdjursnämnden 
Centrala studiestödsnämnden (CSN) 
Centralnämnden för fastighetsdata 
Centrum för idrottsforskning 
Centrum för utvärdering av metoder i socialt arbete 
chefen för armén 
civildepartementet 
Datainspektionen 
Delegationen för genomförande av vissa EU-program inom utbildning och kompetensutveckling 
Delegationen för utländska investeringar i Sverige 
diskrimineringsombudsmannen, ombudsmannen mot 
etnisk diskriminering (DO) 
Domstolsverket 
Ekonomiska rådet 
Elförsörjningsnämnden 
Elsäkerhetsverket 
Epidemiologiskt centrum 
Exportkreditnämnden 
Svenska FAO-kommittén 
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Fartygsuttagningskommissionen 
Fastighetsmäklarnämnden 
Fastighetsverket, Statens fastighetsverk 
Fideikommissnämnden 
finansdepartementet 
Finansinspektionen 
finansutskottet 
Fiskeriverket 
flottan 
flyget 
Flygtekniska försöksanstalten 
Folkens museum – etnografiska 
Folkhälsoinstitutet 
Fonden för svenskt–norskt industriellt samarbete 
Forskningsrådsnämnden 
Fortifikationsverket 
Författarfonden, Sveriges författarfond 
Statens förlikningsmannaexpedition 
Försvarets forskningsanstalt (Foa) 
Försvarets materielverk (FMV) 
Försvarets radioanstalt (FRA) 
Försvarets underrättelsenämnd 
försvarsdepartementet 
Statens försvarshistoriska museer 
Försvarshögskolan 
Försvarsmakten 
Försvarsmaktens flygförarnämnd 
försvarsutskottet 
Försörjningskommissionen 
Generaltullstyrelsen 
Gentekniknämnden 
Sveriges geologiska undersökning (SGU) 
Statens geotekniska institut 
Glesbygdsverket 
Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar 
Granskningsnämnden för radio och TV 
Handelsflottans kultur- och fritidsråd 
handikappombudsmannen 
Harpsundsnämnden 
Haverikommissionen, Statens haverikommission 
Statens historiska museer (Statens historiska museum, Kungl. Myntkabinettet, Medelhavsmuseet) 
Historiska museet, Statens historiska museum  
hovrätten 
Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet 
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd 
Högskoleverket 
Högsta domstolen 
ILO-kommittén 
Industri- och nyföretagarfonden 
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Inspektionen för strategiska produkter 
Statens institut för handikappfrågor i skolan 
Statens institut för kommunikationsanalys (Sika) 
Statens institut för psykosocial miljömedicin 
Statens institut för regionalforskning 
Institutet för miljömedicin 
Institutet för rymdfysik 
Statens institutionsstyrelse 
Insättningsgarantinämnden 
Invandrarverket, Statens invandrarverk (SIV – använd ej denna förkortning!) 
jordbruksdepartementet 
jordbruksutskottet 
Jordbruksverket, Statens jordbruksverk 
justitiedepartementet 
justitiekanslern (JK) 
justitieombudsmannen (JO) 
justitieutskottet 
Jämställdhetsnämnden 
jämställdhetsombudsmannen (Jämo) 
Statens järnvägar 
Järnvägsinspektionen 
Kammarkollegiet 
Kemikalieinspektionen 
Kollegiet för samhällsforskning 
Kommerskollegium 
kommunikationsdepartementet 
Kommunikationsforskningsberedningen 
Koncessionsnämnden för miljöskydd 
Konjunkturinstitutet 
Konkurrensverket 
konstitutionsutskottet 
Statens konstmuseer (Nationalmuseum, Moderna museet, Östasiatiska museet) 
Konstnärsnämnden 
Statens konstråd 
Konsumentverket 
konsumentombudsmannen (KO) 
Konungariket Sveriges stadshypotekskassa, Stadshypotekskassan 
Krigsarkivet 
Statens krigsförsäkringsnämnd 
Statens krigsskadenämnd 
Statens kriminaltekniska laboratorium 
Kriminalvårdsnämnden 
Kriminalvårdsstyrelsen 
Kriminalvårdsverket (= Kriminalvårdsstyrelsen m fl) 
kronofogdemyndigheten 
kulturdepartementet 
Kulturrådet, Statens kulturråd 
kulturutskottet 
Kungliga Biblioteket 
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Kungl. Myntkabinettet 
Kustbevakningen (som myndighet, men ”larma kustbevakningen” i betydelsen kustbevakningsstation) 
Kyrkofondens styrelse 
Kärnavfallsfondens styrelse 
Kärnkraftinspektionen, Statens kärnkraftinspektion 
Lagrådet 
lagutskottet 
Lantbruksuniversitetet, Sveriges lantbruksuniversitet 
Lantmäteriverket 
Livrustkammaren 
Livsmedelsekonomiska samarbetsnämnden 
Livsmedelsverket, Statens livsmedelsverk 
Lokalförsörjningsverket, Statens lokalförsörjningsverk 
Lotteriinspektionen 
Luftfartsverket 
Läkemedelsverket 
länsstyrelsen 
Längmanska företagarfonden 
Löne- och pensionsverket, Statens löne- och pensionsverk marinen 
Marknadsdomstolen 
Statens maskinprovningar 
Medelhavsmuseet 
Medicinska forskningsrådet 
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) 
Militärhögskolan 
miljödepartementet 
Moderna museet 
Musikbiblioteket 
Musikmuseet 
Statens musiksamlingar (Musikbiblioteket, Musikmuseet) 
Nationalmuseum 
Naturhistoriska riksmuseet 
Naturvetenskapliga forskningsrådet 
Naturvårdsverket, Statens naturvårdsverk 
Nordiska Afrikainstitutet (NAI) 
Nordiska ministerrådet 
Nordiska rådet 
Nunsku, Nämnden för utställningar av svensk konst i utlandet 
nykterhetsnämnden 
Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar 
Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor 
Nämnden för hemslöjdsfrågor 
Nämnden för offentlig upphandling 
Nämnden för personalvård för totalförsvarspliktiga 
Nämnden för rederistöd 
Nämnden för RH-anpassad utbildning 
Nämnden för statliga förnyelsefonder 
Nämnden för styrelserepresentationsfrågor 
Nämnden för utgivande av förvaltningsrättsliga publikationer 
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Nämnden för utställningar av nutida svensk konst i utlandet (Nunsku) 
Nämnden för vissa statliga pensionsfrågor 
Nämnden för vårdartjänst 
Nämnden mot etnisk diskriminering 
Närings- och teknikutvecklingsverket (Nutek) 
näringsdepartementet 
näringsutskottet 
Oljekrisnämnden 
Statens oljelager 
ombudsmannen mot etnisk diskriminering, 
diskrimineringsombudsmannen (DO) 
Patent- och registreringsverket 
Patentbesvärsrätten 
Statens person- och adressregisternämnd 
Polarforskningssekretariatet 
polisen 
Posten (men ”gå till posten”) 
Post- och telestyrelsen 
Presstödsnämnden 
Prövningsnämnden för bankstödsfrågor 
Statens psykologisk-pedagogiska bibliotek 
Radio- och TV-verket 
regeringen 
regeringskansliet 
Regeringsrätten 
Registernämnden 
Resegarantinämnden 
Revisorsnämnden 
Riksantikvarieämbetet 
Riksarkivet 
Riksbanken, Sveriges riksbank 
riksdagens ansvarsnämnd 
riksdagens besvärsnämnd 
riksdagens förvaltningsutskott 
riksdagens ombudsmän 
riksdagens revisorer 
Riksdagsbiblioteket 
Riksförsäkringsverket 
Riksgäldskontoret 
Rikskriminalpolisen 
Naturhistoriska riksmuseet 
Rikspolisstyrelsen (=Säkerhetspolisen och Rikskriminalpolisen) 
Riksrevisionsverket 
Riksskatteverket 
Riksvärderingsnämnden 
riksåklagaren (RÅ) 
Rymdstyrelsen 
Rådet för arbetslivsforskning 
Rådet för forskning om universitet och högskolor 
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Rådet för forsknings- och utvecklingssamarbete mellan Sverige och EU 
Rådet för högpresterande datorsystem 
Räddningsverket, Statens räddningsverk 
Rättshjälpsmyndigheten 
Rättshjälpsnämnden 
Rättsmedicinalverket 
Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund 
Sametinget 
Sjöfartsverket 
Statens sjöhistoriska museer (Sjöhistoriska museet, 
Vasamuseet) 
Sjöhistoriska museet 
skatteutskottet 
Svenska skeppshypotekskassan 
Skogs- och jordbrukets forskningsråd 
Skogsstyrelsen 
Skolverket, Statens skolverk 
Skolväsendets överklagandenämnd 
Smittskyddsinstitutet 
socialdepartementet 
socialförsäkringsutskottet 
Socialstyrelsen 
Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga, sociala och medicinska frågor 
Centrum för utvärdering av metoder i socialt arbete socialutskottet 
Socialvetenskapliga forskningsrådet 
Språk- och folkminnesinstitutet 
Sprängämnesinspektionen 
Stadshypotekskassan, Konungariket Sveriges stadshypotekskassa 
Statens ansvarsnämnd, Ansvarsnämnden 
Statens beredning för utvärdering av medicinsk metodik 
Statens bostadskreditnämnd, Bostadskreditnämnden 
Statens fastighetsverk, Fastighetsverket 
Statens förlikningsmannaexpedition 
Statens försvarshistoriska museer 
Statens geotekniska institut 
Statens haverikommission, Haverikommissionen 
Statens historiska museer (Statens historiska museum, Kungl. Myntkabinettet, Medelhavsmuseet) 
Statens institut för handikappfrågor i skolan 
Statens institut för kommunikationsanalys (Sika) 
Statens institut för psykosocial miljömedicin 
Statens institut för regionalforskning 
Statens institutionsstyrelse 
Statens invandrarverk, Invandrarverket (SIV – använd ej denna förkortning!) 
Statens jordbruksverk, Jordbruksverket 
Statens järnvägar (SJ) 
Statens konstmuseer (Nationalmuseum, Moderna museet, Östasiatiska museet) 
Statens krigsförsäkringsnämnd 
Statens krigsskadenämnd 
Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL) 
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Statens kulturråd, Kulturrådet 
Statens kärnkraftinspektion, Kärnkraftinspektionen 
Statens livsmedelsverk, Livsmedelsverket 
Statens lokalförsörjningsverk, Lokalförsörjningsverket 
Statens löne- och pensionsverk, Löne- och pensionsverket 
Statens maskinprovningar 
Statens musiksamlingar (Musikbiblioteket, Musikmuseet) 
Statens naturvårdsverk, Naturvårdsverket 
Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar 
Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor 
Statens oljelager 
Statens person- och adressregisternämnd 
Statens psykologisk-pedagogiska bibliotek 
Statens räddningsverk, Räddningsverket 
Statens sjöhistoriska museer (Sjöhistoriska museet, 
Vasamuseet) 
Statens tjänstebostadsnämnd 
Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd 
Statens skolverk, Skolverket 
Statens strålskyddsinstitut, Strålskyddsinstitutet 
Statens tjänstebostadsnämnd 
Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd 
Statens trygghetsnämnd 
Statens utlandslönenämnd 
Statens utsädeskontroll 
Statens va-nämnd 
Statens veterinärmedicinska anstalt 
Statens väg- och transportforskningsinstitut 
Statens växtsortnämnd 
Statistiska centralbyrån (SCB) 
Statskontoret 
Statsrådsarvodesnämnden 
Statsrådsberedningen 
Strålskyddsinstitutet, Statens strålskyddsinstitut 
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll 
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 
Styrelsen för psykologiskt försvar 
Stängselnämnden 
Svenska FAO-kommittén 
Svenska kraftnät, Affärsverket svenska kraftnät 
Svenska skeppshypotekskassan 
Svenska Unescorådet 
Svenskt biografiskt lexikon 
Sveriges allmänna hypoteksbank 
Sveriges bildkonstnärsfond, Bildkonstnärsfonden 
Sveriges författarfond, Författarfonden 
Sveriges geologiska undersökning (SGU) 
Sveriges lantbruksuniversitet, Lantbruksuniversitetet 
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) 
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Sveriges riksbank, Riksbanken 
Systembolaget 
systemet 
Säkerhetspolisen (Säpo) 
Talboks- och punktskriftsbiblioteket 
Talboks- och punktskriftsbibliotekets punktskriftsnämnd 
Taltidningsnämnden 
Teknikvetenskapliga forskningsrådet 
tingsrätten 
Statens tjänstebostadsnämnd 
Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet 
Tjänsteförslagsnämnden för åklagarväsendet 
trafikutskottet 
Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd 
Tolk- och översättarinstitutet 
Tomtebodaskolans resurscenter 
Totalförsvarets chefsnämnd 
Totalförsvarets pliktverk 
Statens trygghetsnämnd 
tullen 
Tullverket (Generaltullstyrelsen m fl) 
Turistdelegationen 
Svenska Unescorådet 
Ungdomsstyrelsen 
utbildningsdepartementet 
utbildningsutskottet 
Statens utlandslönenämnd 
utrikesdepartementet 
utrikesutskottet 
Statens utsädeskontroll 
Statens va-nämnd 
Valprövningsnämnden 
Vasamuseet 
vattendomstolen 
Verket för högskoleservice 
Statens veterinärmedicinska anstalt 
Statens väg- och transportforskningsinstitut 
Vägverket 
Statens växtsortnämnd 
Yrkesinspektionen 
Östasiatiska museet 
Överklagandenämnden för högskolan 
Överklagandenämnden för totalförsvaret 
Överstyrelsen för civil beredskap 
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Nationalitetsbeteckningar 
Listan är sammanställd av TT:s språkvårdskommitté 
 
Abchazien   abchazier   abchazisk 
Afghanistan   afghan   afghansk 
Albanien   alban   albansk 
Algeriet   algerier   algerisk 
Andorra   andorran   andorransk 
Angola   angolan   angolansk 
Antigua och Barbuda antiguan   antiguansk 
Armenien   armenier   armenisk 
Argentina   argentinare   argentinsk 
Azerbajdzjan  azerbajdzjaner  azerbajdzjansk 
Australien   australier   australisk 
Bahamas   bahaman   bahamansk 
Bahrain   bahrainare   bahrainsk 
Bangladesh   bangladeshier  bangladeshisk 
Barbados   barbadier   barbadisk 
Baskien   bask   baskisk 
Belgien   belgare, belgier  belgisk 
Belize   belizier   belizisk 
Benin   beninier   beninsk 
Bhutan   bhutanes   bhutanesisk 
Bolivia   bolivian   boliviansk 
Bosnien   bosnier   bosnisk 
Botswana   botswanier   botswansk 
Brasilien   brasilian   brasiliansk 
Brunei   bruneir   bruneisk 
Bulgarien   bulgar   bulgarisk 
Burkina Faso  burkinier   burkinsk 
Burma   burmes   burmesisk 
Burundi   burundier   burundisk 
Centralafrikanska republiken   centralafrikan  centralafrikansk 
Chile    chilenare   chilensk 
Colombia   colombian   colombiansk 
Costa Rica   costarican   costaricansk 
Cypern   cypriot   cypriotisk 
Danmark   dansk   dansk 
Djibouti   djiboutier   djiboutisk 
Dominica   dominiker   dominikisk 
Dominikanska republiken   dominikan  dominikansk 
Ecuador   ecuadorian   ecuadoriansk 
Egypten   egyptier   egyptisk 
Ekvatorialguinea  ekvatorialguinean ekvatorialguineansk 
Elfenbenskusten  ivorian   ivoriansk 
El Salvador   salvadoran   salvadoransk 
Eritrea   eritrean   eritreansk 
Estland   est   estnisk 
Etiopien   etiopier   etiopisk 
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Fiji   fijian   fijiansk 
Filippinerna   filippinier   filippinsk 
Finland   finländare   finländsk 
Frankrike   fransman   fransk 
Färöarna   färing   färöisk 
Förenade arabemiraten 
 
Förenta Staterna (Se USA) 
Gabon   gabones   gabonesisk 
Gambia   gambier   gambisk 
Georgien   georgier   georgisk 
Ghana   ghanan   ghanansk 
Grekland   grek   grekisk 
Grenada   grenadier   grenadisk 
Grönland   grönländare  grönländsk 
Guatemala   guatemalan  guatemalansk 
Guinea   guinean   guineansk 
Guinea-Bissau  bissauguinean  bissauguineansk 
Guyana   guyanan   guyansk 
Haiti   haitier   haitisk 
Holland   holländare   holländsk 
Honduras   honduran   honduransk 
Indien   indier   indisk 
Indonesien   indones   indonesisk 
Ingusjien   ingusjier   ingusjisk 
Irak   irakier   irakisk 
Iran   iranier   iransk 
Irland   irländare   irländsk 
Island   islänning   isländsk 
Israel   israel   israelisk 
Italien   italienare   italiensk 
Jamaica   jamaican   jamaicansk 
Japan   japan   japansk 
Jemen   jemenit   jemenitisk 
Jordanien   jordanier   jordansk 
Jugoslavien   jugoslav   jugoslavisk 
Kambodja   kambodjan   kambodjansk 
Kamerun   kamerunare   kamerunsk 
Kanada   kanadensare   kanadensisk 
Kap Verdeöarna  kapverdian   kapverdiansk 
Kazakstan   kazak   kazakisk, kazakstansk 
Kenya   kenyan   kenyansk 
Kina   kines   kinesisk 
Kirgizistan   kirgizer, kirgis  kirgizisk 
Kiribati   kiribatier   kiribatisk 
Komorerna   komorier   komorisk 
Kongo   kongoles   kongolesisk 
Kroatien   kroat   kroatisk 
Kuba   kuban   kubansk 
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Kuwait   kuwaitier   kuwaitisk 
Laos   laotier   laotisk 
Lesotho   lesothier   lesothisk 
Lettland   lett   lettisk 
Libanon   libanes   libanesisk 
Liberia   liberian   liberiansk 
Libyen   libyer   libysk 
Liechtenstein  liechtensteinare  liechtensteinsk 
Litauen   litauer   litauisk 
Luxemburg   luxemburgare  luxemburgsk 
Madagaskar   madagask   madagaskisk 
Makedonien   makedonier  makedonisk 
Malawi   malawier   malawisk 
Malaysia   malaysier   malaysisk 
Maldiverna   maldivier   maldivisk 
Mali   malier   malisk 
Malta   maltes   maltesisk 
Marocko   marockan   marockansk 
Marshallöarna – – 
Mauretanien  mauretanier  mauretansk 
Mauritius   mauritier   mauritisk 
Mexiko   mexikan   mexikansk 
Mikronesien  mikronesier  mikronesisk 
Moçambique  moçambikier  moçambikisk 
Monaco   monegask   monegaskisk 
Moldavien   moldavier   moldavisk 
Mongoliet   mongolier   mongolisk 
Montenegro   montenegrin   montenegrinsk 
Namibia   namibier   namibisk 
Nauru   nauruer   naurisk 
Nederländerna  nederländare   nederländsk 
Nepal   nepales   nepalesisk 
Nicaragua   nicaraguan   nicaraguansk 
Niger   nigerier   nigerisk 
Nigeria   nigerian   nigeriansk 
Nordkorea   nordkorean   nordkoreansk 
Nordossetien  nordosset, nordossetisk, osset    ossetisk 
Norge   norrman   norsk 
Nya Zeeland   nyzeeländare  nyzeeländsk 
Oman   omanier   omansk 
Pakistan   pakistanier   pakistansk 
Palau   palauer   palauisk 
Palestina   palestinier   palestinsk 
Panama   panaman   panamansk 
Papua Nya Guinea  papuan   papuansk 
Paraguay   paraguayan  paraguayansk 
Peru   peruan   peruansk 
Polen   polack   polsk 
Portugal   portugis   portugisisk 
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Puerto Rico   puertorican   puertoricansk 
Qatar   qatarier   qatarisk 
Rumänien   rumän   rumänsk 
Rwanda   rwandier   rwandisk 
Ryssland   ryss   rysk 
Salomonöarna  salomonier   salomonsk 
San Marino   sanmarinier   sanmarinsk 
Sao Tomé och Principe   (sao)tomean  (sao)tomeansk 
Saudiarabien  saudier   saudisk 
Schweiz   schweizare   schweizisk 
Senegal   senegales   senegalesisk 
Serbien   serb   serbisk 
Seychellerna   seychellier   seychellisk 
Sierra Leone   sierraleonier  sierraleonsk 
Singapore   singaporian  singaporiansk 
Slovakien   slovak   slovakisk 
Slovenien   sloven   slovensk 
Somalia   somalier   somalisk 
Spanien   spanjor   spansk 
Sri Lanka   lankes   lankesisk 
S:t Lucia   lucian   luciansk 
S:t Christopher och Nevis   
S:t Vincent och Grenadinerna   vincentier  vincentisk 
Storbritannien  britt   brittisk 
Sudan   sudanes   sudanesisk 
Surinam   surinames   surinamesisk 
Sverige   svensk   svensk 
Swaziland   swaziländare  swaziländsk 
Sydafrika   sydafrikan   sydafrikansk 
Sydkorea   sydkorean   sydkoreansk 
Sydossetien   sydosset, sydossetisk, osset   ossetisk 
Syrien   syrier   syrisk 
Tadzjikistan   tadzjiker   tadzjikisk 
Taiwan   taiwanes   taiwanesisk 
Tanzania   tanzanier   tanzanisk 
Tatarstan   tatar   tatarisk 
Tchad   tchadier   tchadisk 
Thailand   thailändare   thailändsk 
Tjeckien   tjeck   tjeckisk 
Tjetjenien   tjetjenier, tjetjen  tjetjenisk 
Togo   togoles   togolesisk 
Tongaöarna   tongan   tongansk 
Trinidad och Tobago trinidadier   trinidadisk 
Tunisien   tunisier   tunisisk 
Turkmenistan  turkmen   turkmenisk 
Turkiet   turk   turkisk 
Tuvalu   tuvaluan   tuvaluansk 
Tyskland   tysk   tysk 
Uganda   ugandier   ugandisk 
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Ukraina   ukrainare   ukrainsk 
Ungern   ungrare   ungersk 
Uruguay   uruguayan   uruguayansk 
USA   amerikan   amerikansk 
Uzbekistan   uzbek   uzbekisk 
Vanuatu   vanuatuer   vanuatisk 
Vatikanstaten  vatikanare   vatikansk 
Venezuela   venezuelan   venezuelansk 
Vietnam   vietnames   vietnamesisk 
Vitryssland   vitryss   vitrysk 
Västra Samoa  samoan   samoansk 
Västsahara   saharier   saharisk 
Zaire   zairier   zairisk 
Zambia   zambier   zambisk 
Zimbabwe   zimbabwier   zimbabwisk 
Åland   ålänning   åländsk 
Österrike   österrikare   österrikisk 
Östtimor   östtimorian   östtimoriansk 
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FÖRKORTNINGSLISTA 
 
Lista på standardiserade förkortningar. Använd dem med sparsamhet. I Göteborgs-Posten skriver vi ut 
förkortningar i brödtext. 
 
AB aktiebolag 
Adm administrativ 
Ah amperetimme 
Am ante meridiem (före middagen) 
bl a bland annat, bland andra 
Bq becquerel 
Brt bruttoton 
C Celsius 
Ca cirka 
Cg centigram 
Cl centiliter 
cm  centimeter 
c/o  care of (”hos”) 
Co  kompani (firma) 
dB  decibel 
DEM  tyska mark 
dg  decigram 
DKK  danska kronor 
dl  deciliter 
dm  decimeter 
do  dito 
doc  docent 
dr  doktor 
dvs  det vill säga 
dwt  ton dw, dw-ton 
d y  den yngre 
d ä  den äldre 
e d  eller dylikt 
Eftr  efterträdare (i bolagsnamn) 
eg  egentligen 
ekon  ekonomie (i titlar) 
e Kr  efter Kristus 
em  eftermiddagen 
eo   extraordinarie (i titlar) 
etc  etcetera 
ev  eventuell 
exkl  exklusive 
f  förre, förra 
Fahr  Fahrenheit 
fd  före detta 
fem  femininum 
fil  filosofie (i titlar) 
f Kr  före Kristus 
fm  förmiddagen 

                                                                                          81 



f n  för närvarande 
forts  fortsättning 
FRF  franska franc 
fr o m  från och med 
f v b  för vidare befordran 
f ö  för övrigt 
g  gram 
gm  genom 
GT  Gamla Testamentet 
h  timme (i tekniska sammanhang) 
ha (ej har)    hektar 
HAB  handelsaktiebolag 
hg  hektogram 
hk  hästkraft 
HKH  hans (hennes) kungl. höghet 
hl  hektoliter 
HM  hans (hennes) majestät 
hr  herr 
hrr  herrar 
Hz  hertz 
ill  illustration 
inv  invånare 
i sht  i synnerhet 
i st f  i stället för 
jr  junior 
jur  juris (i titlar) 
jvg  järnväg 
kand  kandidat (i titlar) 
kap  kapitel (lagrum) 
kbcm (cm3)   kubikcentimeter (ej cc) 
kbdm (dm3)  kubikdecimeter 
kbm (m3)  kubikmeter 
kbmm (mm3) kubikmillimeter 
kHz  kilohertz 
kg  kilogram 
kkp  kaffekopp (i recept) 
kl  klockan 
km  kilometer 
kr  krona, kronor 
kurs  kursiv 
kV  kilovolt 
kVA  kilovoltampere 
kvcm (cm2) kvadratcentimeter 
kvdm (dm2) kvadratdecimeter 
kvm (m2)  kvadratmeter 
kvmm (mm2) kvadratmillimeter 
kW  kilowatt 
kWh  kilowattimme 
l  liter 
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L  Lilla (i ortnamn) 
lat  latitud 
leg  legitimerad 
lic  licentiat (i titlar) 
litt  litteraturvetenskap 
long  longitud 
M.  monsieur (obs punkten) 
mc  motorcykel 
mag  magister (i titlar) 
m a o  med andra ord 
mask  maskulinum 
max  maximum 
mb  millibar 
med  medicine (i titlar) 
m fl  med flera 
mg  milligram 
m h t  med hänsyn till 
MHz  megahertz 
milj  miljon(er) 
milo  militärområde 
min  minut (i tekniska sammanhang) 
min  minimum (i vissa sifferuttryck) 
mdr   miljarder 
Mkr  miljoner kronor 
Mlle  mademoiselle 
m m  med mera 
mm   millimeter 
Mme   madame 
mom  moment (i lagrum) 
mr  mister 
mrs  (uttalas missis) 
ms  (uttalas miz)neutral titel för kvinna oavsett om hon är gift eller inte. 
msk  matsked (i recept) 
MW  megawatt 
m/ä  modell äldre 
ngn  någon 
ngt  något 
NOK  norska kronor 
nr  nummer 
NT  Nya Testamentet 
nuv  nuvarande 
o a  och annat, och andra 
obs  observera 
o d  och dylikt 
odont  odontologie (i titlar) 
omkr omkring 
ord  ordinarie 
ordf  ordförande 
oreg   oregelbunden 
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orig  original 
osv  och så vidare 
par  paragraf (i lagrum) 
per  (skrivs ut) 
pg  postgiro 
pga  på grund av 
pH  surhetsgrad 
plur   plural 
pm  post meridiem (efter middagen) 
PM promemoria (ett PM) 
PMS  premenstruell spänning 
pol  politices (i titlar) 
PR  poste restante eller public relations 
priv  privat 
proc  procent 
prof  professor 
PS  postskriptum 
ps  psalm 
pseud  pseudonym 
red  redaktör, redaktion 
s:a  summa 
s a s  så att säga 
s  sekund (i teknisk vetenskap) 
sek  sekund (i tekniska sammanhang) 
SEK  svenska kronor 
sid  sidan (med nummer) 
s k  så kallad 
sms  sammansättning 
sr  senior 
St  Stora (i ortnamn) 
S:t  Sankt 
S:ta  Sankta 
stud  studerande (i titlar) 
Sv  sievert 
tbc  tuberkulos 
tekn  teknologie (i titlar) 
tel  telefon (med nummer) 
temp  temperatur 
teol  teologie (i titlar) 
t ex till exempel 
tf  tillförordnad (i titlar) 
t h  till höger 
tim  timme (i sifferuttryck, t ex 70 km/tim) 
tjl   tjänstledig 
t o m  till och med 
tsk  tesked (i recept) 
t v  till vänster 
TW  terawatt 
TWh  terawattimme 

                                                                                          84 



ung  ungefär 
univ  universitetet 
u p a  utan personligt ansvar 
v  vice (i titlar) 
v  von (i namn) 
V  volt 
W  watt 
wc  vattenklosett 
vd  verkställande direktör 
vvd  vice verkställande direktör 
vpl  värnpliktig 
vv  vice versa 
vx  (telefon)växel 
åk  årskurs 
åld  ålderdomligt 
årg  årgång 
åtm  åtminstone 
äkt  äktenskap 
äv  även 
ö h  över havets yta 
 
 
******’ 
egister 
Göteborgs-Postens språkgrupp arbetade fram skrivreglerna under hösten 1997.  
 
Gunilla Holmberg författade tålmodigt den ena versionen efter den andra. Lars-Gunnar Andersson, 
professor i modern svenska, bidrog med sakkunskap och ovärderliga råd. Det gjorde även Svenska 
språknämnden.  
 
Många kollegor på redaktionen läste och kom med konstruktiv kritik. Särskilt har Maria Ljung bidragit 
till kapitlet om juridiska termer. Björn Hansson till det om sjötermer och Kristian Wedel till 
Göteborgiana-kapitlet.  
 
Korrekturläsaren Anna Kemme räddade oss från många misstag.  
 
Ett varmt tack till alla. 
Anita Johansson 
Pierre Usselmann 
Roland Thorbjörnsson 
 
Göteborgs-Posten 1999 
Andra upplagan 
Tryckt hos Grafikerna i Kungälv AB, Kungälv 1999 
isbn 91 973363 1-9 
Göteborgs-Posten 
405 02 Göteborg 
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