
1 

 

Redaktionell policy språk 

 

HEBB130814 

 

Utgångspunkter 

Allmänt 

Allmänna språkregler 

Tips 

 

 

Utgångspunkter 
 

Den här språkpolicyn utgår från: 

Målgruppen 

Plattformen (webb) 

Tillgänglighet 

Standarregler för skriven svenska 

 

 

 

 

Allmänt 
 

Eftersom målgruppen för projektet är barn är det viktigt att texterna är korta och enkla. Och 

då plattformen är webben blir detta ännu viktigare! 

 

Skriv enkelt, företrädesvis med rak ordföljd. Krångla inte till det! Välj ord på samma sätt – 

den minst krångliga varianten: ska, inte skall, sa, inte sade, göra, inte utföra etc. 

 

Skriv texterna själv. Att sno texter kan bli dyrt. Om du hittar en strålande intervju etc. och får 

tillstånd att återpublicera den, ska detta anges tydligt. 

 

Undvik kursivt och fett. Fettad text finns med som stilelement i intervjuer, faktarutor, tester 

och quiz, där frågorna är fettade. 

 

Undvik fraser och meningar som dubblerar informationen. Skriv minska, inte minska ner etc. 

Utgå från vad målgruppen tycker är självklart. ”Malin är 11 år och går i femma” blir 

överflödigt – barnen vet hur gammal man är när man gå i femman, alternativt vilken klass 

man gå i om man är 11 år. Om Malin däremot hade varit 15 år och gått i femman är det ju värt 

att lyfta fram. 
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Titlar, citat och byliner 

Titlar (på böcker, filmer etc.) skrivs med citationstecken: ”Ridsommar på Västanås”. 

Undantaget är när titeln är med i en rubrik. 

 

Som en konsekvens av detta skrivs citat i intervjuer med pratminus. 

Citat ur böcker skrivs som vanligt, med ”. 

Citeras någon i ett citat så används apostrof runt det andra citatet: I ”Paula på ponnygården” 

får vi följa med Paula på ridläger. ”Faster Elfi väntar vid ingången när Paulas pappa kommer 

med de båda flickorna. ’Är hästarna i stallet?’ frågar Paula. ’Nej, de är i hagen bakom huset’, 

säger faster Elfi.” 

 

Citationstecknet skrivs normalt före skiljetecknet, om inte citatet är hela (eller slutet av en 

mening som ovan) då citationstecknet placeras efter skiljetecknet. 

 

Undvik långa citat ur böcker. De ska inte vara så långa att de behöver skrivas som blockcitat. 

Utrymmet används bättre till att få någon att läsa boken än att citera långa stycken ur den. 

 

Där det behöver vara en hänvisning eller en byline för text och bild ska det göras så här: 

 

Ur en bok:  

Ur: ”Piglet Ek, vad god rid!” av Nan Inger Ekman 

Redaktionell text:  

Text: Åke Andersson, Simrishamnsbladet 

Illustration:  

Illustration: Lena Furberg 

Foto: 

Foto: Anders Åkesson/Bonnier Carlsen 

 

Alla texter som läggs upp ska vara korrekturlästa, helst av någon som inte har skrivit dem. 
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Allmänna språkregler 
 

Skriv dig, mig, de och dem. Om du vill referera till en bok där författaren inte skriver så ska 

det framgå: 

Mackan trivs inte på den nya skolan, eller med de nya klasskamraterna. ”Dom e heeelt körda 

och beter sej som apor” säger Mackan. 

 

Inga förkortningar! Skriv till exempel ut: bland annat, bland andra, med mera, med flera, 

klockan, från och med, januari, till och med, december – och så vidare… 

Etc. är den enda förkortning som är tillåten.  

 

Undvik passiva satser (meningar där verbet konstrueras med ”s” - * Boken lånades ut / Boken 

blev utlånad). 

 

Tal 

Låga tal ska skrivas ut som ord (två, åtta, elva), höga (över tolv) som siffror. Undantag: 

Årskurser, ålder, decimaler, procent och numrering (Årskurs 4, 19 år, 20,3 sekunder, 3,2 %, 

punkt 8). 

  

Blanda inte – skriv ”Det brukar finnas mellan 10-30 hästar i hagen”, inte ”10-trettio”. 

  

Datum skrivs utan a eller e. 1 april, 23 november. 

  

Höga tal skrivs 3 211. Inte 3211 eller 3.211. 

Heltalssiffrorna grupperas tre och tre bakifrån räknat och skiljs åt med mellanslag. 

Exempel: 3 341 233. 

 

Kolon 

Efter kolon ska det vara stor bokstav ibland, liten ibland. 

Efter kolon som används före uppräkningar, exempel, förklaringar, specificeringar etc. ska det 

vara liten bokstav: ”Böckerna har allt: spänning, romantik och massor av hästar.” 

  

Däremot, om det efter kolonet kommer flera meningar som relaterar till det redan skrivna, ska 

det vara stor bokstav: Boken slog alla tänkbara rekord: Den sålde slut på bara en vecka. 

Författaren fick föreläsa i hela världen. Många med författardrömmar försökte kopiera stilen. 

                    

Undvik semikolon. Det blir så hemskt lätt fel. 
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Tips 
 

Skriv i Word. Programmet hittar onödiga korrfel, och låter dig formatera om pratminusen så 

att de blir korrekta (och inte bara en avhuggen -). 

 

Om du är osäker: googla! Webben har inte alltid rätt, men tillräckligt ofta. 

 

Skilj mellan – och - (tankstreck och bindestreck). I Word gör man – genom att skriva in ”-” i 

löpande text med ett mellanslag före och ett efter. 

 

 Ett bra trick är att rensa texten när den är klar: titta om en lite för lång mening kan delas upp 

på två. 

 

Läs texten högt! Det brukar vara lättare att höra än att se om något flyter på bra  

 

Ska det vara var eller vart? Vart ska du vända dig? Var finns informationen?  

Här är några ställen där du kan få hjälp: 

http://tt.se/ttsprak/ 

http://dinsvenska.se/ 

http://www.svenskaspraket.se/default.htm 

 

SAOL online: 

http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ 
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