
	   	  

Journalisternas vanligaste skrivregler - 
Kopieringsunderlag 1 

Utländska ord. Det är bättre att välja svenska ord som krockkudde, 
uppgång och utfrågning än utländska ord som airbag, boom och hearing. 

Fackord och specialord måste förklaras eller ersättas med en synonym. 

Modeord är flyktiga och bör användas sparsamt. Ibland blir modeord 
populära och accepterade. Kändis och värsting är exempel på sådana ord. 

Byråkratspråket ska översättas så att det blir begripligt. ”Vi behöver hela 
tiden mer arbetskraft” är bättre än ”Arbetskraftsbehovet är stadigt ökande” 

Långa, tunga ord ska undvikas. Skriv ”kris” i stället för ”krissituation” och 
”nytt jobb” i stället för ”nytt arbetstillfälle”. 

Sammansatta ord kan missuppfattas och ska undvikas. Vem misshandlar 
vem i ordet ”polismisshandel”? 

Förkortningar förklaras när de används första gången i en text. AMS och 
TCO skrivs med stora bokstäver medan Ikea, Unicef och Saco skrivs med 
små eftersom de är uttalbara och har fler än tre bokstäver. Det finns 
undantag från den regeln.  

Vanliga förkortningar som bl. a, m fl, mm, osv, används i korta faktarutor 
men skrivs ut i vanlig tidningstext. 

Småord som inte har någon betydelse i sammanhanget som ju, så, ganska, 
alltså, stryks i tidningstexter. 

Siffror och tal. Tal skrivs med bokstäver till och med tolv men undantag 
görs om det behövs för att texten ska vara konsekvent.  1,95 meter. 
Decimaltal skrivs med kommatecken Pris 2:50 kr skrivs med kolon medan 
klockslag, 18.30 skrivs med punkt. 

  



	   	  

Uppgifter 

 

I tidningen: 

Leta skrivregler 

• Försök att hitta exempel på de olika skrivreglerna i tidningen. Ringa 
in de exempel du hittar.  

Komplicera språket 

• Leta upp två enskilda meningar i tidningstexten och uttryck samma 
sak men på ett mer komplicerat sätt. Varför har tidningen valt den 
enklare formuleringen? 

 

I din egen text: 

Kolla dig själv 

• Kontrollera någon av dina nyligen skrivna uppsatser eller texter mot 
skrivreglerna. Har du följt dem? Vad kan du vinna på att följa dem? 
 

• Försök hitta ca 5 ställen i din skrivna text där du kan förenkla språket 
utan att förändra innehållet. 
 


