SVENSKA SKRIVREGLER
Källa: Svenska skrivregler utgivet av Svenska språknämnden

SKILJETECKNEN, STOR OCH LITEN BOKSTAV
PUNKT

Efter punkt följer stor bokstav, förutom efter förkortningar. Man skriver aldrig två punkter
efter varandra.
Exempel 1
Jag har bl.a. köpt en ny motorsåg.
Exempel 2
Jag har köpt en motorsåg bl.a. Den var dock väldigt billig.
TRE PUNKTER

Detta skiljetecken används för att markera paus. Man använder endast tre punkter.
FRÅGETECKEN

Frågetecken används som avslutning på frågor. Man skriver endast ett frågetecken.
UTROPSTECKEN

Detta skiljetecken används som avslutning på utrop, uppmaningar, önskningar, tilltal,
hälsningar och liknande. Utropstecken kan ofta helt utelämnas och man använder aldrig
utropstecken och frågetecken efter varandra.
Exempel 1
Oj!
Hej!
Vi kom fram i tid!
Beträd ej gräsmattan
Exempel 2
Tala tydligt, annars kommer folk inte att förstå vad du säger. [Inget utropstecken]

Exempel 3
-

Du, du har varit otrogen!

Eller:
-

Du, du har varit otrogen?

Aldrig:
-

Du, du har varit otrogen?!

KOMMATECKEN

Huvudregel
Kommateringen ska underlätta läsandet.
Exempel
Han kunde bara lova blod, svett och tårar.
Hemma är han slarvig, i skolan anpassar han sig efter reglerna.
När vädret är dåligt, när bilen strejkar och när hela dagen är fylld av sammanträden är det lätt
att hålla sig för skratt.
Hon hade på sig en ny, vit blus.
Märk 1
Komma sätts alltid mellan dels… dels
Undersökningarna omfattar dels intervjuer, dels experiment.
Märk 2
Kommatecken sätts ut mellan bisatsinskott
Barnomsorgen, denna laddade fråga, vill man ha bort från dagordningen.
Frågan om abort, dvs. kvinnans rätt att välja, har diskuterats på kongressen.
Efter 1980, då han blev uppsagd från fabriken, har han försörjt sig på diverse svartjobb.
Larmet gick, fick vi veta senare, redan kl. 12 på morgonen.

SEMIKOLON

Semikolon används mellan satser där man bedömer att punkt är för starkt avskiljande och
komma för svagt. Skiljetecknet används också vid tunga uppräkningar.
På runstenen i Söderby nämns alltså Finlands namn för första gången; senare möter vi det på
en runristad gravhäll från Rute kyrkogård på Gotland. Rute-hällen är lagd över en man som
”dog i Finland”.
Ryggsäcken stod där packad med det viktigaste: ett ombyte kläder och toalettsaker; smörgåsar
och frukt; karta och kompass.
KOLON

Efter kolon följer stor bokstav om det som följer är ett citat eller en replik. Om det är en
vanlig uppräkning följer liten bokstav.
Exempel 1
Deras motto var: ”En för alla, alla för en!”
Exempel 2
Freuds teori om personligheten består av tre delar: överjaget, jaget och detet.

ANFÖRING, REPLIKER OCH DIALOG
REPLIKSTRECK (”TALMINUS”)

Exempel 1
-

Vad läser du, Olle?
Det är detsamma!
Är detsamma? Ska du inte vara artig när du är främmande?

Exempel 2
-

Den gamle visade sig vid midnatt, sade pojken, och strax därpå föll han ihop på
gången och dog.

Exempel 3
-

Var bor han? frågade hon.
Han bor på Timmermansgatan, svarade jag och slog ner blicken.

CITATTECKEN

Exempel 1
Gumman tänkte: ”Vad har gubben i säcken månntro?”
Exempel 2
Johan funderade en stund och sade: ”Mamma har alltid hatat dig.” Elsa snyftade till, kurade
ihop sig och väste till slut: ”Det ska komma från dig ditt äckel.”

