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Förord 

Företagsekonomiska uppsatser och promemorior är antagligen i genomsnitt varken bättre 
eller sämre än texter som skrivs av studenter i andra ekonomiska eller samhällsvetenskapliga 
ämnen. Men företagsekonomer skriver mycket, vilket ger möjlighet till mer övning i att 
uttrycka sig på god svenska än för många andra. Å andra sidan exponeras företagsekonomer 
också mycket för branschjargong, svengelska och så kallade grafiska hyss som ibland rentav 
framförs med anspråk på att vara normbildande. Vidare har den tekniska utvecklingen på 
ordbehandlingsområdet underlättat skrivarbetet mycket, men det har också gjort det möjligt 
att göra fel på många nya sätt. Vår avsikt här är att peka på en del fel som erfarenheten har 
visat att både företagsekonomer och andra kan förledas till att göra, men råden har en viss 
tonvikt på ekonomiskt språkbruk. 

Den svenska språkvårdens nestor Erik Wellander gav i sin bok Riktig svenska (1939) fyra 
grundläggande skrivråd: ”Skriv klart, skriv kort, skriv enkelt och skriv svenska”. Även om 
rekommendationerna för hur man ska skriva hela tiden förändras i takt med att språket 
utvecklas är de råden fortfarande värda att beakta. Men inte ens för en Nobelpristagare i litte-
ratur är det enkelt att formulera sig. I en intervju i Paris Review år 1958 berättar Ernest 
Hemingway att han skrev om slutet på A Farewell to Arms trettionio gånger innan han blev 
nöjd med det. På intervjuarens fråga om det berodde på att han haft något tekniskt problem 
svarade Hemingway: ”Yes, getting the words right.” Och att få ordning på orden är en 
teknikfråga, inte bara i litterära texter utan också i rapporter med vetenskapliga anspråk. 

Västerås och Uppsala i december 2012 
 

Lars Hallén 
Professor i företagsekonomi 

Mats Åkerblom 
Docent i företagsekonomi 
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Farliga ordlistan 

Tips: Kontrollera din text med hjälp av ordbehandlingsprogrammet och använd sök- och 
ersättfunktionen för att rensa bort eller korrigera farliga ord. 

Farliga ord Kommentar 

anledningen till detta Behövs till detta? Om det inte är nödvändigt så stryk. 

använda sig av Använda räcker. 

avdelningen (ledningen, företaget) ... de  ”Avdelningen ansåg, att de ...”. Tänker man på människorna inom avdelningen 
använder man gärna pluralis, men korrekt är den, eftersom ordet avdelningen är 
singularis. Av samma skäl ska man hänvisa till företaget som det och skriva t.ex. 
”Telia är framgångsrikt” (ej framgångsrika). 

byggnation Det lär finnas en klubb på KTH dit alla tvångsansluts som använder ”byggnation” i 
annan bemärkelse än ”Sverige är en god bygg-nation”. Skriv bygge, byggnad, byg-
genskap eller något annat lämpligt. Ordet byggnation kan ses som ett exempel på 
”märkvärdisering”. 

centra Centra är pluralis. I singularis heter det centrum, som också kan användas oför-
ändrat som pluralis. Alltså: ett centrum, och centrumet. 

data Kom ihåg att data är pluralis. Fel: ”datan jag samlat”, ”kvantativ data”. Rätt: ”de 
data jag samlat”, ”kvantitativa data”. 

de som / dem som När de står som objekt eller efter preposition heter det dem även som korrelat till 
en relativsats. Exempel: ”Till alla dem, som ...”. Men det accepterade språkbruket 
börjar vackla. 

dela engelskans share betyder ”dela med sig”, ”ha gemensam”. Svenskans dela betyder 
ofta dela upp, hålla åtskild. Shared responsibility (gemensamt ansvar) är något 
annat än delat ansvar (separate responsibility). Shared meaning (gemensam för-
ståelse) är något helt annat än ”delade meningar”. Undvik ordet dela om det är 
tvetydigt. 

dels Kontrollera att det finns ett dels till.  Rätt är dels ..., dels ... (och alltså inte ”och 
dels” i andra ledet). Har uttrycket tre led (dels …, dels … och dels) ska det dock 
vara ett ”och” före det tredje ledet. 

desto Skriv ju mer desto bättre, eller ju mer dess bättre. Alltför ofta ser man ”desto mer 
desto bättre”. 

detta för att Se avsnittet ”Jästen efter degen”.  

dubbel bokföring Som metafor för dubbelspel passar dubbel bokföring illa i en ekonoms text, efter-
som termen i teknisk mening avser ett system med inbyggda garantier mot sken-
transaktioner just genom dubbelnoteringen av varje post. 

efterfrågan Också i obestämd form sluter ordet på -n: det heter således ”en vikande efter-
frågan” liksom ”den vikande efterfrågan”. 

empiri Empiri betyder inte data utan ”erfarenhet” eller ”kunskap baserad på erfarenhet 
eller observation”. Oanalyserade sammanställningar av enkätdata, ej tolkade fall-
beskrivningar, återgivet arkivmaterial o.s.v. utgör data, fakta, observationer eller 
dylikt men bör inte rubriceras som empiri. 

filosofi Filosofi betecknar grundläggande vetenskap utanför fackvetenskaperna, och kan 
också ange en grundläggande livsinställning. Att låta det betyda affärsidé eller 
riktlinje är att devalvera ordet. 

formalia Formalian är inte en godtagbar form eftersom ordet är pluralis. 

frågeställning, frågeformulering Skriv hellre fråga. Frågeställning kan ses som ett exempel på ett ord med så kallad 
skrytfena. 
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Farliga ord Kommentar 

han/hon Vill man göra texten könsneutral blir lätt uttryck som han eller hon eller han/hon 
tungrodda. Ofta är det enklast att i stället använda plural (de). I stället för riks-
dagsman kan man skriva riksdagsledamot, i stället för justeringsman justerare 
o.s.v. På svenska är dock ordet människa femininum och som generell syftning 
används i det fallet hon.  

it Förkortningen it betyder informationsteknik. Informationsteknologi är läran om 
informationsteknik. Ordet förkortas oftast och skrivs då med små bokstäver (it). 
Uttrycket IKT (informations- och kommunikationsteknik) kan ses som synonymt 
med it och därmed som en överflödig variant. 

industri Skriv bransch om du menar näringsgren. Att använda industri i den betydelsen är 
en påverkan av engelskans industry, men språkbruket börjar vackla här. 

jämförd, -t Se upp vid jämförelser. Det heter ”större än jag”, men ”stor jämfört med mig”. 
Adjektivet ska stå i grundform när jämfört med används. 

karaktär använd rollfigur, gestalt, person eller möjligen arketyp för aktörer i ett scenario i 
stället för direktöversättning av engelskans character. 

komfortabel betyder bekväm, inte väl till mods.  

koncept Normalbetydelsen är utkast, kladd. Betydelselånet från engelskans concept 
(begrepp, idé) kan leda till missförstånd. 

kontrollera engelskans control betyder styra, behärska; använd inte kontrollera i den betydel-
sen eftersom det kan leda till missförstånd då den svenska grundbetydelsen är 
granska, moträkna. 

kvalitativ I vetenskapliga sammanhang är kvalitativ–kvantitativ metodtermer. Använd därför 
inte kvalitativ (icke-kvantitativ) i betydelsen ”av god kvalitet”. Skriv kvalitets-
produkter eller produkter av god kvalitet i stället för ”kvalitativa” eller ”högkvalita-
tiva” produkter. 

kommer (futuralt) Det heter kommer att skriva. Glöm inte att. 

lagstiftning Skriv lag eller lagar. Lagstiftning i betydelsen lag kan ses som ett exempel på så 
kallad märkvärdisering. 

legal betyder på svenska lagenlig och är motsatsen till illegal (olaglig). Engelskans ”legal” 
bör vanligen återges med juridisk eller rättslig. 

legio betyder många (skriv hellre det). Ordet betyder inte ”vanlig”. 

man Ett behändigt litet ord. Kontrollera att syftningen är begriplig. Använd annars ett 
mer särskiljande ord. 

marknadsföring Konsultera läroboken om du förleds att använda marknadsföring som synonymt 
med reklam. 

medium rekommenderad plural är medier (inte ”media”); i sammansättningar medie- (t.ex. 
”multimediesatsning”). Medium böjs som akvarium. 

metodik Skriv metod. Det räcker nästan alltid. 

metodologi Är läran om metod. Är det den du syftar på? Frågor om användning av metoder är 
dock metodologiska (ej ”metodiska”). 

målsättning, målformulering Skriv mål och undvik de förlängda ordformerna om du inte uttryckligen menar just 
hur målet formulerats, dvs ord och uttryck som används för att ange målet. 

orsaken till detta Behövs till detta? Om inte så stryk. 

pay off, payoff Vid investeringskalkylering används på engelska payback för återbetalning och 
återbetalningstid. Pay off betyder snarast betala av, slutbetala, medan ”payoff” kan 
betyda utbyte och förtjänst. Båda kan faktiskt betyda ”muta”. Skriv återbetalnings-
tid eller pay-back om du syftar på investeringskalkyler. 

problemställning, problematik Skriv problem. Det räcker nästan alltid.  

produkt utgörs av både varor och tjänster, och det är alltså fel att se produkter och tjänster 
som ett begreppspar. 
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Farliga ord Kommentar 

professionell i företagsekonomiska sammanhang syftar professionell på en profession, d.v.s. en 
yrkeskategori med formella kompetenskrav för medlemskap (läkare, advokater 
o.s.v.) 

samhället Även företag ingår i samhället. Skriv ”staten”, ”offentliga sektorn”, ”myndigheterna” 
o.s.v. om det är det du menar. 

samt samt är inte helt synonymt med och. 

SEK I löpande text används inte valutakoderna SEK, USD, EUR o.s.v. utan isället kronor 
(ev. svenska kronor om sammanhanget kräver det) eller förkortningen kr (eller 
skr), dollar (eller US-dollar), euro o.s.v. Undvik också hemmagjorda förkortningar 
som t.ex. mSEK; skriv miljoner kronor. I tabeller kan koderna däremot ibland vara 
lämpliga av utrymmesskäl. Om tecknet € används för euro ska det i svenskspråkig 
text stå efter beloppet (t.ex. 10 000 €). 

signifikant ”signifikant” bör i ekonomiska texter användas som statistisk fackterm. Skriv annars 
signifikativ (eller ännu hellre betydelsefull). 

själv Skriv ensam om det är det du menar. Att ”arbeta själv med uppsatsen” innebär i 
skriftspråk att man inte låter någon annan göra jobbet, vilket inte är samma sak 
som att arbeta ensam, d.v.s. utan medförfattare. 

på grund av På grund av kan inte inte kombineras med orden ”anledning”, ”skäl” och ”orsak”. 
Skriv ”av denna anledning” o.s.v. eller t.ex. ”på grund av detta förhållande” (eller 
ännu hellre ”därför”). 

stimuli Stimuli är pluralformen av en stimulus. ”Stimulit” är både fel genus och fel nume-
rus; korrekt bestämd form singularis är det otympliga stimulusen. 

storleksordning Skriv storlek om du inte avser att rangordna något efter storlek. 

synpunkt, synvinkel Från en punkt och ur en vinkel brukar anges som rekommenderat skrivsätt även 
om språkbruket vacklar även här. 

så Kan ofta strykas. 

ta fram Skriv formge, designa, utveckla, konstruera om det inte handlar om att konkret 
ställa fram redan färdiga förslag  

teknologi är läran om teknik. Skriv i stället teknik om det är det du menar. Utanför det 
tekniska området används dock teknologi i betydelsen teknik, t.ex. undervisnings-
teknologi (inom ämnet pedagogik) och produktionsteknologi (inom organisations-
teori). 

teoribildning Skriv teori eller teorier. 

upp, ut, bort Kan ofta strykas. ”Processen stannar [upp].” ”Stoppa [upp] de dyra konsulterna!” 
”Delegera [ut].” ”Avgränsa [bort].” 

uppleva, -else Spara om möjligt detta ord till verkliga upplevelser. Annars blir det uttjatat. Skriv i 
stället tycker, finner eller liknande. 

utnyttja sig av Stryk sig av. Onödigt. 

var, vart Är du osäker, pröva med ”på vilket ställe” eller ”till vilket ställe” för att skilja på var 
och vart. 

visa på Stryk på. 

väldigt Som förstärkningsord till mycket är väldigt att se som talspråk och kan oftast 
strykas. Att t.ex. skriva väldiga framsteg är dock korrekt. 

äntra Man kan äntra ett fartyg, en buss eller en talarstol, dvs något som är beläget högre 
än en själv, men man kan inte äntra en marknad (sammanblandning med market 
entry, marknadsetablering) om man inte vill framhäva att man i någon mening 
klättrat in på den. 

även fast Rätt är även om eller fast eller fastän. 
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Motsträviga stavningar 

Stavning Kommentar 

abstrakt skriv helst sammandrag istället för abstract, som om det ändå används kan stavas, böjas och uttalas 
så att det rimmar på ”extrakt” 

bedöma, döma stavas med ett m 

bransch branch är inte svenska 

emission stavas med ett m (av e-mittere) 

följaktligen första ledet heter inte ”följd” 

immission stavas däremot med två m (av in-mittere; n omvandlas till m) 

intäkt intäkt med ck är otäckt 

kriterium -ier ”kriterie” är inte en korrekt singularform 

kolleger kollega är inte femininum och har därför inte plurarändelsen -or 

kommitté dubbla m, dubbla t 

logotyp logotype (”logotajp”) är engelska, logo och logga är talspråk 

medan medans är talspråk; emedan är synonymt med ty 

millennium stavas med ll och nn och heter millennie- i sammansättningar 

måtto i så måtto (med å) har inget att göra med motto (valspråk) 

nämnd av nämna: glöm ej n 

rekommendera två m 

seminarium -ier seminarie är inte en korrekt singularform 

vår, vårt, er, ert ord som våran och erat är talspråk 

Satsradning 

I varje mening ska det finnas en huvudsats. En sådan har ett subjekt och ett predikat: ”Kur-
serna stiger.” Satsradning uppstår ofta när skribenten vill få in mer än en huvudsats i samma 
mening. I följande exempel vill författaren uttrycka två påståenden: dels att fabriker läggs ned, 
dels att det innebär besparingar. Vad är då korrekt? 

1. Flera av koncernens fabriker läggs ned, och detta sparar 400 miljoner dollar. Rätt 
2. Flera av koncernens fabriker läggs ned, men detta sparar endast 400 miljoner dollar. Rätt 
3. Flera av koncernens fabriker läggs ned, vilket sparar 400 miljoner dollar. Rätt 
4. Flera av koncernens fabriker läggs ned. Detta sparar 400 miljoner dollar. Rätt 
5. Flera av koncernens fabriker läggs ned; detta sparar 400 miljoner dollar. Rätt 
6. Flera av koncernens fabriker läggs ned, detta sparar 400 miljoner dollar. Fel! 

Om en mening ska innehålla fler huvudsatser, ska dessa samordnas som i exempel 1 och 2. I 
exempel 3 har den andra huvudsatsen gjorts till en bisats. I annat fall måste huvudsatserna 
skiljas åt av ett kraftigare skiljetecken än ett komma, d.v.s. punkt eller semikolon som i exem-
pel 4 och 5. Exempel 6 visar en felaktig konstruktion där huvudsatserna radas upp efter 
varandra i samma mening, det vill säga en satsradning. 
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Jästen efter degen 

Har författaren inte tänkt igenom hur en mening ska byggas, slängs ofta jästen in i ugnen 
efter degen: ”Företaget satsade hårt på internutbildning i verkstaden, detta för att öka 
produktiviteten.” En bättre planerad text skulle lyda: ”För att öka produktiviteten satsade 
företaget hårt på internutbildning i verkstaden.” Dessutom är satsen ”detta för att” 
ofullständig, eftersom den saknar predikat. Det skulle gå att skriva ”detta skedde för att öka 
produktiviteten”, men då uppstår satsradning. Därför krävs ny mening, eller också måste 
samordning ske. 

Felaktiga syftningar 

Det finns många slags syftningsfel. Ett vanligt fel avser användningen av sin och dess/deras, 
där regeln är att sin syftar på subjektet och dess/deras på någon annan satsdel. Således får sat-
sen ”Komponenttillverkarna samarbetade med biltillverkarna och utvecklade sina produkter” 
en annan betydelse än ”och utvecklade deras produkter”. 

Ett annat syftningsfel är brott mot subjektsregeln (t.ex. ”Förpackningen öppnas genom att 
skruva på locket”), där det underförstådda subjektet i satsförkortningen (”genom att ...”) 
måste vara samma som i huvudsatsen. Brott mot subjektsregeln kan ofta rättas till genom det 
praktiska ordet man: ”Man öppnar förpackningen genom att skruva ...” eller ”Förpackningen 
öppnas genom att man skruvar ...”. 

Som ett syftningsfel kan man också betrakta syftningar som går utanför textflödet. Rubri-
ker ingår inte i textflödet, och det är därför fel att efter en rubrik (t.ex. ”Kotlers 4 P”) inleda 
texten med ”Dessa är pris, produkt ... ”.  Istället måste rubrikorden i ett sådant läge upprepas 
inom textflödet. Nyckelord (avskilda med punkt) som inleder ett stycke är att jämställa med 
rubriker i syftningshänseende, och tabeller och figurer ingår inte heller i textflödet.  

Felanvända skiljetecken 

Tecknet semikolon (;) är närmast att betrakta som en något försvagad punkt och skiljer åt full-
ständiga satser som man av någon anledning vill hålla ihop mer än vad än vanlig punkt skulle 
signalera. Semikolon är alltså vanligtvis inte ett förstärkt komma och kan endast användas 
som kommatecken i uppräkningar för att skilja åt kategorier med likartat innehåll (så kallade 
grupperade uppräkningar). Före direkt anföring eller uppräkningar används vanligt kolon (:). 

De två sistnämnda reglerna illustreras i följande exempel: ”Drycker med en alkoholhalt av 
mindre än 80 volymprocent: whisky; brännvin, kryddat eller okryddat; vodka; gin.” Om upp-
räkningen föregås av ”är” (d.v.s. utgör predikatsfyllnad) får kolon inte användas. Skjuter man 
in ett ”är” i föregående exempel efter ”volymprocent” måste därför kolonet tas bort. För att 
markera en konstpaus kan semikolonet inte heller användas men däremot tankstreck (–). 
Observera att tankstreck inte är samma tecken som bindestreck (-) och att tankstrecket ska 
omges av blanksteg, dock inte när det använts som tecken för ”till” (exempel: Uppsala–
Stockholm, 13–15). 

Frågetecken sätts efter satser som i språklig mening är frågor oavsett om de ska besvaras 
eller är så kallade retoriska frågor. Däremot är huvudsatser följda av en frågebisats inte en 
fråga i språklig mening. Man ska alltså sätta punkt och inte frågetecken efter meningar som 



Farliga ord och vanliga oarter 

10  

”Man kan ifrågasätta om detta är en avvikelse från god redovisningssed” eller ”Vi frågade 
varför, när och hur omorganisationen inletts.” 

Citationstecken används kring citerade ord och uttryck. Man bör helst inte använda 
citationstecken för att markera att man distanserar sig från ett ord när man tycker att det är 
för vardagligt i sammanhanget eller för att man vill ange att man inte helt och hållet står för 
vad man skriver. Om distansering måste markeras kan man använda en omskrivning: i stället 
för att sätta citationstecken kring ”vinsterna” kan man skriva de föregivna vinsterna, så 
kallade vinster eller dylikt. Observera också att s.k. typografiska citationstecken (d.v.s. sådana 
som används i denna text) i svensk skrift ser likadana ut före och efter citatet; “inverted 
commas” före citatet används i engelska men inte i svenska. Kontrollera språkinställningen på 
datorn om du får tecknet “ före citaten. 

Tänk också på att apostrofer (’...’) används för citat inom citat och att det också här är fel 
med ”inverted commas” före citatet när man skriver på svenska. I engelska används apostrof 
även för att markera genitiv-s, men det skrivsättet får inte användas på svenska, inte ens när 
namnet som sätts i genitiv är engelskt. När man på engelska skriver ”Donaldson’s opinion” 
måste det på svenska vara ”Donaldsons åsikt”.  Inte heller för att ange genitiv av ord som 
slutar på -s, -x eller -z ska man numera använda apostrof: skriv således ”Marx och Engels 
skrifter”, ”Schweiz ekonomi” (ej ”Marx’ och Engels’ skrifter”, ”Schweiz’ ekonomi”). 

Tre punkter (…) används för att ange en avbruten mening eller ett avbrutet ord. Det ska 
vara ett mellanslag före de tre punkterna om de anger en avbruten mening (”Fortsättning 
följer ...”), under det att punkterna skrivs ihop med ett avbrutet ord, t.ex. när man har 
anledning att återge intervjucitat ordagrant: ”Som justeringsm... justeringsperson föreslogs 
...”. Tecknet tre punkter ska dock inte användas som inledning på ett citat för att markera att 
det finns något som står före den citerade texten. Det ligger ju i ett citats natur att det inte 
innefattar allt den citerade har sagt före citatet. 

Parenteser bör användas sparsamt. Särskilt bör man undvika inskjutna parentesuttryck före 
ett huvudord för att uttrycka två saker samtidigt. Istället för att t.ex. skriva ”EU:s (brist på) 
talekonst” bör man skriva t.ex.”EU:s talekonst eller kanske snarare brist på talekonst.” 

Felaktiga förkortningar 

Undvik förkortningar i största möjliga utsträckning. De sparar obetydligt med plats i texten 
men minskar läsbarheten betydligt. Tycker man texten är för lång är det bättre att rensa ut 
omtagningar eller onödiga småord än att förkorta orden. Versalförkortningar framhäver 
dessutom de förkortade orden på ett överdrivet sätt. Om man ändå vill förkorta får uttrycken 
osv, dvs, etc och pga förkortas utan punkter eller mellanslag, men t.ex., t.o.m., fr.o.m. och m.m. 
måste man förkorta med inskjutna punkter eller mellanslag för att undvika missförstånd. I 
konsekvensens namn kan dock gärna förkortningspunkter användas också i d.v.s., o.s.v., etc. 
och p.g.a. (om man inte vill skriva ut orden helt). Sammandragningar skrivs dock utan punkt, 
och man ska alltså skriva ”fil. dr” men ”fil. kand.”. Förkortningar för måttenheter skrivs 
också utan punkt (t.ex. ”kg”, ”mm”). 

Initialförkortningar skrivs normalt med stora bokstäver (t.ex. ”AB” för aktiebolag), men 
vissa vanliga förkortningar har fått karaktären av ord och ska skrivas med små bokstäver. Det 
gäller bl.a. orden ”vd”, ”pc”, ”pm”, ”tv”, ”cd”, ”it”. Man ska alltså skriva ”företagets vd Nils 
Nilsson” (ej ”VD Nils Nilsson”). Står ordet först i en mening blir det enligt följande: ”Vd:n 
för företaget hävdade ...”. Böjningsändelsen ska alltså föregås av ett kolon. 
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Sammansättningar med förkortningar skrivs ihop med hjälp av bindestreck: ”e-post”, ”u-
land”, ”MBL-förhandlingar”, ”it-avdelningen”. Det är alltså fel att skriva ”epost”, men det är 
också fel att skriva ”e-post-adress”. Det senare skrivsättet kallas för bindestreckssmitta och 
rätt skrivsätt är alltså ”e-postadress”. 

Särskrivning 

De klassiska särskrivningarna är kanske ”rök fritt i alla lokaler” och ”brun hårig sjuk skö-
terska”, och även om skrivsättet inte drabbar begripligheten så mycket sänker det trovärdig-
heten hos skribenten. Trots det finns exempel på att företag faktiskt har påbjudit tidningarna 
ska använda särskrivning när företagsnamnet är inblandat (t.ex.”IKEA möbler” och ”IKEA 
varuhus”), men det skrivsättet bör inte användas i löptext. Enklaste sättet att undersöka om 
ett ord ska skrivas ihop eller inte är att uttala det: rökfritt uttalas med annan betoning än rök 
fritt. 

Grafiska hyss i företagsnamn 

Namn och sammansättningar med namn skrivs med stor bokstav (t.ex. Volvo, Volvo-
försäljare, tillverkning på Volvovis). Undantag är namn som förlorat sin namnkaraktär: 
europaväg, eriksgata, kosterbåt (men båten till Koster ska skrivas som Kosterbåten).  

Många företags- och organisationsnamn är dock mer invecklade och kan bestå av förkort-
ningar, flerledade uttryck eller ord med insprängda versaler. Inte sällan är namnen skyddade 
som registrerade varumärken med viss stilsort och färg i kombination med olika slags 
symboler. Det skyddet innebär att man inte får förvanska namnet eller använda det i 
kommersiella syften utan företagets tillstånd. Däremot innebär det inte att man måste skriva 
namnet på det sätt som företaget fastställt i sin policy. Tvärtom är det ibland så att man inte 
bör skriva namnet enligt företagets egen utformning om man vill skriva korrekt svenska. Så-
ledes ska förkortningar som kan uttalas som ord inte skrivas som de versalförkortningar de 
ursprungligen är utan som vanliga ord. I löptext ska man alltså skriva Ikea (ej IKEA), Saab (ej 
SAAB), Unesco (ej UNESCO) o.s.v. 

Förkortningsnamn som inte uttalas som ord skrivs däremot med versaler (SKF, LO, 
SHSTF, UNHCR). Om man ska skriva SAS eller Sas beror således på om man anser att nam-
net uttalas ”ess-a-ess” eller ”sass”. 

Om ett företags- eller organisationsnamn består av flera led bör man av artighetsskäl skriva 
delarna av namnet med stor eller liten bokstav så som organisationen vill ha det (t.ex. Svenska 
Akademien men Svenska språknämnden). Huvudregeln är annars att endast första ledet 
skrivs med stor bokstav om inte förledet är ”Föreningen”, ”Sällskapet”, ”Stiftelsen” eller 
liknande. Således ska man skriva Uppsala universitet, Ludvig Jönssons gardinfabrik. Enheter 
inom organisationer skrivs normalt med liten bokstav (t.ex. samhällsvetenskapliga fakultets-
nämnden, internationella avdelningen). Om en organisation benämns bara med en del av sitt 
namn som dessutom används som allmän beteckning också på andra liknande organisationer 
används liten bokstav, t.ex. länsstyrelsen (men Länsstyrelsen i Västmanlands län), handels-
högskolan (men Handelshögskolan vid Göteborgs universitet). 

Inskjutna versaler används av en del företag i produktnamnslogotyper (t.ex. Göte-
borgsOperan, TeliaSonera, iMac). I löptext bör dessa stavningar normaliseras till Göte-
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borgsoperan, Teliasonera, Imac. Regeln är att man inte ska lägga till tecken i företagsnamnen 
när man normaliserar dem och man ska därför helst inte ändra dem genom särskrivning eller 
inskjutna bindestreck. Praxis växlar dock, och ibland föredras i stället särskrivning av före-
tagsnamn med inskjutna versaler i fogen, t.ex. Telia Sonera. Om namnet inte går att dela upp 
måste man dock återställa den inskjutna versalen som i exemplet Göteborgsoperan. 

Om ett företags inregistrerade namn innehåller en felaktig särskrivning är det svårt att veta 
hur man ska normalisera det för användning i löptext. Enklast är nog att sammanskriva ordet 
utan bindestreck eftersom man då inte ändrat namnet genom att lägga till något tecken i det. 

Ytterligare ett grafiskt hyss som man kan hitta i företagsnamn är användning av skilje-
tecken som en del av produktnamnslogotypen. Exempel är varuhuset Obs!, Yahoo!, If…, 
S|E|B och e.on (skriv Eon). I löptext ska sådana namn normaliseras genom att skiljetecknen 
eller specialtecknen tas bort. Punkter i namn som består av webbadresser ska dock inte tas 
bort eftersom punkten uttalas som ”punkt” eller ”dot” (t.ex. Knivsta.nu, Amazon.com). 
Bruket av punkt i sådana namn kan jämföras med användningen av decimalkomma i tal, ett 
tecken som ju också läses ut. Däremot bör stavningen av webbadressnamn normaliseras 
genom att de skrivs med stor begynnelsebokstav. 

Utländska namn som följer det främmande språkets regler ska inte ändras. Man ska således 
t.ex. skriva McDonald’s och d’Alembert. 

Namn ska inte förses med fristående bestämd artikel. Det heter således Europeiska unionen 
och Europeiska Centralbanken (och inte ”den Europeiska unionen”, ”Den europeiska unionen”, 
”Den Europeiska Centralbanken” o.s.v.). Man kan förstås skriva ”den europeiska unionen” 
(utan versal på något av orden) men då är uttrycket inte ett namn och syftar inte nödvän-
digtvis på EU. Om artikeln ingår i företagsnamnet ska den förstås behållas som i namnet Den 
lilla teatern. 

Sammanblandade formatnormer 

Persondatorernas utveckling har gjort det enkelt för alla skribenter att utnyttja det norm-
system för textens grafiska utformning som tidigare främst använts för sättning och som för-
valtats av yrkesmän som redaktörer, sättare, faktorer, korrekturläsare och grafiska formgivare. 

Kunskaperna hos förlagens och tidningarnas specialister följer dock inte med automatiskt 
till datoranvändarna och inte heller yrkeskunskaperna från sekreterare och andra som tidigare 
upprätthållit den annorlunda norm som gällt för maskinskrivna dokument. Att alltför mycket 
blanda samman formatnormerna riskerar att dra uppmärksamheten från textens innehåll och 
man bör därför välja system. 

Tabell 1 anger de systematiska skillnaderna mellan normerna. Sättningsnormens rubrikreg-
ler förefaller ha slagit igenom också i texter utformade enligt dokumentnormen, men i övrigt 
kan det vara lämpligt att hålla isär normerna. I preliminärversioner som man avser att slut-
redigera enligt sättningsnormen kan man använda t.ex. marginal- och styckemarkeringar en-
ligt dokumentnormen för att spara in avstavningsarbetet till slutversionen. På det sättet fram-
går det också tydligare att man inte ännu vill ha sin text betraktad som slutgiltig. Genom att 
behålla element från dokumentnormen i slutversionen i vissa avsnitt kan man också om man 
så vill markera att vissa avsnitt i något avseende är av annan art än texten i övrigt. 
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 Sättningsnormen Dokumentnormen 

Rubriker snitt- och gradvarianter versaler och understrykning 

Högermarginal rak oregelbunden 

Nytt stycke indrag två radmatningar 

Förkortningar punkt (o.s.v.) mellanslag (o s v) 

Ordmarkering kursiv och halvfet understrykning eller spärrning 

Källa: bearbetad efter Melin, L., DTP – kampen om normen. Språkvård 1/1998, s. 16. 

Tabell 1. Skillnader mellan formatnormer. 

Röriga referenser 

Vid referenser i texten rekommenderas Harvardsystemet, också kallat källparentessystemet. I 
så fall bör fotnoter enbart användas för kommentarer till löptexten (och således inte heller för 
att ange muntliga referenser, vilket annars ibland anges som förenligt med Harvardsystemet). 

Det alternativa Oxfordsystemet, som bygger på att referenserna anges med fotnoter, bru-
kar inte så ofta användas av ekonomer och de flesta ekonomiska tidskrifter har Harvard-
systemet som obligatorium, ofta enligt den precisering som fastställts av American Psycho-
logical Association och som brukar kallas APA-systemet.  

Referenserna i texten syftar till att styrka resonemangens förankring och ange hur man ska 
kunna få tag på de källor som åberopas. Huvudregeln är därför att referensen, redan som den 
står i texten, ska ge en antydan om vad det är för slags källa som åberopas och att den lätt ska 
kunna återfinnas i referenslistan. Håller man dessa två principer i minnet har man kommit en 
bra bit på vägen att undvika nedanstående vanliga misstag eller olämpliga utformningar av 
referenserna. 

Undvik Anledning 

Referenser i texten som inte 
inleds med samma ord i käll-
förteckningen 

Referensordet i texten måste vara exakt detsamma som första ordet i motsvarande referens i 
referenslistan, annars får läsaren svårt att återfinna hänvisningen i referenslistan. Handlar det 
t.ex. om ett verk utan författarnamn, måste samma princip användas både i texten och i 
referenslistan (lämpligen verkets titel snarare än utgivaren).  
 

Kategoriuppdelad källför-
teckning 

Om källförteckningen är uppdelad i olika avdelningar som t.ex. böcker, tidskriftsartiklar, elektro-
niska källor, otryckta källor o.s.v. kan läsaren inte direkt söka upp en hänvisning som t.ex. Nils-
son 1999 på dess alfabetiska plats i källförteckningen utan måste leta i alla förteckningens 
avdelningar. I ämnet historia används uppdelade källförteckningar men där framgår det av 
referensens typ vilken avdelning man ska leta i, men företagsekonomiska artiklar har vanligen 
en sammanslagen källförteckning (med undantag av separat förteckning över intervjupersoner). 
 

Otydliga intervjuhänvisningar Intervjuer kan förtecknas i en särskild avdelning i källförteckningen. Det ska då framgå av hän-
visningen i texten att referensen återfinns i en egen lista genom referensutformningen 
(t.ex.”Nilsson, 1999, intervju”). Använd hellre intervjuhänvisningar med hjälp av källparenteser 
än med hjälp av fotnoter, vilket ibland annars rekommenderas inom Harvardsystemet. 
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Undvik Anledning 

Internetreferens som utgörs 
av Internetadressen 

Internetreferenser ska skrivas enligt principer som är så lika andra källor som möjligt, och i tex-
ten finns det ingen anledning att särskilja sådana referenser från andra. En referens (Nilsson, 
1999) kan alltså i källförteckningen visa sig vara en Internetreferens till en webbpublicerad arti-
kel. Internetadress och hämtningsdatum anges i källförteckningen, inte i hänvisningen i texten. 
Och en hänvisning till dokumentnamnet (t.ex. Accounting principles, 2001) säger läsaren mer än 
en adress av typen www.acc/doc3.html. 
 

Internetreferens som utgörs 
av webbplatshavarens namn 

Liksom vid andra källor ska hänvisningsordet i första hand vara dokumentets författare och i 
andra hand dokumentets titel (när författarnamn saknas). Webbpublicerade artiklar kan dock 
sakna uppgift om både författare och dokumentnamn, men först i det läget är webbplatshava-
rens namn den lämpliga referensuppgiften. Här vacklar dock praxis. 
 

Hänvisningar till tidningens 
namn för tidningsartiklar  

Enligt huvudregeln ska tidningsartiklar i första hand åberopas med författarens namn, i andra 
hand när författarnamn saknas med artikelns rubrik och i först tredje hand, om artikeln saknar 
både författaruppgift och rubrik, med tidningens namn. I den fullständiga referensuppgiften i 
källförteckningen ska förstås tidningens namn och publikationsdatum alltid finnas med. 
 

Hänvisningar till utgivare  Om författarnamn saknas bör referensuppgiften bestå av verkets titel (eventuellt förkortad i löp-
texten, men med samma inledningsord som i källförteckningen av alfabetiseringsskäl). Enligt 
äldre praxis anges ibland utgivaren som författare, särskilt om utgivaren är en myndighet eller 
organisation. Undvik det. Men i källförteckningen anges förstås utgivaren (förlag, myndighet 
o.s.v.); observera att tryckeriet inte får anges i stället. 
 

Hänvisning till utrednings-
serier 

Liksom tidningsartiklar inte bör sorteras under tidningens namn utan under författare eller titel, 
bör utredningar inte sorteras under utredningseriens namn (t.ex. SOU) utan normalt under titeln 
(eftersom författarnamn vanligen saknas). Tidigare hade offentliga utredningar inga andra 
namn än SOU + årtal och nummer, men nu är det lämpligare att följa huvudprincipen och 
hänvisa till SOU med utredningens titel.  
 

Källparentes vid hänvisning 
till flera stycken 

Om referenserna följer källparentessystemet (Harvardsystemet) bör man undvika att låta en 
källparentes syfta tillbaka på flera stycken. Ofta är det bättre att i så fall föra in hänvisningen i 
början av det resonemang man bygger på referensen. Om man undantagsvis vill låta en käll-
parentes syfta tillbaka på flera meningar, ska referensen stå efter punkten i den sista av 
meningarna som den syftar på, men då måste en punkt sättas inne i parentesuttrycket före 
slutparentesen, eftersom parentesuttrycket i annat fall formellt ingår i efterföljande mening. Se 
följande exempel. (Nilsson 1999.)  

Tabelltabbar och figurfel 

Tabeller och figurer ökar ofta läsbarheten mycket, och det är vanligare att uppsatser innehåller 

för få tabeller och figurer än för många. Oftast är det bättre att ange procentfördelningar och 

liknande i en tabell än i löptext. En översikt över oberoende och beroende faktorer blir tydli-

gare i en figur än i enbart i löptext, men det är då viktigt att inte ange alla hypotetiska 

samband utan bara de som är relevanta.  

Undvik Anledning 

Förklaringar till tabeller 
och figurer enbart i löp-
texten och oklara hän-
syftningar  

Tabeller och figurer ligger (liksom rubriker) utanför textflödet, vilket innebär att man i texten inte 
kan göra syftningar på dem med ordet denna, detta o.s.v. utan i klartext, d.v.s. Tabell 3, Figur 2 
o.s.v. Dessutom innebär det att tabeller och figurer måste vara någorlunda begripliga utan att 
läsaren behöver söker förklaringar i texten. Förkortningar som används i tabeller och figurer ska 
därför förklaras i noter som är knutna till tabellen, inte i den omgivande löptexten. Distinktionen 
mellan t.ex. heldragna och streckade linjer anges i en särskild teckenförklaring som också ingår i 
figuren, inte i kringliggande löptext. 
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Undvik Anledning 

Numrerade tabellnoter  Noter till en tabell sätts under tabellen, d.v.s. inte nederst på sidan, och tabellnoter ingår inte i 
det sekventiella fotnotssystemet i uppsatsen. För att göra det tydligt är det bättre att använda 
litterering (d.v.s. beteckningarna a, b, c o.s.v.) på tabellnoter än numrering, som kan 
sammanblandas med fotnoterna till texten. 
 

Källa ”egen” vid tabell och 
figur 

Regeln att källa ska anges för tabeller och figurer har ett viktigt undantag. Om tabellen eller 
figuren sammanställer författarens eget originalresonemang ska ingen källhänvisning göras alls. 
Det signalerar att tabellen eller figuren sammanfattar kringliggande text. Om en figur 
sammanfattar en annan källas skriftliga resonemang och figuren alltså är författarens egen 
visualisering av det, kan man ange det t.ex. som ”Förf:s bearbetning av Nilsson 1999”. Är 
tabellen byggd på författarens egna primärdata bör i första hand dessa data tas med i bilaga, 
och uppgiften om källa skrivs då t.ex. som ”Källa: Bilaga 1”. Uttrycket ”Källa: egen” är alltid fel  
– och tänk på att ordet egen i den ställningen också betyder egendomlig … 

Svårigheter med siffror 

Siffrorna är tio medan talen är oräkneliga. Är man formell bör man skriva tal, antal, belopp, 

summa, nivå eller dylikt om det inte gäller tecknen 0–9. En annan spridd missuppfattning är 

att 1–12 måste skrivas med bokstäver och högre tal med siffror; i stället kan hävdas att siffror 

framhäver och bokstäver tonar ner talens kvantitativa tolkning. 

När man anger tal med siffror bör tusental avgränsas med blanksteg och inte med punkt 
som kan förväxlas med engelskans decimalpunkt. Hårt blanksteg (ctrl+skift+blanksteg) bör 
användas för att undvika radbrytning inne i talet. Observera också att decimaler anges med 
komma och inte med punkt på svenska. 

Procenttecknet (%) ska inte skrivas ihop med procenttalet utan föregås av mellanslag, som 
också det lämpligen bör vara ett hårt blanksteg. 

Sifferuttryck kan inte förkortas på samma sätt som ord med gemensamt slutled (exempel: 
stor- och småföretag). Menar man 250 000–300 000 måste det skrivas ut; utrycket 250–
300 000 betyder något annat. Däremot kan efterställda tal ibland förkortas: 2010–12 miss-
förstås inte. 

Ordningstal skrivs med kolon mellan talet och ändelsen (1:a, 25:e). Ett viktigt undantag är 
datum, som skrivs ut med grundtal: 6 juni, 11 november. Hämtningsdatum i Internetadresser 
skrivs i ordningen dag-månad-år (t.ex. 20.4.2012). Den ordningsföljden i datumuppgifter re-
kommenderas också i löptext. 

För att ange intervall måste man välja mellan uttrycken av typen mellan 5 och 15, 5–15 eller 
5 till 15. Strecket som anger till kan inte kombineras med ordet mellan. 


