
 
 

Pressmeddelande den 10 maj 2017 
 

Ny upplaga av Svenska skrivregler 
 
Hur hanterar vi främmande ord och namn i svenskan? Vilka förkortningar är 
okej i löpande text? När används foge-s och hur är det egentligen med det där 
plural-s:et? Nu finns en ny upplaga av Svenska skrivregler. 

Svenska skrivregler är Språkrådets handledning i skrivtekniska frågor, en bok som vänder sig till alla 
som skriver svenska i olika sammanhang. Skrivreglerna ger bland annat råd om stor och liten bokstav, 
citat och anföring, val av ord- och böjningsformer, kommatering samt hop- och särskrivning. 

Den förra skrivregelsamlingen kom år 2008 och sedan dess har flera kapitel och avsnitt tillkommit 
eller omarbetats. 

– Det som hänt sedan förra upplagan är framför allt att en mer demokratisk språksyn, och samtidigt 
ett mer mångfacetterat språksamhälle, tydligt etablerats i Sverige. Råden i den nya upplagan 
avspeglar därför det faktiska språkbruket i högre grad än tidigare, säger Språkrådets Ola Karlsson , 
huvudredaktör för boken. 

Nyheter i Svenska skrivregler 2017: 

• Nytt kapitel om hantering av engelska ord och texter i svenska sammanhang. 
• Utökade råd om avstavning, foge-s, förkortningar, hantering av främmande tecken samt 

stavning av lånord och främmande ort- och personnamn. 
• Mer detaljerade råd om källhänvisningar och källförteckningar. 
• Nya råd om hantering av arabiska namn och tecken. 

 
Kontakt 
Ola Karlsson, språkvårdare Språkrådet 
E-post: ola.karlsson@sprakochfolkminnen.se  
Telefon: 073-558 60 60 
 
Läs mer 
Intervju med Ola Karlsson om arbetet med Svenska skrivregler 

Institutet för språk och folkminnen är en statlig myndighet som har till uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig 
grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i 
Sverige. Institutet bedriver forskning inom sitt verksamhetsområde och verkar för ökad kunskap i samverkan med andra.  

Språkrådet är språkvårdsavdelningen inom Institutet för språk och folkminnen. Språkrådet har till uppgift att följa och främja 
språkens utveckling i Sverige. Språkrådet arbetar både med svenskan, de nationella minoritetsspråken och svenskt 
teckenspråk. 
 

Språk och kulturarv – för ökad förståelse och delaktighet 
www.sprakochfolkminnen.se 
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