
Jag är född i en spökstad  
där alla vet att jorden är platt  
Jag växte upp i en spökstad  
där torget blir ett slagfält varje natt  
!
En dröm för dej, en dröm för oss som 
längtar  
efter nån som håller om oss hårt  
En lögn för mej, en lögn för oss som väntar  
på svaret som ni aldrig kommer få  
Tror du att kärlek är som sångerna vi hör?  
!
Jag har sålt min själ till ett bolag  
som aldrig kunnat skilja rätt från fel  
Jag blev kär i en spökstad  
du, du, du gör mej hel  

!
Uppgift

!
Uppgift

Min släkt är full av hjältar  
Decennier av slit  
Brustna hjärtan, trötta leder  
Deras stolthet bar mig hit  
Nu är dom gömda bakom stjärnor  
Vid vintergatans kant  
Dom är glömda men dom talar  
Genom pennan i min hand  
Och dom bar mig ända hit  
!

Jag ska besvara elden  
Om jag kan ta dig dit  
Jag ska bevara elden  
i en sång för vår elit 

Olle Bergman!
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SAOL 13!
•Svenska Akademiens ordlista över svenska 
språket, trettonde upplagan (2006)!

• Första upplagan 1874, tionde 1973,  
elfte 1986, tolfte 1998.!

• Samarbete mellan bl.a. Svenska Akademien, 
Göteborgs universitet, Svenska språknämnden.!

• Cirka 10 000 nya ord i senaste upplagan.

”SAOL 13”

Nya lånord

burka!

guss!

haloumi!

jambalaya!

jihad!

karaoke!

keff!

klezmer!

matutin!

qigong!

sudoku!

tsunami

Arkiverade ord

anammansvärd !

brackaktig!

budoarstämning!

dandyelegans!

djäkneår!

dränggöra!

fattigmansstuga!

fejdlysten!

frestarinna (!)!

förbrytarfysionomi!

herdinnedräkt!

hugnelig!

knoddaktig!

njugghänt!

!

Svenska skrivregler utgivna av Svenska 
språkrådet, tredje utgåvan (2008)

2. ”Språkrådets skrivregler”



Nationalencyklopedins ordbok, 
online-version (2008)!

• Sveriges mest kompletta ordbok.!
• Definitioner, fraser, konstruktioner,  

etymologier m.m.!
• www.ne.se

3. ”NE:s ordbok på nätet”

Svarta listan - ord och fraser som 
kan ersättas i författningsspråk, 
tredje upplagan (2004)!

• ”Ett viktigt redskap i arbetet med att modernisera ord 
och fraser i författningarna …”!

• Ges ut av rättschefen i Statsrådsberedningen.!
• PDF-version: www.sprakradet.se

Bonus: Svarta listan

FEL IGÅR, 
RÄTT IDAG

Komma före och = ok!

• Han hade minsann lärt sig att köra på 
vänster sida av vägen, och det tänkte 
han fortsätta med!!

• Med möda och med svett hade han lärt 
sig att skriva rätt, men sen ändrade de 
ju alla regler!

Skall eller ska?

”Formen skall används hellre än ska i 
beslut, föreskrifter och andra formella 
offentliga texter. I rapporter, broschyrer 
och andra, mindre formella texter går det 
bra att välja ska.”!

Myndigheternas skrivregler
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  klarspråk

Skall blir ska
”Äntligen”, tänker många. Andra förfasar sig kanske. Men nu 
är det i alla fall dags. Vi går över till ska i Regeringskansliet.

När är tiden mogen?   
Under alla de tjugo år jag har hållit kurser i Regeringskansliet 
har jag fått svara på frågan om ”skall eller ska”. Hittills har 
jag svarat: ”Det är skall som gäller här, men tiden talar för 
ska. Språket i våra texter bör vara så osynligt som möjligt, 
och därför väljer vi de språkformer som stör så få läsare som 
möjligt. Regeringskansliet hoppar minsann inte på några 
språkliga modetrender. Tvärtom, vi lunkar stillsamt efter 
när språkbruket satt sig rejält.”

Nu är vi där. I den senaste upplagan (13) av Svenska 
Akademiens ordlista (SAOL) har ska placerats före skall. 
Redaktionen för SAOL menar att formerna helt saknar be-
tydelseskillnad.

Hur ser bruket ut i dag?
Att ska dominerar nästan helt på webben förvånar nog ing-
en, men det blir också vanligare med ska i mer formella 
texter. Det viktigaste exemplet är riksdagen. Sedan en tid 
tillbaka använder de fl esta utskotten ska i betänkandena, 
ett skrivsätt som också har manifesterats i en ny handbok 
för utskottsbetänkanden. Även i frågor och interpellatio-
ner skriver riksdagsledamöterna ofta ska. Om regeringen 
i sitt svar använder skall, blir det en olycklig blandning av 
formerna. 

Andra exempel på mer formella texter är författnings-
samlingarna för Finansinspektionen, Läkemedelsverket 
och Statens jordbruksverk, där man numera konsekvent 
skriver ska i föreskrifter. 

Ska även i SFS
Även lagar och förordningar får ska. Det kan naturligtvis 
invändas att lagboken då kommer att få en inkonsekvent 
utformning. Men så är det redan i dag. Har den svenska 
lagsamlingen någonsin sett enhetlig ut? Språket förändras 
hela tiden, vilket också avspeglar sig i författningsspråket, 
fast senare än i de fl esta andra textgenrer. 

Det förändrade språkbruket leder alltemel-
lanåt till nya skrivrekommendationer, 

till exempel när några andra verb-
böjningar moderniserades 1979. 

Det bör inte vara svårare att 
gå över från skall till ska

än det var att börja skri-
va dra, tar, vidtas i stället 

för draga, tager, vidtages
och döms, görs, bestäms
i stället för dömes, gö-
res, bestämmes. 

När och hur går vi över?
Rättskretsen i Regeringskansliet, som består av bland annat 
expeditionschefer och rättschefer, har rekommenderat att 
övergången görs i samband med riksdagens öppnande den 
18 september 2007. 

Den som skriver en offi  ciell text från Regeringskansliet, 
exempelvis kommittédirektiv, betänkanden, rapporter, 
promemorior (bland annat Ds) och informationsmaterial, 
som ska komma ut den 18 september eller senare, använder 
verbformen ska.

Den som arbetar med en skrivelse eller proposition som 
kommer att ingå i riksdagstrycket för 2007/08 använder ska
i all löptext som är regeringens ord. Det innebär också att 
ska bör användas redan nu i lagrådsremisser, om den föl-
jande propositionen kommer att lämnas till riksdagen först 
under riksdagsåret 2007/08. 

I citat och i bifogade texter, exempelvis Lagrådets ytt-
rande, följer man förstås skrivreglerna för citat och änd-
rar inget.

Hur ändrar man i lagar och förordningar?
I nyskrivna lagar och förordningar är övergången okompli-
cerad. Ska används dels i alla nyskrivna lagförslag som läm-
nas till riksdagen från och med riksdagsåret 2007/08, dels i 
alla nyskrivna förordningar som kommer ut från trycket i 
SFS den 18 september eller senare.

Det är först vid ändringsförfattningar som man kan stäl-
las inför problem. Måste man ändra till ska i hela lagen el-
ler förordningen? Bör bara den aktuella paragrafen ändras? 
Eller räcker det om man ändrar i det stycke som ändras i 
sak?

Först som sist: Rekommendationerna för språklig moder-
nisering (SB:s PM 1994:4 Några riktlinjer för författnings-
språket) gäller fortfarande, och enligt dem är paragrafen 
den minsta enhet som bör moderniseras språkligt. 

De knepiga gränsfallen uppstår dock när en liten saklig 
ändring görs i en lag eller förordning som är skriven med 
ett ålderdomligt språk och vars paragrafer kanske består av 
många och långa stycken. Då kan det vara svårt att göra en 
riktig modernisering av hela paragrafen. En riktig moder-
nisering kräver ju något mer än att ålderdomliga ord och 
ordformer byts ut. Ofta behöver meningsbyggnaden arbe-
tas om rejält. En sådan omarbetning kräver tid för efter-
tanke, så att man inte råkar åstadkomma någon saklig änd-
ring. Ibland fi nns inte den tiden, och vad gör man då? Jo, då 
nöjer man sig med att putsa lite, men på hela paragrafen. 
Man byter ut skall mot ska och moderniserar eventuella ål-
derdomliga ordformer (tager, dömes m.fl .). Man kontrollerar 
också ordvalet mot Svarta listan och moderniserar i så stor 
utsträckning som möjligt enligt dess rekommendationer. 
Den riktiga moderniseringen får vänta tills författningen 
ersätts av en nyskriven.

Följer man de här principerna vid ändringar, kommer 
både propositionerna, inklusive den föreslagna lagtexten, 
och SFS att få ett någorlunda enhetligt utseende, åtmins-
tone när det gäller verbformerna. 

Stina Malmberg, språkexpert i Regeringskansliet

2006
Medarbetarpolicy, fågel-

infl uensa och Allianspartier

RK:s medarbetarpolicy introduceras. Fågelinfl uensan

sprider sig i Europa. I RK följer man noga händelseutveck-

lingen. På SB inrättas Beredskap och analysenheten som 

ska bevaka och analysera det som sker i Sverige och om-

världen dygnet runt. Samverkansövningen Greger genomförs 

tillsammans med ett antal andra myndigheter. Information 

Rosenbad fyller 10 år. EU-dagar i konferenscentret lock-

ar storpublik. Krig utbryter i Libanon under somma-

ren. Stora insatser inom RK leder till att över 8000 

svenskar kan evakueras från området. Allians-

partierna vinner riksdagsvalet. Statsminis-

ter Fredrik Reinfeldt presenterar sin 

regering i oktober. 

1. När Du besöker Dina vänner i Eskilstuna måste Du 

be dem att visa Dig vägen till Sundbyholm. Där ska Du 

ta Dig en titt på Sigurdsristningen – ett fornminne som 

säkert kommer att göra intryck på Dig. Tänk om Du 

hade levt på vikingatiden! Hur skulle Du ha klarat Dig 

då?"

2. När du besöker dina vänner i Eskilstuna måste du be 

dem att visa dig vägen till Sundbyholm. Där ska du ta 

dig en titt på Sigurdsristningen – ett fornminne som 

säkert kommer att göra intryck på dig. Tänk om du 

hade levt på vikingatiden! Hur skulle du ha klarat dig 

då?

SPRÅK-
GRODOR 

!

Felaktigt använda uttryck6
•bredden/brädden!
•streck/sträck!
•kort sakt!
•måtto!
•björntjänst!
• lök på laxen/grädde på moset



  ”Man använder händer och andra tillhyggen.”

Knepiga skiljetecken5
• Jag har tre söner; Erik, 
Oskar och Sigge.!

• Glöm inte att uppge e-
postadress/telefonnummer.!

• Idag anlände paketet!!!?!



”Friheten när det gäller kommatering är 
numera ganska stor. Kort kan man säga att 
kommateringens nästan enda uppgift är att 
skapa tydlighet. Men fortfarande finns det 
regler.”!
!

Gösta Åberg: Handbok i svenska

”… mindre välskött förening. ”

Lär dig älska 
semikolonet; 
du ska finna 
att det är en 
verklig vän.

Onöd. o. obegr. förkortn.4
• bl.a. 
• ca 
• dvs. d.v.s. 

• etc. 
• fr.o.m.

• jfr 
• m.fl. 
• m.m. 
• nr 
• osv. o.s.v. 

• pga. p.g.a. 
• s.k. 
• t.ex. 
• tfn 
• t.o.m.

Talspråksformer3



• ja, e!
•vårat, eran!
• jätte-!
•Vart är den?

Tal- eller skriftspråk?

”Hej ... ok .. hmmm antar att jag ska fixa 
den ... fast jag inte har använt nyckeln ..... 
tyckte kanske att vi ska dela på kostnader 
som gäller lägen heten ..... ahhhh men jag 
fixar den på måndag”!

Mejl från 20-årig student!

Anglicismer2
Anglicismer

• De spenderade natten tillsammans.!

• Han opererade familjehotellet.!

• De måste committa sig mer!!

• I termer av …!

• December; Torsdag

Anglicismer

Särskrivning1



•En brun hårig sjuk 
sköterska hängde 
vid en bar disk.!

•Rök fritt!
•Skum tomte



”Du och jag kan ju till 
exempel komma överens 
om att kalla en tur- och 
returbiljett Stockholm–
Malmö för en åtsittande 
aftonklänning med svarta 
tofsar …”

... men jag lovar dig att vi får 
ett helvete i biljett-luckan på 
Centralen. 

!

Tage Danielsson 
Grallimatik (1967) 


