Interpunktion för listor
Känner du dig vilsen när du ska sätta ut skiljetecken i och kring listor? Det är inte så
svårt som det kan verka; egentligen finns det bara tre huvudtyper!

Typ 1: listan med en tydlig uppräkning
Listan föregås av en hel mening som avslutas med kolon. De enskilda raderna i
listan är inte kompletta satser; de inleds med liten bokstav och saknar punkt. Den
sista raden avslutas dock med en punkt – precis som om hela uppställningen är en
normal mening som inleds med stor bokstav och avslutas sist med en
avslutningspunkt.
Vårt sortiment innefattar det mesta som en matlagningsentusiast
kan behöva:
• stekpannor
• grytor
• kastruller
• bakplåtar.

Typ 2: listan med många fullständiga meningar
Listan föregås av en hel mening som avslutas med kolon. Varje rad i listan är en hel
mening. Varje rad i listan inleds med stor bokstav och avslutas med punkt eftersom
de är fullständiga meningar.
Den som köper en modern cykel kommer att se många förbättringar sedan förra modellen:
• Den har ett stöldskydd som är kopplat till din smarta telefon.
• Den behöver varken olja eller årlig rundsmörjning.
• Med sina nätta dimensioner och dolda gångjärn kan den lätt vikas ihop och tas med på
tåg.
[forts.]
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Typ 3: listan som är en fullständig mening i sig
Listan är en fortsättning på den halva mening som inleder den. Den ofullständiga
mening som inleder ska inte avslutas med kolon eftersom raderna som kommer
efter inte kan liknas vid en regelrätt uppräkning. Listan avslutas med en punkt efter
sista raden – precis som om hela uppställningen är en normal mening som inleds
med stor bokstav och avslutas sist med en avslutningspunkt.

Inför flytten på fredag ska du
• tömma skrivbordslådorna på personliga föremål
• packa alla böcker i lådor
• röja undan så att flyttgubbarna inte snubblar.
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