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STOR ELLER LITEN?
Ska man använda stor eller liten bokstav? Ibland kan det vara riktigt klurigt
att avgöra. I skolan har vi lärt oss att man
sätter ut stor bokstav i början av en
mening, efter punkt och för att markera
ett egennamn. Det låter enkelt, men ofta
är det svårt att dra gränsen mellan vad
som är ett namn och vad som inte är det.
Här kommer en snabb vägledning!
OFFENTLIGA ORGAN OCH FÖRETAG
Om namnet på ett offentligt organ består av
mer än ett ord skrivs det första ordet med
stor bokstav och de efterföljande med små:
Uppsala universitet, Gävle kommun, Stockholms
läns landsting. Namn på företag och organisationer skrivs med stor bokstav: Ikea, Ericsson,
Cancerfonden. Om namnet består av flera ord
som börjar på stor bokstav skriver man som
företaget eller organisationen själv gör:
Svenska Dagbladet, Astra Zeneca, Löfbergs Lila.
POLITISKA PARTIER
Namn på politiska partier skrivs med stor
bokstav: Vänsterpartiet, Socialdemokraterna,
Centerpartiet, Moderaterna. Även sammansättningar med namn på politiska partier
skrivs med stor bokstav: Västerpartiledaren,
Folkpartidemonstranterna, Moderatanhängarna.
SAMMANSÄTTNINGAR MED NAMN
Om förledet eller efterledet i en sammansättning är ett namn inleds sammansättningen med stor bokstav: Norrköpingsbo,
Malmökvinna, Västsverige, Storstockholm,
Centralasien.

AVLEDNINGAR AV NAMN
Ord som bildas genom avledning av ett namn
får liten bokstav: malmöit, göteborgare,
stockholmare, svensk, norrman, italiensk,
socialdemokrat, darwinist.
ART-, SORT- OCH TYPBETECKNINGAR
Beteckningar på arter, sorter och typer skrivs
med liten bokstav: brieost, falukorv, euro,
rieslingvin, rödspätta, domherre.
HÖGTIDER OCH HELGDAGAR
Högtider och helgdagar ska skrivas med liten
bokstav: allhelgonadagen, annandag jul,
nyårsafton, långfredagen, valborg, första maj,
midsommarafton och så vidare.
MÅNADER OCH VECKODAGAR
Månader och veckodagar skrivs alltid med
liten bokstav: februari, november, tisdag, lördag.
SJUKDOMAR OCH DIAGNOSER
Beteckningar på sjukdomar och diagnoser
skrivs med liten begynnelsebokstav, även om
de kommer ur latinska artbeteckningar: cancer,
röda hund, mässling och tuberkulos. Men om det
ingår ett egennamn i beteckningen används
stor bokstav: Alzheimers sjukdom, Parkinsons
sjukdom, Downs syndrom.

Månadens fråga
FRÅGA: Skriver man internet med stor eller
liten bokstav?
SVAR: Internet ska skrivas med liten bokstav:
internet. Tidigare såg man ordet som ett egennamn och skrev det då med stor bokstav. Nu
ser man det som ett vanligt ord, och skriver
det därför med liten bokstav.
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