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FÖRORD 3 

Förord 
 
 
 
 
När Punktskriftsnämnden i sin nuvarande form instiftades 1985 
var en av de mest centrala frågorna hur man skulle handskas med 
det förkortade skrivsättet i punktskrift, kortskriften. Man började 
med att undersöka och diskutera frågan. I februari 1989 fick en 
av nämndens arbetsgrupper i uppdrag att föreslå förändringar av 
kortskriftssystemet. En konferens om kortskrift anordnades i 
oktober 1991. Arbetsgruppen presenterade sitt förslag för 
nämnden i september 1993. 
 
Det föreliggande kortskriftssystemet för punktskrift består av fyra 
nivåer. De punktskriftsförkortningar som ingår i nivå 2 motsvarar 
kortskriftssystemet från 1975 (1975 års Förkortningssystem, kallat 
K-75). De punktskriftsförkortningar som ingår i nivå 1 ingick 
samtliga även de i K-75. Reglerna för nivå 1 och 2 har anpassats 
något men är för övrigt de samma som reglerna för K-75.  
 
Nivå 3 och 4, som redovisas i denna skrift, är nyskapade och 
utgör en utvidgning av kortskriftssystemet.  
 
Nämnden har vid sitt sammanträde den 8 oktober 1996 fastställt 
det utvidgade kortskriftssystemet i denna form. 
 
Punktskriftsnämnden rekommenderar "att all text som ges ut i 
punktskrift alltid ska framställas i fullskrift", dvs. "all text skall 
kunna erbjudas i en version som är läsbar för alla punktskrifts-
läsare". "I den mån det härutöver är möjligt (med hänsyn till 
produktionstekniska, ekonomiska och andra aspekter) att också 
tillmötesgå de läsare som föredrar att läsa en kortskriftsversion, så 
finns inget att invända mot att man dessutom tar fram en sådan." 
(Ur Protokoll från Punktskriftsnämndens sammanträde 1992-12-
11.)  
 
Arbetet i arbetsgruppen har bedrivits under ledning av 
Sture Viklund. Under åren har följande personer deltagit: 
Berit Bergström, Elfon Björk, Bengt Eriksson, Ruth Fredriksson, 
Rolf Gavare, Dagny Georgii, Marie-Louise Lindén och 
Sture Viklund. 
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I arbetet med den slutliga utformningen av kortskriftssystemet 
har följande personer deltagit: Lillemor Andersson, Stig Becker, 
Berit Bergström, Eva Björk, Vivi-Anne Emanuelsson, 
Rolf Gavare, Lennart Georgii, Inge Nirvell, Björn Westling 
och Ingegerd Viktorin. 
 
Särskilt tack för synpunkter vid den slutliga utformningen riktas 
dessutom till: Elfon Björk, Dagny Georgii, Birger Viggen och 
Sture Viklund. 
 
 

Enskede, oktober 1996 
 
Björn Westling 
Sekreterare i Punktskriftsnämnden, 
Talboks- och punktskriftsbiblioteket 
 



INLEDNING 5 

Kortskriftssystem fastställt av 
Punktskriftsnämnden den 8 oktober 
1996 
 
 
Inledning 
 
Detta är ett kortskriftssystem för olika grader av förkortning, 
inklusive principer för personlig anteckningsteknik. Systemet 
baserar sig på 1975 års kortskriftssystem (K-75) samt på tidigare 
konventioner för punktskriftsstenografi. 
 
Följande nivåer urskiljs: 

Nivå 1 Enbart enteckniga helordsförkortningar enligt K-75 

Nivå 2 Kortskrift enligt K-75 (oförändrad) 

Nivå 3 Utvidgat kortskriftssystem, främst för personligt bruk 

Nivå 4 Personliga anpassningar för anteckningsbruk  
(enligt §8–9 nedan; endast principerna är fastställda) 

 
Detta häfte behandlar nivå 3 och 4. 
 
Avsikten är att man med hjälp av särskilda datorprogram ska 
kunna omvandla text från fullskrift till kortskrift. Likaså ska 
kortskrift kunna omvandlas till fullskrift. För att uppnå en 
absolut korrekt stavning vid automatisk omvandling från 
fullskrift till kortskrift och tvärtom, kan det vara ändamålsenligt 
att utelämna delar av kortskriftssystemet för att minska behovet 
av efterredigering. (Jfr §8–9 nedan.) 
 
Sortering av listorna har gjorts på följande sätt: 

1. I bokstavsordning efter bokstäverna i det svenska 
punktskriftsalfabetet.  

2. För ickebokstavssymbolerna efter antal punkter i 

punktskriftssymbolen från en till sex (dvs. från , till 
é). Symboler med samma antal punkter sorteras inbördes 
i ordning efter punkternas nummer i punktskriftscellen. 

 
De förkortningar som ingår i det utvidgade kortskriftssystemet, 
nivå 3–4, bygger på nedanstående principer (§1–8; §9 gäller 
endast nivå 4).
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Regler för kortskriftens nivå 3 och 4 
 

§1 Typer av förkortningar 
Systemet bygger på helordsförkortningar (varav vissa frekventa är 
enteckniga förkortningar), orddelsförkortningar, förkortade ord-
grupper, fem hjälptecken och tillämpningsregler. 
 

§2 Helordsförkortningar 
Helordsförkortningar skrivs med ett eller flera punktskriftstecken, 
enligt lista 2A och 3A. De helordsförkortningar som är markerade 
med * får endast användas som helord. 
 
EXEMPEL 
när n n 

nämna (p5)n 'n 

om (p26) ? 

för (p1246) ë 

aldrig ag ag 

varför (p12356p1246) àë 
 

Ändelsen s får i aktuella fall läggas till samtliga förkortningar. 
OBS! I enstaka fall finns risk för tvetydighet. 
 
EXEMPEL 
tills ts ts 

någons nns nns 

frågades (p5)f(p1456)s 'fôs 
 

§3 Orddelsförkortningar 
 
Orddelsförkortningar är av två slag: 
  
1. Sådana som tecknas antingen med andra punktskriftstecken 

än bokstäver eller med @ plus bokstav. Se lista 2B (Kort-
skrift. Nivå 1 och 2) respektive 3B och 3C.  

 



REGLER FÖR KORTSKRIFTENS NIVÅ 3 OCH 4 7 

EXEMPEL 
stall (p34)all /all 

sällskap säll(p46)p säll@p 
 
  
2. Helordsförkortningar som kan vara orddelsförkortningar, om 

de förses med särskilda hjälptecken enligt §5. 
 
EXEMPEL 
gångbar (p456)ggb(p4) |ggb^ 

genomlysa (p6)glysa _glysa 
 

(Observera att de orddelar som förkortas inte behöver vara 
språkligt betydelsebärande ordled. På nivå 2 (K-75) används 
ljudgruppsförkortningar. På nivå 3 och 4 förkortas bokstavs-
kombinationer oberoende av språkliga gränser i orden.)  
 
EXEMPEL 
vinglas v(p236)las v(las 
 

§4 Ordgruppsförkortningar 
Punktskriftsnämnden rekommenderar att svartskriftens normala 
skrivsätt för förkortningar (med punkt) används även i punkt-
skriften. 
 
EXEMPEL 
med andra ord m.a.o. m.a.o. 

till och med t.o.m. t.o.m. 
 

De 12 ordgruppsförkortningar som finns i K-75 är dock med-
tagna i oförändrad form som alternativ. (Se lista 2C respektive 
3D.) 
 
EXEMPEL 
det vill säga dvs dvs 

med mera m-m m-m 
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§5 Hjälptecken  
Systemet har fem hjälptecken. Dessa är: 
 

1. : Upphävningstecken.  
 
a. Tecknet föregår text som inte ska tolkas som förkortad enligt 

detta system. Upphävningstecknet gäller fram till blanktecken 
eller fram till bindestreck som inte står i radslut. 

 

EXEMPEL 
EG-anpassning (p25)eg-(p2)passn(p236) :eg-,passn( 

SJ-ledningen (p25)sj-ledn(p236p126) :sj-ledn(ê 

Nä, bara nästan (p25)nä, ba nä :nä,<ba<nä 
 
b.  Tecknet används för att undvika mångtydighet som i förkort-

ningar av typen l (liter), g (gram) m.fl. 
 

2.  ' Fast förtecken i vissa enbokstavsförkortningar. Dessa kan 
därigenom också användas generellt som orddelsförkortningar. 

 

EXEMPEL 
godsak (p5)gsak 'gsak 

motvikt (p5)mvikt 'mvikt 

synpunkt syn(p5)p syn'p 
 

3. @ Fast förtecken för följande orddelsförkortningar: aktig, 
dom, else, full, lig, mässig, sam, sion, skap, tion, vis (dom, full 
och vis används också som helordsförkortningar). (Se lista 3C.) 

 

EXEMPEL 
domsaga (p46)dsaga @dsaga 

skapelse (p46)p(p46)e @p@e 

visdom (p46)v(p46)d @v@d 
 

4. | Tecknet markerar att en flerbokstavsförkortning används 
som orddelsförkortning. 

 

EXEMPEL 
mellanrum (p456)mlrum |mlrum 

utgång ut(p456)gg ut|gg 
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5. _ Tecknet används för att markera att en entecknig helords-
förkortning används som orddelsförkortning. Detta gäller 

också förkortningarna för här ù och gör ï. 
 

EXEMPEL 
eftersatt (p6)zsatt _zsatt 

genomlysa (p6)glysa _glysa 

utantill (p6)u(p6)t _u_t 
 
Normalt markeras inte versaler i kortskrift. I de fall man vill 

markera versal föregås versaltecknet av :. 
 

EXEMPEL 
SJ (p25p6p6)sj :__sj 
 

_ används dessutom för att avskilja interpunktionstecknen från 

punktskriftssymbolerna , , ; ; : : $ $ ? ? ! ! = = ( ( 
* * ) ) ' ' / / där förväxling kan ske. 
 

§6  Undantag och variationer 
För att undgå förväxlingar och för att bättre kunna utnyttja vissa 
tecken har följande undantag och variationer införts i orddels-
förkortningarna: 
 
1. Vissa orddelsförkortningar kan ha olika tolkning beroende på 

var de står i ordet. (Se lista 3B.) 
 

EXEMPEL 
gråsprängd (p2356)åsprä(p2356) d=åsprä=d 

maräng marä(p2356) marä= 

draghund (p256)aghu(p256) $aghu$ 
 
2. Vissa tecken för interpunktion används som förkortningar 

men då endast där de inte leder till förväxling. (Se lista 3B.) 
 

EXEMPEL 
anmodan (p2)modan ,modan 

avskavd (p3)éavd .éavd 

omkom (p26)kom ?kom 
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§7 Val mellan olika förkortningssätt 
 
I val mellan olika möjligheter att använda orddelsförkortningar 
bör följande beaktas: 

1. Använd den förkortning som ger störst förkortningsverkan. 

2. När förkortningar överlappar varandra används den för-
kortning som inleder ordet, och i övrigt förkortas ordet 
från slutet. 

3. I valet mellan att använda helordsförkortning markerad 
med _ eller att använda ett annat punktskriftstecken väljs 
det senare. 

4. Förkortningarna behöver inte ta hänsyn till ordgränser i 
sammansatta ord. 

 

EXEMPEL 
motionstur mo(p46)t(p34)ur mo@t/ur 
 

§8 Begränsning vid automatisk omvandling 
Beroende på vilka krav som ställs på resultatet vid automatisk 
konvertering från kortskrift till fullskrift bör man överväga att 
inte utnyttja kortskriftssystemet i full omfattning. Översättnings-
fel kan naturligtvis alltid uppstå och de måste oftast korrigeras 
manuellt. 
 
Om man vill ha versalmarkering vid överföring av fullskrift till 
kortskrift och tvärtom, måste den del av kortskriftssystemet 
utelämnas som innefattar markering av enbokstavsförkortningar 

med _. Alternativt kan : användas före _ för att upphäva 
förkortningsverkan. (Jämför §5 mom. 5.) 
 

§9 Ökad förkortningsverkan för anteckningsbruk (nivå 4) 
I egna anteckningar kan man uppnå ökad förkortningsverkan om 
man dessutom: 
  
1. utesluter markering av helordsförkortningar inuti ord. 
 

EXEMPEL 
fyrkant fyrkt fyrkt 

utgångspunkt utggs(p5)p utggs'p 

övervara x(p12356)a xàa 
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2. utnyttjar principer i punktskriftsstenografi, som t.ex. att 
utelämna vissa vokaler, att enkelteckna dubbla konsonanter 
m.m. 

 

EXEMPEL 
skrivelse (p123456)rv(p46)e érv@e 

rapport rp(p23456)t rpùt 

öppethållande öp(p346)hl(p2)(p1456) öp§hl,ô 
 
3. skapar egna helordsförkortningar för frekventa ord i den text 

man arbetar med. 
 

EXEMPEL 
rapport rp rp 

radioprogram rp rp 

rikspolisstyrelsen rp rp 

öppethållande öh öh 
 
Observera att detta leder till att texten inte kan överföras auto-
matiskt till och från fullskrift och att den kan bli svårare för 
andra att tolka.  
 
Man bör undvika att förkorta utländska namn som innehåller de 
accentuerade bokstäver som utgör förkortning i det svenska 
kortskriftssystemet. 
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Kortskriftslista 3  
För egna anteckningar (läslista) 
 

3A Helordsförkortningar 
Förkortningar med * får endast användas som helord. 
 

<a a att 

aa aa alla 

ad ad alltid 

ag ag aldrig 

am am allmän 

amh amh allmänhet 

amhê amh(p126) allmänheten 

at at allt 

atë at(p1246) alltför 

at( at(p236) allting 

aw aw andra 

aå aå alltså 

aô a(p1456) alldeles 
  

b b bli 

ba ba bara 

bd bd båda 

bj bj börja 

bjn bjn början 

bjr bjr börjar 

bjt bjt börjat 

bjô bj(p1456) började 

bl bl bland 

bla bla blanda 

blt blt blandat 

bl^ bl(p4) blandar 

bl( bl(p236) blandning 

bl(^ bl(p236p4) blandningar 

bl(^ï bl(p236p4p12456) blandningarna 

bl(ê bl(p236p126) blandningen 
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blô bl(p1456) blandade 

bk bk bakom 

br br blir 

bv bv blev 

bô b(p1456) både 
  

c c och 

cs cs också 
  

d d där 

ds ds dess 

dsa dsa dessa 

dsu dsu dessutom 

dp dp därpå 

dt dt därtill 

dz dz därefter 

dî d(p146) därmed 

dë d(p1246) därför 
  

e e eller 

ea ea endast 

ee ee henne 

eg eg egentligen 

emd emd emedan 

eml eml emellan 

emt emt emellertid 
  

f f från 

fl fl flera 

fk fk fick 

fof fof fortfarande 

fr fr får 

ft ft fått 

fö fö följande 
  

g g genom 

ga ga ganska 
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gd gd grund 

gda gda grunda 

gdd gdd grundad 

gdt gdt grundat 

gdê gd(p126) grunden 

gdû gd(p156) grunder 

gdûï gd(p156p12456) grunderna 

gd§ gd(p346) grundet 

gg gg gång 

ggar ggar gångar 

ggarï ggarna gångarna 

ggê gg(p126) gången 

ggû gg(p156) gånger 

ggûï gg(p156)na gångerna 

gjd gjd gjord 

gjô gj(p1456) gjorde 

gjt gjt gjort 

gk gk gick 

gn gn genast 

gp gp grupp 

gpê gp(p126) gruppen 

gpû gp(p156) grupper 

gpûï gp(p156p12456) grupperna 

gt gt gått 

gä gä gäller 
 

h h han 

hd hd hand 

hk hk handikapp 

hkd hkd handikappad 

hkt hkt handikappat 

hk^ hk(p4) handikappar 

hkê hk(p126) handikappen 

hk§ hk(p346) handikappet 

hkô hk(p1456) handikappade 

hl hl heller 



3A LÄSLISTA 15 

hn hn hon 

hö hö höger 

hô h(p1456) hade 

h\ h(p12346) handen 
 

ia ia inga 

ibl ibl ibland 

ig ig igenom 

ish ish isynnerhet 

i/ i(p34) istället 

iê i(p126) ingen 

iêt( i(p126)t(p236) ingenting 

i§ i(p346) inget 
 

j j jag 

jt jt just 

jë j(p1246) jämför 

jëa j(p1246)a jämföra 

jëd j(p1246)d jämförd 

jët j(p1246)t jämfört 

jë@e j(p1246p46)e jämförelse 

jë@en j(p1246p46)en jämförelsen 

jë@er j(p1246p46)er jämförelser 

jë@erï j(p1246p46)er(p12456) jämförelserna 

jëô j(p1246p1456) jämförde 
 

k k kan 

ka ka kanske 

kma kma komma 

kmn kmn kommun 

kmnê kmn(p126) kommunen 

kmnû kmn(p156) kommuner 

kmnûï kmn(p156p12456) kommunerna 

kmt kmt kommit 

kmû km(p156) kommer 

kn kn kunna 
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knt knt kunnat 

kô k(p1456) kunde 
 

l l lika 

li li ligger 

ll ll lilla 

ls ls liksom 

lg lg lämplig 

lga lga lämpliga 

lga/ lga(p34) lämpligast 

lgt lgt lämpligt 

lg^e lg(p4)e lämpligare 

lgê lg(126) lämpligen  

ln ln liten 

lt lt lite 

l'm l(p5)m ledamot 

l'mû l(p5)m(p156) ledamöter 
 

m m man 

md md medan 

mg mg många 

mi mi mindre 

mj mj möjlig 

mjh mjh möjlighet 

mjhê mjh(p126) möjligheten 

mjhû mjh(p156) möjligheter 

mjhûï mjh(p156p12456) möjligheterna 

mjt mjt möjligt 

ml ml mellan 

mt mt mitt 

mê m(p126) men 

mü m(p1256) måste 
 

n n när 

nl nl nämligen 

nn nn någon 
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nnt( nnt(p236) någonting 

nt nt något 

ntv ntv naturligtvis 

nw nw några 

nä nä nästan 
 

o o oss* 

oh oh omständighet 

ohê oh(p126) omständigheten 

ohû oh(p156) omständigheter 

ohûï oh(p156p12456) omständigheterna 

ol ol olika 

oo oo honom 

o( o(p236) omkring 
 

p p på 

pn pn person 

pnl pnl personal 

pnlê pnl(p126) personalen 

pnê pn(p126) personen 

pnû pn(p156) personer 

pnûï pn(p156p12456) personerna 
 

q q under 
 

r r har 

rd rd redan 

rg rg riktig 

rga rga riktiga 

rga/ rga(p34) riktigast 

rgt rgt riktigt 

rg^e rg(p4)e riktigare 

rs rs resurs 

rsê rs(p126) resursen 

0 rs(p156) resurser 

rsûï rs(p156p12456) resurserna 
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rt rt resultat 

rtê rt(p126) resultaten 

rt§ rt(p346) resultatet 
 

s s som 

sd sd sedan 

sh sh synnerhet 

sj sj själv 

sja sja själva 

sjt sjt självt 

sk sk skall 

sl sl skulle 

sma sma samma 

smn smn samman 

sn sn sådan 

sna sna sådana 

snt snt sådant 

ssk ssk synskada 

sskd sskd synskadad 

sskn sskn synskadan 

sskô ssk(p1456) synskadade 

sskù ssk(p23456) synskador 

sskùï ssk(p23456p12456) synskadorna 

sv sv Sverige 

sä sä särskilt 
 

t t till 

tb tb tillbaka 
 

u u utan 
 

v v vid 

vka vka vilka 

vkê vk(p126) vilken 

vk§ vk(p346) vilket 

vl vl vill 
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vle vle ville 

vlig vlig villig 

vliga vliga villiga 

vliga/ vliga(p34) villigast 

vligt vligt villigt 

vlig^e vlig(p4)e villigare 

vlkù vlk(p23456) villkor 

vlkùê vlk(p23456p126) villkoren 

vlkù§ vlk(p23456p346) villkoret 

vä vä vänster 
 

w w vad 
 

x x över 

xat xat överallt 
 

y y mycket 
 

z z efter 

zm zm eftermiddag 

zm^ zm(p4) eftermiddagar 

zmê zm(p126) eftermiddagen 

zs zs eftersom 
 

ä ä är 

äm äm ändamål 

ämê äm(p126) ändamålen 

äm§ äm(p346) ändamålet 

äu äu ännu 

äå äå ändå 
 

,i (p2)i antingen 

,g (p2)g angående 

,l (p2)l anledning 

,l^ (p2)l(p4) anledningar 

,l^ï (p2)l(p4p12456) anledningarna 

,lê (p2)l(p126) anledningen 
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,n (p2)n annan 

,t (p2)t annat 

,v (p2)v använda 

. (p3) av 

'd (p5)d dag 

'f (p5)f fråga 

'fù (p5)f(p23456) frågor 

'g (p5)g god 

'h (p5)h hel 

'i (p5)i intresse 

'k (p5)k kommitté 

'l (p5)l lämna 

'm (p5)m mot 

'n (p5)n nämnd 

'o (p5)o ombud 

'om (p5)om ombudsman 

'p (p5)p punkt 

'pt (p5)pt punktskrift 

'r (p5)r rätt 

's (p5)s svensk 

't (p5)t tid 

'u (p5)u upp 

'v (p5)v verk 

'vh (p5)vh verksamhet 

'ö (p5)ö ögon 

'/y (p5p34)y styrelse 
  

; (p23) be 

;tr (p23)tr beträffande 

? (p26) om 

/ (p34) stor 

/a (p34)a stora 

/t (p34)t stort 

* (p35) in 

*f (p35)f informera 

*fd (p35)fd informerad 
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*fo (p35)fo information 

*foê (p35)fo(p126) informationen 

*fr (p35)fr informerar 

*ft (p35)ft informerat 

*fô (p35)f(p1456) informerade 

@d (p46)d dom 

@f (p46)f full 

@v (p46)v vis 
  

ê (p126) en 

êl (p126)l enligt 

î (p146) med 

û (p156) er 

ûs (p156)s ersätta 

ûs^ (p156)s(p4) ersättare 

ûs( (p156)s(p236) ersättning 

ûs(^ (p156)s(p236p4) ersättningar 

ûs(^ï (p156)s(p236p4p12456) ersättningarna 

ûs(ê (p156)s(p236p126) ersättningen 

! (p235) fram* 

( (p236) hos* 

$ (p256) då* 

§ (p346) ett 
  

ë (p1246) för 

ëe (p1246)e före 

ëh (p1246)h förhållande 

ëhn (p1246)hn förhållanden 

ëht (p1246)ht förhållandet 

ëhv (p1246)hv förhållandevis 

ëhï (p1246)h(p12456) förhållandena 

ëk (p1246)k förkorta 

ëkd (p1246)kd förkortad 

ëkr (p1246)kr förkortar 

ëkt (p1246)kt förkortat 

ëk( (p1246)k(p236) förkortning 
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ëk(^ (p1246)k(p236p4) förkortningar 

ëk(^ï (p1246)k(p236p4p12456) förkortningarna 

ëk(ê (p1246)k(p236p126) förkortningen 

ëkô (p1246)k(p1456) förkortade 

ëm (p1246)m förmiddag 

ëm^ (p1246)m(p4) förmiddagar 

ëm^ï (p1246)m(p4p12456) förmiddagarna 

ëmê (p1246)m(p126) förmiddagen 

ër (p1246)r förr 

ëra (p1246)ra förra 

ëst (p1246)st först 

ësta (p1246)sta första 

ü (p1256) inte 

ô (p1456) de 

ôr (p1456)r deras 

è (p2346) det 

èta (p2346)ta detta 

# (p3456) vi* 
  

\ (p12346) den 

\na (p12346)na denna 

à (p12356) var 

àa (p12356)a vara 

àaw (p12356)aw varandra 

àit (p12356)it varit 
  

ï (p12456) gör* 

ïa (p12456)a göra* 

ù (p23456) här* 

ùî (p23456p146) härmed 
  

éa (p123456)a ska 
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3B Orddelsförkortningar, enteckniga 
Bindestrecket markerar den utelämnade orddelen. 
 

symbol punktskrifts- först inuti sist 
 notation 
  

, (p2) an- -an- , 

. (p3) av- . . 

^ (p4) ar- -ar- -ar 

; (p23) be- -be- ; 

? (p26) om- -om- ? 

/ (p34) st- -st- -st 

* (p35) in- -in- -in 

- (p36) kon- - - 

ê (p126) en- -en- -en 

î (p146) med- -med- -med 

û (p156) er- -er- -er 

! (p235) fr- -fr- ! 

( (p236) ( -ing- -ing 

$ (p256) dr- -nd- -nd 

§ (p346) et- -et- -et 

) (p356) tr- -tr- ) 

ë (p1246) för- -för- -för 

ü (p1256) te- -te- -te 

ô (p1456) de- -de- -de 

è (p2346) det- -det- -det 

= (p2356) gr- -ng- -ng 

\ (p12346) den- -den- -den 

à (p12356) var- -var- -var 

ï (p12456) na- -na- -na 

ù (p23456) or- -or- -or 

é (p123456) sk- -sk- -sk 
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3C Orddelsförkortningar, tvåteckniga (i alla ställningar) 
 

@d (p46)d dom 

@e (p46)e else 

@f (p46)f full 

@g (p46)g aktig 

@l (p46)l lig 

@m (p46)m mässig 

@n (p46)n sion 

@p (p46)p skap 

@s (p46)s sam 

@t (p46)t tion 

@v (p46)v vis 
 

3D Förkortade ordgrupper 
Svartskriftens normala skrivsätt för förkortningar (med punkt) 
rekommenderas även för punktskriften. Följande ordgrupps-
förkortningar som finns på nivå 2 (lista 2C) kan dock användas 
som alternativ. 
  

bl-a bl-a bland annat 

dvs dvs det vill säga 

e-d e-d eller dylikt 

f-d f-d före detta 

f-n f-n för närvarande 

f-ö f-ö för övrigt 

m-fl m-fl med flera 

m-m m-m med mera 

o-d o-d och dylikt 

osv osv och så vidare 

s-k s-k så kallat 

t-ex t-ex till exempel 
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Kortskriftslista 3 
För egna anteckningar (skrivlista) 
 

3A Helordsförkortningar 
Förkortningar med * får endast användas som helord. 
 

aldrig ag ag 

alla aa aa 

alldeles a(p1456) aô 

allmän am am 

allmänhet amh amh 

allmänheten amh(p126) amhê 

allt at at 

alltför at(p1246) atë 

alltid ad ad 

allting at(p236) at( 

alltså aå aå 

andra aw aw 

angående (p2)g ,g 

anledning (p2)l ,l 

anledningar (p2)l(p4) ,l^ 

anledningarna (p2)l(p4p12456) ,l^ï 

anledningen (p2)l(p126) ,lê 

annan (p2)n ,n 

annat (p2)t ,t 

antingen (p2)i ,i 

använda (p2)v ,v 

att a a 

av (p3) . 
  

bakom bk bk 

bara ba ba 

be (p23) ; 

beträffande (p23)tr ;tr 

bland bl bl 

blanda bla bla 
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blandade bl(p1456) blô 

blandar bl(p4) bl^ 

blandat blt blt 

blandning bl(p236) bl( 

blandningar bl(p236p4) bl(^ 

blandningarna bl(p236p4p12456) bl(^ï 

blandningen bl(p236p126) bl(ê 

blev bv bv 

bli b b 

blir br br 

båda bd bd 

både b(p1456) bô 

börja bj bj 

började bj(p1456) bjô 

början bjn bjn 

börjar bjr bjr 

börjat bjt bjt 
  

dag (p5)d 'd 

de (p1456) ô 

den (p12346) \ 

denna (p12346)a \a 

deras (p1456)r ôr 

dess ds ds 

dessa dsa dsa 

dessutom dsu dsu 

det (p2346) è 

detta (p2346)a èa 

dom (p46)d @d 

då* (p256) $ 

där d d 

därefter dz dz 

därför d(p1246) dë 

därmed d(p146) dî 

därpå dp dp 

därtill dt dt 
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efter z z 

eftermiddag zm zm 

eftermiddagar zm(p4) zm^ 

eftermiddagarna zm(p4p12456) zm^ï 

eftermiddagen zm(p126) zmê 

eftersom zs zs 

egentligen eg eg 

eller e e 

emedan emd emd 

emellan eml eml 

emellertid emt emt 

en (p126) ê 

endast ea ea 

enligt (p126)l êl 

er (p156) û 

ersätta (p156)s ûs 

ersättare (p156)s(p4)e ûs^e 

ersättning (p156)s(p236) ûs( 

ersättningar (p156)s(p236p4) ûs(^ 

ersättningarna (p156)s(p236p4p12456) ûs(^ï 

ersättningen (p156)s(p236p126) ûs(ê 

ett* (p346) § 
  

fick fk fk 

flera fl fl 

fortfarande fof fof 

fram* (p235) ! 

fråga (p5)f 'f 

frågor (p5)f(p23456) 'fù 

från f f 

full (p46)f @f 

får fr fr 

fått ft ft 

följande fö fö 

för (p1246) ë 
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före (p1246)e ëe 

förr (p1246)r ër 

förra (p1246)ra ëra 

först (p1246p34) ë/ 

första (p1246p34)a ë/a 

förhållande (p1246)h ëh 

förhållanden (p1246)hn ëhn 

förhållandena (p1246)h(p12456) ëhï 

förhållandet (p1246)ht ëht 

förhållandevis (p1246)hv ëhv 

förkorta (p1246)k ëk 

förkortad (p1246)kd ëkd 

förkortade (p1246)k(p1456) ëkô 

förkortar (p1246)kr ëkr 

förkortat (p1246)kt ëkt 

förkortning (p1246)k(p236) ëk( 

förkortningar (p1246)k(p236p4) ëk(^ 

förkortningarna (p1246)k(p236p4p12456) ëk(^ï 

förkortningen (p1246)k(p236p126) ëk(ê 

förmiddag (p1246)m ëm 

förmiddagar (p1246)m(p4) ëm^ 

förmiddagarna (p1246)m(p4p12456) ëm^ï 

förmiddagen (p1246)m(p126) ëmê 
  

ganska ga ga 

genast gn gn 

genom g g 

gick gk gk 

gjord gjd gjd 

gjorde gj(p1456) gjô 

gjort gjt gjt 

god (p5)g 'g 

grund gd gd 

grunda gda gda 

grundad gdd gdd 

grundat gdt gdt 
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grunden gd(p126) gdê 

grunder gd(p156) gdû 

grunderna gd(p156p12456) gdûï 

grundet gd(p346) gd§ 

grupp gp gp 

gruppen gp(p126) gpê 

grupper gp(p156) gpû 

grupperna gp(p156p12456) gpûï 

gång gg gg 

gångar gg(p4) gg^ 

gångarna gg(p4p12456) gg^ï 

gången gg(p126) ggê 

gånger gg(p156) ggû 

gångerna gg(p156p12456) ggûï 

gått gt gt 

gäller gä gä 

gör* (p12456) ï 

göra* (p12456)a ïa 
  

hade h(p1456) hô 

han h h 

hand hd hd 

handen h(p12346) h\ 

handikapp hk hk 

handikappad hkd hkd 

handikappade hk(p1456) hkô 

handikappar hk(p4) hk^ 

handikappat hkt hkt 

handikappen hk(p126) hkê 

handikappet hk(p346) hk§ 

har r r 

hel (p5)h 'h 

heller hl hl 

henne ee ee 

hon hn hn 

honom oo oo 
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hos* (p236) ( 

hur hr hr 

här* (p23456) ù 

härmed (p23456p146) ùî 

höger hö hö 
  

ibland ibl ibl 

igenom ig ig 

in (p35) * 

information (p35)fo *fo 

informationen (p35)fo(p126) *foê 

informera (p35)f *f 

informerad (p35)fd *fd 

informerade (p35)f(p1456) *fô 

informerar (p35)fr *fr 

informerat (p35)ft *ft 

inga ia ia 

ingen i(p126) iê 

ingenting ii ii 

inget i(p346) i§ 

inte* (p1256) ü 

intresse (p5)i 'i 

istället i(p34) i/ 

isynnerhet ish ish 
  

jag j j 

just jt jt 

jämför j(p1246) jë 

jämföra j(p1246)a jëa 

jämförd j(p1246)d jëd 

jämförde j(p1246p1456) jëô 

jämförelse j(p1246p46)e jë@e 

jämförelsen j(p1246p46)en jë@en 

jämförelser j(p1246p46)er jë@er 

jämförelserna j(p1246p46)er(p12456) jë@erï 

jämfört j(p1246)t jët 



3A SKRIVLISTA 31 

  

kan k k 

kanske ka ka 

komma kma kma 

kommer km(p156) kmû 

kommit kmt kmt 

kommitté (p5)k 'k 

kommun kmn kmn 

kommunenkmn (p126) kmnê 

kommuner kmn(p156) kmnû 

kommunerna kmn(p156p12456) kmnûï 

kunde k(p1456) kô 

kunna kn kn 

kunnat knt knt 
  

ledamot l(p5)m l'm 

ledamöter l(p5)m(p156) l'mû 

ligger li li 

lika l l 

liksom ls ls 

lilla ll ll 

lite lt lt 

liten ln ln 

lämna (p5)l 'l 

lämplig lg g 

lämpliga lga lga 

lämpligare lg(p4)e lg^e 

lämpligast lga(p34) lga/ 

lämpligen lg(p126) lgê 

lämpligt lgt lgt 
  

man m m 

med (p146) î 

medan md md 

mellan ml ml 

men m(p126) mê 
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mindre mi mi 

mitt mt mt 

mot (p5)m 'm 

mycket y y 

många mg mg 

måste m(p1256) mü 

möjlig mj mj 

möjlighet mjh mjh 

möjligheten mjh(p126) mjhê 

möjligheter mjh(p156) mjhû 

möjligheterna mjh(p156p12456) mjhûï 

möjligt mjt mjt 
  

naturligtvis ntv ntv 

någon nn nn 

någonting nt(p236) nt( 

något nt nt 

några nw nw 

nämligen nl nl 

nämnd (p5)n 'n 

när n n 

nästan nä nä 
  

och c c 

också cs cs 

olika ol ol 

om (p26) ? 

ombud (p5)o 'o 

ombudsman (p5)om 'om 

omkring o(p236) o( 

omständighet oh oh 

omständigheten oh(p126) ohê 

omständigheter oh(p156) ohû 

omständigheterna oh(p156p12456) ohûï 

oss* o o 
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person pn pn 

personal pnl pnl 

personalen pnl(p126) pnlê 

personen pn(p126) pnê 

personer pn(p156) pnû 

personerna pn(p156p12456) pnûï 

punkt (p5)p 'p 

punktskrift (p5)pt 'pt 

på* p p 
  

redan rd rd 

resultat rt rt 

resultaten rt(p126) rtê 

resultatet rt(p346) rt§ 

resurs rs rs 

resursen rs(p126) rsê 

resurser rs(p156) rsû 

resurserna rs(p156p12456) rsûï 

riktig rg rg 

riktiga rga rga 

riktigare rg(p4)e rg^e 

riktigast rga(p34) rga/ 

riktigt rgt rgt 

rätt (p5)r 'r 
  

samma sma sma 

samman smn smn 

sedan sd sd 

själv sj sj 

själva sja sja 

självt sjt sjt 

ska (p123456)a éa 

skall sk sk 

skulle sl sl 

som s s 

stor (p34) / 
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stora (p34)a /a 

stort (p34)t /t 

styrelse (p5p34)y '/y 

svensk (p5)s 's 

Sverige sv sv 

synnerhet sh sh 

synskada ssk ssk 

synskadad sskd sskd 

synskadade ssk(p1456) sskô 

synskadan sskn sskn 

synskador ssk(p23456) sskù 

synskadorna ssk(p23456p12456) sskùï 

sådan sn sn 

sådana sna sna 

sådant snt snt 

särskilt sä sä 
  

tid (p5)t 't 

till t t 

tillbaka tb tb 
  

under q q 

upp (p5)u 'u 

utan u u 
  

vad w w 

var (p12356) à 

vara (p12356)a àa 

varandra (p12356)aw àaw 

varit (p12356)it àit 

verk (p5)v 'v 

verksamhet (p5)vh 'vh 

vi* (p3456) # 

vid v v 

vilka vka vka 

vilken vk(p126) vkê 
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vilket vk(p346) vk§ 

vill vl vl 

ville vle vle 

villig vlig vlig 

villiga vliga vliga 

villigare vlig(p4)e vlig^e 

villigast vliga(p34) vliga/ 

villigt vligt vligt 

villkor vlk(p23456) vlkù 

villkoren vlk(p23456p126) vlkùê 

villkoret vlk(p23456p346) vlkù§ 

vis (p46)v @v 

vänster vä vä 
  

ändamål äm äm 

ändamålen äm(p126) ämê 

ändamålet äm(p346) äm§ 

ändå äå äå 

ännu äu äu 

är ä ä 
  

ögon (p5)ö 'ö 

över x x 

överallt xat xat 
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3B Orddelsförkortningar, enteckniga 
Bindestrecket markerar den utelämnade orddelen. 
 

först inuti sist punktskrifts- symbol 
   notation 
 

an- -an- , (p2) , 

ar- -ar- -ar (p4) ^ 

av- . . (p3) . 

be- -be- ; (p23) ; 

de- -de- -de (p1456) ô 

den- -den- -den (p12346) \ 

det- -det- -det (p2346) è 

dr- -nd- -nd (p256) $ 

en- -en- -en (p126) ê 

er- -er- -er (p156) û 

et- -et- -et (p346) § 

fr- -fr- ! (p235) ! 

för- -för- -för (p1246) ë 

gr- -ng- -ng (p2356) = 

in- -in- -in (p35) * 

( -ing- -ing (p236) ( 

kon- - - (p36) - 

med- -med- -med (p146) î 

na- -na- -na (p12456) ï 

om- -om- ? (p26) ? 

or- -or- -or (p23456) ù 

sk- -sk- -sk (p123456) é 

st- -st- -st (p34) / 

te- -te- -te (p1256) ü 

tr- -tr- ) (p356) ) 

var- -var- -var (p12356) à 
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3C Orddelsförkortningar, tvåteckniga (i alla ställningar)  
 

aktig (p46)g @g 

dom (p46)d @d 

else (p46)e @e 

full (p46)f @f 

lig (p46)l @l 

mässig (p46)m @m 

sam (p46)s @s 

sion (p46)n @n 

skap (p46)p @p 

tion (p46)t @t 

vis (p46)v @v 
 

3D Förkortade ordgrupper 
Svartskriftens normala skrivsätt för förkortningar (med punkt) 
rekommenderas även för punktskriften. Följande ordgrupps-
förkortningar som finns på nivå 2 (lista 2C) kan dock användas 
som alternativ. 
  

bland annat bl-a bl-a 

det vill säga dvs dvs 

eller dylikt e-d e-d 

före detta f-d f-d 

för närvarande f-n f-n 

för övrigt f-ö f-ö 

med flera m-fl m-fl 

med mera m-m m-m 

och dylikt o-d o-d 

och så vidare osv osv 

så kallat s-k s-k 

till exempel t-ex t-ex 


