
Skillnad mellan  
det, de  och dem  

Uttal: Det kan vara svårt att skilja 

på det, de och dem när vi skriver. 

När vi pratar uttalar vi ofta ordet 

det som [de] och orden de och 

dem som [dom] men när vi skriver 

är det viktigt att välja rätt för att 

var tydliga med vad vi menar 

eftersom vi inte kan visa det på 

tonfall.  

Jämför med jag och mig: Ordet de 

används i samma situationer som 

ordet jag medan ordet dem an-

vänds i samma situationer som 

ordet mig.  

Jämför med engelskan: Du kan 

också tänka på engelskans they 

(=de) och them (=dem). I de fall då 

engelskan säger those fungerar det 

med de som i svenskan. Ibland 

används de i samma betydelse som 

engelskans the, t.ex. de borden. I 

de situationerna används aldrig 

dem i svenskan. 

Skrivs Uttalas Engelska 

det [de] it, the 

de [dom] they, the 

dem [dom] them 

Sätt att direkt  
få en text att bli 
snyggare! 
Ta bort: 

 väldigt 

 så 

 alltså 

 liksom 

 ju (utom i kombination 

med desto, t.ex. ju mer 

desto bättre) 

Byt ut/skriv rätt: 

 våran > vår 

 vårat > vårt 

 måsta > vara tvungen, 
behöva 

 eftersom att > eftersom 

 satt > så att (om det inte 
är dåtidsformen av sitta) 

 tillslut > till slut 

 tillexempel > till exempel 

 funka > fungera 

 juste > just det 

Undvik vaghet: 

 man (precisera vem) 

 sak (precisera vilken sak) 

Onödiga ”så” och användbara ”så” 

I låten så är det hennes familj och  

i boken så är det kvinnans man. 

Trots dessa skillnader så är de ändå  

inte så olika eftersom båda vill  

vara lyckliga. 

Jag sprang så snabbt att jag  

tappade andan. 

Vi skrattade så att vi grät. 

Om ”så:et” kan strykas utan att  

betydelsen ändras — stryk! 

Om ”så:et” förstärker ett adjektiv eller 

ett adverb kan det vara kvar. 

Om ”så:et” hör ihop med ett ”att” (så 

att…) kan det vara kvar. 

Styckeindelning 

Dela in i stycken för att få texten luftig och 

lättare att läsa. Gör ett nytt stycke när du 

påbörjar en ny tanke eller ett nytt område. 

Svenska impulser 1 tar upp två sätt att göra 

bra styckeindelning: indrag och blankrad. 

Om du använder indrag hoppar du in en bit 

med första meningen i ett nytt stycke. Om 

du använder blankrad lämnar du en tom 

rad mellan stycken.  

(s. 256). 

Indrag: 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipiscing elit. Etiam eleifend felis fringilla 

justo pharetra, eu imperdiet massa 

consequat.  

     Fusce cursus vel leo volutpat ullamcor-

per. Vivamus augue purus, feugiat id 

lectus eget, venenatis dictum odio.  

     Pellentesque rutrum ipsum eu quam 

interdum tempus. Fusce gravida velit 

augue, vitae posuere felis pellentesque ut.  

Blankrad: 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipiscing elit. Etiam eleifend felis fringilla 

justo pharetra, eu imperdiet massa 

consequat.  

Fusce cursus vel leo volutpat ullamcorper. 

Vivamus augue purus, feugiat id lectus 

eget, venenatis dictum odio.  

Pellentesque rutrum ipsum eu quam 

interdum tempus. Fusce gravida velit 

augue, vitae posuere felis pellentesque ut.  
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