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Bokstaveringsalfabetet 

Med hjälp av bokstaveringsalfabetet blir det lättare att förklara hur till 

exempel ett namn eller ett ord ska stavas, och vilka siffror som ingår i 

exempelvis ett telefonnummer, ett personnummer eller en 

inloggningskod.  

Så här används bokstaveringsalfabetet 

Bokstaveringsalfabetet är bra att ha till hands  

• När man inte hör eller förstår vad någon annan säger, till exempel i 

telefon. Då kan man be personen att bokstavera, alltså att använda 

bokstaveringsalfabetet. 

• När den man talar med inte hör eller förstår till exempel ett namn, en 

mejladress, ett personnummer, en inloggningsuppgift eller ett 

telefonnummer.  

 

Bokstäver  Siffror 
   
A  Adam 

B Bertil 

C  Cesar 

D  David 

E  Erik 

F  Filip 

G  Gustav 

H  Helge 

I Ivar 

J  Johan 

K  Kalle 

L  Ludvig 

M  Martin 

N  Niklas 

O Olof 

P  Petter 

Q  Quintus 

R  Rudolf 

S  Sigurd 

T  Tore 

U  Urban 

V  Viktor 

W  Wilhelm 

X  Xerxes 

Y  Yngve 

Z  Zäta 

Å  Åke 

Ä  Ärlig 

Ö  Östen 

 

0  Nolla   

1  Ett       

2  Tvåa     

3  Trea          

4  Fyra      

5  Femma    

6  Sexa            

7  Sju           

8  Åtta              

9  Nia 

 

 

 

 

Lyssna på hur bokstäverna låter 
https://bokstaveringsalfabet.se/svenska 

https://bokstaveringsalfabet.se/svenska
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Mer om bokstaveringsalfabetet 

• Det svenska bokstaveringsalfabetet har bara ändrats en gång sedan år 

1930. Det var 1960 då bokstaven H bytte från namnet Harald till Helge, 

siffran 1 från etta till ett, och siffran 7 från sjua till sju.  

• I det svenska bokstaveringsalfabetet är alla namn traditionella svenska 

namn på män. Det finns de som är kritiska till det, bland annat 

Rättviseförmedlingen som har tagit fram ett nytt bokstaveringsalfabet 

som stämmer bättre med namnen i dagens Sverige. Deras 

bokstaveringsalfabet innehåller till exempel namnen Adam, Doris, Emir, 

Khaled, Pippi, Xena och Ängel. 

• Bokstaveringsalfabetet kallas också för telefonalfabetet, 

stavningsalfabetet och radioalfabetet. Ibland kallas det också för det 

fonetiska alfabetet. 

• Bokstaveringsalfabetet används dagligen av bland annat 

Försvarsmakten, Polisen och den nationella sjöfarten.  

 

Läs vidare 
Faktablad – Sociala koder, arbetsmiljö och språkutveckling 

Faktablad – Utveckla skrivandet i jobbet 

Faktablad – Yrkessvenska är mer än ord 

 

 

Underlag till Faktablad – Bokstaveringsalfabetet 

Eva Stilling, språkkonsult i svenska, skrivpedagog, utbildare av språkombud 

och språkombudsutbildare 

 

      Exempel på bokstavering 
 

A:  Matti, får jag be dig att säga ditt efternamn en gång till, tack! 

B:  Mitt efternamn är Klimsch. Vänta ... jag bokstaverar:  

      Kalle   Ludvig   Ivar   Martin   Sigurd   Cesar   Helge.  

A:  Klimsch. Tack ska du ha!  

 


