
 

2020-12-03  Sida 1 av 6 

Skrivregler allmänt för Öresundståg 

Stor eller liten bokstav 

Vi följer de skrivregler som finns i det svenska språket. 

Samtidigt har vi ett antal ord och namn på begrepp som vi har gjort till egennamn, till 
exempel Öresundståg och produktnamn som exempelvis Hallandstrafiken, 
Pågatågen, Västtågen och Krösatågen. Dessa skriver vi därför med stor bokstav. 

Interna avdelningar, enheter och titlar skriver vi med liten bokstav. 

.Vi skriver och säger 
• Öresundståg, två Öresundståg 
• stadsbuss, regionbuss 
• kort, kortet, reskort, reskortet, Blekingetrafikens kort, Hallandstrafikens kort 

Vi skriver och säger inte 
• Öresundstågen  
• Stadsbuss, Regionbuss 
• Blekingetrafiken-kortet, H-kortet 

 

Skriv aktivt 

Vi skriver aktivt och undviker passivformer: genomför istället för genomförs, erbjuder 
istället för erbjuds. Känns lite mer här och nu. 

 

Förkortningar 

För att göra det lätt för alla att förstå skriver vi alltid ut förkortningar i löptext, som till 
exempel klockan, det vill säga, från och med, bland annat. På motsvarande sätt 
skriver vi alltid ut "procent" i löptext. 

 

Procenttecken 
Procenttecknet "%" använder vi bara i informationsgrafik, till exempel tabeller och 
diagram, där det inte finns utrymme för att skriva ut "procent". 

I säljmaterial där vi vill lyfta en procentsats i rubriken kan vi också använda "%" för att 
dra större uppmärksamhet till budskapet. I underrubriker och i brödtext skriver vi 
däremot alltid ut "procent". 

Vi gör alltid mellanslag mellan siffra och "%" (16 %) eftersom procenttecknet 
representerar ett ord och inte är en del av siffran. 
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Namnförkortningar 
Vi skriver namnförkortningar som inte uttalas som ett ord, eller består av tre 
bokstäver med genomgående versaler (stora bokstäver), till exempel SVT och SR. 
Namnförkortningar som uttalas som ett ord skriver vi med stor begynnelsebokstav 
och små resterande bokstaven - Ideon, Ikea. 

Tabeller och långa uppräkningar 
I tabeller och långa uppräkningar av siffror, klockslag eller avstånd måste vi ibland 
förkorta klockan till kl, kronor till kr och kilometer till km. 

När det rör sig om tusental, miljoner eller miljarder kronor skriver vi tkr för tusental 
kronor, mnkr miljoner kronor och mdkr för miljarder kronor. 

Ordet "och" 
Vi skriver ut ordet "och" och använder inte "&". 

 

Skiljetecken 

Punkt, utropstecken och frågetecken 
Vi har i princip aldrig punkt i rubriker eller underrubriker och är ytterst sparsamma 
med utropstecken. Ett frågetecken får naturligtvis avsluta en fråga, oavsett vilken 
slags text det är. 

I marknadsmaterial är brödtexten ibland bara en mening lång. Är det en enda sats, 
som "Ladda ner vår app" använder vi inte punkt. Har meningen två satser eller fler 
sätter vi punkt, som här: "Om fler väljer bussen och tåget framför bilen ibland så blir 
luften renare.". 

Parenteser 
Vi undviker att använda parenteser. 

Bindestreck - 
Ett bindestreck är ungefär hälften så långt som ett tankstreck. Bindestrecket sätts ut 
vid avstavning, men vi undviker ändå att avstava ord. 

Dela upp ord som inte får plats 

När vi måste avstava ord som inte får plats på en rad är regeln att en konsonant 
inleder sista stavelsen. Exempel: byg-ga, väs-sa och hyd-da är ord med två 
stavelser. Om det är möjligt ska en konsonant inleda en stavelse. Vi delar inte på 
bokstäver som tillsammans bildar ett ljud, till exempel: ck, ng, gn eller stj (flick-ans, 
sväng-ning, ugn-arna, stjär-na). 

• Mer information finns i tågtid- 
tabellen. 

• Hon har semester, men åter- 
kommer imorgon. 

• Fredrik är upptagen i möte, men naturligt- 
vis återkommer han så snart som möjligt. 
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Andra exempel där vi använder bindestreck 

• Dela upp siffror och ord, till exempel 25-årsjubileum, 5-veckorsperioder. 
• Sätta samman ord som tillsammans bildar ett begrepp, till exempel prova-på-

kampanj. 
• För att bilda ovanliga sammansättningar, till exempel app-kampanjen. 
• Binda samman orddelar, till exempel mån-, tis- och onsdag, för- och 

eftermiddag, buss- och tågtider. 

Tankstreck – 
Tankstreck är ungefär dubbelt så långt som ett bindestreck. Vi använder det för att till 
exempel ange paus, något oväntat eller för något som läggs till som en förklaring, 
reservation, summering eller liknande. Tankstreck kallas också för talstreck eller 
pratminus om det används för repliker istället för citationstecken. 

• Vi använder tankstreck även mellan platser och tider för att förkorta 
meningarna. I de fallen har tecknet inte något mellanslag före eller efter. 
Exempelvis Göteborg–Halmstad, Hyllie–Malmö C och 10–14. 

• För att ge mer information angående en kommunikation. Exempel: "Jag är på 
väg – med buss – till fotbollsträningen.". Eller för att lägga till en 
kommunikation i slutet av meningen, till exempel "Jag kommer så snabbt jag 
kan – ska bara köpa biljett.". 

• Mellan platser och tider anger tankstrecket från en plats eller tid till en annan 
plats eller tid. Vi använder då inget mellanrum mellan tankstreck och 
ordet/siffran. Exempel: "Jag åkte tåg Kalmar–Växjö", "Våra öppettider är 7–
19." 

• Tankstreck kan användas för att utelämna vissa ord. Exempelvis: "Hon reste 
4–5 gånger i veckan.". 

 

Siffror 

• Vi skriver siffror till och med tolv med bokstav och från och med 13 siffror. Vi är 
dock konsekventa inom en och samma mening. 

• Vi skriver 600–700 personer och inte 6–700 personer. 
• Vi skriver antingen "klockan 8–17" eller "mellan klockan 8 och 17". 
• Vi skriver antingen "mellan klockan 8.00–17.30" eller "mellan klockan 8.00 och 

17.30". 
• Vi skriver siffror utan punkt vid tusental - 10 000, 275 000. 
• Vi skriver telefonnummer så här: 0451-28 80 00 och 0725-00 00 00. 
• Vi skriver datum så här: den 2 februari 2017 eller i tabeller 2017-02-03 
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Tips som hjälper din läsare 

• Skriv en intresseväckande, kort rubrik som är konkret och innehåller de 
viktigaste nyckelorden. 

• Skriv en ingress som sammanfattar vad du vill säga. Om du skriver för 
webben bör du få med de viktigaste sökorden i ingressen. 

• Använd mellanrubriker i en längre text. Bäst är om dessa sammanfattar det du 
vill ha sagt. Ett stycke bör innehålla max tre till fyra meningar. 

• Variera meningslängden, men undvik meningar längre än 25–30 ord. 
• Avsluta gärna med en slutsats och hjälp läsaren att ta nästa steg. Berätta hur 

de går vidare. 
• Om du skriver för webben, använd gärna punktlistor och tydliga länkar som 

beskriver vad hen hittar som följer länken. Uppräkning av fakta, 
omständigheter eller alternativ bör presenteras i listform. 

• Är du osäker på hur svår en text är, prova att analysera den via 
verktyget lix.se. Texten ska ha ett värde under 50. Kan du sänka den under 40 
är det ännu bättre. 

• Andra bra verktyg att använda är saolhist.se och synonymer.se. 

 

Mejl och brev 

Vi skriver kort när vi kommunicerar via mejl och brev. Trevligt och inkluderande är 
också viktigt. Inled alltid med "Hej Kalle" och avsluta med "vänliga hälsningar, Lotta", 
eller "vänligen, Lotta" med radbrytning mellan hälsningen och namn. 

Använd de mallar för brev som finns framtagna för Öresundståg. 
 

 

Sociala medier 

Vi har oftast kort tid på oss att svara våra kunder via sociala medier. Digitalt är det 
bäst att skriva kortkort. Vi är alltid vänliga, välkomnande och tydliga i våra svar på 
kundens frågor, beröm och klagomål. Samtidigt är det viktigt att vi utstrålar en stolthet 
för vår verksamhet och allt positivt vi åstadkommer för Öresundsregionen och 
Sydsverige. Attityd med värme, helt enkelt. 

Inled alltid med "Hej Kalle", och avsluta alltid med "vänliga hälsningar, Lotta", eller 
"vänligen, Lotta". 

Om du har en längre dialog med kunden i sociala medier kan du bli mer informell 
efterhand och behöver inte säga "hej" eller avsluta med "vänligen" varje gång. På 
Twitter kan det vara nödvändigt att förkorta hälsningarna eftersom vi är begränsade i 
antal tecken. 

Vi ger en ärlig och tydlig bild av hur kollektivtrafiken fungerar. Om vi inte vet svaret 
ber vi att få återkomma till kunden. 

https://www.lix.se/
https://svenska.se/saol/
https://www.synonymer.se/
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Upprörd kund? 

Var lyhörd även om det kanske inte känns så lätt just då. Anpassa ditt svar så att 
kunden känner sig personligt bemött. Vi visar empati, ödmjukhet och ger känslan av 
att vi bryr oss om kundens situation. Samtidigt vill vi förmedla stolthet över vad vi 
bidrar med för Öresundstågregionen. En ödmjuk attityd med värme. Vi undviker att 
be om ursäkt eller skriva "tyvärr" – vi förklarar hellre hur det blev som det blev, när 
det är möjligt. 

Ta hjälp av dina kollegor om du är osäker 
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Vi skriver och säger Vi skriver och säger inte 

du man/alla 

du/ni som reser... bäste resenär 

kunder, resenärer alla, allmänheten, klienter 

nu kan du som... äntligen kan man... 

vi Öresundståg 

bussförare, förare, lokförare chaufför 

tågvärd (Öresundståg) konduktör, ombordpersonal 

kontrollant väktare 

trafikföretag som kör för Öresundståg trafikentreprenör 

bussar, tåg och serviceresefordon fordon 

tåg avgång/tågavgång 

buss pendeltrafik/pendelbuss 

fler bussar, tåg och serviceresefordon fler sittplatser, förstärka kapacitet 

spårvagnsliknande buss superbuss 

lägre hastighet reducerad fart/reducerad hastighet 

vi har satt in fler avgångar på linje XX klockan YY eftersom... 

komma fram i tid/hålla tiden punktlighet 

lättare att ta sig fram ökad framkomlighet 

Sök resa (på webben) Reseplaneraren (på webben) 

ska skall 

inte ej, tyvärr 

pris avgift 

bara endast 

därför, på grund av detta därmed 

målet ambitionen 

resa/reser åka/åker 

du som behöver resa om du måste resa 

får stadsbussarna nya körvägar läggs stadsbusstrafiken om 

linjer som påverkas berörda busslinjer 

antalet resenärer är färre/för få resenärer resandet avtar 

vi informerar ansvarig/vi tar det vidare (till ansvarig XX) vi tar det vidare 

tåg insatståg 

buss ersätter på sträckan tågersättande buss 

kör på annan bana omleds 

ofta/oftare täta turer 

scanna validera 

kom ihåg glöm inte 

mejl (informellt)/e-post (formellt) mail 

sajt site 

och & 

kort, kortet, Kalmar länstrafiks kort, vårt kort Kalmar länstrafik-kortet, KLT-kortet 

oresundstag.se 

öresundståg.se, www.oresundstag.se, 
www.öresundståg.se 

Välkommen Välkommen ombord 

Vi ses (kan användas i alla olika sammanhang) Vi ses på bussen/Vi ses på tåget 

Trevlig resa (kopplat till resan/en specifik resa eller 
linje)   

 


