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Alla har rätt att förstå vad vi skriver
Vi i Helsingborgs stad arbetar för helsingborgarna. Det
vi gör har betydelse för dem som bor och verkar här.
Därför är det viktigt hur vi uttrycker oss. Vi måste använda ett språk som mottagarna förstår. Det är nödvändigt för dialogen med helsingborgarna och därmed för
demokratin.
Vi ska skriva på ett sätt som gör våra texter lätta att ta
till sig. Vårt språk ska vara tydligt, begripligt och anpassat till dem som ska läsa det vi skriver. Det är detta
skrivreglerna handlar om. Genom att följa dem blir
våra texter tydligare och enklare.
Vinsten för läsarna är att de förstår vad vi har skrivit.
Vinsten för oss är att vi inte behöver ägna onödig tid åt
att besvara frågor och reda ut missförstånd. Dessutom
visar vi respekt för läsarna. Deras förtroende för kommunen och för oss som skriver blir större.
Alla har rätt att förstå vad vi skriver.
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Helsingborg i februari 2012
Palle Lundberg
stadsdirektör
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Flera skäl att skriva
enkelt och begripligt
Vi skriver för att vi har något att berätta som andra har
nytta av att veta. Därför är det viktigt hur vi skriver.
Om våra texter inte blir förstådda har vi jobbat helt i
onödan.
Det finns flera skäl att skriva enkelt och begripligt:
• Alla har rätt att förstå

vad myndigheterna skriver.
• Helsingborgare och andra får större

förtroende för kommunen.
• Vårt arbete blir effektivare om vi slipper

ägna tid åt att svara på frågor om vad våra texter
egentligen betyder.
• Språklagen 11 §: Språket i offentlig verksamhet

ska vara vårdat, enkelt och begripligt.
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Vi skriver för andra
KOM IHÅG:
VAD ÄR VIKTIGAST
FÖR LÄSAREN?
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Innan vi börjar skriva gör vi klokt i att för ett ögonblick
fundera över vad läsaren kan tänkas vilja veta. Kanske
är det något annat än vad vi först tänkt berätta.

Konkret, koncist och konsekvent
Vårt tilltal ska vara enkelt och informationen ska vara
lätt att ta till sig. Våra texter ska vara korrekta och inte
bli personliga. Det går att skriva klart och tydligt utan
att förenkla alltför mycket. Vårt språk ska vara konkret,
koncist och konsekvent.

11

Utgå från läsarens perspektiv

Avsändaren ska vara tydlig

Det är lättare att ta till sig en text som är skriven ur ens
eget perspektiv. Det är bättre att tala om vad du vill att
läsaren ska göra än att skriva vad du vill eller kommunen vill eller behöver.

Se till att din text har en tydlig avsändare. Läsaren ska
inte behöva gissa vem som har gjort vad. Är det du, din
avdelning, förvaltningen eller nämnden som gjort det
du skriver om?

SKRIV SÅ HÄR

Skicka in dina synpunkter på förslaget
till detaljplan senast den 30 mars.
SKRIV INTE SÅ HÄR

Synpunkter på förslaget till detaljplan ska vara
kommunen tillhanda senast den 30 mars.

Skapa en relation till läsaren

Helheten före delarna
Vänder du dig till externa läsare ska du vara mycket
sparsam med att framhålla enskilda nämnder och förvaltningar. Meningen »Detta är ett samarbete mellan
Stadsbiblioteket, skol- och fritidsnämnden och Kultur
i bostadsområden.« är irrelevant för läsaren, i värsta fall
förvirrande. Vi bör istället skriva att det är Helsingborgs
stad som är arrangör, i förekommande fall i samarbete
med någon extern partner.

Budskapet känns mer angeläget och läsaren tar det lättare till sig om du riktar dig direkt till honom eller henne
och inte till en anonym massa.
SKRIV SÅ HÄR

När du fyller 75 år får du
åka gratis med stadsbussarna.
SKRIV INTE SÅ HÄR

Samtliga medborgare som fyllt 75 år
färdas avgiftsfritt med kollektivtrafiken
inom Helsingborgs stad.
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LÅT HELSINGBORGS STAD VARA

AVSÄNDARE NÄR DU VÄNDER DIG
TILL ALLMÄNHETEN .
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Texter har en början
och ett slut
Texter ska börja med det mest intressanta och sluta
med det som är minst intressant.

Det viktigaste först

SE TILL ATT FÅ

LÄSAREN PÅ KROKEN .

VÄCK INTRESSE OCH BÖRJA
MED DEN VIKTIGASTE
INFORMATIONEN .

Om din text handlar om att Terrasstrapporna ska rivas
för att ge plats åt en rulltrappa ger du den informa
tionen i artikelns första mening. När du skrivit det viktigaste först måste du bestämma i vilken ordning resten
av informationen ska komma. Försök tänka dig vilka
frågor läsaren ställer sig och strukturera informationen
efter det.
Bygg ut texten efter hand, den ska skapa överblick. En
eventuell beskrivning av hur det gick till när Terrasstrapporna byggdes för mer än hundra år sedan placerar
du sist.
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Rubriken ska berätta
vad texten handlar om
Skriv tydliga rubriker som förklarar för läsaren vad
texten handlar om. Rubriken ska ge en rättvisande beskrivning av innehållet. Vitsa inte till det i rubriken,
och använd inte utropstecken!
Om Terrasstrapporna ska ersättas av en rulltrappa, så
skriv just så i rubriken: »Rulltrappa ersätter Terrass
trapporna«.

Första meningen är viktig
Oavsett om du skriver en ingress eller inte bör du lägga
lite extra tid på formuleringen av din texts första mening. Det är med första meningen du väcker intresse
för att läsa vidare, skriv därför det allra viktigaste i den.
EXEMPEL

Rulltrappan mellan Stortorget
och Slottshagen invigs den 28 september.
Nu finns Helsingborgs konsumentvägledning
på Facebook.
En hälsocoach ger dig råd och tips för bättre hälsa.

Ingressen ska beskriva innehållet
Textens första stycke, ingressen, ska med några meningar sammanfatta innehållet i texten och locka till läsning
genom att skapa intresse för det som kommer.
Om din text handlar om beslutet att ersätta Terrasstrapporna med en rulltrappa kan ingressen skrivas så
här: »Terrasstrapporna ska rivas och ersättas med en
rulltrappa. Arbetet startar första veckan i maj och beräknas vara klart vid årsskiftet. Under byggnadstiden
erbjuder Skånetrafiken gratis bussresor mellan Stor
torget och Slottshöjden.«

En sammanfattning ska vara kort
För vissa texter bör du skriva en sammanfattning. En
sammanfattning ska placeras först i texten och vara
kort och koncis, aldrig mer än en sida. Den ska lyfta
fram det viktigaste i texten men inte sammanfatta hela
dokumentet. Bakgrundsbeskrivningar är oftast helt
onödiga i sammanfattningar.
I långa dokument, som rapporter eller planer av olika
typer, kan även de olika huvudavsnitten behöva sammanfattas.

Riktar du dig till läsare utanför de kommunala förvaltningarna ska texten inte börja med en historik över hur
ärendet hanterats i de kommunala nämnderna. Det är
ovidkommande för läsaren. Den sortens information
lägger du sist i texten.
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Nummerlista för instruktioner

Använd mellanrubriker

Skriver du en instruktion är det lämpligt att punkta
upp momenten i den ordning som läsaren ska utföra
dem.

Mellanrubrikerna beskriver innehållet i textstycket
som följer efter dem och underlättar för läsaren att
skumma texten.

EXEMPEL

Så här loggar du in:

Flera korta stycken

1. Starta datorn
2. Skriv ditt användarnamn
3. Skriv ditt lösenord
4. Klicka på OK

Dela upp din text i flera korta stycken. En text utan
styckeindelning ger ett tungt och kompakt intryck och
lockar inte till läsning.

Gör texten överskådlig med punktlistor
Uppräkningar blir tydligare om du skriver dem i en
punktlista istället för i löpande text.

Texten bör bestå av många och korta stycken. En god
tumregel är att ge varje ny tankegång ett eget stycke,
alltså med en blankrad emellan.
Skriver du citat ska du ha en blankrad både före och
efter citatet.

EXEMPEL

Våra mål med ombyggnaden
av Terrasstrapporna:
• Stadens centrum får
en modernare utformning.
• Snabbare transporter mellan Stortorget
och Slottshagen.
• Ökad tillgänglighet för personer
med funktionshinder.
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Knyt ihop styckena
Det är viktigt med tydliga övergångar mellan styckena
för att läsaren ska kunna följa ett resonemang. Anknyt
till föregående stycke med hjälp av ord och uttryck som
binder ihop texten.
EXEMPEL

Dessutom har vi …
Däremot …
Som en följd av detta …
Trots att …
Ett annat problem är …
19

Citat lättar upp
Citat använder du när du återger andras ord. Glöm
bara inte att ange vem du citerar. Före ett citat ska
du skriva ett pratminus, inte ett bindestreck eller ett
minustecken. Ett pratminus får du genom att hålla nere
ctrl-tangenten när du trycker på minustangenten på
det numeriska tangentbordet. (Det numeriska tangent
bordet är delen med siffrorna längst till höger på ditt
vanliga tangentbord.)
I en nyhetsartikel bör du alltid ha citat, det är i dem
läsaren ska hitta de värderande orden. Tycker nämndens ordförande att rulltrappan kommer att passa bra
in i stadsmiljön, så låt henne säga det i ett citat:
– Den moderna rulltrappan kommer att pryda sin plats
mellan hotellet och det gamla posthuset, säger stadsbyggnadsnämndens ordförande Kerstin Johansson.

ETT BINDESTRECK KALLAS

OCKSÅ DIVIS OCH ANVÄNDS
VID AVSTAVNINGAR OCH

I ORDSAMMANSÄTTNINGAR
SOM TILL EXEMPEL

» 50 -ÅRSJUBILEUM « .

ETT PRATMINUS ELLER

TAN KSTRECK ÄR LÅNGT OCH

ANVÄNDS BLAND ANNAT FÖR ATT
ÅTERGE EN REPLIK ELLER FÖR
ATT ANGE EN TIDSPERIOD:

» MÖTET PÅGÅR KLOCKAN 19 – 20 . «
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Våra texter ska
vara lätta att förstå
Det är vår uppgift att skriva så att läsaren förstår. Vårt
språk ska vara korrekt och lätt att ta till sig utan att vara
alltför förenklat.

Skriv konkret och enkelt
En text på ett enkelt och konkret språk är lätt att ta
till sig.
SKRIV SÅ HÄR

Broschyren bygger på de riktlinjer som gäller för
alla förvaltningar. Vi ska anställa den som är mest
kompetent, och inte diskriminera någon.
Många barn och ungdomar är ofta stressade.
SKRIV INTE SÅ HÄR

KRÅNGLA INTE TILL DET.

SKRIV RAKT OCH EN KELT.
GÅ INTE OMVÄGAR .
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Rekryteringsmaterialet vilar på ett stadsgemensamt
förhållningssätt och stödjer genom sitt upplägg ett
ickediskriminerande kompetensbaserat arbetssätt.
Många barn och ungdomar upplever
ofta att de känner sig stressade.
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Skriv kort – ta bort onödig
information och tomma ord
Granska din text kritiskt. Stryk det som inte behövs för
att budskapet ska gå fram. Ofta blir texten bättre om
du stryker enstaka ord – eller rent av hela meningar.
Exempelvis går det utmärkt att stryka de kursiverade
orden i de här två meningarna:
Terrasstrapporna har 193 stycken trappsteg.
Helsingborg har tecknat avtal med fyra företag
för service av rulltrappan. De aktuella avtalen
gäller två år.

SKRIV INTE SÅ HÄR

Det cyklas mycket i Helsingborg.
Alla rum städas varje dag.
Under våren kommer ett arbete att
utföras med att riva Terrasstrapporna.

Se upp med dubbeltydiga ord
Skriv inte »då« när du menar »eftersom« eller »när«.
I värsta fall tvingas läsaren gissa vad du menar. Dessutom får texten en onödigt formell ton.
SKRIV SÅ HÄR

Skriv aktivt
Undvik att skriva i passiv form. Skriv inte »Det beslu
tades att …« Skriv vem det var som beslutade, kom
munstyrelsen eller rektorn eller vem det nu var.
Undvik alltså att sätta ett s i slutet på verben och på det
sättet göra dem passiva. Passiva formuleringar försvårar
läsningen.
SKRIV SÅ HÄR

Helsingborgarna cyklar mycket.
Vi städar alla rum varje dag.
Vi river Terrasstrapporna under våren.
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Eftersom Terrasstrapporna rivs sätter vi upp
ett plank vid Stortorgets östra sida.
SKRIV INTE SÅ HÄR

Då Terrasstrapporna rivs sätter vi upp
ett plank vid Stortorgets östra sida.

Förklara svåra ord
Vi ska skriva enkelt, klart och redigt. Vi ska använda
oss av ord som är lätta att förstå. Men ibland måste vi
av olika skäl skriva ovanliga ord som är svåra att förstå,
sådana som hygienlokal, tomträttsavgäld och RH-klass.
Då måste vi förklara vad de orden betyder.
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Smittas inte av substantivsjukan

Skriv med naturlig ordföljd

Substantivsjukan innebär att ett verb görs om till ett
substantiv. När vi skriver »Vi arbetar med registrering av allmänna handlingar.« istället för det enklare
»Vi registrerar allmänna handlingar.« har vi gjort ett
substantiv av verbet registrera.Texten har blivit både
längre och krångligare.

Krångla inte till ordföljden. Det naturliga är att huvudverbet (det ord som talar om vad någon gör eller vad
som händer) kommer tidigt i meningen.

SKRIV SÅ HÄR

Lokalerna byggdes om 2008.
Bron har undersökts noga.
Nu tar vi fram nya regler för hur
tjänstebilarna ska bokas.

SKRIV SÅ HÄR

Vi använder oss av den senaste tekniken
vid den geologiska undersökningen av
landborgen.
SKRIV INTE SÅ HÄR

Vid den geologiska undersökningen
av landborgen använder vi oss av den
senaste tekniken.

SKRIV INTE SÅ HÄR

Ombyggnaden av lokalerna
ägde rum under 2008.
Bron har varit föremål för
noggrann undersökning.
Vi arbetar för närvarande med
framtagande av nytt regelverk
för bokning av tjänstebilarna.

– PUH! NU HAR GLASEN FÅTT EN
NOGGRANN DISKNING, FÖNSTREN HAR
VARIT FÖREMÅL FÖR PUTSNING OCH EN
REJÄL DAMMSUGNING HAR UTFÖRTS AV
MIG. NU HAR VERKLIGEN EN KÄNSLA
AV MATTHET INFUNNIT SIG!

– FÖR MIN DEL TROR JAG
MEST ATT DU HAR DRABBATS
AV SUBSTANTIVSJU KAN . . .
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Korta ord och enkla verb

Skriv ihop orden

En text med många och långa ord är tröttsam och ansträngande att läsa. Ofta är de långa orden onödiga och
går utmärkt att ersätta med kortare alternativ.

Särskrivning innebär att ett sammansatt ord skrivs som
två eller flera ord, till exempel att »telefonkatalogen«
skrivs »telefon katalogen« eller att »parkeringsplats«
blir »parkerings plats«.

SKRIV SÅ HÄR

SKRIV INTE SÅ HÄR

Ta tillvara
Komma överens

Tillvarata
Överenskomma

Vi ska också använda enkla verb och korta preposi
tioner.
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SKRIV SÅ HÄR

SKRIV INTE SÅ HÄR

Granska
Betala
Besluta
Din ansökan om
Era frågor om

Vidta en granskning
Erlägga betalning
Fatta beslut
Din ansökan rörande
Era frågor beträffande

Vid ett jubileum kan man få läsa: »Centralskolan firar
10 års jubileum.«, som betyder att själva firandet är tio
år långt. Vi ska skriva: »Centralskolan firar 10-årsjubileum.«
Särskrivningar orsakar sällan direkta missförstånd –
utom möjligen skylten med texten Rök fritt – men en
text med särskrivna ord förlorar i trovärdighet.
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Variera meningarnas längd

Undvik skryt och överord

En del av meningarna i dina texter kan vara ganska
långa, det gör ingenting alls om några meningar innehåller arton eller tjugo ord, ja kanske till och med så
många som tjugofem. Men andra bör vara korta. Variation är bra.

Vi måste vara trovärdiga och inte skriva att förhållanden är enastående och unika om vi inte kan visa att
det vi kallar unikt också är oöverträffat. Undvik alltså
överord.

Så använder vi kommatecken
Vi använder kommatecken för att texten ska bli tydlig. Det innebär att vi sätter ett kommatecken där det
behövs en kort paus eller om meningen annars skulle
kunna missuppfattas. Många gånger är kommateringen
en bedömningsfråga, men det finns några regler att hålla
sig till:
• Sätt komma vid uppräkningar:
Terrasstrapporna, Hallbergs trappor och trapporna
vid Sofiakällan.
• Sätt komma vid inskjutna tillägg där den övriga
meningen går att läsa fristående om du plockar bort
tillägget: »Kerstin Johansson, ordförande i stads
byggnadsnämnden, kallade till informationsmöte.«
• Sätt komma om en mening innehåller två huvudsatser: »Vi har gjort noggranna geologiska undersökningar, och medborgarenkäten visar att helsingborgarna tror att landborgsbranten håller för en
rulltrappa.«
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Om sådant som ännu inte inträffat vet vi ingenting, och
vi kan därför inte med trovärdigheten i behåll påstå att
ett evenemang kommer att bli succé.

Använd inte slitna klyschor
Klyschor är ord och uttryck som använts så mycket att
de slitits ut. De har blivit tomma fraser som vi inte ska
använda. Exempel: »efter regn kommer solsken«, »tiden
läker alla sår«, »bollen är rund«, »ha många strängar på
sin lyra«, »i morgon är en annan dag«, »köra sitt eget
race«.
– NU HAR JAG HAFT SÅ

MÅNGA BOLLAR I LUFTEN
SÅ LÄNGE ATT DET SKA
BLI SKÖNT ATT LADDA
BATTERIERNA .

– SJÄLV SKA JAG

SÄTTA NER FOTEN
OCH TA ETT

HELHETSGREPP!
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Undvik det anonyma man

Använd utropstecken med urskillning

Undvik det opersonliga och anonyma ordet man. Nästan
alltid går det att ersätta med ett mera konkret uttryck.

Var sparsam med utropstecken! Använd det inte alls i
rubriker.

Vi ska inte skriva skall

Börja inte meningar med siffror

Vi skriver ska, inte skall. (Ett undantag finns: hundens
läte.)

Undvik att börja meningar med siffror, det försvårar
läsningen. Skriv så här: År 1632 dog Gustav II Adolf.
Klockan 15:30 den 6 november föll han dödligt sårad
av hästen på slagfältet vid Lützen.

Använd inte, inte ej eller icke
Inte är den vanliga negationen i svenska språket. Ej och
icke används i några enstaka fall: icke-rökare och bussskylten Ej i trafik.

Undvik kursivering,
fetstil och understrykningar
Undvik kursiv stil för annat än markering av enstaka
ord. För markering av särskilt viktiga ord bör du använda
fet stil, men mycket sparsamt. Använd inte understrykningar som förstärkning.

VOFF!

Datum, veckonummer och tid
Datum skrivs så här: 3 maj 2009, inte 090503.
Skriv inte veckonummer. Om något äger rum första
veckan i maj, så skriv just så, eller ange datum, inte v 19.
Tid skriver vi med kolon mellan timmar och minuter,
18:30. När vi anger att något äger rum mellan två tidpunkter skriver vi antingen: »Utställningen är öppen
mellan 13:00 och 17:30.« eller »Utställningen är öppen
13:00–17:30.« Använder vi ordet »mellan« måste vi ha
ett »och« mellan de båda tidpunkterna.
Samma regel gäller om start- och slutpunkterna är
veckodagar, månader, år, terminer eller liknande.

VISSA FÅR ÄNDÅ

ANVÄNDA SKALL …
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täver
S m å b oks
så
kallas ock
ge mener.

Språkliga regler
och tips
En del ord ska skrivas med små begynnelsebokstäver,
andra med stora. Förkortningar bör vi undvika helt.

Oftast stad men ibland kommun
Ordet stad finns inte längre i lagen men flera kommuner, däribland Helsingborg, har beslutat att trots det
använda begreppet stad i sammanhang där det inte har
någon juridisk betydelse. I de flesta fall bör vi därför
använda ordet stad. Men det finns trots allt tillfällen
då det kan vara lämpligare att använda ordet kommun,
till exempel när vi skriver om skolorna, de kommunala
och de fristående.
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Här ska det vara liten bokstav

Här ska det vara stor bokstav

Nämnder, förvaltningar, avdelningar, enheter och titlar
skrivs alla med små begynnelsebokstäver. Så här:

Etablerade namn på byggnader, parker och platser
skrivs med stor bokstav, exempelvis Rådhuset, Konsert
huset, Stadsparken och Konsul Olssons plats.

»Stefan Persson har arbetat på vård- och omsorgsförvaltningen sedan 2001. Först var han kassör vid
ekonomiavdelningens budgetenhet men arbetar
sedan i höstas som sjuksköterska vid demensgruppen. Stefan är också politiskt engagerad,
han är ledamot av socialnämnden.«
Bara när vi skriver nämndernas formella och fullständiga
namn använder vi stor begynnelsebokstav. Mer om det
under nästa rubrik.
Även vedertagna förkortningar som i sina ursprungs
former skrivs med små bokstäver skrivs i sina kortformer med små bokstäver. Så här:
»Vår vd heter Hans Persson och tillbringar mycket
av sin fritid i tv-soffan.«
Ordet stad i uttrycket Helsingborgs stad skrivs med
litet s, och ordet helsingborgare med litet h.

Politiska partier skrivs med stor bokstav:
Folkpartiet, Socialdemokraterna. Även förkortningarna skrivs med stora bokstäver: (FP) och (S).
Det ska vara stor begynnelsebokstav för de politiska
nämnderna bara när vi skriver deras formella, fullständiga namn. Det förekommer mest i juridiska sammanhang. Exempelvis är miljönämndens formella namn
Miljönämnden i Helsingborgs kommun.

Här ska det vara
både stor och liten bokstav
Namnen på en del företeelser består av två ord. Vi skriver endast det första ordet med stor begynnelsebokstav: Dunkers kulturhus, Idrottens hus, Norra hamnen,
Helsingborgs stadsteater.

Namn på lagar och andra författningar skrivs med liten
bokstav: »lagen om offentlig upphandling, socialtjänstlagen, lagen om anställningsskydd«.
Skriv aldrig hela ord eller meningar med stora bok
stäver. Dels är det svårt att läsa, dels uppfattas sådana
ord och meningar som skrikiga i en löpande text.
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Du och ni

Skriv ut förkortningarna

Vänder du dig till en enskild person ska du skriva du,
med liten bokstav. Om du vänder dig till flera okända
kan det vara motiverat att skriva ni, med liten bokstav.

Använd inte förkortningar.

Skriver du till en juridisk person, det vill säga ett företag, en myndighet eller en organisation, ska du skriva
ni, med liten bokstav.
Vi skriver aldrig du eller ni med stor bokstav.

Jag, vi och enheten
Om du många gånger upprepar namnet på en organisatorisk enhet blir texten opersonlig och tung. Variera
den därför med pronomen som vi eller jag.
I brev kan du skriva jag om det verkligen är du själv som
gjort eller kommer att göra något.
I olika typer av tjänsteskrivelser är det lämpligt att först
skriva enhetens namn och sedan övergå till att skriva vi.
EXEMPEL

Upphandlingsenheten har fått i uppdrag att undersöka marknaden för rulltrappor. Vi kommer därför
att både kontakta de tillverkare vi känner till och
annonsera i storstadstidningarna.
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SKRIV SÅ HÄR

SKRIV INTE SÅ HÄR

det vill säga
till exempel
från och med
kronor
höstterminen 2012

dvs
t ex
fr o m
kr, absolut inte SEK
HT12

Vi ska heller inte använda oss av förkortningar på kommunala nämnder, förvaltningar eller enheter. Vi skriver
alltså stadsledningsförvaltningen, vård- och omsorgsförvaltningen samt mark- och exploateringsavdel
ningen. Detta gäller både när vi skriver till läsare inom
den kommunala organisationen och när vi vänder oss
till andra.

Förkortningar som namn
En del namn på företag och organisationer är egent
ligen förkortningar som läses som ord, till exempel
Saab och Ikea. De förkortningarna skriver vi med stor
begynnelsebokstav medan resten av bokstäverna ska
vara små. (Ikea är en förkortning för Ingvar Kamprad
Elmtaryd Agunnaryd, och Saab betyder Svenska Aeroplan Aktiebolaget.)
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Samma regel gäller för enheter och projekt inom den
kommunala verksamheten. Vi skriver Atmos, Posom,
Ship och Part.
Förkortningar där bokstäverna uttalas var för sig, exem
pelvis HSB, LO och SEB, skrivs med stora bokstäver.

Procent, dollar och andra tecken
Det finns en mängd tecken för bland annat procent
och valutor. Använd inte dem, skriv istället procent,
promille, dollar, euro och pund.

&-tecknet bara i namn på företag
och publikationer
Tecknet & är en så kallad ligatur för det latinska ordet
et som betyder och. Tecknet används mest vid företagsnamn och titlar på tidningar: »Bergendahl & Son«,
»Kalle Anka & Co«. Vi använder det endast i sådana
sammanhang och aldrig i rubriker eller löpande text.

Webbplats, inte hemsida
Vi skriver »webbplats«, inte »hemsida«. Enskilda sidor
benämner vi webbsidor.
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Svensk stavning av engelska ord
Flera ursprungligen engelska ord har fått vedertagna
svenska stavningar. Dem ska vi använda.
SKRIV SÅ HÄR

SKRIV INTE SÅ HÄR

tejp
mejl
webb
strandfotboll

tape
mail
web
beach soccer

Ingen apostrof vid genitiv
I svenska språket uttrycks genitiv, det vill säga ägande,
med ett s. Vi skriver »kattens morrhår«, och »Anderssonskans Kalle«. I engelska sätter man en apostrof före
s-et: »Dublin’s best hotels«.
Vi ska inte använda apostrof vid genitiv utan skriva
»Helsingborgs hamn«, »Majkens frisersalong« och
»Bårslövs pizzeria«.
Inte heller när vi skriver namn som slutar på s eller x
ska vi använda apostrof i genitiv. Vi skriver alltså »Hon
var insatt i Karl Marx ekonomiska teori.« och »Greta
kunde åka tåg hem men Hans biljett var försvunnen.«
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Tal med siffror och bokstäver
Tal kan skrivas med både siffror och bokstäver. Är taluppgifterna inte det väsentliga i en text skriver vi låga
tal med bokstäver och höga tal med siffror. Gränsen
brukar gå någonstans mellan 12 och 20. Så här till exempel: »Vi beräknar att det tar sex månader att bygga
rulltrappan och att den årliga underhållskostnaden
hamnar på 150 000 kronor.«
Men är själva taluppgiften viktig använder vi siffror:
»Endast 7 procent av helsingborgarna går i Terrass
trapporna, men en enkät visar att 18 procent skulle
använda en rulltrappa.«
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Den viktiga
korrekturläsningen
När du skrivit din text och känner dig nöjd med den
har du en sak kvar att göra: korrekturläsa för att slippa
felskrivningar, syftningsfel och andra förargligheter.
Några knep:
• Kontrollera stavningen
med Words stavningskontroll.
• Be en kollega läsa texten.
• Läs texten högt för dig själv.
• Är texten inte för lång kan det vara en god idé att
läsa den bakifrån. På det sättet försvinner samman
hanget och du koncentrerar dig på ord för ord:
Ord för ord på dig koncentrerar du och sammanhanget försvinner sättet det på.
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Helsingborgs stads skrivregler följer:
Svenska skrivregler (2008)
Svenska akademiens ordlista (2006)
Språkriktighetsboken (2005)
Myndigheternas skrivregler (2009)
www.tt.se/ttsprak

STADSLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
helsingborg.se
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