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Sammanfattning 
Det finns ett antal olika automatiska stavnings- och grammatikkontroller och i den mån dessa 

anpassats för någon specifik verksamhet har det oftast varit för teknikinriktade företag. Automatiska 

stavnings- och grammatikkontroller lämpar sig för texter med en väl avgränsad domän och vars språk 

gärna går att begränsa avseende lexikon och grammatik. Företaget Fodina Language Technology AB 

har uppmärksammat att denna typ av verktyg borde fungera bra för myndigheter och de texter som 

de producerar. Denna studie undersöker hur de skrivregler som myndigheter bör hålla sig till skiljer 

sig från andra svenska skrivregler och hur svårt det skulle vara att implementera dessa regler. De 

regler som identifierats kategoriserades för att få en överblick av hur de var uppbyggda. Tills sist 

undersöktes vad skribenter vid några olika myndigheter har för inställning till skrivregler och 

automatiska skrivverktyg. Resultaten av studien var bland annat att de flesta regler som skiljer 

skrivregler för myndigheter från mer generella skrivregler för svenska är regler som berör lexikon och 

att de flesta regler som hittades går att implementera. Undersökningen av skribenternas inställning 

till skrivregler och automatiska skrivverktyg visade att de flesta använder skrivregler i sitt skrivande 

och är positivt inställda till ett skrivverktyg särskilt anpassat för myndigheter. 

  



 
 

  



 
 

Förord 
Som kognitionsvetare får vi lära oss att arbeta i grupp, ett arbetssätt som tillämpas flitigt under 

utbildningen. Men så kom det äntligen ett projekt där man fick arbeta självständigt, utforska sina 

egna gränser, upptäcka vad man kan åstadkomma på egen hand! Men trots att det skulle vara ett 

självständigt arbete finns det några personer som bidragit på olika sätt och vars hjälp jag näppeligen 

klarat mig utan. De personer jag vill ge ett stort tack är examinator Felix Koch (IBL) och 

uppsatshandledare Richard Hirsch (IKK) för konstruktiva kommentarer under hela arbetets gång. Ett 

stort tack även till alla på Fodina som stöttat mig i mitt arbete, ett särskilt tack till Magnus Merkel 

som generöst delat med sig av sin kunskap. Under arbetets gång har vi träffats i en uppsatsgrupp och 

diskuterat problem och hur man kan gå vidare, vilket varit till stor hjälp. Uppsatsgruppen bestod av 

Tommy Hudin, Kerstin Johansson, Olof Jönsson och Maja Schylström. Till Olof Jönsson i 

uppsatsgruppen utgår ett extra tack då han utsattes för att opponera på denna uppsats. Mina 

underbara föräldrar Ulla och Thomas Karlsson och storasyster Helen Blomberg har även de varit till 

stor hjälp, genom att jag fick utnyttja dem för korrekturläsning och genom deras tips om skribenter 

som kunde besvara enkäten. Utan de skribenter som besvarade enkäten hade en stor del av 

uppsatsen inte varit möjlig. Till sist vill jag tacka min fantastiska pojkvän Mathias Nordvall som varit 

ett enormt stöd under våren, tack vare dig är allt möjligt. 
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1. Introduktion 
Många känner nog till den typ av krångligt offentligt språk som kallas kanslisvenska. Teleman (1979) 

ger en beskrivning av vad det är som karakteriserar detta offentliga språk, som kontrast till privat 

språk. Han menar att det offentliga språket har sin bakgrund i en språklig markering som gjordes 

under feodal tid av de styrande för att markera sin särställning. Utmärkande för offentligt språk är en 

opersonlighet och neutralitet, vilket lett till standardisering av språket för att göra det effektivt och 

värderingsfritt. Han påpekar särskilt att ”när datorerna är inblandade blir av lättinsedda skäl inte bara 

valet av språkliga uttryck utan också själva textkonstruktionen starkt inskränkt.” (Teleman, 1979, s. 

68). De senaste årtiondena har det dock inletts ett arbete med syftet att få bort kanslisvenskan från 

offentliga texter och istället få texter skrivna i klarspråk, det vill säga ”myndighetstexter skrivna på ett 

vårdat, enkelt och begripligt språk” (Språkrådet, 2011). Det har därför tagits fram vissa konventioner 

som myndigheter bör hålla sig till i sitt skrivande. Den här uppsatsen är en förstudie inför 

framtagandet av ett verktyg som automatiskt kontrollerar att dessa konventioner efterlevs. 

1.1. Bakgrund 
I dagsläget finns automatiska stavnings- och grammatikkontroller för svenska. Exempel på sådana är 

stavnings- och grammatikkontrollen som ingår i Microsoft Word, Scaniachecker som används på 

Scania och ett program som gjorts inom projekt Granska på KTH. De verktyg som finns idag är 

antingen framtagna för att passa så många som möjligt, eller anpassade efter den industri som 

utvecklat verktyget. Skribenter vid myndigheter har vissa regler som de måste följa i sitt skrivande, 

men än så länge finns inget automatiskt skrivstöd som är anpassat efter dessa regler. 

Fodina Language Technology AB (hädanefter Fodina) hjälper internationella företag att skapa bra 

dokumentation för sina produkter och tjänster. De skriver på sin hemsida (http://www.fodina.se/) att 

”Fodina Language Technology AB arbetar med att förädla och effektivisera kundernas terminologi- 

och översättningsprocesser”. I ett kommande projekt vill de utveckla en modul till ett existerande 

verktyg som heter Acrolinx IQ, en modul som är tänkt att innehålla de skrivregler som används av 

myndigheter. I dagsläget finns sammanställningar av sådana skrivregler, men de finns inte 

implementerade i något skrivprogram. 

Det här arbetet är en förstudie inför Fodinas arbete att skapa en modul anpassad för myndigheter. 

Detta arbete går därför ut på att undersöka vilka skrivregler som finns för myndigheter och vad som 

är karaktäristiskt för dessa regler. Tack vare detta arbete får Fodina förhoppningsvis ett bra underlag 

inför skapandet av sin modul. 

1.2. Syfte och frågeställningar 
Syftet är att inventera vilka myndighetsspecifika regler som finns i Myndigheternas skrivregler, 

kategorisera dem samt avgöra om de går att implementera. Syftet är även att ta reda på vad 

skribenter tycker om skrivregler, såväl allmänt som åsikter om specifika regler, och automatiskt 

skrivstöd. Genom deras åsikter om specifika regler kommer reglerna att rangordnas för att få fram 

vilka regler som är viktigast. För att kunna svara på dessa frågor behöver jag även studera vad som 

gjorts tidigare inom kontrollerade språk och automatisk språkgranskning, den första frågeställningen 

lyder därför: 

- Vad är gjort tidigare inom automatisk språkgranskning? 
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o Vilka principer finns? 

o Vilka svårigheter finns? 

o Vad kan man göra idag? 

För att ta reda på vilka regler som är specifika för myndigheter behöver jag jämföra deras skrivregler 

med ett regelverk för svenska skrivregler. Den andra frågeställningen lyder därför: 

- Vilka skrivregler finns det som skribenter vid myndigheter måste hålla sig till? 

o Hur skiljer de sig från generella svenska skrivregler? 

o Finns det några konflikter där skrivregler för myndigheter går emot de generella 

svenska skrivreglernas rekommendation? 

För att avgöra reglernas implementerbarhet i Acrolinx IQ behöver jag sätta mig in i hur Acrolinx IQ 

fungerar, den tredje frågeställningen lyder därför: 

- Vad har Acrolinx IQ för funktioner? 

o Vilka begränsningar har det? 

För att strukturera upp de skrivregler som bedöms som myndighetsspecifika så behöver de 

klassificeras. Eftersom målet är att dessa regler senare ska implementeras behövs det även göras en 

uppskattning över vilka regler som är möjliga att implementera. Den fjärde frågeställningen lyder 

därför: 

- Hur kan de myndighetsspecifika reglerna klassificeras? 

o Hur svårt skulle det vara att implementera dessa regler? 

För att avgöra vilka regler som är viktigast och vad skribenter tycker om skrivregler och automatiska 

skrivverktyg behöver skribenter vid myndigheter kontaktas och tillfrågas om detta. Den femte och 

sjätte frågeställningen lyder därför: 

- Vad har skribenter vid myndigheter för attityd till skrivregler och automatiska skrivverktyg? 

- Vilka regler anser skribenter vid myndigheter är viktigast? 

1.3. Avgränsningar 
Detta projekt omfattar enbart ovanstående frågeställningar och fungerar som en förstudie inför 

utvecklingen av ett skrivverktyg för myndigheter. Det här arbetet omfattar ingen implementering av 

de regler som hittas. 

En annan avgränsning är att endast grammatiska och lexikala regler är av intresse för den här 

studien. Regler som rör stil och form (det vill säga regler för hur texten bör formateras) kommer inte 

att analyseras. 

1.4. Uppsatsens disposition 
Uppsatsen som följer är indelad följande kapitel: 

- Teoribakgrund. I detta kapitel ges en teoretisk bakgrund för arbetet, som förklarar de 

begrepp som är viktiga för den här studien. Det är exempelvis begrepp som kontrollerat 

språk, automatisk språkgranskare och skrivregler. 

- Metod. Det kapitlet beskriver hur projektet gått tillväga. 
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- Resultat. I resultatdelen presenteras alla resultat av arbetet. För att få ytterligare inblick i hur 

resultaten ser ut rekommenderas att även läsa bilagorna. 

- Slutsatser och diskussion. I det avslutande kapitlet diskuteras metodologin och de resultat 

som studien fann, samt vilka slutsatser som kan dras av denna studie och vad man bör tänka 

på vid genomförande av liknande studier i framtiden. 
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2. Teoribakgrund 
Syftet med den här uppsatsen är bland annat att avgöra vilka språkregler som finns för skribenter vid 

myndigheter att hålla sig till, det vill säga vilka regler det finns som kontrollerar deras språk. Därför 

inleds detta kapitel med att ge en introduktion till teorier om vad ett kontrollerat språk är. Ett annat 

syfte med det här arbetet är att ta reda på vad som är gjort inom automatisk språkgranskning, därför 

fortsätter teorigenomgången med hur verktyg för kontrollerade språk fungerar. Under detta avsnitt 

beskrivs Acrolinx IQ, programmet Fodina använder sig av vid utveckling av automatiska skrivstöd. En 

frågeställning handlar om huruvida det går att kategorisera reglerna som är specifika för 

myndigheter, därför beskrivs i avsnittet kategorisering av regler en metod för hur skrivregler tidigare 

har kategoriserats, en metod som senare används i det här arbetet. Avslutningsvis ges en beskrivning 

av svenska skrivregler och skrivregler för myndigheter, detta för att ge en introduktion till de 

regelverk som kommer jämföras i den här studien för att få fram vilka regler som är 

myndighetsspecifika. 

2.1.  Kontrollerade språk 
Ett kontrollerat språk1 kan jämföras med ett subspråk på så vis att båda är en delmängd av ett större 

språk. Skillnaden är att subspråket är något som uppkommit och utvecklats naturligt i en viss miljö, 

medan det kontrollerade språket tagits för ett visst syfte (Altwarg, 2000). Vad det innebär att ett 

språk är kontrollerat har beskrivits av bland andra Altwarg (2000), Derviševid och Steensland (2005), 

Muegge (2009) och Nyberg, Mitamura och Huijsen (2003). De skriver att karaktäristiskt för 

kontrollerade språk är att lexikon, grammatik och stil har avgränsats med olika regler. En sådan 

avgränsning görs för att minska tvetydigheter i texten och för att få en mer enhetlig terminologi, 

vilket leder till ökad läsbarhet och begriplighet. Målet med detta är oftast att spara tid och pengar 

samt för att underlätta kommunikationen. Ibland kan det även finnas mål om att underlätta för 

senare översättning av dokumentet. 

De flesta kontrollerade språk som det har forskats på är kontrollerade språk som tagits fram av 

företag för att förbättra dokumentationen. Exempel på sådana språk är Caterpillar Technical English 

och Caterpillar Fundamental English, Ericsson English, Français Rationalisé av Dessault Aerospace och 

Scania Swedish, se exempelvis (Muegge, 2009). Att de flesta kontrollerade språken utvecklats av och 

för industrin kan bero på att det är ett område som lämpar sig väldigt väl för detta, domänen är väl 

avgränsad, behovet av att kunna återanvända texter är stort och såväl mänsklig som maskinell 

översättning förenklas (Derviševid och Steensland, 2005; Muegge, 2009). Ytterligare fördelar för 

företagen är att de genom införande av ett kontrollerat språk minskar risken för missförstånd och 

därmed minskar även risken för olyckor (Nyberg, Mitamura, & Huijsen, 2003). 

Eftersom många kontrollerade språk utvecklats av företag är lite känt om lexikon och 

regeluppsättningar (Muegge, 2009). En jämförelse mellan regeluppsättningarna för åtta olika 

kontrollerade språk (AECMA Simplified English, Attempto Controlled English, Alcatels COGRAM, 

IBM:s Easy English, GM:s CASL, Océ:s Controlled English, Sun Microsystems Controlled English och 

Avayas Controlled English) som genomfördes av O’Brien (2003) visade att regerverken för de olika 

språken skiljde sig åt väldigt mycket. Endast en regel var gemensam för alla språk, en regel som 

                                                           
1
 På engelska controlled language (ofta CL). Möjliga alternativa översättningar är avgränsat, begränsat eller 

styrt språk. Jag har valt att använda mig av begreppet kontrollerat språk då det verkar vara det som används 
oftast i den svenska litteraturen. 
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uppmanade till att hålla meningarna så korta som möjligt. Sju regler var gemensamma för minst fyra 

av språken, medan 30-83 % av reglerna var unika för det kontrollerade språk de förekom i. Även 

regelverkens omfattning kan variera stort. Enligt Muegge (2009) består Nortel Standard English av 

drygt ett dussin regler, medan Caterpillar Technical English består av minst 120 regler. De 

regeluppsättningar O’Brien (2003) undersökte innehöll mellan 31 och 60 regler. 

2.2.  Verktyg för kontrollerade språk 
Nyberg, Mitamura och Huijsen (2003, s. 251) definierar verktyg för kontrollerade språk på följande 

vis: 

A CL [Controlled Language] checker is a specialized piece of software which aids an 
author in determining whether a text conforms to a particular CL. Checker 
programs verify that all words are approved and that the writing rules are obeyed. 
In addition they may offer help to the author when words or sentences not in the 
CL are found during checking. 

Automatiska språkgranskare kan vara antingen normativa (preskriptiva) eller bannlysande 

(proskriptiva). Ett normativt verktyg har regler som definierar hur texter får skrivas, medan ett 

bannlysningsverktyg har regler som definierar hur texter inte får skrivas (Nyberg, Mitamura, & 

Huijsen, 2003). Allen (1999) ger förslag på en annan uppdelning av automatiska språkgranskare. Till 

den ena gruppen hör de verktyg som granskar texten under tiden som författaren skriver (interaktivt 

verktyg) och till den andra gruppen hör verktyg där kontrollen sker på färdigskrivna texter ("Stop-

and-Go" eller "Red light/Green light" systems). Exempel på ett granskningsverktyg är stavnings- och 

grammatikkontrollen i Microsoft Word, som är interaktivt då det granskar texter i realtid och 

markerar de ställen i texten där det anser att skribenten gjort något fel. Kontrollen i Microsoft Word 

är även utrustad med en funktion som vid felmarkeringar ger förslag på hur skribenten istället borde 

uttrycka sig. 

Knutsson (2002) skriver att utvecklingen av ett automatiskt språkgranskningsverktyg oftast sker på 

något av följande två sätt. Det första sättet är att välja ut de regler som ska implementeras utifrån 

vad verktyget klarar av och är bra på. Det andra sättet är att utgå från vilka regler som behandlar fel 

som vanligen görs av skribenter och fel som anses vara störande. Hur bra en automatisk 

språkgranskare presterar kan enligt Nyberg, Mitamura och Huijsen (2003) mätas med hjälp av 

precision (att granskaren inte markerar rätta ställen som felaktiga), recall (att den hittar alla felaktiga 

ställen) och konvergens2 (hur bra systemet är på att automatiskt korrigera fel). Hur mycket text det 

behöver testas på beror på vilken feltyp det är som ska undersökas, då olika feltyper är olika vanligt 

förekommande (Knutsson, 2002). 

Domeij (2005) varnar för att användaren inte ska lita för mycket på sin språkkontroll och han säger 

att olika användare har olika granskningsbehov. Automatiska språkgranskare som inte anpassats för 

de skribenter som ska använda dem kan ställa till problem genom att de hittar för få av de fel som 

begås eller att de genererar falska larm. Han skriver vidare att det som användare är viktigt att förstå 

de begränsningar som finns med automatisk språkgranskning, så att man använder den på rätt sätt 

och är kritisk mot granskningen, en text behöver varken vara bra eller helt korrekt bara för att 

programmet verkar tycka det. Även Karlsson (2007) och Knutsson (2002) påpekar vikten av att 

                                                           
2
 Jag har valt att använda de engelska begreppen för precision, recall och konvergens (convergence) då de är 

vedertagna även i svenskan och ingen bättre svensk motsvarighet finns. 
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anpassa språkkontrollen efter användaren och hans eller hennes behov för att den ska fungera 

bättre. Karlsson (2007) skriver att det är viktigt med tillräcklig och korrekt information om de fel som 

hittas så att användaren förstår vad som är fel, men det får helst inte lämnas för många förslag på 

ändringar då det kan göra användaren osäker. Knutsson (2002) skriver att språksäkra användare ofta 

inte ens behöver korrigeringsförslag, de behöver bara se var de har gjort fel. För att hålla granskaren 

uppdaterad skriver Nyberg, Mitamura och Huijsen (2003) att det är viktigt att skribenterna har 

möjlighet att komma med nya term- och regelförslag, förslagen bör dock granskas innan de läggs in 

som en ny term eller regel. 

2.2.1.  Acrolinx IQ 

Acrolinx IQ är det program som Fodina använder sig av vid utveckling av automatiska språkgranskare. 

Programmet klarar enligt M. Merkel och M. Lundahl (personlig kommunikation, februari och mars 

2011) av att kontrollera stavning, termer, stil och grammatik. Det kan göra ändringar i texten då det 

upptäcker fel, användaren uppmärksammas då på att programmet upptäckt ett fel som det vill byta 

ut och bytet måste godkännas av användaren innan det genomförs. I de fall programmet inte vet hur 

texten ska ändras för att bli korrekt uppmärksammas användaren på att ett fel har upptäckts och 

förslag på ändringar ges, men det är användaren själv som avgör om och hur texten ska ändras. 

Acrolinx IQ har ingen inbyggd förståelse (semantik och pragmatik) eller artificiell intelligens, det 

klarar därför till exempel inte av att generera textsammanfattningar. En annan begränsning Acrolinx 

IQ har är att det endast granskar en mening i taget. Programmet kan alltså inte fånga upp fel som 

sker på större enheter än så, till exempel hänvisningar till sådant som sagts tidigare. 

Det som skiljer Acrolinx IQ från exempelvis stavnings- och grammatikkontrollen i Microsoft Word är 

att det i Acrolinx IQ är möjligt att skräddarsy regler och regeluppsättningar för en viss organisation. 

När organisationen sedan använder sig av verktyget kan de själva välja vilka regler de vill aktivera 

eller avaktivera, eller byta regeluppsättning beroende på vilken typ av dokument det är som ska 

författas. 

2.3.  Kategorisering av regler 
Som tidigare nämnts gjorde O’Brien (2003) en jämförelse av regelverken för åtta olika kontrollerade 

språk. Syftet med hennes jämförelse mellan olika regelverk var att komma fram till en grund över 

vilka regler som bör ingå i ett kontrollerat språk, i det här fallet kontrollerad engelska. För att 

genomföra jämförelsen tog hon fram en mall med olika kategorier där reglerna från de olika 

kontrollerade språken placerades in. Mallen bestod av de tre huvudkategorierna lexikala regler, 

syntaktiska regler och textuella regler, där de textuella reglerna var indelade i textstrukturella och 

pragmatiska regler (samtliga kategorier förklaras i stycket nedan). Alla kategorier hade i sin tur 

underkategorier där reglerna från de kontrollerade språken kunde placeras. 

O’Brien (2003) skriver att det är svårt att klassificera regler eftersom det ofta kan finnas flera möjliga 

sätt att göra det på, och att inget av sätten nödvändigtvis är bättre eller sämre än något annat. Hon 

har valt att försöka genomföra kategoriseringen baserat på reglernas primära funktioner, vilket 

innebär att kategorin lexikala regler omfattar regler vars primära funktion handlar om ordval eller 

ords betydelse. Syntaktiska regler innefattar regler vars primära funktion handlar om att ord satts 

samman i grammatiskt korrekta satser och meningar. Med textuella regler avses dels textstrukturella 

regler med den primära funktionen att påverka grafisk layout eller informationsmängd samt 

pragmatiska regler vars primära funktion handlar om textens syfte eller läsarens reaktion på texten. 
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Det O’Brien (2003) kom fram till var bland annat att de olika regelverken skilde sig åt väldigt mycket. 

Endast en regel var gemensam för alla regeluppsättningar (att hålla meningar så korta som möjligt, 

oftast fanns en maxgräns på cirka 20 ord), medan 30-83 % av reglerna var unika för den uppsättning 

de förekom i. Några av de vanligaste reglerna (förekommande i minst hälften av 

regeluppsättningarna) var: 

- använd ord som är godkända enligt lexikon 

- ge instruktioner så tydligt som möjligt 

- undvik långa substantivkluster (max 3-4 substantiv) 

- använd gärna artikel eller demonstrativt adjektiv framför ett substantiv 

- undvik gerundium (-ing) 

- använd aktiv verbform 

- ”who”, ”which” och ”that” bör ej undvikas. 

Med grund i ovanstående regler tog O’Brien (2003) fram ett regelverk som hon tyckte borde utgöra 

grunden vid skapandet av ett nytt kontrollerat språk. Slutsatsen hon drog av arbetet som beskrivits 

ovan är att vad som ingår i ett kontrollerat språk varierar stort beroende på vem som tagit fram 

regeluppsättningen. Hon förklarar den stora variationen med att regeluppsättningens innehåll kan 

bero på syftet med det kontrollerade språket, hur det ska användas samt skaparnas subjektiva 

mening gällande vilka regler som bör ingå. 

2.4.  Skrivregler för svenska 
Ett exempel på rekommendationer om skrivande och utformning av texter är Svenska skrivregler 

(Språkrådet, Svenska skrivregler, 3:e utgåvan, 2008). Den är ett hjälpmedel som riktar sig till alla som 

skriver på svenska, såväl yrkesskribenter och studerande, som de som ägnar sig åt skrivande som 

fritidsaktivitet. På språkrådets hemsida om skrivregler för svenska texter (Språkrådet, 2010) kan man 

läsa att Svenska skrivregler började ges ut redan på 1940-talet, då av Svenska språknämnden. Där 

står även att ny utgåva utkommer ungefär vart tionde år, men att rekommendationerna mellan de 

två senaste utgåvorna i princip inte har förändrats. Detta ser Språkrådet som ett tecken på att deras 

skrivregler är stabila och långlivade. 

2.5.  Skrivregler för myndigheter 
Myndigheternas skrivregler (DS, 2009:38) är en skrift som liknar Svenska skrivregler och liksom 

Svenska skrivregler (Språkrådet, 2008) ges den från och med nästa utgåva ut av Språkrådet 

(Språkrådet, 2010). Enligt Språkrådet (2010) skiljer sig Myndigheternas skrivregler från Svenska 

skrivregler framförallt genom att reglerna och exemplen är mer anpassade för skrivande i offentlig 

förvaltning samt att rekommendationerna är rakare och mer kortfattade. Myndigheternas skrivregler 

är avsedda att fungera för alla offentliga förvaltningar, men det finns även andra skrifter som tagits 

fram av enskilda myndigheter som är avsedda och anpassade för enbart den myndighet som den 

tagits fram för (till exempel har Nordqvist (2010) tagit fram riktlinjer som är tydligt anpassade för 

språket i 1177.se). 

Svarta listan ges ut av Stadsrådsberedningen (SB PM, 2004:1) och syftet med den är att modernisera 

ord och fraser genom att visa exempel på vad ett stelt, kanslispråkigt ord eller fras kan ersättas med. 

Alla ersättningsord och -fraser är redan etablerade i författningsspråk (SB PM, 2004:1). I 

instruktionerna för hur Svarta listan bör användas påpekas att ord som tagits upp i Svarta listan inte 
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är förbjudna att använda, men att man bör tänka på inte använda det i vissa betydelser, eller att 

använda det mer sällan. Det anges även för varje ord eller fras hur starkt avrått ordet eller frasen är. 

Svarta listan är, liksom Myndigheternas skrivregler (DS, 2009:38), avsedd att fungera som stöd vid 

skrivande för alla svenska offentliga förvaltningar.  
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3. Metod 
Det huvudsakliga arbetet bestod i att identifiera de regler som är specifika för myndigheter, det vill 

säga regler som skiljer sig från vanliga svenska skrivregler, och att kategorisera dessa regler för att 

skapa en uppfattning om vilken typ av regler det var. Därefter genomfördes en bedömning över hur 

svåra eller lätta reglerna skulle vara att implementera i en modul till Acrolinx IQ. Mer om hur den 

bedömningen gick till presenteras i avsnitt 3.1–3.3. Det gjordes även en enkät med frågor om 

attityden till skrivregler och automatiskt skrivstöd som sedan skickades ut till skribenter vid några 

olika svenska myndigheter. Mer om hur utformningen och analysen av enkäten gick till presenteras i 

avsnitt 3.4. 

3.1.  Identifiering av regler specifika för myndigheter 
I Myndigheternas skrivregler (Ds, 2009:38) återfinns många regler som inte är specifika för 

myndigheter, de är istället av en mer allmän karaktär. Det första som gjordes var därför att sålla ut 

de regler som riktar sig särskilt mot skribenter vid myndigheter. Detta för att få bort de regler som 

riktar sig allmänt till alla som skriver på svenska, då dessa skrivregler inte är målet för den här 

studien. Urskiljningen av de regler som riktar sig särskilt till skribenter vid myndigheter gjordes 

genom en jämförelse mellan Myndigheternas skrivregler (DS, 2009:38) och Svenska skrivregler 

(Språkrådet, 2008). De regler från Myndigheternas skrivregler som även återfanns i Svenska 

skrivregler antogs inte vara specifikt avsedda för myndigheter och analyserades därför inte vidare. De 

regler som blev kvar efter sållningen är de regler som det fortsatta arbetet handlar om. Det är dessa 

regler som kategoriserats enligt beskrivningen i avsnittet om kategorisering nedan, och som sedan 

blivit bedömda med avseende på implementerbarhet, vilket beskrivs mer i avsnittet bedömning av 

implementerbarhet. 

Då detta arbete är avgränsat till att enbart undersöka grammatiska regler så har kapitel elva i 

Myndigheternas skrivregler (DS, 2009:38) helt utelämnats från all granskning. Detta på grund av att 

kapitel elva enbart behandlar textens yttre form, det vill säga regler för exempelvis hur 

styckeindelning bör göras och hur man får en text att vara intressant. Regler som alltså inte omfattas 

av det här arbetet. 

Reglerna i Svarta listan (SB PM, 2004:1) ser lite annorlunda ut än reglerna i Myndigheternas 

skrivregler (DS, 2009:38). Istället för att innehålla olika typer av skrivregler så är alla regler i Svarta 

listan av karaktären ”skriv inte ordet (eller frasen) X, skriv Y”. Det skulle inte vara särskilt meningsfullt 

att genomföra en inventering av reglerna på samma sätt som gjordes för Myndigheternas skrivregler, 

eftersom Svarta listan bara innehåller en regeltyp. Det som gjordes istället var att Svarta listan 

organiserades om och fick en annan uppställning än tidigare. Tanken med den nya uppställningen var 

att behålla de avrådda orden i bokstavsordning, men att även göra det möjligt att söka upp ord 

baserat på hur avrådda de är. För att uppnå detta lades reglerna i en tabell istället för i en lista, med 

avsikten att det då ska bli lättare att söka efter alla ord som helst bör undvikas, ord som oftast kan 

bytas ut, ord som bör bytas ut ibland eller ord som endast bör bytas ut i vissa fraser. Kolumnerna 

som står för hur avrådd termen är togs fram med hjälp av de begrepp som används i Svarta listan vid 

beskrivningen av varje term. Exempelvis står det i Svarta listan att ordet anbringa ofta kan ersättas 

med sätta upp/sätta på/placera/fästa (på något). En kolumn som rubricerades ofta skapades då, 

som ersättningstermerna därefter placerades in under. 
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3.2.  Kategorisering 
När identifiering skett av de regler som var särskilt avsedda för att kontrollera språket för 

myndigheter skulle de kategoriseras utifrån en mall framtagen av O’Brien (2003). Mallen, som var på 

engelska och utgick från engelska skrivregler, översattes till svenska för att passa bättre med de 

svenska reglerna som skulle kategoriseras. I det här läget skedde ingen anpassning av mallen till 

svenska skrivregler. Anledningen till det inte gjordes var att svensk och engelsk grammatik antogs ha 

tillräckligt mycket gemensamt, och att mallen ansågs vara tillräckligt generell, för att det skulle vara 

möjligt att genomföra en kategorisering ändå, baserad på mallen så som den såg ut efter 

översättning. 

Kategoriseringen gick till så att alla regler som plockats ut från Myndigheternas skrivregler (DS, 

2009:38) jämfördes mot de olika underkategorierna i mallen och placerades i den kategori där de 

passade bäst. Det uppstod inga större svårigheter vid kategoriseringen, eftersom både skrivreglerna 

och kategorierna ofta var väldigt tydliga med vad de handlade om. När svårigheter ändå uppstod 

undersöktes det närmare hur O’Brien (2003) hade förklarat varje underkategori, samt att strukturen 

på den svårplacerade regeln jämfördes med de exempel som gavs av O’Brien gällande vilka regler 

som hon hade placerat i de olika underkategorierna. Med det som stöd blev det då tydligt i vilken 

underkategori regeln borde placeras. När alla regler placerats i kategorier diskuterades 

kategoriseringen med uppsatsens bihandledare Magnus Merkel, detta för att minska risken för 

eventuella misstag som begåtts och för att diskutera alternativa sätt att kategorisera svårplacerade 

regler. Efter denna diskussion omplacerades några av reglerna, mer om det finns att läsa i 

resultatkapitlet. 

3.3.  Bedömning av implementerbarhet 
Efter att alla regler hade kategoriserats genomfördes en bedömning av deras implementerbarhet. 

Bedömningen genomfördes i samråd med uppsatsens bihandledare Magnus Merkel. Vi gick igenom 

och diskuterade kategorierna för de regler som identifierats som myndighetsspecifika och för varje 

underkategori gjordes en uppskattning av hur lätta eller svåra reglerna i respektive kategori skulle 

vara att implementera i en modul till Acrolinx IQ, med hänsyn till vad programmet klarar av och vilka 

begränsningar det har. 

3.4.  Enkäten 
En enkät togs fram och skickades ut till skribenter vid elva olika svenska myndigheter. För att göra 

det så enkelt som möjligt att besvara enkäten skapades den på en hemsida, som skribenterna fick en 

länk till via e-post. De kunde då enkelt följa länken och besvara enkäten direkt på hemsidan. Svaren 

skickades anonymt till en sammanställningsfil när de var klara. Syftet med enkäten var att samla in 

åsikter från de som arbetar med att skriva för myndigheter för att få reda på om de använder några 

skrivregler i sitt skrivande, vad de tycker om skrivregler och vad de skulle tycka om ett verktyg 

anpassat för deras arbete. Det var även av intresse att se vilka regler de anser är viktiga och vilka 

regler de skulle vilja fanns med i ett sådant verktyg. 

Enkäten bestod av två delar. I den första delen ombads skribenterna svara på frågor som handlade 

om deras attityd till skrivregler. Där fanns inga färdiga svarsalternativ, utan enbart möjlighet till att ge 

fritextsvar av valfri omfattning. Den andra delen bestod av ett antal regler och skribenterna ombads 

att svara på två frågor om var och en av reglerna. Den första frågan gällde hur viktig de ansåg att 

regeln var, och besvarades på en likertskala (se exempelvis Bryman, 2004, s. 68) som var graderad 
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mellan ett och fem, där ett stod för att de tyckte att regeln var helt oviktig och fem stod för att de 

tyckte att regeln var mycket viktig. Den andra frågan var om de tyckte att det var en regel som de 

skulle vilja ha stöd för i ett automatiskt skrivverktyg. För det fall att alla regler skulle bli högt 

graderade avslutades den andra delen med en fråga om vilken av reglerna som nämnts i enkäten 

som de ansåg vara viktigast. Avslutningsvis fanns ett fält med möjlighet att lämna egna kommentarer 

och synpunkter om det var något som de tyckte att enkäten inte hade tagit upp. För att se enkäten i 

sin helhet, se Bilaga 1. 

Analysen av de data som kom in från enkäten gick olika till för de olika delarna, eftersom frågorna var 

av olika art. Den första delen, med fritextsvar, analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys 

(qualitative content analysis), se exempelvis Bryman (2004), vilket innebar att svaren delades i 

kategorier. Vilka kategorier som användes bestämdes efter en genomgång av de data som kom in, 

detta för att vara bekant med hur svaren såg ut. Den andra delen innehölls dels frågor som 

besvarades på en likert-skala, dels frågor som besvarades med ja eller nej. Resultaten från likert-

skalan räknades samman och dividerades med antalet svaranden, på så vis erhölls medelvärdet för 

svaren på var och en av frågorna. För ja och nej-frågorna räknades hur många som svarat respektive 

alternativ.  
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4. Resultat 
I följande stycken presenteras resultatet av arbetet. Först återges vad resultatet blev av 

regelinventeringen av Myndigheternas skrivregler och Svarta listan, därefter presenteras den 

kategorisering som gjordes av de regler från Myndigheternas skrivregler som inte återfanns i Svenska 

skrivregler. Sedan följer en redovisning av resultatet av den bedömning som genomfördes för att se 

hur möjliga de myndighetsspecifika reglerna skulle vara att implementera. I kapitlets avslutande 

avsnitt presenteras resultatet från analysen av den enkät som besvarades av skribenter vid några 

olika svenska myndigheter. 

4.1.  Identifiering av myndighetsregler 
Totalt identifierades 125 olika skrivregler i Myndigheternas skrivregler (DS, 2009:38). Antalet regler 

som inte hade någon motsvarande regel i Svenska skrivregler (Språkrådet, 2008), eller som 

kompletterade någon regel i Svenska skrivregler, uppgick till 62 stycken. Av dessa 62 regler var det 

tre stycken som motsade de rekommendationer som gavs i Svenska skrivregler. För att se vilka regler 

som identifierades som specifika för myndigheter, se avsnittet kategorisering av reglerna nedan. 

 

Omorganiseringen av Svarta listan (SB PM, 2004:1) gjorde att det nu är möjligt att utläsa tabellen dels 

efter det ord som eftersöks, se till hur stor grad ordet eller frasen avråds ifrån samt få förslag på vad 

man kan ersätta det med. Dels går det att söka i tabellen i syfte att hitta alla ord och fraser som 

avråds ifrån jämt, ofta, ibland, eller bara i vissa fraser. Exempel på hur Svarta listan ser ut i den nya 

uppställningen visas nedan i Tabell 1. För att se den fullständiga versionen av Svarta listans nya 

uppställning, se Bilaga 2. 

Tabell 1 
Några exempel från Svarta listans nya uppställning 

Undvik Skriv hellre Ofta Ibland I vissa fraser 

Anbringa  Sätta upp/sätta 
på/placera/fästa 
(på något) 

  

Angå    Rör/gäller/avser/som 
har betydelse för 

Anhängiggöra Väcka/inleda    
Ankomma  Skall/ha till 

uppgift att/skall 
sköta denna 
uppgift 

  

Anmana, 
anmaning 

Uppmana, 
uppmaning 

 Begära, begäran  

 

Som man kan se i Tabell 1 går det liksom tidigare att slå upp ett ord och se vad det kan bytas ut till 

samt till vilken grad ordet avråds. Med denna uppställning går det även att kolla kolumnvis och på så 

vis hitta alla ord som avråds starkast, eller vilka ord man ska vara uppmärksam på att byta ut i vissa 

fraser. Oftast finns det mer än en rekommendation för vad den term som avråds från att använda 

kan bytas ut till, exempelvis ordet angå som kan bytas ut till något av orden rör, gäller, avser eller 

frasen som har betydelse för. I fallen anmana och anmaning så finns det två olika 
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rekommendationer, där den ena säger att man helst ska skriva uppmana eller uppmaning medan den 

andra säger att det ibland kan passa bättre att använda begära eller begäran. 

4.2.  Kategorisering av reglerna 
Det första steget för att kunna genomföra en kategorisering av reglerna var att översätta mallen från 

O’Brien (2003). För att se resultatet av min översättning av O’Briens mall, se Bilaga 3. Efter att de 

myndighetsspecifika reglerna från Myndigheternas skrivregler (DS, 2009:38) hade identifierats 

placerades de in i den översatta mallen. När kategoriseringen var klar visade det sig att några regler 

som placerats i underkategorier till lexikala regler snarare borde ligga under syntaktiska regler, och 

några regler som placerats i underkategorier till syntaktiska regler borde snarare vara placerade 

under lexikala regler. För de regler som felaktigt kategoriserats som lexikala regler undersöktes då 

om det fanns någon lämplig underkategori för syntaktiska regler som de kunde flyttas till, men då så 

inte var fallet placerades reglerna under syntaktiska regler, men behöll den underkategori som de 

hade från början. Samma procedur skedde för de regler som felaktigt placerats under syntaktiska 

regler men som borde vara under lexikala regler. Detta medförde alltså vissa förändringar i mallen då 

några underkategorier kopierades och flyttades. 

När kategoriseringen hade slutförts uppgick antalet lexikala regler till 35 stycken, fördelade i åtta 

olika underkategorier. Antalet syntaktiska regler var 19 stycken, fördelat på fyra olika 

underkategorier. De textuella reglerna var två stycken, båda tillhörandes samma kategori. För att se 

resultatet av regelinventeringen och kategoriseringen, se Tabell 2 för de lexikala reglerna, Tabell 3 för 

de syntaktiska reglerna och Tabell 4 för de textuella reglerna. För mer information om vad de olika 

underkategorierna innebär, se O’Brien (2003). 

Observera särskilt regel nummer 4.2.2 i Tabell 2, att ska kan användas istället för skall, och jämför 

denna regel med ankomma i Tabell 1, där Svarta listan rekommenderar att man ofta bör byta ut 

ankomma till skall (alltså inte ska). 

Intressant att notera i samma tabell är även regel nummer 4.2.1, 6.3.3 och 4.2.5 som innehåller 

motsättningar gentemot rekommendationer i Svenska skrivregler (Språkrådet, 2008). Gällande 

kortare eller längre verbformer skriver Svenska skrivregler att ”Verbformer som bliva, bliver och 

taga, tager uppfattas som föråldrade i nästan alla stilarter.” (Språkrådet, 2008, s. 94). De tar inte upp 

något om eventuella undantag från denna regel. 

I regel nummer 6.3.3, gällande avstavning, finns en smärre skillnad mellan Myndigheternas 

skrivregler och Svenska skrivregler. Myndigheternas skrivregler rekommenderar att avstavning av ord 

innehållandes ck ska ske efter detta ck, Svenska skrivregler är lite mindre stränga på den punkten då 

de skriver att ”det är valfritt att avstava ck för k-ljud mellan c och k eller efter k.” (Språkrådet, 2008, s. 

83) 

 Gällande regel nummer 4.2.5 i Myndigheternas skrivregler så är rekommendationen att ändelsen -es 

endast används på verb vars stam slutar på -s. I Svenska skrivregler däremot lyder 

rekommendationen ”I vissa fraser i annonser där olika varor och tjänster efterfrågas eller bjuds ut är 

dock den äldre formen med -es fortfarande den vanligaste: Sommarstuga uthyres, Kattunge 

bortskänkes, Vinterdäck säljes, Dagmamma sökes, Persondator köpes, Finnes: Butikslokal i centralt 

läge.” (Språkrådet, 2008, s. 94). 
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Tabell 2 
Lexikala regler från Myndigheternas skrivregler (DS, 2009:38), kategoriserade enligt mall från (O'Brien, 2003). Efter varje 
kategori anges ett nummer, det är resultatet av bedömningen som gjordes om implementerbarhet, se avsnittet om 
implementerbarhet. I kolumnen nummer anges vilket nummer regeln har i Myndigheternas skrivregler. Regel är en kort 
sammanfattning av vad regeln innebär. Röda, fetstilta regler är de regler som säger emot rekommendationer som ges i 
Svenska skrivregler (Språkrådet, 2008) 

Kategori Nummer Regel 

Användning av 
ordlista (1) 

4.2.1 Vissa verb har en kortare och en längre form, i regel används den kortare. 
Undantag för sade och lade där den längre formen rekommenderas. 

 4.2.2 Ska kan användas istället för skall. 

 4.3.6 Använd hellre kungen än konungen eller Konungen. Kungliga är ok. 

 4.5.1 Bara fungerar bra i författningstext, ledigare intryck än endast. Undvik blott. 

 4.5.2 Inte är den normala negationen. Ej passar när korthet är av vikt, eller i frasen 
eller ej. Icke används som negerande prefix när o-, miss- eller in- inte går att 
använda. 

 4.6.2 Använd aldrig långa prepositioner eller prepositionsliknande uttryck när de finns 
en enkel preposition som fungerar på samma sätt. 

 4.7.1 Undvik uttrycket och/eller, normalt räcker eller. Om man behöver markera att 
det är frågan om a eller b eller båda bör man skriva det just så. Undvik 
respektive. 

 4.7.2 Samt bör inte användas när det går lika bra med och. Samt kan vara motiverat 
när en bestämning inte hör till alla leden. 

 8.1 Förkortningar för lagar och förordningar presenteras: inkomstskattelagen 
(1999:1229), förkortad IL, ska... När svensk förkortning inte finns, ange även hela 
utländska namnet (förutom vissa vanliga undantag). 

 8.2 Skriv helst ut förkortningar som är i början på en mening, undvik överdrivet bruk 
av bl.a och m.m. Undvik tautologier. 

 8.4 Förkortningen h för timme får endast användas i strikt tekniska sammanhang, 
annars tim eller skriv ut. Standarder för fysikaliska storheter och för måttenheter 
är samlade i Storheter och enheter – SI måttenheter, SIS Handbok 103. 

Stavning (1) 2.2.5 N-ord som slutar på betonad vokal får ändelsen -n i bestämd form singular 
(undantag vissa akademier som får -en). T-ord som slutar på betonad vokal får 
ändelsen -et i bestämd form singular. 

Avstavning (1) 6.3.3 Om man måste stava av gör det efter ng-ljud, ck och x eller före sj-ljud. Vid 
lånord med betoning på en senare stavelse, flytta med så många konsonanter 
som går att uttala. 

Verbformer (2) 4.2.3/4.2.4 Många verb kan vara fast eller löst sammansatta, skriv med lösa 
sammansättningar så länge inte betydelsen påverkas. 

 4.2.5 Ändelsen -es i presens används bara på verb vars stam slutar på -s. 

 4.2.7 Undvik onödiga verbprefix. 

Pronomen (2) 4.4.1 Pronomenet han kan vara olämpligt vid syftande på båda könen. Använd hellre 
han eller hon (inte han/hon), upprepning av huvudordet eller omskrivning med 
plural eller könsneutrala substantiv. 

 4.4.2 Man går bra att använda i offentliga texter. 

 4.4.3 Välj hellre som eller där istället för vilken (vilket, vilka), till vilken, om vilket, för 
vilka. 

 4.4.4 Vilket/något som används när pronomenet syftar på en hel sats. Man kan annars 
dela upp satsen i två. 

 4.4.5 Vars, liksom som, kan användas med syftning på flera personer eller företeelser. 

Adjektivens 
funktionalitet (2) 

2.4.2 Vissa adjektiv saknar neutrumform, använd ej dessa i neutrum. Formulera om. 

 3.2.3 Undvik att bilda långa adjektiv eller adverb av fraser. Formulera om. 

Adverbens 
funktionalitet (2) 

3.2.2 Undvik adverb som slutar på -vis. Överväg omformulering. 

 4.2.6 Undvik onödiga adverb (tautologier). 

 4.5.3 Sammansatta adverb med där-, här- eller var- bör ersättas med andra uttryck. 
Undantag är därför, därifrån, därigenom, därmed, varav. 

Numrering (2) 9.1.2 Bokstäver istället för siffror används i kvittenser, kontrakt, domar och liknande 
dokument. 
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 9.1.3 I författningstext använder man ibland hellre bokstäver än siffror. 

 9.1.6 Undvik två tal intill varandra i en mening. Personnummer skrivs ihop med 
bindestreck (eller med plustecken för personer som är äldre än hundra år) före 
de fyra sista siffrorna. 

 9.2.1 24.00 används vid sluttid för ett intervall eller en ankomsttid eller liknande. Vid 
begynnelsepunkt för något eller avgångstid i tidtabell används 0.00. 

 9.5.3 Belopp som inte är hela tusental kronor måste skrivas ut. Man bör alltså undvika 
decimaltal före tkr. Före miljoner kronor (eller mnkr) och miljarder kronor (eller 
mdkr) bör man använda högst två decimaler. Krävs det fler decimaler bör 
beloppet skrivas ut. 

Använd ordböcker 
(2) 

1.1 Följ Svenska Akademiens ordlista. 

 1.2 För nationalitetsord/namn/kod, följ Utrikes namnbok (7 upplagan eller senare) 
eller Publikationshandboken. 

 1.3 För myndighetsnamn följ Sveriges statskalender, översätt enligt Utrikes 
namnbok. 

 4.6.1 Vid osäkerhet gällande prepositioner, använd Svenskt språkbruk eller Svensk 
ordbok. 

 9.5.5 Hur valutor lämpligen skrivs, namn på utländska valutor finns dels i en standard 
(SS:ISO 4217) som beställs hos SIS, Swedish Standards Institute, dels i 
Publikationshandboken (bil. 8). 

Ordkombinering 
(1) 

4.3.4 Undvik onödiga efterleder av typen -insatser, -åtgärder och -verksamhet. 

 

I Tabell 3 återfinns de myndighetsspecifika regler som kategoriserats som syntaktiska och 

fraseologiska. Ingen av dessa regler har funnits gå emot de rekommendationer som ges i Svenska 

skrivregler (Språkrådet, 2008). 

Tabell 3 
Syntaktiska och fraseologiska regler från Myndigheternas skrivregler (DS, 2009:38), kategoriserade enligt mall från 
(O'Brien, 2003). Liksom i Tabell 2 anges efter varje kategori ett nummer, det är resultatet av bedömningen som gjordes 
om implementerbarhet, se avsnittet om implementerbarhet. I kolumnen nummer anges vilket nummer regeln har i 
Myndigheternas skrivregler. Regel är en kort sammanfattning av vad regeln innebär. 

Kategori Nummer Regel 

Kongruens (2-3) 2.2.7 Namn på orter, länder, landskap och städer är neutrum singular. 

(33) 2.2.8 Vissa personbeteckningar är t-ord. Bestämningar precis före böjs också i neutrum, 
men inte bestämningar efter. 

 2.3.4 I flerordiga namn sätts genitiv-s på sista ordet i namnet, eller formulera om frasen. 

 2.5 Rekommenderade böjningar. 

 3.2.1 Det första av två adjektiv sammansatta med bindestreck bör ej böjas. 

 4.3.3 Vid beteckningar på delar eller tillbehör som det naturligen bara finns en eller ett 
av till varje huvudord är singular den vanligaste formen. 

 4.3.5 Titlar skrivs oftast i bestämd form, undantag vid tilltal tillsammans med namn och 
förkortning av examenstitel. 

 4.4.7 Dess är genitiv av den/det, kan därför aldrig syfta på flertal (plural) 

Artikelanvändning 
(2) 

4.3.1 Undvik det onormala bruket av ”nakna” substantiv, dvs använd bestämd/obestämd 
artikel. 

 4.3.2 Följ det normala bruket av ”nakna” substantiv, dvs fall där den nakna formen är 
den normala. 

Ordföljd (2-3) 4.2.8 Undvik dubbelt supinum. 

 4.2.9 Undvik två passiva verb i rad. 

 4.8.1 Ytterligare och till får ibland en olämplig placering, undvik det. 

                                                           
3
 Regel 2.2.8 antas vara svårare att implementera än övriga regler i kategorin kongruens, (dock tycks det vara 

en märklig regel). 
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 4.8.2 Var noga med att placera negerande och inskränkande adverb så meningen får den 
betydelse som avses. 

 4.8.3 Sätt subjektet på rätt plats, vid vissa verb går det bra att istället sätta in det. 

 4.8.4 Lägg långa bestämningar efter huvudordet. 

 4.8.5 Rätt ordföljd i att-satser. 

Interpunktion (1-2) 10.1 När rubrikerna i en längre text, t.ex. en rapport, är numrerade i olika nivåer sätts 
punkt så här: 4 Utbildning, 4.1 Språkutbildning, 4.1.1 Att skriva rapporter, 4.1.2 
Skrivregler och korrektur. 

 10.9.2 Regler för hänvisningar till författningsnummer, EG-rättsakter, rapporter, 
propositioner, utskottsbetänkanden och annat riksdagstryck, budgepropositionen 
och Internet/e-postadresser. 

 

Tabell 4 visar de myndighetsspecifika regler som kategoriserats som textuella. O’Brien (2003) gjorde 

även en indelning av de textuella reglerna i textstrukturella och pragmatiska regler. Båda reglerna 

som klassats som textuella i Tabell 4 tillhör de pragmatiska reglerna, med en underkategori som 

heter texttypsstrukturer. Lägg särskilt märke till regel 10.14 som behandlar användandet av 

paragraftecken. Enligt Myndigheternas skrivregler (DS, 2009:38) kan man alltså använda dubbla 

paragraftecken vid hänvisning till flera paragrafer. Svenska skrivregler däremot säger att ”Vid 

hänvisning till flera paragrafer samtidigt behöver paragraftecknet inte dubbleras. Skriv alltså: se § 7-

9, inte se §§ 7-9.” (Språkrådet, 2008). 

Tabell 4 
Textuella regler från Myndigheternas skrivregler (DS, 2009:38), kategoriserade enligt mall från (O'Brien, 2003). Liksom i 
Tabell 2 anges efter varje kategori ett nummer, det är resultatet av bedömningen som gjordes om implementerbarhet, se 
avsnittet om implementerbarhet. I kolumnen nummer anges vilket nummer regeln har i Myndigheternas skrivregler. 
Regel är en kort sammanfattning av vad regeln innebär. Röda, fetstilta regler är de regler som säger emot 
rekommendationer som ges i Svenska skrivregler (Språkrådet, 2008) 

Kategori Nummer Regel 

Texttypsstrukturer 
(1-2) 

10.9.1 Om parentesen innehåller exempel eller alternativ, måste detta uttryckligen 
anges. 

 10.14 Om man vill hänvisa till flera paragrafer, kan man använda två paragraftecken, 
t.ex. i §§ 3–5. I författningstext skriver man: i 3–5 §§, i 3, 7 och 10 §§. Om man 
vill hänvisa till flera alternativa författningsparagrafer skriver man dock bara ett 
enda paragraftecken, t.ex. i 3, 4, 5 eller 7 §. 

 

Vid jämförelse av vilka kategorier som använts i den ovan redovisade regelkategoriseringen med 

översättningen av den mall som användes, ser man att ett flertal av de kategorier som fanns i mallen 

inte kom till användning i denna kategorisering. Mer om vad detta kan bero på diskuteras i avsnittet 

resultatdiskussion. 

4.3. Implementerbarhet 
Alla regelkategorier och deras respektive regler undersöktes, och eftersom de flesta reglerna var 

lexikala så borde det överlag inte innebära några större problem att implementera de regler som 

hittats i Acrolinx IQ. Resultatet av den bedömning som gjordes för varje underkategori ses i Tabell 2, 

Tabell 3 och Tabell 4, där svårighetsgraden anges som en siffra inom parentes efter varje 

regelkategori. En 1:a innebär att regeln torde vara enkel att implementera, en 2:a innebär att det 

borde gå att implementera regeln utan några större problem och en 3:a innebär att det är en regel 

som är svår eller mycket svår att implementera i Acrolinx IQ. Regel 2.2.8 i Tabell 3 utmärker sig 

särskilt då den fick en annan bedömning än vad kategorin fick som helhet. 
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4.4.  Enkäten 
Skribenter vid elva olika svenska myndigheter tillfrågades om de ville vara med i studien, av dessa 

deltog tolv skribenter från sju olika myndigheter. Fyra av de tillfrågade myndigheterna deltog inte i 

studien. 

Enkätens första fråga var ”Använder du någon skrivregelsamling (ex. lexikon, grammatikböcker, eller 

andra böcker med riktlinjer för hur man ska skriva) i ditt yrkesskrivande?”. På detta svarade 83 % av 

skribenterna att de använder skrivregler och 17 % svarade att de inte använder sig av några 

skrivregler. De som inte använder sig av skrivregler angav två olika anledningar till det. Den första 

anledningen var att istället jämföra med liknande dokument som det som ska skrivas och göra 

likadant och den andra anledningen var att skribenterna är så erfarna så de inte behöver använda 

skrivregler. 

Det framkom att de vanligaste skrivregelsamlingarna bland skribenterna (som användes av fem eller 

fler) var Myndigheternas skrivregler och Svenska skrivregler. Andra regelverk som användes av flera 

skribenter var skrivregler som tagits fram av myndigheten, Språkrådets hemsida och svenska 

språknämndens hemsida. Mindre vanliga var Svenska Akademiens ordlista, Svenska Akademiens 

språklära och Svarta listan. Utifrån svaren på frågan hur ofta de använder sig av skrivregler skapades 

kategorierna varje dag, någon gång i veckan, någon gång i månaden, mer sällan och oregelbundet. 

Det var i princip helt jämnt i svar mellan dessa kategorier, som ses i Tabell 5. Samtliga skribenter som 

svarat att de använder sig av skrivregler svarade även att de anser sig få bra hjälp av dem. 

Tabell 5 
Hur ofta skribenter vid myndigheter använder sig av skrivregler 

Hur ofta Antal 

Varje dag 2 
Någon gång i veckan 2 
Någon gång i månaden 2 
Mer sällan 2 
Oregelbundet 1 

 

Av de skribenter som besvarade enkäten svarade sju stycken på frågan om de använder sig av något 

automatiskt skrivstöd, samtliga av dem svarade att de använder stavnings- och grammatikkontrollen 

i Microsoft Word. Åsikterna om det automatiska skrivstödet varierade mellan att det fungerar bra till 

att det inte är till så stor hjälp. De flesta tyckte att det fungerar hyfsat, men att de måste ignorera 

uppmaningarna på grund av falska alarm eller att uppmaningen går emot andra skrivregler de 

använder sig av. Gällande frågan om de skulle vara intresserade av ett skrivverktyg med 

Myndigheternas skrivregler implementerat och om de tror att de skulle ha nytta av ett sådant 

verktyg var åtta skribenter positiva, en neutral och en var emot. Viss reservation fanns dock även 

bland de som var positivt inställda, vilket speglades i kommentarer som att det i så fall måste vara 

välfungerande och lätt att använda. Motiveringen till att inte vilja införa ett skrivstöd anpassat för 

myndigheter var att det inte går att generalisera ett behov för myndigheter. 

Enkätens andra del bestod av frågor som besvarades antingen på en likert-skala eller med ja eller nej. 

Resultatet av dessa frågor redovisas i Tabell 6. Som går att utläsa ur den tabellen så har de regler som 

erhållit ett högt värde på likert-skalan även varit de regler som skribenterna varit mest positiva till att 
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få implementerade i ett automatiskt skrivstöd. Noterbart är att de regler som kom tvåa och trea från 

slutet har en stor andel skribenter som vill ha stöd för dessa regler. 

Tabell 6 
Resultatet av skribenternas attityd till några olika skrivregler. Kolumnen ”Hur viktig?” syftar till frågan ”Hur viktig anser 
du att regeln är?”, svaret anges som ett medelvärde av de totala svaren som gavs på en skala mellan ett och fem. De 
andra två kolumnerna anger hur stor del av skribenterna som svarat ja respektive nej på frågan om de vill ha regeln 
implementerad i ett automatiskt skrivstöd 

Regel Hur 
viktig? 
(1-5) 

Vill ha 
stöd för 
(%) 

Vill inte ha 
stöd för 
(%) 

Förkortningar, siffertal, måttenheter och liknande teckengrupper 
får inte avstavas. Dela inte upp siffror och tillhörande tecken eller 
enhet på två rader. 

   92 8 

Skriv inte isär sammansatta ord. Bindestreck används endast om 
ena leden är en förkortning eller liknande, eller om det är flera 
lånord. 

4,6 92 0 

Följ Svenska Akademiens ordlista. 4,4 83 17 
Lägg långa bestämningar efter huvudordet. 4,3 75 25 
Användning av stor och liten bokstav. 4,2 75 25 
Vissa verb har en kortare och en längre form, i regel används den 
kortare. Undantag för sade och lade, där den längre formen 
rekommenderas. 

4,1 83 17 

Ersätt ord och fraser enligt angivelser i Svarta listan. 3,9 83 17 
Förkorta inte i onödan. 3,8 67 33 

 

På frågan ”Vilken regel anser du är viktigast?” svarade 33 % att de tyckte regeln ”Följ Svenska 

Akademiens ordlista” var viktigast och lika många (33 %) svarade att regeln ”Lägg långa bestämningar 

efter huvudordet” var viktigast. 25 % svarade att regeln ”Ersätt ord och fraser enligt angivelser i 

Svarta listan” var viktigast och 8 % att regeln ”Skriv inte isär sammansatta ord...” var viktigast. Övriga 

regler fick 0 %. Noterbart är att ingen av skribenterna svarade regeln ”Förkortningar, siffertal, 

måttenheter och liknande teckengrupper får inte avstavas...”, trots att det var den som totalt blev 

högst rankad på likert-skalan (4,7 av 5).  
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5. Diskussion och slutsatser 
Den första frågeställningen för det här arbetet var att ta reda på vad som gjorts tidigare inom 

automatisk språkgranskning. Den frågeställningen besvarades sedan genom en grundlig 

teorigenomgång av de principer och svårigheter som finns inom området, exemplifierat med det 

program som används på Fodina när de utvecklar automatiska språkgranskare. Genom beskrivningen 

av Acrolinx IQ besvarades även den tredje frågeställningen, som handlade om vad Acrolinx IQ har för 

funktioner och begränsningar. Arbetets andra frågeställning undrade vilka skrivregler det finns som 

skribenter vid myndigheter måste hålla sig till. De skrivregler som hittades som gällde generellt för 

alla myndigheter var bland annat Myndigheternas skrivregler (DS, 2009:38) och Svarta listan (SB PM, 

2004:1), dessa regelverk beskrivs i teoribakgrunden och det är vissa regler ur dem som ligger till 

grund för de resultat som hittades. En delfråga till den andra frågeställningen var hur skrivreglerna 

för myndigheter skiljer sig från generella svenska skrivregler, detta diskuteras tillsammans med 

övriga frågeställningar i resultatdiskussionen som följer. 

5.1. Resultatdiskussion 
I denna del diskuteras de resultat som studien gav och hur väl de besvarar frågeställningarna. Jag har 

valt att dela in i de olika konkreta delar som arbetet bestått av, det vill säga de regler jag arbetade 

med, mallen som reglerna kategoriserade efter samt enkäten som skickades ut till skribenter vid olika 

svenska myndigheter att besvara. 

5.1.1. Reglerna 

För att besvara den andra frågeställningen genomfördes kategoriseringen av reglerna. Det som 

framkom då var att det var klart flest lexikala regler (35 stycken), följt av syntaktiska regler (19 

stycken) och i stort sett inga textuella regler (2 stycken) som skilde Myndigheternas skrivregler och 

Svenska skrivregler åt. Anledningen till att det skilde så få textuella regler är att detta arbete var 

avgränsat till att inte undersöka sådana regler, så det kapitel i Myndigheternas skrivregler som 

behandlade detta undersöktes därför inte alls. 

Myndigheternas skrivregler är liksom reglerna i Svenska skrivregler relativt generella, troligtvis för att 

de riktar sig till alla offentliga förvaltningar. Då huvuduppgiften kan variera väldigt mycket mellan 

olika myndigheter är det med andra ord en väldigt bred krets den riktar sig till. Kanske borde det gå 

att hitta fler och större skillnader mellan Svenska skrivregler och skrivregler som riktar sig till en 

specifik myndighet. Något jag tyckte mig märka var att Myndigheternas skrivregler innehöll regler 

som försökte hämma kanslisvenskan och istället förespråka ett tydligare språk. Detta skedde främst 

på lexikal nivå genom att avråda från uttryck som kan uppfattas som stela. Ett exempel på en sådan 

regel är 4.3.4 Undvik onödiga efterleder av typen -insatser, -åtgärder och -verksamhet., en regel som saknade 

motsvarighet i Svenska skrivregler. 

En fråga som väckts under arbetets gång är hur mycket skrivregler för svenska och skrivregler för 

myndigheter ska eller bör skilja sig åt? Myndigheterna kommunicerar ju på svenska, och önskvärt är 

då kanske att regelverken de använder sig av inte skiljer sig i alltför hög grad från vanliga svenska 

skrivregler. Som nämndes i teoribakgrunden skriver även Språkrådet att Myndigheternas skrivregler 

skiljer sig från Svenska skrivregler genom att reglerna och exemplen däri är mer anpassade för 

skrivande i offentlig förvaltning samt att rekommendationerna är rakare och mer kortfattade. Det 

tyder på att även de anser att själva språket inte bör skilja sig alltför mycket åt, utan att 
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Myndigheternas skrivregler snarare är till för att lättare kunna applicera reglerna på problem som 

kan uppstå i deras skrivande. 

Intressant var konflikten mellan Svarta listan och Myndigheternas skrivregler där det i Svarta listan 

återfanns en rekommendation av att byta ut ankomma till skall, men skall är avrått enligt 

Myndigheternas skrivregler som hellre uppmanar till användning av ska. Det var dock den enda 

inkonsekvens som upptäcktes mellan dessa regelverk. 

Svarta listan kunde inte inventeras på samma sätt som Myndigheternas skrivregler, därav att den 

istället fick en ny uppställning. Denna nya uppställning kan ses som en förberedelse inför 

utvecklingen av ett automatiskt skrivstöd då det tydligare går att se vilka ord som är mest förbjudna 

och vilka som ska bytas ut enbart i vissa fall. För exempel på sammanhang där det avrådda ordet eller 

frasen bör bytas ut, och hur det då kan se ut istället, behövs dock fortfarande tillgång till Svarta 

listan. 

Som svar på den andra delen av frågeställning fyra gjordes en bedömning av hur lätt eller svårt det 

skulle vara att implementera de olika reglerna i ett automatiskt skrivverktyg. Resultatet av denna 

bedömning var att de flesta reglerna borde vara relativt lätta att implementera. Detta eftersom de 

flesta reglerna som hittades var lexikala, och att hitta vissa givna ord eller fraser är enkelt att göra 

automatiskt genom att lägga in den förbjudna termen i en termlista som verktyget sedan jämför med 

texten som ska granskas. Vissa av de syntaktiska reglerna kan däremot vara svårare att implementera 

då de är av sådan struktur att det är svårt att fånga upp automatiskt. Acrolinx IQ avgör exempelvis 

inte vad som är subjekt och objekt i en mening, en regel som 4.8.3 som säger att subjektet ska 

placeras på rätt plats är därför väldigt svår, om inte omöjlig, att implementera. 

5.1.2. Mallen 

Gällande mallen som användes så fungerade den bra att använda även för skrivregler på svenska. 

Alla kategorier i mallen användes visserligen inte, vilket antingen kan bero på att det var regeltyper 

som inte fanns med bland de regler som plockades ut, eller att det är kategorier som inte tillämpas i 

svenska språket. Vilket av alternativen det är har dock inte undersökts vidare. Det viktigaste 

resultatet av att testa den här mallen på svenska regler var att alla regler som kategoriserades i den 

här studien gick att passa in i mallen, det saknades inte kategorier för dessa regler. Däremot var det 

några kategorier som behövde flyttas då det visade sig att de saknades på andra ställen, men det var 

som sagt inte nödvändigt att skapa nya kategorier för de regler som användes i det här arbetet. I och 

med att mallen fungerade så pass bra för regelkategoriseringen så tycker jag att den utgör ett bra 

svar på den fjärde frågeställningen, som efterfrågade ett sätt att klassificera de myndighetsspecifika 

reglerna. 

Vid jämförelse av resultaten från denna studie med de resultat O’Brien fick kan det tyckas märkligt 

att regelverken som jämfördes i detta arbete inte skilde sig åt mer. Det hon fann var att de regelverk 

hon jämförde endast hade en regel gemensam, i det här arbetet var det 63 regler som var identiska i 

Svenska skrivregler och Myndigheternas skrivregler. Orsaken till att dessa regelverk inte skilde sig lika 

mycket åt som de O’Brien jämförde är mest troligt att det till viss del är samma organ som ligger 

bakom båda skrivregelsamlingarna, Språkrådet är nämligen inblandade i framtagningen av båda. 

Troligt är att de gärna ser att verken skiljer sig åt så lite som möjligt, dels för att undvika luckor i 

något av verken, dels för att undvika att de säger emot varandra. Det hade därför varit intressant att 
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genomföra samma jämförelse mellan två regelverk framtagna av olika organisationer och se om 

resultaten blir liknande då. 

5.1.3. Enkäten 

Den femte frågeställningen löd ”Vad har skribenter vid myndigheter för attityd till skrivregler och 

automatiska skrivverktyg?”. Det man kan se av svaren på enkäten är att de flesta verkar vara positivt 

inställda och att de använder både skrivregler och skrivverktyg. Ett problem verkar dock vara att 

uppmaningarna i skrivregelsamlingen och skrivverktyget inte alltid stämmer överens. Detta kan vara 

något som bidrar till att de flesta var positiva till ett skrivstöd anpassat för myndigheter.  

Gällande den sjätte frågeställningen, ”Vilka regler anser skribenter vid myndigheter är viktigast?”, 

blev det olika svar beroende på om man ser på svaret där de fått bedöma hur viktig de anser att var 

och en av reglerna är, eller där de fått välja den regel de anser är viktigast. När de skulle välja ut 

vilken regel de ansåg var viktigast gick det bara att välja en regel, det var därför inte möjligt att visa 

att man tyckte att flera regler var viktiga. Begränsningen till att bara kunna välja en regel där man 

kanske anser att det är flera som är lika viktiga gör att resultatet av denna fråga kan ha blivit 

missvisande. Bättre hade varit att ge möjlighet att välja flera alternativ, eller enbart lita på resultatet 

från den tidigare delen där skribenterna gjorde en bedömning av var och en av reglerna. Den 

bedömningen torde vara mer nyanserad och tillräcklig för att kunna besvara denna frågeställning. 

Det finns en möjlighet att resultaten hade blivit annorlunda om svaren från de skribenter som sade 

att de inte använder sig av skrivregler hade räknats bort. Det kan vara så att de har en annan syn på 

skrivregler är de skribenter som använder sig av skrivregler. I den här studien inkluderades dock alla 

svar i resultatet. 

5.2.  Metoddiskussion 
Något som är värt att reflektera kring är huruvida de regler som togs fram genom jämförelser av 

Svenska skrivregler och Myndigheternas skrivregler verkligen är regler som är exklusiva för just 

myndigheter. Vissa av de regler som tagits ut, exempelvis regel 4.4.7 som säger att dess är genitiv av 

den eller det och inte kan syfta till flertal, kanske snarare saknas eller skulle kunna komplettera de 

regler som finns i Svenska regler. Flera av de regler som tagits ut har dessutom en liknande 

motsvarighet i Svenska skrivregler, men i Myndigheternas skrivregler finns någon extra uppmaning 

som kompletterar den regeln. Även där kan man fundera över om det verkligen gör regeln 

myndighetsspecifik. 

Eftersom det finns gränsfall för när en regel ska anses vara specifik för myndigheter och när den inte 

är det kan det vara svårt för två bedömare att få helt identiskt resultat. Detsamma gäller även vid 

kategoriseringen och bedömningen av implementerbarhet. Anledningen till det är att det är svårt för 

två bedömare att hålla exakt samma nivå konsekvent. För att resultaten inte skulle bli för specifika 

för just det här arbetet har jag efter varje avslutat moment låtit min bihandledare Magnus Merkel 

kontrollera det jag kommit fram till och så har vi gemensamt diskuterat tveksamma fall. Replikering 

av denna studie skulle därför kunna ge resultat som ser lite annorlunda ut. 

Resultaten från enkäten borde däremot ha högre generaliserbarhet och reliabilitet, eftersom de 

skribenter som svarade på den arbetade vid olika myndigheter. Utifrån enkätsvaren är det svårt att 

säga vad enskilda myndigheter anser om dylika system, men de bör ge en bra bild av vad 
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myndighetsskribenter i allmänhet har för inställning. För att ytterligare förstärka resultaten hade 

dock fler skribenter gärna fått besvara enkäten. 

5.3. Slutsatser och framtida forskning 
De slutsatser som kan dras av studien är alltså att den största skillnaden mellan skrivregler för 

myndigheter och skrivregler för vanlig svenska finns på lexikal nivå, vilket innebär att den största 

skillnaden mellan myndighetstexter och andra texter är vilka ord som används. Få motsättningar 

finns mellan de båda regelverken som jämförts. Som diskuterats tidigare så kan en orsak till att dessa 

regelverk inte skilde sig åt mer vara att samma nämnd varit inblandad i framtagandet av båda, 

intressant vore därför att jämföra andra regeluppsättningar med skrivregler för myndigheter och för 

allmän svenska för att se om det går att hitta fler skillnader eller om det är så att det inte finns några 

större skillnader mellan dessa två typer av regelverk. 

Ett viktigt resultat var att se att skribenter vid olika myndigheter skulle vara intresserade av ett 

verktyg som är anpassade efter deras behov, dock med reservationen att det inte får vara svårt att 

använda och det måste fungera bra. Eftersom det finns ett intresse bland skribenterna av ett 

automatiskt skrivstöd vore det kul om det var möjligt att gå vidare med att utveckla ett sådant och 

kanske implementera de regler som hittats i det här arbetet. Svaren på enkäten visade även på att 

skribenterna gärna vill ha de flesta reglerna implementerade i ett skrivverktyg, även de regler som 

fick sämst i bedömningen över hur viktiga de anser att reglerna är ville de flesta ändå ha stöd för.  
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Bilaga 1 

Enkät om skrivregler och automatiskt 

skrivstöd 

 
Tack för att du vill delta i min enkät om attityd till och användning av skrivregler och 

automatiskt skrivstöd! Med skrivregler avses främst lexikala (ordval och stavning) och 

syntaktiska (grammatiska) rekommendationer för hur en text ska skrivas. Med automatiskt 

skrivstöd avses verktyg som automatiskt granskar stavning och grammatik, liknande 

språkkontrollen i Microsoft Word. 

 

Enkäten är uppdelad i två delar. Den första delen (fråga 1-7) består av frågor som antingen 

besvaras med ja/nej eller med fritext. Den andra delen består av åtta olika regler, och till varje 

regel finns två frågor att besvara. Den första frågan handlar om hur viktig du anser att regeln 

är och ska besvaras på en skala mellan ett och fem, den andra frågan handlar om huruvida du 

anser att det är en regel du skulle vilja ha stöd för i ett automatiskt verktyg och den besvaras 

med ja eller nej. Slutligen ombeds du välja ut vilken regel du anser är viktigast, och därefter 

finns möjlighet till synpunkter eller kommentarer. 

 
 

Fråga 1 
Använder du någon skrivregelsamling (ex. lexikon, grammatikböcker, eller andra böcker med 

riktlinjer för hur man ska skriva) i ditt yrkesskrivande?  

Ja 

Nej 

 

Fråga 2 
Om du svarade nej på fråga 1, varför inte? Du kan sedan hoppa över fråga 3-5. 

 
 

Fråga 3 
Vilka skrivregelsamlingar brukar du använda dig av? 
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Fråga 4 
Hur ofta använder du dig av dessa skrivregelsamlingar? 

 
 

 

Fråga 5 
Känner du att du får bra hjälp av skrivreglerna? Om nej, varför inte? 

 
 

 

Fråga 6 
Använder du dig av något automatiskt skrivstöd idag? Om ja, hur tycker du att det fungerar? 

 
 

 

Fråga 7 

Om Myndigheternas skrivregler fanns implementerade i ett skrivverktyg, tycker du att det 

skulle vara intressant att använda det verktyget? Tror du att du skulle ha nytta av det? 
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Regel 1: Följ Svenska Akademiens ordlista. 
Hur viktig anser du att regeln är?  

 
1 2 3 4 5 

 

Helt oviktig      Mycket viktig 

 

Regel 1: Följ Svenska Akademiens ordlista. 
Anser du att det är en regel du skulle vilja ha stöd för i ett automatiskt skrivverktyg?  

Ja 

Nej 

 

Regel 2: Ersätt ord och fraser enligt angivelser i Svarta listan. 

Ex. Undvik ordet beskaffenhet, oftast kan det bytas ut till art, slag eller sort. Undvik ordet 

efterlevas, skriv hellre följas. Undvik uttrycket såvitt avser, skriv hellre när det gäller eller i 

fråga om.  

 
1 2 3 4 5 

 

Helt oviktigt      Mycket viktigt 

 

Regel 2: Ersätt ord och fraser enligt angivelser i Svarta listan. 

Anser du att det är en regel du skulle vilja ha stöd för i ett automatiskt skrivverktyg?  

Ja 

Nej 

 

Regel 3: Vissa verb har en kortare och en längre form, i regel används den kortare. 

Undantag för sade och lade, där den längre formen rekommenderas. 

Ex. Undvik draga, giva, taga, iakttaga och skall, skriv hellre dra, ge, ta, iaktta och ska.  

 
1 2 3 4 5 

 

Helt oviktig      Mycket viktig 

 

 

Regel 3: Vissa verb har en kortare och en längre form, i regel används den kortare. 

Undantag för sade och lade, där den längre formen rekommenderas. 

Anser du att det är en regel du skulle vilja ha stöd för i ett automatiskt skrivverktyg?  

Ja 

Nej 

 

Regel 4: Lägg långa bestämningar efter huvudordet. 

Ex. Skriv inte Det framgick av en till chefen för Finansdepartementet riktad skrivelse. Skriv 

istället Det framgick av en skrivelse till chefen för Finansdepartementet.  

 
1 2 3 4 5 

 

Helt oviktig      Mycket viktig 
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Regel 4: Lägg långa bestämningar efter huvudordet.  

Anser du att det är en regel du skulle vilja ha stöd för i ett automatiskt skrivverktyg?  

Ja 

Nej 

 

Regel 5: Användning av stor och liten bokstav. 

För statliga och kommunala myndigheter används stor bokstav i: namn på centrala verk och 

andra myndigheter som har hela landet som verkningsområde, myndigheter vars namn är en 

personbeteckning (ex. Justitekanslern) och i fullständiga namn på domstolar samt regionala 

och lokala myndigheter, nämnder, institutioner m.fl. (ex. Svea hovrätt, Byggnadsnämnden i 

Malmö). Liten bokstav används i: vissa funktionsbeteckningar (ex. polisen, posten, däremot 

som namn: Polisen, Posten), personbeteckningar som sammanfaller med namnet på 

myndigheten (ex. justitiekanslern), kortformer av domstolar, centrala, regionala och lokala 

myndigheter, nämnder m.fl., när de inte har karaktär av namn (ex. fritidsnämnden, hovrätten, 

styrelsen), regeringen, riksdagen och namn på avdelningar och enheter inom myndigheter (ex. 

driftsavdelningen).  

 
1 2 3 4 5 

 

Helt oviktig      Mycket viktig 

 

Regel 5: Användning av stor och liten bokstav. 

Anser du att det är en regel du skulle vilja ha stöd för i ett automatiskt skrivverktyg?  

Ja 

Nej 

 

Regel 6: Förkortningar, siffertal, måttenheter och liknande teckengrupper får inte 

avstavas. Dela inte upp siffror och tillhörande tecken eller enhet på två rader. 

Ex. USA, bl.a., 200 000, 35 %, 35 kr.  

 
1 2 3 4 5 

 

Helt oviktig      Mycket viktig 

 

Regel 6: Förkortningar, siffertal, måttenheter och liknande teckengrupper får inte 

avstavas. Dela inte upp siffror och tillhörande tecken eller enhet på två rader. 

Anser du att det är en regel du skulle vilja ha stöd för i ett automatiskt skrivverktyg?  

Ja 

Nej 

 

Regel 7: Skriv inte isär sammansatta ord. Bindestreck används endast om ena leden är 

en förkortning eller liknande, eller om det är flera lånord. 

Ex. extrapris, industridesigner, A4-sida, public service-företag.  

 
1 2 3 4 5 

 

Helt oviktig      Mycket viktig 
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Regel 7: Skriv inte isär sammansatta ord. Bindestreck används endast om ena leden är 

en förkortning eller liknande, eller om det är flera lånord. 

Anser du att det är en regel du skulle vilja ha stöd för i ett automatiskt skrivverktyg?  

Ja 

Nej 

 

Regel 8: Förkorta inte i onödan.  

 
1 2 3 4 5 

 

Helt oviktig      Mycket viktig 

 

Regel 8: Förkorta inte i onödan. 

Anser du att det är en regel du skulle vilja ha stöd för i ett automatiskt skrivverktyg?  

Ja 

Nej 

 

Vilken av reglerna anser du är viktigast? 

 
 

Har du några övriga synpunkter eller kommentarer? 

 
 

Tack för ditt deltagande! 
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Bilaga 2 
Undvik Skriv hellre Ofta Ibland I vissa fraser 

Anbringa  Sätta upp, sätta 
på, placera, fästa 
(på något) 

  

Angå    Rör, gäller, avser, 
som har betydelse 
för 

Anhängiggöra Väcka, inleda    

Ankomma  Skall, ha till 
uppgift att skall 
sköta denna 
uppgift 

  

Anmana, 
anmaning 

Uppmana, 
uppmaning 

 Begära, begäran  

Osv...     
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Bilaga 3 

Lexikala regler Syntaktiska regler 

Användning av ordlista Subjekt-verböverensstämmelse 

Omfattar lexikon, ordklasser och konsekvens. Regler som anger att subjekt och verb måste  

 stämma överens. 

Förkortningar/akronymer Modifierare 

Regler som tillåter eller förbjuder vissa Regler som anger hur pre- och postmodifierare  

akronymer eller förkortningar. (framförställda/efterställda) kan användas. 

Användning av prefix/suffix Adjektivens funktionalitet 

Regler som tillåter eller förbjuder vissa prefix Regler som anger vilka ordklasser adjektiv kan  

eller suffix. bestämma och förbjuder att vissa ord används 

 som adjektiv. 

Stavning Adverbens funktionalitet 

Regler som ser till så stavning följer Regler som anger vad adverb kan bestämma, 

standardregler eller lexikon. var de kan förekomma och vilka som får 

 användas. 

Komparativ och superlativ Ellips 

Regler som styr användning av korrekt Förbjuder alla ellipser, eller ellipser i vissa  

komparativ och superlativ. uttryck. 

Avstavning Artiklar 

Regler för hur ord får avstavas. Bestämmer att obestämda artiklar bör 

 användas. 

Synonymer Substantivfraser 

Förbud av synonymer. Anger hur långt en substantivfras får vara och 

 förbjuder vissa ord i substantivfrasen. 

Verbformer Pronomen 

Använd bara vissa verbformer. Generellt förbud av pronomen, eller förbud av 

 vissa pronomen. Uppmaning till skribenten att 

 använda rätt kasus för pronomen. 

Pronomen Tempus 

Förbud av vissa pronomen. Anger vilka tempus som får användas. 

Anaforiska referenser Prepositioner 

Regler som bestämmer vilka ord som får Bestämmelse för placering av prepositioner 

användas som anaforiska referenter. och motverkar fritt stående prepositioner. 

Kvantifierare Particip 

Regler som styr vilka kvantifierare som får Anger när och var perfekt particip får användas 
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användas eller förbjuder användning av och uppmanar till att inte använda presens 

kvantifierare. particip. 

Konjunktioner Form 

Förbud av vissa konjunktioner. Förbjuder användning av passiv form. 

Negationer Numerus 

Anger vilka ord som får användas som Anger att artikel och substantiv ska stämma  

negationer och förbjuder dubbla negationer. överens i numerus (för sv även genus?!). 

Relativa pronomen Person 

Specificerar att relativa pronomen inte bör Anger vilken person som får användas med 

utelämnas. verb. 

Numrering Parallelism 

Anger hur antal ska skrivas, ex. med siffror eller Anger att listor och tabeller måste ha 

bokstäver. Samma syntaktiska struktur. 

Datum Apposition 

Anger hur datum ska skrivas, ex. med siffror Anger att ordklasser kan användas i 

eller bokstäver. relaterade positioner. 

Användning av ordböcker Kasus 

Anger att vissa ordböcker ska följas. Förbjuder att possessivpronomen kortas. 

Polysemi Modala verb 

Förbud av polysemi. Förbjuder modala verb. 

Tydlighet Frågor 

Regler som uppmanar skribenter att vara tydliga. Anger strukturen för frågor. 

Ordkombination (sammansättningar) Koordination 

Regler som bestämmer att bara vissa ord får Förbjuder vissa konjunktioner eller anger att  

kombineras för att få en specifik betydelse. den syntaktiska formen måste vara samma i 

 sammanbundna/ihopkopplade fraser. 

 Interpunktion/Kommatering 

 Anger vilka skiljetecken som får användas var. 

 Modus 

 Anger att bara indikativ får användas. 

 Upprepning 

 Vad som bör och inte bör upprepas i meningar. 

 Listor 

 Hur listor ska presenteras. 

 Avsnittsoberoende 

 Anger att avsnitt ska kunna vara självständiga. 
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Textuella regler 

Textstruktur Pragmatik 

Layout Textuella redskap 

Anger när tabeller eller listor ska användas. Förbud av metaforer, slang och talesätt. 

Meningslängd Detaljnivå för information 

Anger tillåten meningslängd. Uppmanar skribenten att ge information så 

 tydligt som möjligt. 

Informationstäthet Verbformsanvändning 

Förbjuder överdrivet komplexa konstruktioner. Anger att verbformer ska användas i särskilda 

 syften, tex imperativ när syftet är att instruera. 

Informationsstruktur Texttypsstrukturer 

Anger ämne och placering av satser. Anger formen för substrukturer, tex att 

 varningar ska börja med en uppmaning. 

Paragrafstruktur Texttypsrubricering 

Anger att stycken ska visa upp textens Anger hur vissa substrukturer ska rubriksättas. 

logik (uppbyggnad). 

Paragraflängd Textens syfte 

Anger hur många meningar en paragraf bör Anger att vissa substrukturer skrivs med ett 

bestå av. syfte och passar då inte i andra sammanhang, 

 tex att informera, inte instruera. 

Användning av nyckelord 

Nyckelord borde användas för att öka tydlighet 

och för bättre textstruktur. 

Ordräkning 

Anger hur texter ska behandlas vid ordräkning 

(ordgräns). 

Versaler 

Vilka ord som skrivs med versaler. 

Parenteser 

Uppmaning till att undvika parentesiska inslag. 


