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Förord
När jag bestämde mig för att börja blogga 2011 var det självklart
för mig att bloggen skulle handla om språk. Jag har jobbat som
journalist sedan 1994 och hade då börjat vidareutbilda mig i språk
rådgivning och textvård på Linnéuniversitetet. Sprängfylld med ny
forskning och gamla funderingar började jag blogga.
Det har blivit många inlägg genom åren, till exempel om skrivregler,
skiljetecken, språknormer, mottagaranpassning, språkforskning,
inkluderande språk, etableringen av det könsneutrala pronomenet
hen, tillgänglighet på webben och korrekturläsning. Så många att
jag insåg att jag hade tillräckligt med material för att sätta samman
en bok om skrivtips.
Och här är den, boken med skrivtips från Evas språkblogg. Det är
en samling tänkt för dig som skriver i jobbet. Inläggen bygger på min
långa erfarenhet som skribent och textgranskare, samt på modern
språkforskning.
Istället för den ordning inläggen publicerades i har jag här sorterat
dem tematiskt i fyra avdelningar: skrivande, webbtext, korrektur
läsning och skrivregler. Men texterna är detsamma som på bloggen,
plus några texter som ligger som webbsidor på min sajt. Dock har
flera inlägg fått bilder som de inte har på bloggen och en del har fått
nya bilder som passar bättre i det här formatet. Alla länkar fungerar:
länkarna till andra inlägg i boken går inom boken, övriga länkar tar
dig ut på webben.

http://www.sahlstrom.info/evassprakblogg/

Jag hoppas du får glädje av den här samlingen. Och följ gärna min
blogg och prenumerera på mitt nyhetsbrev så får du ännu mer skriv
tips som hjälper dig att skriva vårdat, enkelt och begripligt i jobbet.
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Det är detta som språkkonsulter och andra språkmänniskor kallar
mottagaranpassning. Journalister formulerar istället frågan: Vem är
det jag skriver för?
Det är kanske inte alltid så lätt att få en bild av vem som blir din
kommande läsare, men det är väl värt att försöka sätta sig in i mottagarens perspektiv eftersom det underlättar begripligheten.
Det finns forskning som visar att det inte räcker med att ändra yt
språket (ordval, meningsbyggnad etc.) för att en text ska bli begrip
ligare utan det är först när man byter perspektiv – till mottagarens
– som man verkligen uppnår högre begriplighet.

Vem är det jag skriver för?
Publicerad 21 mars 2012

Det grundläggande för att en text ska bli bra är att du är klar
över vem som är mottagare. Mottagaranpassning säger språk
konsulten, medan journalisten förenklar (sin vana trogen!) och
säger: Vem?
Oavsett vad du skriver finns det mycket att lära av journalistiken.
Tidningar är ju oftast kommersiella produkter och ska man få någon
att köpa dem räcker det inte med att man fyller dem med text, man
måste se till att någon vill läsa texten också.

Nästa steg är att se till att texten passar in i sin genre. Även här
finns det forskning som visar att vi så fort vi kan försöker bilda oss
en uppfattning om vad det är vi läser och vad för slags textslag det
är. Förstår vi vad det är för slags text vi läser är det lättare att tolka
den.
Det finns en rad andra grepp man kan använda för att mottagar
anpassa en text och öka begripligheten som jag har tänkt vidare
utveckla i kommande inlägg. Ett har jag använt i den här texten
– du-tilltalet. Men det återkommer jag som sagt till.

Hos en journalist sitter det därför i ryggmärgen att skriva texter som
folk vill läsa, medan många andra skribenter tänker på helt andra
saker när de skriver. Som att chefen ska bli nöjd.
Skribenten tycker sig ha fullgjort sin arbetsuppgift genom att ha
fått viss information på pränt, men eftersom hela idén med att skriva
är att förmedla något är en text som inte blir läst helt meningslös.
Nästan lika meningslös blir texten om den som läser den inte förstår
vad som är tänkt att förmedlas.
Ett knep för att skriva meningsfulla och begripliga texter är att tän
ka kommunikation istället för information, att det inte bara handlar
om att få ut något utan att det också är någon som ska ta in det.
10
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Textens triangel
Publicerad 5 mars 2014

När du skriver både formulerar, planerar och reviderar du sam
tidigt, på flera olika nivåer – från övergripande globala till de
taljerade lokala. Ju mer erfaren du är, desto lättare växlar du
mellan de olika nivåerna.
Fram till 1960-talet såg man skrivande som en huvudsakligen linjär
aktivitet där man överförde färdiga tankar till papper, men genom
den psykolingvistiska forskningen som tog fart under 70-talet vet vi
idag att skrivande är en synnerligen komplex process.
Förutom att formulera oss planerar och reviderar vi texten under
skrivandets gång. Vi växlar mellan olika nivåer, från de globala där
man till exempel hittar textens syfte och mottagare ner till de mest
lokala detaljerna som stavning och rätt skiljetecken.

♦♦ Lär dig ditt ordbehandlingsprogram så att du kan använda det
för viss automatisering, till exempel stavnings- och grammatik
kontroll och formatmallar.
♦♦ Läs mycket för att få en bred repertoar av textmässiga och
språkliga förebilder – det underlättar ditt skrivande.
♦♦ Att de lokala nivåerna ligger längst ner i triangeln innebär inte att
de är mindre viktiga – de kan tvärtom vara väldigt avgörande för
mottagarens intryck och förtroende. Avsluta därför gärna med
att läsa genom texten med bara de lokala nivåerna för ögonen.

Boktips
♦ Läs mer om texttriangeln i exempelvis Skriva för att lära, kapitel
4, av Olga Dysthe, Frøydis Hertzberg och Torlaug Løkensgard
Hoel, eller Skriva och samtala, kapitel 1, av Torlaug Løkensgard
Hoel.

De olika nivåerna kan illustreras med texttriangeln (se bild nedan).
Ju längre ner i triangeln man befinner sig, desto större mental insats
är det att ställa om till en global nivå. När vi koncentrerar oss på
ordnivån är det därför lätt att vi tappar fokus på de högre nivåerna,
ett fenomen som kallas nedglidning. Den kognitiva belastningen blir
helt enkelt för hög.
Är du erfaren som skribent är dock mycket av det som ligger på de
lägre nivåerna automatiserat och du kan lägga mer energi på de
globala nivåerna. Vana skribenter är dessutom bättre på att hantera
flera nivåer samtidigt och att fokusera på rätt nivå vid rätt tidpunkt.
Några tips för dig som är mindre erfaren skribent:
♦ Jobba uppifrån och ner genom texttriangeln. I praktiken kommer
du att hoppa fram och tillbaka mellan nivåerna eftersom de är
relaterade till varandra, men huvudriktningen bör ända vara att
du går från det övergripande till detaljerna.
♦♦ Tänk extra mycket på de globala nivåerna om du är ovan s kribent
eller om du skriver om något du inte kan så mycket om eftersom
risken för nedglidning är störst då.
12

Texttriangeln, från Skriva och samtala. Lärande genom responsgrupp av Torlaug Løkensgard Hoel, 2001.
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Respons för bättre text
Publicerad 12 mars 2014

Att se skrivandet som en process och att få respons under skri
vandets gång ökar dina chanser att få till en bra text och att
utveckla ditt skrivande.
Som jag skrev i förra inlägget började skrivforskningen runt 1970
att byta fokus från den färdiga texten till processen att skapa den,
och man började se att skrivandet sker i ett socialt och kulturellt
sammanhang.
Det ledde bland annat till att man började använda sig av respons
grupper, och processkrivning och responsgrupper har sedan dess
varit ett centralt inslag i skrivundervisning – eller nja. Den svenska
skolan har tyvärr inte alls hängt med. Forskning visar att skolan fort
farande har fokus på produkten och inte processen, och dessutom
gärna ägnar sig åt skolinterna genrer som inte förbereder eleverna
för det skrivande de kommer att möta i arbetslivet.
Risken är därför stor att du aldrig har fått modern skrivundervisning,
om du inte som jag har gått eftergymnasiala utbildningar med medie-

eller språkinriktning. Ett kort blogginlägg räcker inte riktigt för att gå
igenom hur processkrivning med responsgivning fungerar, men här
är i alla några tips på vägen till ett mer utvecklat skrivande:
♦ Se skrivandet som en social process där andra kan hjälpa dig
att utveckla din text.
♦♦ Bilda en responsgrupp – ni kan vara två personer, ni kan vara
några fler – där ni hjälper varandra med konstruktiv kritik.
♦♦ En enkel modell för responsgivning är att man skriver ett för
sta utkast, responsgivarna får texten och förbereder responsen,
man träffas för responsen och avslutar med att skriva om texten.
♦♦ Undvik att bara ge respons utifrån hur du som läsare uppfattar
texten. Ge även respons på hur väl texten överensstämmer med
de textkriterier som gäller för den typen av text.
♦♦ Ett fast formulär som ni följer för responsen kan hjälpa er att ge
mer konstruktiv kritik.
♦♦ Använd gärna texttriangeln (se förra veckans inlägg) och gör
som när du skriver, gå uppifrån och ner.
♦♦ Glöm inte bort att vara positiv! Positiv feedback skapar motiva
tion och en trygg atmosfär. Min erfarenhet är att de flesta har
mycket lättare att tala om vad de tycker är dåligt, men skribent
en behöver få veta vad som är värt att jobba vidare på.
♦♦ Om ni känner er obekväma med att bedöma eller bedömas, tes
ta med att bara ge varandra positiv kritik. Förutom att det får er
att känna er tryggare i situationen och mer motiverade att skriva
vidare är det en nyttig träning i att ge konstruktiv kritik.

Ytterligare inlägg om processkrivning
♦ Textens triangel – inlägg från 5 mars 2014.

Boktips
♦ Skrivteori och skrivforskning: En forskningsöversikt – av Mona
Blåsjö, med bland annat en sammanfattning av skrivforskning
ens utveckling de senaste 50 åren.
♦♦ Läs om processkrivning och responsgivning i exempelvis Skriva
och samtala av Torlaug Løkensgard Hoel.
14
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Testunderlaget är alldeles för litet för att man ska kunna dra några
säkra slutsatser från den, men resultatet blev ändå ett bra exempel
på att även om klarspråk underlättar är det innehållet som avgör
texternas svårighetsgrad.
Mina fyra försökspersoner tyckte nämligen att den ena texten var
svårare än den andra oavsett om de läste den i en befolkad eller en
avfolkad variant. Den texten de uppfattade som mest lättläst var från
Skatteverket och handlade om hur man ansöker om id-kort.

Befolkning ger begripligare text
Publicerad 4 april 2012

Att befolka texterna är en vanlig klarspråksrekommendation
som underlättar begripligheten. Men hur klart språk du än
skriver är det inte säkert att det hjälper om det du skriver om
är svårbegripligt.
I mitt inlägg från 21 mars utlovade jag fler grepp för att öka begrip
ligheten utöver perspektivet och genren som jag tog upp då. Ett
grepp som jag själv använde i det inlägget var du-tilltal, som är en
del av det man kallar för en befolkad text.
För att befolka texten skriver man personligt och konkret med aktiva
verbformer (Vi anser att regeringen behöver utreda detta förhållande
mer) istället för att gömma sig i opersonliga passivformer (Förhållandet behöver utredas mer). Man kan tydliggöra vem som står bakom
den genom att till exempel skriva vi och skapa en dialog med läsa
ren genom ett direkt tilltal med till exempel du.
Du kan se exempel på två texter i en befolkad respektive en av
folkad variant i den miniundersökning i psykolingvistik som jag
gjorde när jag gick kursen Språkrådgivning och textvård på Linné
universitetet.
16

Den svåra texten var från Försäkringskassan och handlade om
sjukpenningsregler för egenföretagare, och originalversionen av
den uppfattade jag – som är egenföretagare sen 14 år – först som
en föredömligt välskriven myndighetstext. Under manipuleringen in
såg jag dock att även en lättskriven variant nog var rätt knepig att
förstå om man inte har koll på det krångliga regelverket runt egen
företagare och alla facktermer som det för med sig.
Slutsatsen i min undersökning blev att ansvaret för att myndig
hetsinformationen är begriplig inte bara ligger på den som utformar
texten utan även på dem som utformar regelverket som texten be
skriver.
Men visst finns det ytterligare några knep att ta till som kan under
lätta när man ska förklara något som i grunden är krångligt. Det får
dock bli ett senare inlägg. Under tiden kan du läsa min modesta
lilla undersökning och fundera över hur myndighetstext bör vara
utformad för att medborgarna ska förstå den.

Ytterligare inlägg om begriplighet
♦♦ Vem är det jag skriver för? – blogginlägg från 21 mars 2012.

Psykolingvistisk miniundersökning
♦♦ Befolkad och avfolkad myndighetsinformation

Länkar för mer information
♦ Vad menas med klarspråk? – Språkrådet förklarar klarspråks
begreppet.
♦♦ Vad är psykolingvistik? – artikel i Wikipedia.
17

Håll dig till textens genre
Publicerad 20 januari 2016

Om vi förstår vad för slags text vi läser förstår vi också texten
bättre. Så tänk på att hålla dig till textens genre när du skriver
om du vill att din text ska nå fram.
När vi läser en text har vi oftast redan förkunskaper och förvänt
ningar på vad vi kommer att få läsa. Om vi läser en bok har vi antag
ligen sett omslaget och läst baksidestexten, vi kanske även har läst
recensioner eller hört någon berätta om boken.
Slår vi upp en tidning vet vi vilken typ av texter vi kommer att få
läsa, innan vi öppnar ett mejl kan vi genom att ha sett avsändaren
ha en uppfattning vad det innehåll.
Om vi däremot inte har så mycket förkunskaper och förväntningar
försöker vi hela tiden att lista ut vad det är för något vi läser genom
att leta ledtrådar som kan visa oss vilket textslag det är, något man
brukar kalla för textscheman.
Om vi inte hittar något textschema vi känner igen och inte förstår
vad det är för text, då vet vi inte heller vad vi ska ha den till. Ofta
känner vi intuitivt när schemat inte stämmer – även om textscheman
är kulturburna och inlärda har vi vanligen lärt oss dem mer eller
mindre omedvetet.
Textschemana varierar beroende på textens genre. Genrebeteck
ningar använder vi för att visa det naturliga sambandet mellan olika
sorters texter och verksamheter. Några exempel på genrer är protokoll, läromedel, ledarartikel och manual.
När vi har genrekompetens vet vi vilket textschema som en text
inom genren följer. Och då blir vi förvirrade om manualen innehåller
starka politiska värderingar eller om mötesprotokollet är skrivet på
hexameter (ett versmått).
Vill du att din texts budskap ska gå fram ska du därför tänka noga
på genreanpassningen – se helt enkelt till att din text ser ut och är
18

uppbyggd som texter inom genren brukar. Då behöver inte läsaren
fundera över vad hen ska ha texten till och vilka strategier hen ska
använda vid läsningen.
Det bästa sättet att lära sig att skriva i en genre är att befinna sig
i den verksamhet som är kopplad till genren och skriva de texter
som hör till verksamheten. För det är tyvärr inte så lätt att skaffa
sig genrekompetens i till exempel skolan, eftersom det är svårt att
härma verkliga skrivsituationer.
För genrer är som sagt knutna till verkligheten. Visst kan vi analyse
ra fram vilka språkliga drag som fungerar som genremarkörer och
använda dessa, men det är väldigt krävande jämfört med att lära sig
genren mer intuitivt. Så känner du dig osäker på genren du skriver
i, skriv på! Ju mer du skriver i den situation din text hör hemma i,
desto mer skolas du in i genren.

Tips om mer läsning
Jag har inga lästips som enbart handlar om textscheman och genre
kompetens. Men det här är mina källor till inlägget:
♦ Två texter som delvis handlar om textscheman och genre
kompetens av Olle Josephson, professor i nordiska språk vid
Stockholms universitet:
♦♦ ”Varför en lätt text kan vara svår att förstå? Några exempel
på textanalys.” (i Elsie Wijk Andersson, red., Kultur, text,
språk. Det finns mer i en text än ord. Uppsala).
♦♦ ”Det betydelselösa tidningsspråket.” (i Mats Thelander
m.fl., Samspel och variation : språkliga studier tillägnade
Bengt Nordberg på 60-årsdagen. Uppsala).
♦♦ Språkpsykologi. Hur vi talar, lyssnar, läser, skriver och minns – av
Lars Melin, docent i svenska vid Stockholms universitet. Framför
allt sidorna 37–38 handlar om textscheman.
♦♦ Vägar genom texten. Handbok i brukstextanalys – av Lennart
Hellspong, professor i retorik vid Södertörns högskola, och Per
Ledin, professor i svenska vid Örebro universitet. Framför allt
sidorna 24–29 handlar om genrekompetens.
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Det viktigaste först
Publicerad 23 augusti 2017

Tänk igenom hur du ska lägga upp texten innan du börjar skriva
den. Oftast är det bäst att lägga det viktigaste först och med
hjälp av typografin signalera för läsaren vad som är relevant.
Dispositionen av din text hör till det du behöver tänka på innan du
börjar skriva. Det är viktigt för att du ska få en läsvänlig text som är
anpassad till läsarens perspektiv.
Klassikern för nyhetsartik
lar är den emfatiska dispositionen, som passar även för
många andra texter. Det inne
bär att du börjar med det viktig
aste först och sedan går neråt
i angelägenhetsgrad – du kan
tänka dig texten som en tratt.

Andra sätt att disponera texten är
♦
♦♦
♦♦
♦♦

tematisk disposition, indelning i olika teman
kontrastiv disposition, uppställning i motsatser
kronologisk disposition, i tidsföljd
annan systematisk disposition, som orsak före verkan, helhet för
detalj, åtgärd före resultat.

I längre texter kan du kombinera flera olika dispositioner, bara du
ser till att det blir logiskt.
I dispositionen ingår även att dela in texten i stycken, avsnitt och kapitel. En vanlig rekommendation är att man inleder ett stycke med
en så kallad kärnmening, en mening som sammanfattar vad stycket
handlar om.
Slutligen kan man använda metatext, text som kommenterar texten,
för att ytterligare tydliggöra samband och styra läsaren. Till exem
pel kan du i en längre text inleda varje avsnitt med att tala om för
läsaren vad hen kommer att få läsa om i avsnittet. I en kortare text
kan du göra som jag gjorde när jag inledde det här stycket: använ
da ord som slutligen, här nedan, som redan nämnts.

Det anses att man började
skriva så i dagstidningar för att
redigeraren lätt skulle kunna
stryka bakifrån i texten om den
inte fick plats. Men det är ock
så läsvänligt eftersom läsaren
då direkt får veta vad artikeln
handlar om.

Ytterligare inlägg om textstruktur
♦ Rutor för klarhet – inlägg från 20 juni 2012.
♦♦ Typografi för ökad läsbarhet – inlägg från 8 augusti 2012.
♦♦ Styckeindelning för ökad läsbarhet – inlägg från 21 september 2016.

Genom blickbeteendeforskning vet man också att läsarna många
gånger inte läser hela texten. Om du lägger det viktigaste först ökar
du sannolikheten för att läsaren tar till sig det, särskilt om du även
lyfter fram det viktigaste i rubriker, ingresser och bildtexter, och
använder dig av typografiska grepp som underrubriker och listor.
Då signalerar du grafiskt och retoriskt vad som är relevant i texten.

Mer läsning om disposition

Den emfatiska dispositionen kan modifieras så att du lyfter fram det
väsentliga i inledningen och sedan återknyter till det i avslutningen
med en slutkläm.

♦ Myter och sanningar om läsning: Om samspelet mellan språk och
bild i olika medier – bok av Jana Holsanova om hur modern blick
beteendeforskning visar hur man faktiskt läser, bland annat om
vikten av att använda typografin för att leda läsaren genom texten.
♦♦ Vägar genom texten. Handbok i brukstextanalys – av Lennart
Hellspong, professor i retorik vid Södertörns högskola, och Per
Ledin, professor i svenska vid Örebro universitet. En bok för den
som är ambitiöst intresserad av textanalys, med mycket att läsa
om disposition.
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Skriver man en text för webben funkar det också bra att lägga ord
förklaringar i en ruta, gärna med länkar för den som vill få ännu
mer förklaringar. Men tänk på att det du länkar till faktiskt ger en
djupare förståelse så att det inte bara blir en rundgång bland sidor.

Rutor för klarhet

Rutan kan användas till mer än ordförklaringar, till exempel en
punktlista som sammanfattar det viktigaste i texten eller tydliggör
en arbetsgång, som:
Så går sjukanmälan till för dig som är egenföretagare:

Publicerad 20 juni 2012

En ruta vid sidan om kan hjälpa till att öka begripligheten av en
text som beskriver något som är krångligt. Där kan du förklara
svåra ord eller förtydliga med en sammanfattande punktlista.
I mitt inlägg från 4 april beskrev jag hur klarspråk inte alltid räcker
till när det som texten förmedlar i grunden är svårbegripligt. En
extra svårighet med den text från Försäkringskassan som jag hade
som exempel var att den kan förväntas ha läsare med mycket olika
förkunskaper och olika utbildningsbakgrund.
En del kommer inte att ha svenska som modersmål. Facktermer
na kan inte heller undvikas om texten ska bli korrekt och läsaren
ska kunna förstå den fortsatta kommunikationen med Försäkrings
kassan.
För att öka förståelsen hos alla läsare kan man förstås försöka för
klara facktermerna i texten, men det finns en risk att texten blir tung
och att man tappar flytet i läsningen. Ett bra knep är istället att bryta
ut ordförklaringarna och lägga dem i en faktaruta vid sidan om.
Texten får ett bättre flyt, det är lätt att hitta förklaringen om termen
återkommer och man har glömt bort vad den betydde – och de läsare
som förstår termerna kan hoppa över rutan. I trycksaker är det dess
utom ofta snyggt layoutmässigt med rutor, det lättar upp sidan.
Genom blickbeteendeforskning har man sett att läsare använder
rubriker, bilder och olika grafiska element som ingångspunkter när
de läser en tidningssida, så chansen är stor att läsaren börjar titta
på din ruta med ordförklaringar.
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♦ Välj antal karensdagar.
♦♦ Sjukanmäl dig till Försäkringskassan första dagen du är
sjuk.
♦♦ Skaffa läkarintyg om du är sjuk mer än sju dagar.
Ytterligare tips för att underlätta läsningen är att använda sig av
typografin, vilket jag kommer att återkomma till i senare inlägg.

Fler inlägg om ökad begriplighet
♦ Befolkning ger begripligare text – inlägg från 4 april 2012 om
hur klarspråk inte alltid räcker till.
♦♦ Styckeindelning för ökad läsbarhet – inlägg från 21 september
2016.

Styckeindelning för
ökad läsbarhet
Publicerad 21 september 2016

När du skriver är det viktigt att du gör en genomtänkt stycke
indelning av din text. Då tydliggör du textens struktur och ökar
läsbarheten.
En text behöver en tydlig styckeindelning. Styckena är som ett slags
skiljetecken som delar in texten i logiska enheter. Mellan styckena
kan man ta paus, reflektera eller tänka vidare.

♦♦ tabeller och figurer
♦♦ blankrad.
Blankrad som styckemarkering är en nyare företeelse som upp
stod under skrivmaskinseran på 1950-talet, och som blev standard
för svenska dokument. Förutom för brev och rapporter brukar den
även användas till webbtexter och andra texter som behöver göras
extra luftiga och överskådliga.
Använder man blankrad gör man inga indrag i styckets första rad.
Undvik att börja nytt stycke genom att bara byta rad utan indrag
eller blankrad (så kallat radstycke eller hybridstycke) eftersom det
blir otydligt.

Ett stycke kan gärna inledas med en så kallad kärnmening, en
mening som sammanfattar vad stycket ska handla om. Det är fram
för allt viktigt om du skriver en komplicerad text där du behöver vara
så pedagogisk som möjligt. Men även i en mindre komplicerad text
gör en genomtänkt styckeindelning att den blir lätt att överskåda
och skumma igenom.

Skriver du en längre text där du i övrigt använder indrag som
styckemarkering kan du använda blankrad som avsnittsmarkör, för
att markera längre avsnitt i texten. Eller så kan du lägga in ett orna
ment, som tre asterisker. Ornamentet brukar vara centrerat, så här:

Undvik att skriva långa stycken eftersom det blir tungt att läsa. Men
skriv inte bara väldigt korta stycken. Det gör texten upphackad och
dessutom missar du möjligheten att använda ett väldigt kort stycke
som emfas. Tänk också på hur din text kommer att formges. Ju kort
are rader (till exempel spalter), desto fler stycken behöver du göra.

Försök att hålla ihop styckena på en sida eller i en spalt. Särskilt
svårläst blir det om det blir en ensamrad sist eller först på en sida/en
spalt. Skriver du i ordbehandlingsprogram (Word till exempel) brukar
det gå att ställa in så att flödningen av texten sker automatiskt.

Styckena bör följa logiskt på varandra och markeras med indrag
eller blankrad.
Indrag på första raden har använts som styckemarkering sedan
1400-talet och är det vanligaste i till exempel böcker och tidningar.
Indraget bör vara cirka 5 mm på vanlig brödtext på 10–12 punkter
(vill du vara typografiskt exakt använder du ett så kallat fyrkants
indrag).
Dock ska det aldrig vara indrag i första raden efter
♦ rubriker
♦♦ punktuppställningar
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***

Läs mer om styckeindelning
♦ Finns det olika sätt att markera nytt stycke? – svar på fråga i
Språkrådets Frågelådan.
♦♦ Svenska skrivregler – Språkrådets rekommendationer för hur
man skriver och utformar texter.
♦♦ Skiljeteckensboken – av Siv Strömquist, docent i nordiska språk
vid Uppsala universitet och författare (skrolla neråt på sidan för
att hitta boken).
♦♦ Typografisk handbok – av Christer Hellmark, klassiskt standard
verk om typografi.
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Mellanrubrikens huvudsakliga funktion kan också vara att lätta
upp texten, vilket är det vanliga i exempelvis journalistiska texter.
Oftast består mellanrubriken då av något eller några av de ord som
följer i kommande stycke.

Typografi som underlättar
läsningen
Publicerad 8 augusti 2012

Genom att använda typografin kan man hjälpa läsaren att orien
tera sig i texten och öka förståelsen för vad man vill få fram.
I mitt inlägg från 20 juni beskrev jag hur man kan göra ett svår
begripligt innehåll lite lättare att ta till sig genom att använda fakta
rutor. Förutom den innehållsliga sidan är ju en faktaruta även ett
grafiskt element, och det finns flera rent typografiska grepp som
man kan ta till för att öka förståelsen.
Olika forskningsstudier visar att rubriker, listor, nyckelord, språk
lig och grafisk emfas ger bättre orientering och förståelse samt en
djup
are inlärning. Med dessa huvudsakligen typografiska grepp
styr man läsarens uppmärksamhet till budskapets relevanta delar,
något man förstått länge inom tidningsvärlden.

Det viktiga här är att mellanrubriken faktiskt ger luft där det behövs.
Därför låter man till exempel inte en spalt inledas eller avslutas med
en mellanrubrik. Det innebär att de mellanrubriker du sätter ut när
du skriver texten kan behöva flyttas om när texten layoutas till en
trycksak.
Gör inte för långa stycken eftersom det blir jobbigt att läsa och svå
rare att hålla tråden, och inled gärna nya stycken med en så kallad
kärnmening, en mening som sammanfattar vad stycket handlar om.
Med dessa små knep kan du hjälpa läsaren ytterligare ett steg mot
förståelse.

Ytterligare inlägg
♦♦ Rutor för klarhet – inlägg från 20 juni 2012.

Länkar för mer information
♦ Vad är typografi? – artikel i Wikipedia.
♦♦ Läs mer om typografi i typografibibeln Typografisk handbok av
Christer Hellmark.
♦♦ Mer om hur modern blickbeteendeforskning visar hur man fak
tiskt läser kan du läsa i Jana Holsanovas bok Myter och sanningar om läsning: Om samspelet mellan språk och bild i olika medier.

Ett sammanfattande påstående blir oftast bäst som rubrik, men tänk
på att en rubrik även ska vara intresseväckande.
Mellanrubriker kan vara av lite olika slag. De kan vara en del av
textens disposition och markera ett nytt avsnitt, och då bör de säga
något om innehållet i det kommande avsnittet.
I en längre text kanske du vill ha flera rubriknivåer, men undvik att
använda fler än tre eller möjligen fyra rubriknivåer eftersom fler nivå
er snarast komplicerar strukturen.
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Konkretisera din
abstrakta text
Publicerad 20 september 2017

Är din text väldigt abstrakt kan den bli svårläst. Öka begriplig
heten genom att befolka texten, använda aktiva verb och und
vika substantivsjukan – gör helt enkelt texten mer konkret.
Att skriva abstrakt brukar vara ett effektivt grepp för att göra din text
tungläst och svårbegriplig. Vill du göra din text riktigt abstrakt bör
du avfolka den helt från människor och undvika första och andra
persons pronomen (jag, vi, du, ni). Då kan texten bli så abstrakt att
läsaren inte förstår vem som gör vad.
Andra effektiva grepp för att öka abstraktionen och sänka begrip
ligheten är att använda passiva verb (texten skrevs på dator) och
att strössla med abstrakta substantiv som verbal- och adjektiv
substantiv (till exempel skrivande respektive komplexitet) istället för
konkreta substantiv som egennamn och beteckningar på ting.

substantiv, till exempel avlägga besök hos istället för besök eller göra
en redogörelse istället för redogöra. Substantiveringar är inte au
tomatiskt av ondo, men många substantiveringar gör texten tung,
opersonlig och mångordig.
Använd gärna korta prepositioner istället för långa, som om,
på, för, till i stället för angående, avseende, rörande, beträffande,
gällande. Korta prepositioner ger texten bättre flyt och sambanden
mellan ord och uttryck blir tydligare.
Ett avslutande tips för att öka din texts begriplighet är att använda
dynamiskt berättande istället för statisk faktaredovisning. Detta blir
särskilt effektivt om man knyter an till en enda person, det som på
mediespråk kallas för human touch. Det är dock långt fler än medi
er som använder sig av human touch – myndigheter gör det ofta i
till exempel informationsbroschyrer, där man skriver exempel med
fiktiva personer.

Fördelen med att skriva abstrakt är att du ofta kan packa
informationen tätt i texten och därmed hålla nere omfånget.
Nackdelen är att informationstäta texter kan bli så svårlästa att de
kan bli obegripliga.
Om du istället vill att texten blir läst och ditt budskap går fram är
det bättre att konkretisera. Börja med att befolka texten genom att
föra in människor i den. Ett enkelt sätt att befolka texten är att an
vända du-tilltal, som jag gör i det här inlägget, och att omnämna
dig själv som jag. Skriver du för ett företag, en organisation eller
liknande går det ofta bra att skriva vi.
Befolkar du texten kommer du antagligen automatiskt att använda
aktiva verbformer istället för passiva, till exempel jag skrev ett
blogginlägg istället för det skrevs ett blogginlägg.
Andra saker du kan tänka på är att undvika den så kallade sub
stantivsjukan, att man gör om verbet som uttrycker en handling till ett
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Ytterligare inlägg om att konkretisera
♦ Vem är det jag skriver för? – inlägg från 21 mars 2012
♦♦ Befolkning ger begripligare text – inlägg från 4 april 2012
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Att skriva inkluderande
Publicerad 8 oktober 2014

Vill du nå ut med ditt budskap är det inte bara viktigt att undvika
uttryck som uppfattas som nedsättande. Du bör även undvika
att skriva exkluderande.
Det har återigen blåst upp till storm för att någon har dristat sig till
att ta bort det starkt nedsättande ordet neger ur ett äldre verk – den
här gången är det SVT som har klippt bort ordet ur en nyutgåva av
tv-serien Här kommer Pippi Långstrump. Godkänt av Saltkråkan AB,
Astrid Lindgrens efterlevande som har upphovsrätten till hennes
verk, och högst troligt hade det varit godkänt av Astrid Lindgren
själv eftersom hon redan 1970 tyckte att det var en idioti att hon
gjorde Pippis pappa till negerkung.
För oss som helt utan trauman
klarade av att börja kalla barn
domens bakverk för choklad
bollar och mintploppar är den här
debatten svårbegriplig. Om man
nu inte tycker att det här ordet
har någon stark laddning, varför
är det då så viktigt att använda
det när man vet att många upp
fattar det som väldigt kränkande?
Vill du nå ut med ditt budskap
är det helt otänkbart att använda
den här typen av ord i dina texter,
hur mycket de än användes i din
barndom. Förutom att många inte
kommer att läsa färdigt texten för
att de uppfattar ordet som så stötande tappar du i förtroende och
framstår själv som obildad och/eller respektlös. I bästa fall.

användning. Språkforskaren Anna-Malin Karlsson skrev i maj i år
i Svenska Dagbladets Språkspalten om hur tillgängligt språk inte
bara handlar om begripliga meningar och genomtänkt disposition.
Region Värmland har till exempel tagit fram kommunikations
handledningen Schyst! som riktar sig till kommuner och landsting
i regionen där man ger råd om allt från värdeladdade ord till bild
komposition. Målet med handboken är att alla Värmlands invånare
ska känna sig inkluderade i ord och bild, för att stärka bilden av
Värmland som öppet och välkomnande.
I Värmland har man helt enkelt förstått att det är lönsamt att vara
inkluderande i sin kommunikation. Till exempel genom att undvika
att föreslå konferensdeltagare att ta en bensträckare eller att kalla
beigefärgade plåster för hudfärgade.
Schyst! är en riktigt bra handbok som kan läsas av långt fler än
myndighetsanställda. Driver man näringsverksamhet borde det
vara självklart att inte exkludera tänkbara kunder, men även i andra
sammanhang kan det ge goda effekter – till exempel kan man funde
ra över om man får fler att ta på sig uppdrag på föreningsstämman
om man efterfrågar en justerare istället för en justeringsman.

Länkar till mer information
♦ SVT rensar ut rasismen ur Pippi Långstrump – SVT berättar om
förändringar i den nyrestaurerade dvd-utgåvan av tv-serien Här
kommer Pippi Långstrump.
♦♦ ”Skulle inte varit negerkung” – SVT refererar en Expressen-
artikel från 1970 där Astrid Lindgren säger att om hon skrivit
Pippi då (alltså för 44 år sedan) skulle Pippis pappa ”spiksäkert”
inte ha varit negerkung.
♦♦ Alla kan inte ta en bensträckare – språkforskaren Anna-Malin
Karlsson skriver i Svenska Dagbladets Språkspalten.
♦♦ Schyst! ska få Värmland att kommunicera mer jämlikt – Region
Värmland berättar om sin nya kommunikationshandledning, med
länk till nedladdningsbar pdf.

Är du mer framåt i din kommunikation undviker du inte bara ned
sättande ord, du går hela vägen och tänker i inkluderande språk
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Så uttrycker du tredje
person generiskt
Publicerad 3 oktober 2012 (uppdaterad15 oktober 2013)

Hur ska man uttrycka sig när man behöver använda ett tredje
persons pronomen i en generisk betydelse, för att det ska fung
era i det samhälle vi lever idag? Det finns flera olika knep.
Som jag visat i ett tidigare inlägg om det nya könsneutrala prono
menet hen finns det lägen där vi behöver kunna använda ett
personligt pronomen i en generisk betydelse, alltså en generell
syftning på en person vars könstillhörighet är irrelevant eller okänd.
Här är några strategier för hur man kan uttrycka generisk betydelse
och deras för- och nackdelar:
♦ Använda hon eller han eller han eller hon: Om gästen vill röka
kan han eller hon gå ut på balkongen – fungerar vid enstaka tillfällen
men vid upprepning blir det otympligt. Snedstrecksformer (hon/
han) bör inte användas i löpande text.
♦♦ Omformulera meningen så att det inte behövs något prono
men, till exempel genom passivering: Om gästen vill röka kan
det göras på balkongen, eller en större omformulering: Rökning
får endast ske på balkongen. Omformuleringarna leder dock ofta
till en mer avfolkad text vilket ger en mer byråkratisk prägel och
kan minska förståelsen.
♦♦ Upprepa substantivet: Om gästen vill röka kan gästen gå ut på
balkongen – blir ofta styltigt, det finns ju en anledning till att vi
använder pronomen istället för att alltid upprepa substantiven.
♦♦ Använda den som generiskt pronomen: Om gästen vill röka
kan den göra det på balkongen – detta är vad som tidigare har
rekommenderats av språkvården. Fungerar bra ibland, men
kan uppfattas som nedlåtande att använda om människor och
syftningen kan bli otydlig.
♦♦ Använda hen som generiskt pronomen: Om gästen vill röka
kan hen göra det på balkongen. Fungerar bra. Vill man använda
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ordet i genitiv rekommenderar Språkrådet formen hens i genitiv
och oböjt i objektsform, alltså hen och inte henom som en del
skriver.
Vilka alternativ du väljer beror på sammanhang och vilken typ av
text du skriver, hur viktigt det är att läsaren inte störs i sin läsning
och hur progressiv du vill vara.
Jag avvaktade själv ganska länge med att använda hen eftersom
det fanns en risk att många läsare skulle missa textens innehåll för
att de skulle bli så upprörda av att se ett könsneutralt pronomen. Nu
är det dock etablerat och finns sedan 2015 med i Svenska Akade
miens ordlista (SAOL) så du kan använda det utan större eftertanke.

Ytterligare inlägg
♦ Hen fyller funktionsmässiga luckor – inlägg från 1 augusti 2012
om hur hen kan utöka och underlätta uttrycksmöjligheterna i
svenskan.
♦♦ Befolkning ger begripligare text – inlägg från 4 april 2012 om
bland annat befolkning och avfolkning av texter.

Länkar för mer information
♦♦ Vad är personliga pronomen? – för dig som inte har skolgramma
tiken helt klar i minnet.
♦♦ Att använda hen – ett blogginlägg av Per Ledin, professor i svens
ka språket vid Örebro universitet, på hans blogg På svenska.
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Språkliga hjälpmedel
publicerad 28 november 2012, med uppdateringar under 2015, 2016 och 2017.

För den som jobbar med text finns det en mängd olika hjälp
medel som kan lösa funderingar på stavning, vilken form som
är vanligast, vilka termer som bör användas eller hur man ska
översätta en myndighet.

Allmänspråkliga hjälpmedel
♦ Språkriktighetsboken – en handbok som tar upp de vanligaste
och viktigaste språkriktighetsfrågorna i svenskan.
♦♦ SAOL, Svenska akademiens ordlista – normkällan för stavning
av svenska ord. Den senaste upplagan, den 14:e, finns både i
tryckt form och som app.
♦♦ SAOB – en historisk ordbok som beskriver svenskt skriftspråk
från 1521 till våra dagar, på nätet kan man söka från A–Vedersyn.
2017 ska det sista bandet vara tryckt.
♦♦ SO – Svensk ordbok, utgiven av Svenska Akademien, en in
gående beskrivning av modern svenska med tyngdpunkten på
ordens betydelse och användning i kombination med historiska
uppgifter. Svensk ordbok finns även som app.
♦♦ svenska.se – Svenska Akademiens samlingsplats för sina språk
liga resurser. Här kan du söka i SAOL, SAOB och SO samtidigt.
♦♦ Svenska skrivregler – Språkrådets rekommendationer för hur
man skriver och utformar texter. Senaste upplagan finns än så
länge bara i tryckt form.
♦♦ Skrivregler för svenska och engelska från TNC – innehåller del
vis samma material som Svenska skrivregler, men även grund
läggade skrivregler för engelska.
♦♦ Typografisk handbok – standardboken om typografi på svenska
och normgivare på det grafiska området.
♦♦ Lexin – svensk nätordbok där man även kan lyssna på orden.
♦♦ Institutet för språk och folkminnen tipsar om litteratur om orts
namn, personnamn och namnvård.
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Svar på sådant som ännu inte hunnit in i ord
böcker och skrivregler
♦ Språkrådets frågelåda – här kan man söka på olika frågor som
Språkrådet har fått. Se även mitt inlägg om språkrådgivning i
sociala medier om andra sätt att ta del av Språkrådets språkråd
givning.
♦♦ Språkbanken – samlar in text som tillhandahålls i korpusar, stora
databaser. Söktjänsten Korp är en fantastisk källa för den som
vill se frekvensen av ett ord eller uttryck, över tid eller i o
 lika
typer av texter. Förutom tidningstext och skönlitteratur ingår nu
mera även bloggtexter.
♦♦ Google – vill man snabbt veta vilken stavningsvariant eller ord
form man ska välja kan man söka på alternativen på Google.
En genväg är att använda sig av Googlefight, en tjänst där man
kan skriva in två varianter och se vilken som har högst frekvens.
Men då ser man bara frekvensen, man ser inte i vilka texter or
det förekommer. Det ser man inte så väldigt bra i Google heller,
så vill man veta mer än bara frekvensen rekommenderas Korp.

Hjälpmedel för fackspråk och termer
♦ TNC, Terminologicentrum – det centrala organet i Sverige för
terminologi och fackspråk, hjälper myndigheter, företag eller
branscher med terminologiarbete.
♦♦ Rikstermbanken – Sveriges nationella termbank som drivs av
TNC, fritt tillgänglig för alla. Hittills har ett 300-tal organisationer
bidragit med sina ordlistor och TNC:s ordlistor finns också här.
♦♦ Basord i våra fackspråk – en tryckt ordlista över grundläggande
termer som förekommer i många fackspråk i svenska, ges ut av
TNC.
♦♦ Det finns flera termgrupper som tar fram termer inom sina olika
områden, till exempel Svenska datatermgruppen.
♦♦ IATE – EU:s gemensamma termbank med ett stort antal termer
på EU-språken.
♦♦ På TNC:s sajt kan du söka på svar om termfrågor eller själv mej
la en fråga till Termtjänsten).
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Inlärda irritationer
Publicerad 21 oktober 2015

stapeln är en av de mest spridda inlärda irritationerna. Du kanske
har fått höra att det bara är båtar som kan gå av stapeln – men vi har
använt uttrycket i överförd betydelse i över hundra år i svenskan.

Irriterar du dig ofta över språkfel? Tycker du att språkvården
godtar allt nuförtiden som din mellanstadielärare satte röd bock
för? Då är risken stor att du är drabbad av inlärda irritationer.

Och vi använder ständigt ord och uttryck i överförd betydelse utan
att språkpoliser reagerar – det skulle vara väldigt svårt att prata om
annat än det mest konkreta om vi aldrig kunde använda ord med
annat än dess ursprungliga betydelse.

Du fick kanske lära dig i skolan att man
inte får säga hon är större än mig, pojken
kommer hoppa högt eller priset gick till de
som kom först. Kanske kryper det i dig
bara av att läsa mina exempel.

Inlärda irritationer är mänskliga att ha, men man får akta sig för att
inte börja mästra och göra intrång i andras språkkänsla. Om du
känner att du ofta har åsikter om hur andra uttrycker sig, kolla först
igenom Språkriktighetsboken så att du inte riskerar att besserwiss
rigt påstå en felaktighet.

Fast det borde det inte göra eftersom alla
tre exemplen är korrekta enligt språk
vårdens rekommendationer och har an
vänts länge i svenskan. Om du hakar upp
dig på dem beror det istället på ett fenomen som kallas för inlärda
irritationer, ett uttryck som myntades av Ulf Teleman, språkforskare
och numera professor emeritus.

Länkar för mer information

Andra inlärda irritationer som folk retar sig på är uttal eller modeord.
Ytterligare en kategori är uttryck med överförd betydelse, där gå av

♦ Språkriktighetsboken – ett av de normgivande verken för svenska
språket. Den tar upp de flesta av de mest välkända inlärda irrita
tionerna och ger de rekommendationer som gäller idag.
♦♦ Därför blir vi så arga på språkfel – Lars-Gunnar Andersson,
professor i modern svenska vid Göteborgs universitet och under
många år expert i P1 Språket, reder i Språktidningen ut varför
inlärda irritationer irriterar oss så mycket.
♦♦ Nationalskalden glömde ”att” – Olle Josephson, professor i
nordiska språk vid Stockholms universitet, skriver i Svenska
Dagbladets Språkspalten om uteblivet att efter verbet kommer.
♦♦ Subjektsregeln är helt subjektiv – Anna-Malin Karlsson, pro
fessor i nordiska språk vid Uppsala universitet, skriver om
subjektsregeln och inlärda irritationer.
♦♦ Är det verkligen rätt att säga ”Han är större än mig”? – fråga
med svar i Språkrådets webbtjänst Frågelådan.
♦♦ Ska vi pafronga några nya ord? – Alexander Katourgi skriver om
överförda betydelser och inlärda irritationer på Hela Hälsing
lands sajt.
♦♦ Testa dig själv! Är du en språkpolis? – test av Lisa Ewald på
sajten Politism för dig som känner att du kanske blir lite för
mästrande ibland.
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Det finns ingen naturlag som säger att vi ska reta oss på ett
uteblivet att just efter verbet kommer (som är en av mina inlärda
irritationer), eller att vi inte ska reta oss på uteblivet att efter
verben lovar, försöker, börjar. De som tycker att det är fel att säga det
kommer snöa varierar troligen mellan att säga det började snöa/det
började att snöa.
Irritationen är istället inlärd. Just den här typen av konstruktioner
brukar man ha fått lära sig skolan att de är fel. Och det verkar som
att det man lärt sig i grundskolan sitter som berget, även om det var
felaktigt redan då.
Jag har försökt i min omgivning med att till exempel visa logiskt
på varför en viss konstruktion inte kan vara fel eller påpeka att
konstruktionen använts i hundratals år. Det brukar inte lyckas.
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Webbtext

Att mottagaranpassa en
webbplats till många
Publicerad 29 augusti 2012

Hur gör man för att mottagaranpassa en webbplats när man vet
att man har många olika typer av läsare? Tydlig struktur, hög
läsbarhet och stor kontroll för läsaren är några användbara tips.
Att mottagaranpassa en webbplats ställer lite fler krav utöver det
man bör tänka på när man mottagaranpassar en text. Här är exem
pel på några saker:
♦♦ Sajtens struktur – på webben är det inte bara uppbyggnaden av
den enskilda texten som är viktig för begripligheten, utan även
strukturen på sajten. En genomtänkt och lättolkad struktur gör
det lättare att förstå textens sammanhang.
♦♦ Mycket orienteringshjälp – erbjud ledtrådar om sajtens struk
tur på varje sida, till exempel innehållsmenyer, länkar till första
sidan, uppgifter om upphovsperson och senaste uppdatering.
♦♦ Se till att läsaren har kvar kontrollen över sin webbläsare – undvik
sådant som pop up-fönster och intron. Och även om din webb
plats bör vara byggd så att de flesta inte ska behöva göra egna
inställningar för att kunna läsa den bör det fortfarande finnas
möjlighet för egna inställningar.
♦♦ En del grupper (till exempel äldre eller funktionsnedsatta) kan
ha problem med att använda internet – grupperna är dock inte
homogena utan behöver olika typer av anpassningar. Här finns
det två lösningar:
1. Ha flera versioner med olika typer av anpassningar
(många myndigheter har till exempel en sida på lättläst
svenska). Nackdelen är att det kan vara svårt att hålla
flera versioner uppdaterade.
2. Ha informationen i en tappning, men skriva välstrukturera
de, kortfattade och välformulerade texter som kan förstås
av de flesta. Nackdelen är att man kanske tappar en del
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läsare, men om man inte vänder sig speciellt till särskilda
grupper är det antagligen den lösning som fungerar bäst.
Ett bra verktyg för att kontrollera tillgängligheten på en webbplats
är Web Accessibility Toolbar som man kan använda för en mängd
olika simuleringar och tester, bland annat webbstandarder som
W3C och WDG.
Jag använde det när jag analyserade Vårdguiden.se (webbkanalen
för Stockholms läns landstings sjukvårdsrådgivning) som en upp
gift på kursen Språkrådgivning och textvård på Linnéuniversitetet.
Den webbplatsen är ett bra exempel på hur man kan möta olika
användargruppers skiftande behov och få en sajt som är lättanvänd,
begriplig för de flesta och trovärdig.
Den största missen jag hittade var att det var svårt för någon som
inte är så bra på svenska att hitta de sidor som hade information
på ett annat språk, men webbplatser är ju under ständig utveckling
och numera finns det en tydlig länk på förstasidan.
Att Vårdguiden lyckats så bra tror jag bland annat beror på att de
medicinska experterna har granskat texterna, men de är skrivna
av Vårdguidens webbredaktörer eller frilansjournalister, vars yrkes
specialitet handlar just om mottagaranpassning. Genom att använ
da respektive yrkesgrupps specialitet i textframställningen har man
fått fram texter som både är läsvänliga och förtroendeingivande.
(Fotnot: Vårdguiden har slagits ihop med 1177 vilket innebär att alla
landsting numera delar sajt.)

Länk till min textanalys och annan info
♦♦ Tillgänglighetsanalys, inklusive textanalys, av Vårdguidens sajt.
♦♦ Tillgängliga webbplatser i praktiken – en bok om att bygga till
gängliga webbplatser av Helena Englund och Maria Sundin (sök
på sajten efter boken).
♦♦ Textvård: Att läsa, skriva och bedöma texter – skrift från Svenska
språknämnden där de tre sista kapitlen behandlar webbtexter.
♦♦ Web Accessibility Toolbar – ett användbart verktyg för att kont
rollera en webbplats tillgänglighet.
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Webbtext är mer än text
Publicerad 11 december 2013

På webben räcker det inte med att jobba med att få texten be
griplig för att mottagaren ska kunna förstå den. Man måste se
texten i sitt sammanhang och tänka på sajtens struktur, över
skådlighet och läsvägar.
Jag har i ett tidigare inlägg skrivit om vad man bör tänka på för att
anpassa en webbplats till många olika typer av läsare. Med anled
ning av de undersökningar som visar att många svenskar är lässvaga
tänkte jag ge några ytterligare råd för att göra webbtexter begripliga.
De tekniska möjligheter som finns på webben gör att texterna ofta
är mer komplexa och utöver den rena texten också består av till
exempel bilder, diagram, tabeller, grafiska arrangemang och video
snuttar. Dessutom ligger de på en webbplats som har en nätverks
struktur (hyperstruktur) till skillnad från till exempel en bok eller ett
dokument som är strukturerad från en början till ett slut.
Detta ställer stora krav på läsaren – och på den som skriver texten
och konstruerar webbplatsen.
Än så länge finns det inte så mycket forskning om webbtexter, men
den som finns visar bland annat att vi både skanningsläser och
djupläser mer än när vi läser tryckt text – vi vill snabbt hitta det vi
söker, men eftersom vi ofta är ute efter specifik information läser vi
gärna på djupet när vi väl hittar det vi söker.
För att underlätta för läsaren är det därför viktigt att sajten har en
genomtänkt och tydlig struktur som utgår från läsarens perspektiv
(och inte organisationens interna struktur). En studie visade att
läsarna ofta inte kommer längre än ett steg från startsidan. Eftersom
de tycker att det är så svårt att orientera sig på sajten navigerar de
genom att hela tiden återgå till startsidan, och de når sällan sidor
på djupare nivåer i hyperstrukturen. Se till att det inte bara finns
tydliga ingångar på startsidan utan också flera fungerande läsvägar
genom sajten.
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Variera korta inledande texter med utförligare och mer detaljerade.
Underlätta skanningsläsning genom att lyfta fram information med
hjälp av till exempel tydliga rubriker, ingresser, mellanrubriker, fakta
rutor, citat och punktlistor. Bilder och illustrationer – med genom
tänkta bildtexter – ökar förståelsen och får läsaren att stanna längre
vid texten.

Några praktiska tips är:
♦♦ Överlasta inte startsidan utan använd den främst för att ge en
översikt av vad som finns på sajten och ge tydliga ingångar.
♦♦ Men ta inte för givet att alla besökare känner till er och er verk
samhet – se till att ha en kort presentation på startsidan.
♦♦ Ha en fast menyrad som följer med på alla sidor för att under
lätta navigeringen.
♦♦ Ikoner kan fungera som landmärken som signalerar till exempel
vilken avdelning av sajten en sida tillhör.
♦♦ Se till att sidan fungerar även i skärmläsare så att synskadade
kan använda den.
♦♦ Och så naturligtvis – använd ett språk som är enkelt och be
gripligt.

Mer läsning om webbtexter
♦♦ Några råd för webbutveckling, Om det multimodala läsandet
samt Myter och sanningar om läsning: Om samspelet mellan
språk och bild i olika medier – två videofilmer och en bok av Jana
Holsanova, docent i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet
♦♦ Skriva för webben – en internetguide från ISS (Stiftelsen för in
ternetinfrastruktur) av Lotta Kempe.
♦♦ Tillgängliga webbplatser i praktiken – en bok om att bygga till
gängliga webbplatser av Helena Englund och Maria Sundin (sök
på sajten efter boken).
♦♦ Textvård: Att läsa, skriva och bedöma texter – skrift från Svenska
språknämnden där de tre sista kapitlen behandlar webbtexter.
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utan att kunna koda. Och det känns även bra att veta att en av de
saker testet uppmuntrar mig att utveckla vidare på jobbar jag redan
på – att anpassa min webbplats till små skärmar på exempelvis
mobiltelefoner.
Nu beror säkert det goda resultatet på att jag använder ett färdigt
tema i WordPress som följer alla webbstandarder, men jag har även
använt mig av tips från bland annat boken Tillgängliga webbplatser.

Testa webbplatsens
tillgänglighet
Publicerad 3 december 2014

Kan alla använda din webbplats eller finns det risk för att an
vändare exkluderas? Testa din sajts tillgänglighet med ett nytt
verktyg från E-delegationen!
Jag skrev tidigare i höstas om att diskrimineringslagen kommer att
få ett tillägg vid årsskiftet som innebär att bristande tillgänglighet
räknas som diskriminering. Ett exempel på där tillgängligheten kan
brista för människor med funktionsnedsättningar är webbplatser.
Sedan tidigare finns det flera automatiska verktyg som man kan
använda för att testa en webbplats tillgänglighet, till exempel Web
Accessibility Toolbar som jag har använt mig av. Dock är det fram
för allt sajtens kod man testar med de automatiska verktygen och
mycket av tillgängligheten kan inte testas automatiskt.
Därför har E-delegationen tagit fram ett självskattningsverktyg
som man kan använda för att testa hur tillgänglig ens webbplats
är. En person som känner webbplatsen väl svarar på ett tjugotal
frågor och utifrån testresultatet får man vidare tips på hur man kan
förbättra tillgängligheten.
Jag har testat verktyget med min egen sajt och är nöjd med att jag
fick 80 procent, med tanke på att jag byggt min webbplats själv
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Igår var jag dessutom på ett seminarium om tillgänglig webb som
hölls av E-delegationen och fick ännu fler insikter om vad man bör
tänka på när man gör en webbplats, något jag tänkte skriva om i
kommande inlägg. Till stor del handlar om rätt små medel som kan
öka tillgängligheten och ge fler möjligheten att använda din sajt.

Ytterligare inlägg
♦♦ Lag om tillgängligt språk – inlägg från 15 oktober 2014.

Länkar för mer information
♦♦ Web Accessibility Toolbar – verktyg för att automatiskt testa din
webbplats tillgänglighet.
♦♦ Testa din webbplats – självskattningsverktyg från E-delegatio
nen över hur tillgänglig din webbplats är.
♦♦ Tillgängliga webbplatser i praktiken – en bok om att bygga till
gängliga webbplatser av Helena Englund och Maria Sundin (sök
på sajten efter boken).
♦♦ Vägledning för webbutveckling – E-delegationens officiella rikt
linjer för webbplatser i offentlig sektor, som kan användas även
av privat sektor.

Stina Johansson från ETU, ett företag som bland annat arbetar
med webbtillgänglighet för människor med funktionsnedsättningar,
gav sju konkreta tips för tillgänglig webb:

Tips för tillgänglighet
på webben
Publicerad 10 december 2014

När E-delegationen bjöd in till konferens om webbtillgänglighet
blev det fullsatt. Många ville lära sig mer om hur man undviker
att exkludera besökare på webben och föreläsarna gav kon
kreta tips.
Inför lagändringen vid årsskiftet då bristande tillgänglighet blir en
form av diskriminering bjöd E-delegationen in till en konferens om
tillgänglighet på webben, tillsammans med Användningsforum och
Post- & telestyrelsen.
På seminariet lärde vi oss att ungefär 10–20 procent (beroende på
hur man räknar) av svenskarna har någon form av funktionsned
sättning.
– Men en förbättrad tillgänglighet är bra för alla, sa Ulrika Gani från
Myndigheten för delaktighet, som var en av föreläsarna.
Hennes kollega Mikael Holmgren visade hur man upplever en
webbplats genom en skärmläsare, ett verktyg som läser upp det
som står på webbplatsen med hjälp av talsyntes så att en synskadad
person kan ta till sig informationen.
Att få en sådan demonstration av någon som själv är blind var väldigt
lärorikt och några viktiga poänger blev verkligen tydliga, som att se
till att sidans innehåll blir uppläst i rätt ordning och att sådant som
är menat att vara dolt också är dolt för hjälpmedel som skärmläsare.
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1. Strukturera informationen med rubriker, markera dem korrekt
tekniskt och i en konsekvent hierarkisk ordning.
2. Kolla att det fungerar att styra sajten med tangentbordet.
3. Se till att det är tydligt vad som är länkar, att länkarna har till
räckligt stor träffyta och att man förstår vart de leder. En liten pil
framför eller bakom länktexten är ett bra sätt att tydliggöra att
det är en länk.
4. Använd färger som ger bra kontraster – och låt inte färg ensamt
bära information. Visa till exempel alltid vad som är länkar med
text, och kontrollera att grafik fungerar i gråskala.
5. Skapa sidan så att den kan ses på olika sätt och fungerar i olika
typer av enheter (så kallad responsiv design) och att man kan
zooma innehållet.
6. Se till att innehållet kommer i rätt ordning och att flödet är natur
ligt, till exempel att instruktioner till formulär inte ligger efter
frågorna. Lägg knappar för sådant som ska utföras sist i flödet.
7. Använd alternativtexter till bilder som förmedlar information – till
bilder som bara används som dekoration är det bäst att hoppa
över alternativtexten. Och om bilden är klickbar är det viktigt att
skriva i alternativtexten vart länken går.
Mycket av detta kan man testa med ett automatiskt verktyg. Stina
Johansson rekommenderade Web Accessibility Toolbar för Internet
Explorer och Web Developer för Firefox.

Länkar för mer information
♦♦ Tillgänglig webb 02, Varför är tillgänglighet viktigt? (kursdag
2014-12-02) – film med Ulrika Ganis och Mikael Holmgrens fö
reläsning.
♦♦ Tillgänglig webb 04, 7 tips för bättre tillgänglighet på din webb
plats (kursdag 2014-12-02) – film med Stina Johanssons före
läsning.
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Sänk kognitiva trösklar
Publicerad 17 december 2014

Internet har både förenklat och komplicerat vår tillvaro. En del
har större svårigheter att använda webben, men alla gynnas av
sänkta kognitiva trösklar.
På E-delegationens konferens Tillgänglig webb som jag skrev om
förra veckan talade även Stefan Johansson. Han forskar om kogni
tiv tillgänglighet på KTH, jobbar som konsult på Funka.nu samt med
Begripsam, ett projekt med syftet att öka kognitiv tillgänglighet.
Internet har ökat tillgängligheten för många, men också satt upp nya
kognitiva trösklar. Kognition handlar om hur vi tänker, förstår, kom
mer ihåg, lär oss, fattar beslut och löser problem. Detta kan vi alla
ha problem med om vi till exempel är trötta eller miljön vi befinner
oss i är stökig.
Men en del har den här typen av problem hela tiden så att deras
vardag påverkas, till exempel personer med adhd, add, autism,
asperger, dyslexi, afasi, demens, språkstörning eller utvecklings
störning. Sänker du de kognitiva trösklarna på din sajt hjälper du
dessa besökare – och de flesta andra eftersom vi som sagt alla kan
ha problem med kognitionen ibland.

6. Sajten ska kunna fungera i mobilen – om man inte har råd att ha
både mobil och dator väljer de flesta mobil som man kan göra
mer med.
7. Sajten ska inte ha popup-rutor.
8. Bilder är bra – om de är relevanta. En bild kan vara relevant av
flera orsaker, till exempel att den är minnesstödjande.
9. Designen ska vara ren och enkel.
10. Språket ska vara tydligt.
De flesta av punkterna tycker nog även webbanvändare utan kog
nitionssvårigheter är att föredra. Vill du veta lite mer om de olika
punkterna så finns Stefan Johanssons föredrag på film, länk nedan.
Dagen efter seminariet tog jag bort min ruta på startsidan där de
fem senaste blogginläggen turades om att glida fram. Nu jobbar jag
på en mobilversion av min sajt. Under 2015 kommer jag att fortsätta
att arbeta för att min verksamhet och min sajt ska vara så tillgänglig
och inkluderande som möjligt.

– Ju längre tid det tar, desto sämre går det – man tappar besökare
som inte orkar hålla kvar fokus. Förenkla! Ingen kommer att kritisera
er för att det blev för lätt! sa Stefan Johansson bland annat.
Inom Begripsam-projektet arbetar personer med olika typer av
kognitionssvårigheter och man har tillsammans tagit fram en tio-itopplista över hur man önskar att sajter ska vara:
1.
2.
3.
4.
5.

Det ska stå still på sajten – inget som blinkar, rör sig eller låter!
Sajten ska ha en bra sökfunktion, helst med stavningshjälp.
Sajtens upplägg ska vara logiskt och bygga på igenkänning.
Text ska kunna läsas upp.
Det ska vara lätt att hitta kontaktuppgifter.
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Ytterligare inlägg om webbtillgänglighet
♦♦ Tips för tillgänglighet på webben – inlägg från 10 december 2014.

Länkar för mer information
♦♦ Tillgänglig webb 05, ADHD, afasi, autismspektrum… – Hur sänka
de kognitiva trösklarna? (kursdag 2014-12-02) – film med Ste
fan Johanssons föreläsning.
♦♦ Begripsam – ett projekt om kognitiv tillgänglighet.
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korrekturläsning

Stavfel sänker förtroendet
Publicerad 9 september 2015

Dålig korrekturläsning sänker din text. Stavfel bromsar läsning
en och sänker läsarens förtroende för hela texten. Så slarva
inte med med korrekturläsningen!
Det pratas ofta om att ingen bryr sig om korrekturläsning längre
eftersom dagstidningarna har lagt ner sina korrekturavdelningar.
Det är dock inte sant – alla tidningar jag har jobbat regelbundet för
(inte dagstidningar) har läst korrektur, och korrektur är också den
tjänst jag får mest förfrågningar om.
Och korrektur är verkligen något man inte bör slarva med när man
skapar en text. En undersökning från 2007 visar nämligen att det tar
i snitt 10 procent längre tid att läsa en text med stavfel. Lars Melin,
docent i svenska vid Stockholms universitet, säger till SVT att den
ökade tiden indikerar en högre mental möda – stavfelen gör det helt
enkelt jobbigare att läsa.
Men läsaren tappar inte bara flytet. Hen blir högst sannolikt även
irriterad och tappar förtroendet för texten. Och det räcker med så
lite som två stavfel för att läsarens förtroende ska minska. I studien
tyckte de som läste texten med stavfel att dispositionen var dålig,
tonen opersonlig och formuleringar var krångliga. Synpunkter som
de som läste texten utan stavfel inte framförde.
Men stavfel borde väl inte vara något problem numera när det finns
stavningskontroll i varje ordbehandlingsprogram och mobiltelefon?
Nja, riktigt så enkelt är det tyvärr inte. Korrekturläsning är ju näm
ligen mer än bara stavfel. Datorn förstår till exempel inte fel i inne
hållet. Ett annat exempel på vad datorn ofta missar är alla språk
polisers älsklingsfel: särskrivningar.
Alla roliga exempel på hur mobilens autokorrigering kan ställa till
det när man skriver i sms visar ju också på behovet av en människa
som rättar texten.
Men är det sant att man inte kan korrekturläsa sin text själv? Jo,
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det är klart att du kan. Det är alltid bättre att du korrekturläser
själv än att ingen korrekturläser. Låt gärna texten vila, åtminstone till
nästa dag, så ökar chansen att du ser felen.
Men bäst korrekturläsning får du antagligen om du låter någon
annan utföra den. Och ju högre utbildad och mer van att läsa
korrektur, desto bättre. Det visar en undersökning som Gunilla
Byrman, professor i svenska vid Linnéuniversitet, genomförde för
20 år sedan. Allra bäst i hennes undersökning var några rättningsoch korrekturläsningsvana docenter i nordiska språk.
Dock fick de inte mer än 90 procent rätt. Så förvänta dig inte att ens
ett proffs hittar precis alla fel. Lägg istället ner ännu lite mer tid på
korrekturet och läs till exempel korrektur både före och efter texten
layoutas.

Annat jag har skrivit om korrektur
♦♦ Att läsa korrektur – inlägg från 22 september 2011.
♦♦ Vad menas med textkorrektur och vad menas med sidkorrektur?
♦♦ Avstavningar som är rätt men blir fel – inlägg från 15 februari
2012.
♦♦ Fixar datorn grammatiken? – inlägg från 25 september 2013.

Länkar för mer information
♦♦ Stavfel bromsar läsningen – Vetenskapsradion berättar om
undersökningen av stavfels påverkan på läsningen, en under
sökning som leddes av Lars Melin, docent i svenska vid Stock
holms universitet.
♦♦ Läsarna lider när ingen korrar – Språktidningen skriver om
samma undersökning och andra aspekter på korrekturläsning.
♦♦ Korrekturläsning – en ögonöppnare – artikel i Humanetten
1998/2 av Gunilla Byrman, professor i svenska vid Linné
universitetet.
♦♦ 28 newspaper and magazine layout disasters – sajten Buzzfeed
visar bilder på layoutmissar.
♦♦ DamnYouAutoCorrect – 50 roliga autokorrigeringar i mobilen.
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Fixar datorn grammatiken?

komedi Tartuffe översatt till engelska genom översättningstjänsten 
Babelfish.

Publicerad 25 september 2013

– Vi har nått en teknisk nivå där vi kan tala med varandra över
gränserna – på ett språk som är helt obegripligt, sa Rickard Domeij.

Behöver man lära sig grammatik nu när det finns automatisk
språkkontroll i datorn? Ja, absolut. För ska man kunna få ut
något av datorns språkkontroll behöver man ha kunskaper,

både i grammatik och i språkkontroller.
På Grammatikdagen 25 mars i Stockholm var en av talarna Rickard
Domeij, fil. dr. från Språkrådet, som pratade om automatiska språk
tjänster. En typ av språktjänst som blivit vanlig är automatisk över
sättning av webbsidor, och som bekant blir det inte alltid så lyckat
eftersom datorer inte fixar grammatiken i översättningar.
Jag har tidigare tipsat om roliga exempel på hur tokigt det kan bli
när maskiner översätter mellan språk, se länktipsen nedan. Rickard
Domeij tog upp irländska Mangiare Theatre Companys Babelfish
Tartuffe som ett exempel, en uppsättning av 
Molières klassiska

Han tror inte att datorn någonsin kommer att klara av att översätta
skönlitteratur, men datoröversättningarna har ändå en funktion – de
ger oss en möjlighet att dygnet runt skaffa oss ett hum om vad en
text på ett främmande språk handlar om.
Att få till en fungerande stavnings- och grammatikkontroll i till
exempel ett ordbehandlingsprogram är svårare än man tror. Det är
mycket som kan gå fel på vägen när datorn ska känna igen ordet,
bestämma ordklass, analysera om det är rätt, hitta ändringsförslag
och presentera det på ett begripligt sätt.
På en ytlig och fragmentarisk granskning på satsnivå klarar
datorn av många stavfel, en del böjningsfel, enstaka ordföljdsfel –
men inga innehållsrelaterade fel. Dessutom ger den falska alarm,
felaktiga ändringsförslag och otillräckliga instruktioner som man
behöver vara närmast lingvist för att förstå.
Ska man skippa språkkontrollen och stänga av den då? Nej, R
 ickard
Domeij menar att vi nu står inför en ny teknik – liksom alfabetet och
skrivkonsten en gång var – som för med sig saker vi ännu inte kan
överblicka. Men det är viktigt att lära sig hur programmen fungerar.
Själv använder jag språkkontrollen i till exempel Word som ett
första korrektur, de färgade vågiga strecken får mig att upptäcka
många felskrivningar redan när jag skriver dem.
Men ibland får vågorna stå kvar. För jag har kunskaperna att avgöra
när Word har fel.

Fler inlägg om datorers språkkänsla
♦ Lek viskleken med översättningar – inlägg från 29 september
2012.
♦♦ Lita aldrig på en maskin – inlägg från 7 november 2011.
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Att läsa korrektur
Publicerad 22 september 2011

Hur van man än är som korrekturläsare
finns det ingen som hittar precis alla fel.
Dock finns det en del knep som minimerar
antalet korrfel i en text.
Om du vill få din text så korrekt och lättläst
som möjligt kan du ha nytta av den här listan
på tips för hur man hittar korrekturfel.
♦♦ Aktivera stavningsprogrammet och autokorrigeringen i ditt ord
behandlingsprogram. Du kan aldrig förlita dig på automatisk
granskning, men det hjälper dig att direkt korrigera stavfel och
rena felskrivningar.
♦♦ Låt texten vila minst en dag innan du korrekturläser den. Alter
nativt, låt någon annan läsa den.
♦♦ Om du är ovan att läsa korrektur kan det vara bra att skriva ut
det på papper. Själv läser jag dock helst på skärm för att kunna
använda till exempel sök och ersätt, och för att spara tid och
papper.
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♦♦ Ha som grundregel att om du fastnar i läsningen är det något
som behöver korrigeras. Att det formellt är korrekt betyder inte
alltid att det är bra. Och är det inte korrekt finns det ännu större
anledning att ändra på det.
♦♦ Titta särskilt efter att allt som ska vara med faktiskt finns med,
som byline, bildtexter, mellanrubriker etc.
♦♦ Kontrollera att alla namn är konsekvent stavade.
♦♦ Kontrollera att skiljetecken används rätt – vanliga fel är fel
användning av semikolon, bindestreck istället för kort tankstreck
och kommateringsfel.
♦♦ Kontrollera att eventuella förkortningar är rätt skrivna.
♦♦ Kontrollera att allt är rätt formaterat (om du korrläser formaterad
text).
♦♦ Gå till de normkällor som finns (till exempel SAOL, Svenska skriv
regler, Typografisk handbok) när du är osäker på vad som är fel.
♦♦ Se till att texten följer de interna skrivregler som eventuellt finns.
♦♦ Om du känner dig som ett frågetecken inför det jag skriver om
normkällor och typografi kan det vara dags att kontakta en pro
fessionell korrekturläsare.
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Det viktiga sidkorrekturet
Publicerad 14 augusti 2013

Sidkorrektur är en viktig del i processen att göra en trycksak.
Först när texten är i sitt sammanhang kan man göra den slut
giltiga kollen av att allt stämmer och fungerar tillsammans.
Tidigare på bloggen har jag tipsat om hur man kan gå tillväga för
att läsa korrektur. De tipsen är framför allt en checklista för när man
läser textkorrektur, men de flesta tipsen fungerar även i sidkorrektur
omgången.
Men räcker det inte med att läsa korrektur en gång, kanske du tän
ker nu? Nej, det gör det inte, säger jag. Förutom att flera korrektur
omgångar ökar chanserna för att man hittar korrekturfelen finns det
saker man inte kan se innan texten finns i sitt sammanhang.

Kolla länken nedan från sajten Buzzfeed så förstår du vad jag
menar. De flesta exemplen visar på hur tokigt det kan bli när två
artiklar eller en artikel och annons hamnar bredvid varandra – och
det var inget man kunde förutse genom att läsa textfilerna innan de
las in i layoutprogrammet.
När man läser sidkorrektur är det huvudsakliga fokuset på hur det
ser ut. Visst bör du kolla stavfel, meningsbyggnadsfel, skiljetecken
etc. även nu, för ofta har det slunkit med något som inte upptäcktes
i textkorrekturet, men det du inte har kunnat kolla tidigare är till
exempel
♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦

att avstavningarna är lättlästa
att typsnitten stämmer
att rubriken är lagom lång och samspelar med bilden
att mellanrubrikerna ligger på lämpliga ställen
att det finns bildtexter till alla bilder
att det inte har blivit några ensamrader
att all text kommit med
att text- och bildbyline är med
att text och bilder inte krockar på något sätt (se Buzzfeed-
länken).

Funderar du över vad den typografiska termen ensamrad innebär
eller vad som är lämpliga ställen för mellanrubriker kan det vara
läge att ta professionell hjälp för korrekturläsningen.

Annat jag har skrivit om korrektur
♦ Att läsa korrektur – inlägg från 22 september 2011.
♦♦ Vad menas med textkorrektur och vad menas med sidkorrektur?
♦♦ Avstavningar som är rätt men blir fel – inlägg från 15 februari
2012.

Länk till layoutmissar
♦♦ 28 newspaper and magazine layout disasters – sajten Buzzfeed
visar bilder på layoutmissar.
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Vanliga korrekturfel
Publicerad 3 maj 2017

Du kanske irriterar dig på särskrivningar, men som korrektur
läsare stöter jag sällan på det. Istället är det skiljetecknen som
orsakar mest korrekturfel.
Du tror kanske att särskrivningar, symbolen för språklig okunskap,
är det vanligaste korrekturfelet? Nej, sanningen är att jag som har
korrekturläst texter i över tjugo år nästan aldrig stöter på det. Och
då korrekturläser jag alla möjliga sorters texter skrivna av skribent
er med olika skrivvana och utbildningsnivå.
De vanligaste felen rör istället interpunktion, skiljetecken.
Det allra vanligaste interpunktionsfelet är att skribenten har
använt bindestreck istället för tankstreck. Och så kommateringsfel,
antagligen för att kommateringsreglerna är ganska luddiga. Rent
generellt blir det för mycket kommatecken.
Ett mindre vanligt skiljetecken är semikolon, men det är å andra
sidan nästan alltid felanvänt. Där är mitt enkla råd: undvik det helt.
Och det gäller även om du kan använda det rätt – för vad är mening
en med ett skiljetecken som läsaren inte förstår?

ditt ordbehandlingsprogram, men lita aldrig på den. SAOL, Svenska
Akademiens ordlista, är svenskans stavningsnorm. Tänk också på
att vara konsekvent i stavningen av ord som kan stavas på flera sätt,
som kvalité eller kvalitet. Välj ett av sätten.
Det sista jag brukar rätta tämligen ofta är satsradningar, det vill
säga två huvudsatser staplade på varandra utan bindeord. Satsrad
ningar är i sig inte fel och det kan vara ett effektivt stilmedel – men
inte när det används i var och varannan mening.

Ytterligare inlägg om sådant som ofta blir fel
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦

Språkliga hjälpmedel
Stavfel sänker förtroendet
De vanligaste språkfelen
Skriva isär eller ihop
Tankstreck – längre än ett bindestreck
Mellantinget semikolon
Hur skriver man förkortningar?
Att böja förkortningar

Bra källor för att kolla vad som är korrekt

För att undvika stavfel är det bra att ha igång stavningskollen i

♦♦ Svenska skrivregler – Språkrådets rekommendationer för hur
man skriver och utformar texter.
♦♦ Skiljeteckensboken – av Siv Strömquist, docent i nordiska språk
vid Uppsala universitet och författare.
♦♦ Typografisk handbok – av Christer Hellmark, klassiskt standard
verk om typografi.
♦♦ Nationalencyklopedin – bra för att snabbt kolla upp stavningar
och fakta.
♦♦ TT-språket – TT-språket är den norm som de flesta tidningar
följer, väldigt bra förteckning över nationalitetsbeteckningar.
♦♦ Svenska datatermgruppen – rekommendationer om hur data
termer bör skrivas på svenska.
♦♦ Konsten att kommatera – filmad föreläsning där Siv Strömquist
talar om hur man kommaterar.
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Utöver skiljetecken är förkortningar en vanlig felkälla. Det bästa är
att undvika även dem – läsaren tjänar mer på att du skriver ut hela
orden det än vad du sparar på det. Men om utrymmet är begränsat
(till exempel i en faktaruta) och du vill använda förkortningar, använd
bara de riktigt etablerade och skriv dem konsekvent.
Andra ganska vanligt förekommande rättningar jag gör är av ver
saler eller gemener i namn, som att ändra till utrikesdepartementet
(inte Utrikesdepartementet), andra världskriget (inte Andra världs
kriget) eller Iphone (inte iPhone). Det sista är ett exempel på så
kallad logotypskrivning – det kan möjligen passa i själva logotypen,
men i vanlig text följer man vanliga skrivregler.

♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦

Avstavningar som är
rätt men blir fel
Publicerad 15 februari 2012

Allt som är rätt är inte automatiskt bra. Även det som följer
regler kan störa läsningen.
En av de vanligaste korrigeringarna jag gör när jag läser sid
korrektur är att snygga till avstavningarna. Indesign, det program
de flesta använder idag för layout, är rätt bra på att avstava. Men
inte tillräckligt bra.
I svenska använder man två principer för avstavning:
♦♦ Ordledsprincipen som innebär att man avstavar mellan ordleden.
♦♦ Enkonsonantsprincipen som innebär att man för en konsonant
till det senare ledet i avstavningen.
Vilken princip man bör använda är en bedömningsfråga för vad som
stör läsningen minst. Och den bedömningen klarar Indesign inte av.
Ett exempel är avstavningen hund-ratals. Man läser hund och
associerar antagligen till hundar medan ögat hoppar från höger till
vänster och ner en rad – där man möts av det svårbegripliga ratals.
Om man istället följer ordledsprincipen får man en mycket mer lätt
läst avstavning, hundra-tals.
Några andra avstavningar där Indesign och jag har haft olika åsikter
om var bindestrecket bör ligga är
♦♦ medar-betare
♦♦ in-nerstad
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in-ternationella
spontanan-sökan
konjunkturut-vecklingen
tekni-ker
myndighe-terna.

Rent tekniskt följer alla dessa avstavningar någon av de två princip
erna, men de blir ändå mer svårlästa än
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦

med-arbetare
inner-stad
inter-nationella
spontan-ansökan
konjunktur-utvecklingen
teknik-er
myndig-heterna.

Förutom att Indesign ibland använder enkonsonantsprincipen där
ordledsprincipen är att föredra, förstår programmet inte alltid mellan
vilka ordled det är bäst att avstava. I konjunkturut-vecklingen har
programmet till exempel avstavat mellan två ordled – men i ett
sammansatt ord är det att föredra att avstava mellan orden.
Det är ofta enkelt att fixa till en avstavning i brödtext genom att
lägga in ett mjukt bindestreck där man vill ha avstavningen. Värre är
det om man har en tvåradig rubrik med en avstavning. Avstavningar
i rubriker är fult rent typografiskt, så där finns det oftast bara en
lösning: skriv om rubriken!

Länkar för mer information
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦

Vad är sidkorrektur?
Vad är brödtext? – förklaring Wikipedia.
För att hitta ordleden, titta i SAOL som markerar dem.
Hur ska man avstava, före konsonant eller mellan ordled? – fråga
i Språkrådets Frågelådan där avstavningsprinciperna förklaras.
♦♦ Språkrådets avstavningslexikon på nätet.
63

Korrekturtecken
Sida från www.sahlstrom.info

Korrekturtecken är ett praktiskt och tydligt sätt för korrektur
läsaren att visa vad som behöver rättas i en text, om man läser
korrektur på papper.
Principen för korrekturtecken är att man sätter ett lokaliseringstecken i texten där det behövs en rättning. Lokaliseringstecknet
upprepas sedan i marginalen tillsammans med rättningen. Det blir
då tydligt vilken ändring som ska göras, och det är lätt att stryka
ändringarna i marginalen allt eftersom man lägger in dem.
Korrekturtecknen är inte fullständigt standardiserade så de kan
variera lite, men här är de tecken jag har lärt mig (från numera
konkursade tryckeriet STC, Svenska Tryckericentralen). SIS,
Swedish Standards Institute, har i stort sett samma tecken med
någon variation av öka och minska mellanrum.

Fler exempel på korrekturtecken
♦ Publikationsbyrån
♦♦ Myndigheternas skrivregler – sid 135.
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Words granskningsverktyg

Acrobats kommentarsverktyg

Sida på www.sahlstrom.info

Sida på www.sahlstrom.info

Granskningsverktyget i ordbehandlingsprogrammet Word är ett
bra hjälpmedel om du vill sköta korrekturläsningen helt digitalt.

Med hjälp av kommentarsverktyget i Adobe Acrobat kan du mar
kera ändringar direkt i en pdf när du läser korrektur.

Att läsa textkorrektur på skärm kräver en viss vana men det har
flera fördelar, som att man enkelt kan söka efter till exempel dubbla
mellanslag eller åtgärda ett återkommande fel, som ett stavfel eller
en felaktig förkortning.

När man korrekturläser formgiven text som ska tryckas är det vanligas
te idag att korrekturläsaren får en pdf där hen markerar ändringarna
med Adobe Acrobats kommentarsverktyg. I det layoutprogram de
flesta använder, Indesign, finns det ingen funktion för att spåra änd
ringar så man kan inte se vad korrekturläsaren har gjort.

Dessutom slipper man dubbeljobb eftersom den som läser korrek
turet också för in ändringarna direkt.
Jag har gjort en kort instruktionsfilm om hur du använder verktygen för
granskning och kommentarer. Den är gjord i Office 365/Word 2016.

Här är en liten film där jag visar hur jag lägger in korrekturändringar
i pdf:er och hur du hanterar korrekturet när du för in ändringarna i
originaldokumentet. I filmen använder jag Acrobat Pro, betalversio
nen, men det fungerar likadant i gratisversionen Acrobat Reader.

Mer information om Word

Mer information om Acrobat

♦ Word är en del av Office-paketet som du kan ladda ned på
Microsofts sajt. Officepaketet finns i olika varianter, men Word
ingår i alla.
66

♦ Du kan ladda ner Acrobat, gratis- eller betalversionen, från
Adobes sajt. Om du prenumererar på Adobes tjänst Creative
Cloud ingår Acrobat Pro i den.
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Formatmallar förenklar
skrivandet
Publicerad 30 september 2015

Vill du vara säker på att få ett snyggt, enhetligt textdokument
utan att du behöver lägga ner så mycket tid på det? Då ska du
använda formatmallarna i ditt ordbehandlingsprogram.
Många som skriver i jobbet vet inte hur deras verktyg, ordbehand
lingsprogrammet, fungerar utan använder det i stort sett som en
skrivmaskin. Ett exempel på det som jag kontinuerligt stöter på i
texter jag korrekturläser är att skribenten inte har använt format
mallar.
Använder man formatmallar konsekvent blir texten enhetligt for
materad samtidigt som man skriver, och vill man till exempel byta
typsnitt i mellanrubrikerna behöver man inte gå igenom rubrik för
rubrik utan det räcker med att göra en ändring i formatmallen för
mellanrubrikerna.
De som inte har lärt sig sitt skrivverktyg sitter istället och gör for
materingarna direkt i varje enskilt stycke. Det kanske verkar enklare
än att lära sig ställa in formatmallar, men kan bli väldigt tidsödande i
längden. Och dyrt. Det tog mig till exempel ungefär två timmar extra
att få ett bokdokument enhetligt där olika personer skrivit kapitlen i
olika mallar eller helt utan mallar.
I Microsofts Word, det vanligaste ordbehandlingsprogrammet, hittar
du formatmallarna under fliken Start, i fältet Format som visar format
galleriet. Här ser du antagligen några vanliga formatmallar som Nor
mal, Brödtext, Rubrik 1, Rubrik 2 och Rubrik 3.
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För att välja en mall ställer du
markören i stycket (eller mar
kerar flera stycken) och klick
ar på mallen i format
galleriet.
Hittar du inte mallen i format
galleriet klickar du på den
lilla pilen i högra nedre hörnet
i Format-fältet så får du upp
alla formatmallarna (den röda
pilen i bilden på före
gående
sida pekar på den lilla p
 ilen).
Vill du ändra i en mall höger
klickar du på mallen och väl
jer Ändra. I dialogrutan du får
upp väljer du om du vill göra
ändringar i bara det doku
ment du arbetar med eller i
dokumentmallen. Sedan klickar
du på Format och väljer vad du
vill ändra på.
När du skriver klickar du på
den mall du vill att stycket ska
ha – i praktiken blir det inte så
ofta eftersom man lägger in
i mallen att nästa stycke efter
radbyte ska vara det som man
oftast vill ha, till exempel Bröd
text efter Rubrik-stycke.
Det här var en väldigt kort introduktion av hur man använder format
mallarna i Word, men det bör räcka för att du ska komma igång och
börja använda dem. Får du det inte att fungera ska du nog börja
fundera över om det inte vore värt att gå en Word-kurs.
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gram – hur mycket av sidan ska vara fylld för att du ska räkna det
som en halv eller en hel sida?
En del räknar text i antal ord. Det är betydligt säkrare än att räkna
sidor eftersom man då undviker alla de här tänkbara felkällorna
jag nämnde nyss. Men ska man beräkna textmängd för att man
vill ha rätt mängd text till en särskild yta kan det fortfarande bli fel
beroende på hur långa ord man skriver.
Det säkraste sättet att beräkna textmängd är att räkna antal tecken.
Det är praxis i tidningsvärlden och man brukar ange antal tecken
inklusive blanksteg.

Räkna text i tecken

Hur gör man då för att se hur många tecken texten består av? Ja,
i Word går man in under fliken Granska och klickar sen på Räkna
ord. Då får man fram en ruta som anger antal sidor, antal ord, antal
tecken exklusive blanksteg, antal tecken inklusive blanksteg, antal
stycken och antal rader.

Publicerad 5 juni 2013

Att räkna antal tecken är det säkraste sättet att beräkna text
mängd, istället för att till exempel ange antal sidor som är ett
väldigt osäkert mått.
Det finns många tillfällen när det är bra att kunna beräkna text
mängden på något man skrivit – eller ska skriva. Om det du ska
skriva ska publiceras i en trycksak är utrymmet begränsat, och
ska du skriva en uppsats behöver den vara av en viss längd för att
kunna jämföras med kurskamraternas uppsats.
Att ha koll på textmängden kan också vara viktigt när du beräknar
tidsåtgång på ett jobb, till exempel om man som jag säljer korrektur
läsningstjänster.
Vilket är då det bästa sättet för att mäta textmängd? Ja, inte är det
att uppge antal sidor i alla fall. I så fall måste du även ange rad
avstånd, marginaler, grad och typsnitt eftersom allt detta påverkar
längden på texten. Och det blir fortfarande bara ungefärligt, om du
till exempel har en längre text i flera kapitel och med inlagda dia
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De vanligaste språkfelen
Publicerad 27 maj 2015

Ju mer vi skriver, desto mer funderar vi på hur vi ska skriva. I
alla fall verkar språkfrågorna ha ökat i takt med att vi skriver
allt mer. Men det är mest detaljer vi funderar över.
I dagens samhälle skriver allt fler allt mer. Inte bara i sociala medier
för att hålla kontakten med släkt och vänner utan till mycket stor del
i arbetet där vi skriver väldigt mycket mer än tidigare.
Kanske är det anledningen till att så många ställer frågor om språk
nuförtiden. Eller så är det en följd av hur lätt det är att ställa frågor
om språk idag.
Olle Josephson, professor i nordiska språk och tidigare chef på
Språkrådet, presenterade i veckan i Svenska Dagbladet en inte
helt vetenskaplig lista över de tio vanligaste språkfrågorna som
Språkrådet får.
Listan toppas av frågan om det är okej att använda hen. Det är ju
en fråga som bara legat i topp de senaste tre åren liksom frågan

om man kan använda en istället för man, men övriga frågor är gamla
godingar. Var eller vart, de eller dem, stor eller liten bokstav, a- eller
e-form på adjektiv, semikolon eller inte semikolon – jag har skrivit
om flera av dem på bloggen.
Metro vill uppenbarligen inte vara sämre än Svenskan utan publi
cerade idag en lista med sex vanliga och irriterande språkmissar
utöver språkpolisernas älskling särskrivning. Den här gången är det
Ola Karlsson på Språkrådet som står för sammanställningen.
Och vi känner igen dem: de eller dem, a eller e, semikolon … och så
överanvändning av tre punkter!
Men det utmärkande är att alla språkfel och frågor på topplistorna
handlar om ytspråkliga detaljer. Tyvärr. För det hade varit bra om
fler började fundera på lite mer övergripande faktorer i sina texter
än om de ska skriva de eller dem. Som hur man skriver en text som
både blir läst och förstådd.
Hanna Lundquist gjorde i december en helt annan lista i Gefle Dag
blad: tio fel som är värre än särskrivning. En föredömlig lista över
sådant som många borde fundera mycket mer över när de skriver
istället för att fastna i om det ska vara en bokstav mer eller mindre.
Missförstå mig inte, jag tycker verkligen att det är viktigt att följa de
normer vi har för stavning och andra ytspråkliga detaljer. Men fort
farande har de missarna sällan någon större inverkan på begriplig
heten, det handlar mest om att läsningen störs.
För jag tycker att det är ännu viktigare att texterna vi skriver fyller
sitt syfte: att de blir lästa och förstådda av de tänkta mottagarna.

Länkar om vanliga språkfel
♦♦ Rätt i tio språkfrågor där många gör fel – Olle Josephson listar
de tio vanligaste språkfrågorna i Svenska Dagbladet.
♦♦ Sex språkmissar som kan vara lika irriterande som särskriv
ningar – Ola Karlsson på Språkrådet listar sex vanliga språkfel.
♦♦ 10 fel värre än särskrivning – Hanna Lundquist skriver om tio
typer av fel språkpoliser gärna kunde fundera lite mer över.
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Satsradning – stilistik eller
språkslarv?
Publicerad 31 maj 2017

Ett tecken på språkslarv och okunskap eller ett exempel på sti
listisk skicklighet? Ja, satsradningen illustrerar svårigheterna
med att ställa upp fasta skrivregler.
Skoleleven får röd bock för att ha skrivit två huvudsatser utan bin
deord i samma mening, romanförfattaren hyllas för sin stilsäkra
asyndes. Men de har båda skrivit en så kallad satsradning (liksom
jag just gjorde).
Satsradning är ett typiskt exempel på sådant man brukar få lära
sig i skolan att man inte får skriva fast det inte är felaktigt. Andra
exempel är att aldrig börja en mening med och eller att skriva
ofullständiga meningar – liksom satsradning är det inte felaktigt
men kan vara olämpligt. Särskilt om det överanvänds.
Men alla dessa meningstyper används av skribenter som anses
skickliga och stilsäkra utan att någon har åsikter om det. Sats
radningen anses till exempel ha förts in i den svenska litteratu
ren genom författare som August Strindberg, Selma Lagerlöf och
Hjalmar Gullberg.
Att svensklärare gärna sätter upp exakta regler om att man måste
följa grundreglerna för meningsbyggnad beror antagligen på att det
är först när du har grundreglerna helt klart för dig som du klarar av
att bryta mot dem. Skriver du satsradningar för att du inte förstår
hur en grafisk mening bör vara uppbyggd blir det sällan bra.
Dessutom passar satsradningar bättre i vissa sammanhang än
andra, vilket kräver genrekunskap av skribenten. En undersökning
som Olle Josephson, professor i nordiska språk, gjorde för några
år sedan visar att satsradningar används mer i personliga texter. De
passar alltså bättre i skönlitteratur eller en krönika än i en saklig
rapport eller en nyhetsartikel.
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Förutom att satsradningen ska
passa in i genren bör dess andra
huvudsats på något vis förklara,
precisera eller modifiera den första.
Till exempel kan det passa att sats
rada i en mening som denna: Han
sprang fort i skogen, han var rädd
för mörkret. Mindre bra blir det i en
mening som: På fredagar dukas delikatesser upp i butiken, nu på
sommaren flyttar också många ut på uteserveringen.
Flera satsradningar på varandra blir oftast inte bra: Många låter den
kunniga personalen ta hand om planeringen av vad som ska finnas
på bordet, sillen är viktig, den är en del av vår matkultur, det är inget
snack om det.
Undvik också satsradning när innehållet i satserna eller deras form
skiljer sig mycket. Och framför allt, undvik att skriva satsradningar
ofta. Jag stöter ofta på överanvändning av satsradningar när jag
korrekturläser och använder du ett stilistiskt grepp för ofta tappar
det sin effekt.
Dessutom blir texten lätt stolpig och osammanhängande eftersom
satsradning innebär att man utelämnar bindeordet. Och bindeord är
viktiga just för att skapa sammanhang och flyt i texten.

Mer läsning om satsradningar
♦♦ Språkriktighetsboken – på sidorna 331–334 diskuteras satsrad
ningar och när det är lämpligt respektive olämpligt att använda
dem.
♦♦ Är det korrekt att skriva två huvudsatser på varandra inom sam
ma mening? – fråga i Språkrådets Frågelådan med efterföljande
rekommendation.
♦♦ Satsradning – artikel från Språktidningen av Olle Josephson,
professor i nordiska språk vid Stockholms universitet.
♦♦ Binär språkvård – artikel av Lars Melin, docent i svenska vid
Stockholms universitet, om styckemarkering, satsradningar och
särskrivningar.
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Kommatering – att hantera
kommatecken
Publicerad 30 november 2016

Kommatecknet är litet, vanligt – och komplicerat. Trots att grund
regeln idag är att sätta ut kommatecken där vi naturligt gör paus
blir det ofta fel, fel som hackar upp läsningen och stör läsflytet.
Kommatecknet är ett skiljetecken som tyvärr inte får så mycket upp
märksamhet. För det används ofta fel, och istället för att underlätta
läsningen blir då kommatecknet störande.
Kommat ska hjälpa oss att förstå hur vi ska läsa
texten. Det markerar en avgränsning inne i me
ningen och signalerar paus, och det ska stå mel
lan delar i meningen som är relativt fristående.
Men var sparsam med det! Det vanligaste kom
materingsfelet är faktiskt överanvändning, vilket
styckar upp texten och stör läsflytet.
I viss mån är kommateringen en bedömningsfråga, men det finns
några regler för när kommatecken ska användas som du alltid ska
följa:

ha mössa, sa Lisa. Eller: Tyvärr, mössa passar inte på mitt huvud.
♦♦ På båda sidor om parentetiska (icke nödvändiga) inskott: Innan
barnen kom fram till skolan var, som man kunde ha väntat sig,
pojkarnas öron röda.
♦♦ Mellan huvudsatser som inte har något samordnande ord, så
kallad satsradning: Öronen var röda, pojkarna var ändå nöjda.
Det finns också några regler för när kommatecken inte ska användas:
♦♦ Före nödvändiga bisatser, det vill säga bisatser som krävs för
att meningen ska bli fullständig: Pelle sa att hans öron inte alls
var kalla.
♦♦ När två samordnade satser har en gemensam satsdel: Lisa gick
till skolan på morgonen och gick hem på eftermiddagen.
♦♦ När två bisatser samordnas: Kalle tyckte att hans mössa var ful
och att Lisas var snygg.
Om en mening innehåller både huvudsats och bisats bör man till
lämpa tydlighetskravet. Är meningen lång kan man sätta ut ett
kommatecken mellan satserna, särskilt om bisatsen inleder: När
flickorna och pojkarna äntligen kom fram till skolan efter att ha gått
så länge i kylan, var de så kalla att de knappt fick av sig ytterkläderna.
Tycker du att det är krångligt? Prova att läsa din text högt och se
var du gör naturliga pauser. Där passar det ofta med komma.

♦♦ Mellan led i uppräkningar: Lisa, Anna, Kalle och Pelle gick till
skolan en vinterdag. Även mellan adjektiv om kommat kan er
sättas med och: De gick på en bred, välplogad trottoar.
♦♦ Mellan samordnade fullständiga huvudsatser, och då sätts
kommat ut före den samordnande konjunktionen och, men,

eller med flera: Lisa och Anna hade mössor på sig, men Kalle
och Pelle gick barhuvade. Kommatecknet kan dock utelämnas i
kortare meningar om det inte behövs av tydlighetsskäl.
♦♦ Vid samordningar med dels … dels, ju … desto, än … än, ömsom
… ömsom: Pojkarna tyckte dels att det var för varmt för mössa,
dels att mössan plattade till frisyren.
♦♦ Som avgränsning vid vissa korta, fristående fraser: Hu, det är
kallt om öronen! Eller: – Jag tycker att det är dumt av er att inte

♦♦ Vad är en huvudsats och vad är en bisats? – Wikipedia har svaret.
♦♦ Kommatecknet är det skiljetecken som får mest utrymme i
både Svenska skrivregler från Språkrådet och Skiljeteckens
boken av Siv Strömquist, och båda dessa böcker är bra fördjup
ningar till det här blogginlägget.
♦♦ Konsten att kommatera – en föreläsning av Siv Strömquist på
Språkforum 2016 som ligger på UR Play och är en riktigt bra
genomgång av kommatering!
♦♦ Ingen högtidsdag för kommatecknet – Olle Josephson, professor
i nordiska språk vid Stockholms universitet, avhandlar komma
tering i Svenska Dagbladets Språkspalt.
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Läs mer om kommatering

Tankstreck – längre
än ett bindestreck
Publicerad 14 november 2012

Ett av de vanligaste misstagen vid skiljetecken är att använda
bindestreck istället för tankstreck. Och det beror sannolikt del
vis på tangentbordens utformning.
Ett tankstreck är något längre än ett bindestreck, men trots att det
är ett tämligen välanvänt skiljetecken i svenska finns det inte på
någon egen knapp på datortangentborden utan man måste infoga
det som specialtecken.
Typografiskt benämner man de två olika horisontella strecken
för divis eller bindestreck respektive minus, tankstreck, pratminus,
talstreck eller replikstreck, lite beroende på vad minuset används till.
Tankstrecket kallas på engelska för en-dash, en benämning du kan
ske ser i ditt ordbehandlingsprogram. I engelsk och amerikansk
text används ofta ett längre tankstreck, em-dash, men det är inget
man brukar använda i svenska.
Divis, bindestreck, används bland annat
♦♦ vid avstavningar
♦♦ i tillfälliga eller otydliga sammansättningar: glass-skål
♦♦ i sammansättningar med förkortningar och sifferuttryck: FN-
organ, 2010-talet
♦♦ vid samordnade uttryck: svensk-tysk ordbok
♦♦ som markering av utelämnat sammansättningsled: barn- och
ungdomsverksamhet.

– eller i alla fall de flesta gångerna – den snabbaste vägen hem.
♦♦ i betydelsen från … till i uttryck för perioder, omfång eller sträcka
– och i dessa fall skrivs tankstrecket utan mellanrum före och
efter: barnen är 1–5 år, Öppet 9–17, tåget går sträckan Stockholm–Göteborg.
♦♦ som uttryck för relationer: Sjöwall–Wahlöö, stad–landsbygd
♦♦ i betydelsen mot: matchen Sverige–Tyskland.
För att hitta det korta tankstrecket i ditt ordbehandlings- eller
layoutprogram tittar du under Infoga specialtecken och letar
efter kort tankstreck eller en-dash. I menyn finns det troligen ett
kortkommando som du kan använda nästa gång.
Har du Microsoft Word autokorrigerar programmet ett bindestreck
till ett tankstreck om du gör ett mellanslag före och efter. Det hjälp
er dig dock inte när du till exempel ska skriva ett pratminus eller
använda tankstrecket i betydelsen från … till. Kortkommandot för
tankstreck är ganska omständligt i Word, men om du klickar på
tankstrecket när du är i menyn Specialtecken kan du välja Kort
kommando och där lägga till ett eget kortkommando som du tycker
är enklare.

Länkar för mer information
♦♦ Omistliga böcker för den som vill lära sig att använda tank
streck, bindestreck och andra skiljetecken rätt: Svenska skrivregler och Typografisk handbok.
♦♦ Ytterligare en omistlig bok är Skiljeteckensboken av Siv Ström
quist.

Minus, tankstreck, används bland annat
♦♦ som pratminus (talstreck) vid repliker, istället för citations
tecken: – Jag har alltid gjort mitt bästa, sa hon.
♦♦ som tankstreck för att markera paus, inskott eller tillägg: Han
hoppades att hon skulle komma i tid – eller inte alls, Vi gick alltid
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Mellantinget semikolon
Publicerad 31 oktober 2012

Semikolon är ett ovanligt skiljetecken som dessutom ofta an
vänds felaktigt som kolon. Men semikolon är inget kolon, det är
ett mellanting mellan punkt och komma.
För att en text ska ge ett korrekt intryck och läsningen ska få flyt är
det viktigt att vara noga med skiljetecknen. Rätt använt ger skilje
tecken läsaren hjälp att tolka texten, fel använt blir det bara ett
störningsmoment.
Ett skiljetecken som ofta används fel är semikolon, troligen för att
det är ett ovanligt skiljetecken. Det vanligaste felet är att det används
istället för kolon före uppräkningar och exempel: felaktigt Vi har tre
bilar; en röd Volvo, en blå Ford och en grön Mazda istället för Vi har
tre bilar: en röd Volvo, en blå Ford och en grön Mazda.
Semikolon
♦♦ står inuti en mening, mellan satser eller andra av
skiljbara delar, och ska därför följas av liten bok
stav
♦♦ kan användas mellan satser (oftast huvudsatser)
som har ett nära samband med varandra, när punkt
känns för starkt men komma för svagt avskiljande
♦♦ kan användas mellan grupper i uppräkningar, till
exempel Vi har flera olika fordon: en röd, en blå och
en grön bil; två blå cyklar och en gul; en trehjuling,
en springcykel och en sparkcykel
♦♦ kan användas för att avskilja uppräknade decimal
tal: 2,34; 5,67; 8,21
♦♦ används som avskiljare mellan mottagare av e-post,
om man skickar ett mejl till flera mottagare.
Semikolon är ett besvärligt skiljetecken, inte bara för att de så ofta
används fel utan för att det även kan signalera elitism, snobbism –
eller okunskap när det används fel. För den som är intresserad av
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att gå djupare in i semikolonets värld skrev svenskprofessorn Per
Ledin några intressanta blogginlägg om klass, sex och semikolon i
början av 2012.
Vill man bara vara säker på att man skriver korrekt kan man hoppa
över semikolonet helt. Själv har jag försörjt mig på skrivande och text
behandling sedan 1994 utan att använda semikolon mer än mellan
e-postadresser – bland journalister är det inget väl ansett skilje
tecken. En uppräkning som i exemplet ovan med fordonen hade jag
gjort en punktlista av eller så hade jag omformulerat för att få en
mindre otymplig mening.
Tycker du väldigt mycket om semikolon, se till att lära dig ordentligt
hur det ska användas och spara användningen till när du behöver
måla fina nyanser i språket. Det behöver du oftast inte göra när du
skriver i jobbet, då är det viktigare att vara enkel och tydlig. Och att
undvika sådant som kan uppfattas som störande och få läsaren att
tappa fokus från innehållet.
Samtidigt som jag skrev det här inlägget korrekturläste jag en rapport
där det förekom en hel del semikolon. Några tog jag bort, men
bland annat i den här meningen fick de stå kvar: Genom forskning
söker vi oss bakåt, för att förstå varifrån vi kommit; inåt, för att bättre
förstå oss själva som enskilda människor och som samhälle; och utåt,
för att vidga vårt vetande om världen.
Just i den här meningen kan jag se en relevans för semikolonen.
Men hade mitt uppdrag varit att textredigera texten hade semikolonen
inte fått stå kvar, då hade jag skrivit om meningen istället för att få
en mer lättläst text.

Länkar för mer information
♦♦ Omistliga böcker för den som vill lära sig att använda semikolon
rätt: Svenska skrivregler och Typografisk handbok.
♦♦ Vad är en huvudsats? – för dig som inte har skolgrammatiken
helt klar i minnet.
♦♦ Sex och semikolon – Per Ledin, professor i svenska språket vid
Örebro universitet, bloggar om semikolon.
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Direkt anföring med tankstreck

Man kan även lägga anföringsfrasen före repliken, och då avslutas
anföringsfrasen med kolon (4).

Publicerad 25 maj 2016

Vid kortare repliker kan man lägga en fortsättning på repliken efter
anföringsfrasen (5), men ofta är det tydligare att lägga fortsättningen
på en ny rad med nytt pratminus. Vid långa repliker skriver man ut
nytt pratminus för varje gång man gör nytt stycke, till exempel om
man återger en persons berättelse.

Hur gör man för att visa att man återger vad någon har sagt?
Ja, det vanligaste idag är att man använder tankstreck – på
tidningsspråk pratminus – för att markera repliker.
I svenskt skriftspråk markerar man direkt anföring – det vill säga när
man återger vad någon har sagt – med antingen tankstreck eller citat
tecken. Tankstreck är det vanligaste idag, och det som används i
svenska tidningar. Där man för övrigt kallar det pratminus (minus är
den typografiska benämningen på tankstrecket).

Exempel:

Liksom citattecken visar tankstrecket i det här fallet att man
återger vad någon sagt, så med undantag av om man skriver
skönlitterärt får man inte ändra på formuleringen. Dock redigerar
man talspråkliga drag till skriftspråkliga, som att man tar bort
utfyllnadsord eller ändrar dom till de eller dem.

(3) – Nej, du är för liten.

När du markerar en direkt anföring med tankstreck ska du se till
att du faktiskt använder tankstreck och inte bindestreck. Tank
strecket är lite längre och i svenskt skriftspråk använder man det
som i ditt ordbehandlings- eller layoutprogram kallas för kort tankstreck eller en dash (om du inte vet hur du ska få fram tankstrecket
se länk nedan till mitt inlägg om tankstreck och bindestreck).
Repliken inleds med ett tankstreck, ett pratminus, som följs av
ett mellanslag. Repliken avslutas med ett kommatecken och en anföringsfras som talar om vem som sagt repliken (se 1 i exemplet
nedan). Om repliken avslutas med ett frågetecken eller ett
utropstecken sätter man inte ut något komma och anföringsfrasen
börjar med liten bokstav (2).
Anföringsfrasen kan utelämnas om det är tydligt vem som säger
repliken (3).

(1) – Nu ska jag gå till skolan, sa Wilma.
(2) – Jag vill också gå till skolan! sa Love.

(4) Pappa kom in i rummet och sa:
– Men du kan få följa med och lämna Wilma.
(5) – Det är inte samma sak, sa Love surt. Jag måste ju gå hem igen.
Känner du dig fortfarande osäker på hur du ska göra, kolla fler
exempel genom att till exempel titta i tidningar eller böcker. Och se
mina länkar nedan för mer läsning.

Ytterligare inlägg om tankstreck
♦♦ Tankstreck – längre än ett bindestreck – inlägg från 14 november
2012 där jag bland annat beskriver hur man hittar tankstrecket.

Mer om tankstreck och direkta anföringar

För varje person som talar gör man nytt stycke och inleder med
pratminus. Repliken räknas som ett vanligt stycke, så använder man
styckeindrag för styckemarkering gör man det även vid pratminuset.

♦♦ Mer om hur man skriver direkt anföring med tankstreck hittar du
i boken Svenska skrivregler.
♦♦ Skiljeteckensboken av Siv Strömquist tar bara väldigt kort upp
hur man använder tankstreck vid direkta anföringar, men desto
mer om själva tankstrecket.
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Anföringsfrasen kan utelämnas om det är tydligt vem som säger
repliken, och då sätts punkten före det avslutande citattecknet (3).
Till skillnad från när man använder pratminus behöver man inte börja
nytt stycke för varje replik så länge det är enstaka korta repliker, utan
då kan man skriva replikerna och den omgivande texten på samma
rad (4). Detta kan dock bli lite rörigt, så se till att det tydligt framgår
vem som säger vad. Nytt stycke som inleds med replik markeras på
samma sätt som i den övriga texten, till exempel med indrag.

Direkt anföring med citattecken
Publicerad 22 juni 2016

När man använder citattecken för att återge vad någon har sagt
får man ha tungan rätt i munnen, så att skiljetecknen hamnar
rätt och replikskiftena blir tydliga.
I det förra blogginlägget skrev jag om hur man gör för att återge
vad någon har sagt med hjälp av tankstreck – det vanligaste idag i
svenskt skriftspråk. Det andra alternativet för repliker är citattecken
som idag förekommer främst i skönlitterär text.
Om du vill använda citattecken vid repliker gäller samma regler som
för pratminus: så länge du inte skriver skönlitterärt får du inte ändra
på formuleringen, med undantag för bortredigering av talspråkliga
drag. Och sedan behöver du ha noga koll så att skiljetecknen
hamnar på rätt plats om citattecknet, eftersom det lätt kan bli fel.
Citattecken runt repliker kan se lite olika ut på olika språk, men
på svenska använder man likadana tecken före och efter citatet. De
sätts ut runt repliken, det vill säga ett tecken före och ett efter, utan
mellanslag. Efter citattecknet sätter man ut ett kommatecken och en
så kallad anföringsfras som talar om vem som sagt repliken (se 1 i
exemplet nedan).

Man kan även lägga anföringsfrasen före repliken, och då avslutas
anföringsfrasen med kolon och repliken kommer på samma rad (5).
Vid längre repliker kan det vara tydligare och mer lättläst om man
lägger repliken på en ny rad.
Exempel:
(1) ”Nu ska jag gå till skolan”, sa Wilma.
(2) ”Jag vill också gå till skolan!” sa Love.
(3) ”Nej, du är för liten.”
(4) ”Jag är inte alls för liten”, sa Love. ”Jo, det är du!” sa Wilma.
(5) Pappa kom in i rummet och sa: ”Men du kan få följa med och
lämna Wilma.”
Känner du dig osäker på hur du ska göra, kolla fler exempel genom
att titta i böcker. Och se mina länkar nedan för mer läsning.

Ytterligare inlägg om direkt anföring
♦♦ Direkt anföring med tankstreck – inlägg från 25 maj 2016 där
jag beskriver hur man skriver repliker med hjälp av tankstreck.

Mer om citattecken och direkta anföringar

Om repliken avslutas med ett frågetecken eller ett utropstecken
sätter man ut dessa före det avslutande citattecknet och börjar
anföringsfrasen med liten bokstav (2).

♦♦ Mer om hur man skriver direkt anföring med citattecken hittar
du i boken Svenska skrivregler.
♦♦ Skiljeteckensboken av Siv Strömquist tar bara väldigt kort
upp hur man skriver direkta anföringar, men desto mer om de
olika användningarna av citattecken.
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Använd citattecken sparsamt
Publicerad 4 mars 2015

Citattecken används i första hand för att återge citat eller
repliker. Men det används även för att markera ironi – eller blir
feltolkat som ironi.
Citattecken är ett av de skiljetecken som ofta används felaktigt. I
sin vanligaste användning är användningen oftast korrekt: vid citat
eller för att återge repliker. Då sätter man ett citattecken före citatet
respektive repliken och ett efter. Vid repliker är det dock vanligare
idag att man använder pratminus (tankstreck).
Citattecken kan även använ
das runt titlar på litterära verk,
namn på båtar, smeknamn eller
öknamn. Här kan man även an
vända kursiv stil, och helst bör
man använda kursiv stil när man
hänvisar till ett helt litterärt verk,
till exempel en diktsamling, och
citattecken när man hänvisar till
en del av verket, till exempel en
enstaka dikt.
Andra sätt att använda citattecken är för att markera att ett ord eller
uttryck är på ett annat språk, bryter stilen eller på något sätt inte
är allmänt godtagbart. Det kan även användas för att markera ironi
eller oegentlig betydelse.
Och det är här en del skribenter kan sväva ut lite för mycket. De
sätter citattecken runt alla möjliga ord och förutom att det hackar
upp läsningen blir man förvirrad som läsare. Vad menar skribenten
egentligen?

Jag tar oftast bara bort den här typen av citattecken när jag korrektur
läser. Prova själv nästa gång du känner för att slänga dit några citat
tecken att inte göra det – troligen går det lika bra utan. Men ibland
kanske du behöver fundera över varför du vill sätta dit citattecknen.
Är det för att du inte tycker att du kan stå fullt ut för vad du skriver?
Eller har du inte tänkt igenom ordentligt vad du vill säga med din text?
Eller har det egentligen bara blivit en ful ovana att använda
citattecken när det egentligen inte behövs?
Många citattecken använda på det här viset i en text ger intryck
av att du är en osäker skribent som inte riktigt vet vad du vill säga.
Om du är sparsam med citattecknen blir texten mer läsvänlig och
effekten större de enstaka gånger du faktiskt använder dem för att
uttrycka till exempel ironi.
Känner du på dig att du överanvänder citattecken, kolla igenom
exemplen jag länkar till nedan så tror jag att du kommer att vara
försiktigare i fortsättningen.

Mer information
♦♦ Om du är osäker på hur du ska använda citattecken vid citat
eller repliker är det lämpligt att kolla upp i till exempel Svenska
skrivregler, som är Språkrådets skrivhandledning, eller Skilje
teckensboken av Siv Strömquist. Vill du citera akademiskt korrekt
finns det gott om lathundar på nätet, sök på Harvardsystemet el
ler Oxfordsystemet.

Misslyckad användning av citattecken
Här är några roliga exempel på svenska och engelska på hur tokigt
det kan bli när man använder citattecken fel. ibland har nog skylt
skrivaren tänkt sig att citattecknen ska framhäva ordet, men efter
som det kan misstas för ironi är det klokt att använda kursiv stil,
understrykning eller fetstil för att framhäva ett ord.

För om du använder citattecken på det här viset markerar du att
du inte riktigt menar det du har skrivit. Och då gäller det att det är
uppenbart för läsaren vad du faktiskt menar.

♦♦ 18 gånger som folk använt citationstecken utan att ha en aning
om vad de sysslar med – från Expressens sida Omtalat.nu.
♦♦ 30 Signs Made By People Who Don’t Know How To Use Quota
tion Marks – från sajten Pulptastic.com.
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forts.

Hur skriver man
förkortningar korrekt?
Publicerad 11 april 2012

vd

Förkortningar brukar vara en återkommande punkt i interna
skrivregler, eftersom de ofta ställer till med problem. Och den
bästa lösningen är många gånger att skriva ut orden istället för
att förkorta dem.
En förkortning är just vad det låter, en förkortad variant av ett ord.
Det finns flera typer av förkortningar:
♦♦ Avbrytningar – används i skrift, till exempel adr. för adress.
♦♦ Sammandragningar – används i skrift, till exempel jfr för jämför.
♦♦ Initialförkortningar – används både i tal och skrift, till exem
pel vd för verkställande direktör.
♦♦ Internationella förkortningar för måttenheter – till exempel kg för
kilogram.
Syftet med att förkorta är troligen att förenkla skrivandet, men
många gånger ställer förkortningarna till med problem istället – ska
de skrivas med eller utan punkt? Med versaler eller gemener? Och
hur böjer man dem? Och förstår läsaren dem?
Mitt första råd om förkortningar är att undvika dem. Språkrådet
rekommenderar i boken Svenska skrivregler att man bör använda
dem sparsamt men tycker att man alltid kan använda ett fåtal mycket
vanliga förkortningar som bl.a. (bland annat) eller etc. (et cetera).
Men jag är journalistiskt skolad och i tidningstext brukar man inte
använda förkortningar (utom inititalförkortningar) mer än möjligen i
små faktarutor där utrymmet är begränsat. Anledningen är att för
kortningar ofta ger ett sämre flyt i läsningen.
Om du känner att du behöver använda dig av förkortningar i din
text, använd bara vedertagna förkortningar som du är säker på att
läsaren förstår. Och skriv dem så här:
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etc

♦♦ Avbrytningar markeras med punkt – forts. (fortsättning), hpl. (hållplats).
♦♦ Vid flerordiga avbrytningar görs inget mellanslag – t.
ex. (till exempel), etc. (et cetera).
♦♦ Sammandragningar har ingen punkt – jfr (jämför), Sthlm (Stockholm).
♦♦ Initialförkortningar som är egennamn och läses bokstav för bok
stav skrivs med versaler – EU, FN.
♦♦ Initialförkortningar som inte är egennamn skrivs oftast med ver
saler till att börja med men när de blivit vanliga i språkbruket bör
de skrivas med gemener – bb, cv, pc.
♦♦ Initialförkortningar som läses som ord och inte bokstav för bok
stav skrivs med gemener – hiv, damp, radar.
♦♦ Initialförkortningar som läses som ord och är egennamn skrivs
med versal begynnelsebokstav – Fass, Ikea, Unesco.
♦♦ Måttenheter är egentligen inte förkortningar utan symboler
(enligt Typografisk handbok) och de skrivs utan punkter och
mellanrum: mm, cm, kr. Symboler som % eller $ bör man oftast
skriva ut (procent, dollar) i löptext.

.

Sen finns det en hel del att tänka på när man behöver använda
ändelser eller göra sammansättningar med förkortningar. Men det
återkommer jag till i ett senare inlägg.

bl.a.

FN

Fler inlägg om förkortningar

.
x
t.e

♦♦ Att böja förkortningar – blogginlägg från 25 april 2012.
♦♦ Oartig förkortning? – blogginlägg från 6 februari 2013.

Länkar för mer information
♦♦ Wikipedia förklarar initalförkortning, versaler och gemener.
♦♦ TT-språket om förkortningar.
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♦♦ Vid initialförkortningar som läses bokstav för bokstav sätter
man kolon före genitivändelsen: EU:s, vd:s (alltså inte EUs som
många skriver – färre skriver vds ).
♦♦ När initialförkortningen skrivs som ett utläsbart ord behandlar
du den också som ett vanligt ord och sätter inte ut kolon: Ikeas,
Natos.
♦♦ Vid initialförkortningar sätter man också ut böjningsändelser
och avledningsändelser med kolon: cd:n, AIK:are.
♦♦ Vid plural används böjningsändelse ibland och ibland inte. Det
verkar i praktiken inte orsaka så mycket problem, så gå på språk
känslan för att avgöra om du ska använda pluraländelse. Och gör
du det, sätt kolon mellan förkortningen och pluraländelsen: ett
sms – flera sms, en cv– flera cv:n, en gps – flera gps:er.

Att böja förkortningar
Publicerad 25 april 2012

Hur skriver man genitiv av en initialförkortning som EU? Och
hur gör man sammansättningar med förkortningar?
I mitt inlägg från 11 april tog jag upp hur man skriver förkortningar
korrekt. Om man nu ska skriva dem, min käpphäst är ju att du alltid
ska tänka ur läsarens perspektiv och förkortningar gagnar sällan
läsaren.
Dock är initialförkortningar ofta bra att använda, framför allt väldigt
vedertagna som EU, vd och cv. En del av dem känner vi oss nästan
mer hemma med än ursprungsordet – tills vi ska böja dem i skrift.
Framför allt genitiv brukar ställa till problem har jag märkt när jag
läst korrektur/textredigerat.

Det sista jag tänkte ta upp vad gäller förkortningar är hur man
skriver sammansättningar. Här är det rätt enkelt:
♦♦ När initialförkortningar som läses bokstav för bokstav ingår som
led i en sammansättning sätter man ut ett bindestreck mellan
leden: KU-förhör, ishockey-VM.
♦♦ Läser man ut förkortningen som ett ord slopar man bindestreck
et: praoelev, Stimpengar.
Har du funderingar runt förkortningar som du inte fått svar på i mina
två inlägg rekommenderar jag varmt de två normkällorna Svenska
skrivregler och Typografisk handbok.

Fler inlägg om förkortningar
♦♦ Hur skriver man förkortningar korrekt? – blogginlägg från 11
april 2012 som bland annat förklarar initialförkortning, avbryt
ning och sammandragning.
♦♦ Oartig förkortning? – blogginlägg från 6 februari 2013.

Mitt tips är att du lär dig hur du böjer initialförkortningar. Fixar
du inte att böja en avbrytning eller sammanbrytning korrekt är det
enklaste att skriva ut hela ordet istället. Vid initialförkortningar är
det som sagt enligt min erfarenhet oftast genitivändelsen som vållar
problem.

♦♦ Omistliga böcker för den som vill förkorta korrekt: Svenska skrivregler och Typografisk handbok.
♦♦ Wikipedia förklarar ändelse och genitiv.

92

93

Länkar för mer information

Oartig förkortning
Publicerad 6 februari 2013

den till halvbekanta och ytterligare någon tycker att ”det känns vän
ligt och artigt i halvformella sammanhang, åtminstone till folk man
redan har etablerat en kontakt med”.

Att det är smidigt och snabbt att skriva en förkortning innebär
inte att det är bra att göra det. Om du förkortar en hälsning
riskerar du att uppfattas som oartig, oengagerad eller kylig.

Detta är ju en helt ovetenskaplig undersökning, men med tanke
på hur många som uppfattar förkortningen MVH som oartig och
avståndstagande känns det uppenbart att det är något man inte bör
använda om man har som mål att skriva vårdad svenska.

I våras skrev jag om hur man bör skriva respektive böja förkortningar,
och mitt grundläggande råd då var att helst undvika förkortningar
eftersom de ger sämre flyt i läsningen. Och det är inte bara flytet
som kan bli lidande, utan även din relation till läsaren.

I de flesta sammanhang kan man mycket väl skriva ut förkortningen.
Och tycker man att det är jättejobbigt att skriva de där fjorton extra
bokstäverna och de två extra mellanslagen kan man ju lägga in en
autokorrigering.

När Språkrådet i slutet av januari frågade läsarna hur de uppfattade
och om de använde förkortningen MVH blev det väldigt tydligt att
den tid och kraft man sparar in på att skriva tre bokstäver istället
för sjutton med stor sannolikhet kan bli en rejäl förtroendeförlust.
I skrivande stund har inlägget 193 kommentarer och av dessa är
53 positiva till förkortningen, medan nästan dubbelt så många, 95
stycken, är negativa. 30 har jag räknat som neutrala, och några har
jag räknat bort helt eftersom de inte svarar på den inledande frågan.
Av de negativa påpekar flera att förkortandet av hälsningen känns
oartigt och allt annat än vänligt. ”Så ont om bokstäver har vi inte”
påpekar en. De flesta säger att förkortningen signalerar slapphet,
oengagemang och slentrian, men många säger också sådant som:
”Värst är när ens vänner använder den – då vet man att de är sura
på en”,
”Jag betraktar mvh som en direkt aggressiv och illasinnad signal”
”Skulle ALDRIG skriva MVH. Hellre dog jag. Nästan”.
De som är positiva tycker att det är trevligt och effektivt att avsluta
med MVH, dock tycker några att det ser konstigt ut med versaler.
Många förstår inte hur det kan uppfattas som oartigt.
Uppfattningen om förkortningens formella grad varierar: flera säger
att den känns bra i formella sammanhang, medan någon använder
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Fler inlägg om förkortningar
♦♦ Hur skriver man förkortningar korrekt? – blogginlägg från 11
april 2012.
♦♦ Att böja förkortningar – blogginlägg från 25 april 2012.

Facebookinlägg om MVH
♦♦ Hur uppfattar du förkortningen MVH? – inlägg på Språkrådets
Facebook-sida.

De eller dem eller dom?
Publicerad 1 oktober 2014

En av de hetaste språkfrågorna är om vi ska fortsätta att upp
rätthålla distinktionen mellan de eller dem eller om vi ska börja
skriva dom. Eller kanske bara de?
Nyligen tog radioprogrammet P1 Språket åter upp den heta språk
frågan de eller dem – man gjorde det senast för knappt ett år sen.
Anledningen den här gången var att Lisa Holm, professor i svenska
vid Lunds universitet, föreslog i en Språkspalt i Svenska Dagbladet
att det kan vara dags att byta ut de och dem i skriftspråket mot dom.
Hon ser inga grammatiska argument för att behålla distinktionen
mellan de och dem i skriftspråket – i talspråket använder ju de flesta
svensktalande redan bara dom.
Reaktionerna på Facebook och Twitter bestod inte oväntat mesta
dels av protester mot förändringar och slutsatser om att problemen
beror på okunskap och skolans förfall.
Reaktionerna var ungefär likadana när en annan språkprofessor,
Per Ledin, tog upp samma förslag i P1 Språket förra året, även om han
också fick en hel del positiva kommentarer. Han hade då skrivit flera
inlägg på sin blogg På svenska om att det är dags att införa dom i
skriftspråket, eftersom det så ofta blir fel, inte minst hos ungdomar.
För det är nog framför allt ungdomar som har problem med det
här formvalet. Framför allt är det hos ungdomar man ser en över
användning av dem – en del skriver konsekvent dem även när det
ska vara de. Oerhört störande för många av oss, men samtidigt är
det nog också ett tecken på yngre generationer håller på att tappa
språkkänslan för den här distinktionen.
I kommentarerna på Twitter och Facebook påpekas det ofta att det är
lätt att veta när man ska skriva vad, men Olle Josephson – ytterligare
en språkprofessor – visade i en Språkspalt för fyra år sen att reglerna
inte alls är så lätta. Även Ylva Byrman, språkkonsult och doktorand
i svenska, visade i Svenska Dagbladets Språkblogg exempel på hur
klurigt det ibland kan vara att välja mellan de och dem.
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Och innan du suckar över slappa ungdomar kan du prova att göra
Olle Josephsons de eller dem-test (länk nedan) och se hur många
rätt du får – när du får svaren ser du dessutom hur andra har svarat
och vilken stor osäkerhet som råder i vissa av fallen.
Än är dock inte dom accepterat annat än i vardagligt skriftspråk
– och kanske det inte blir det heller. Olle Josephson tycker till
exempel att det är bättre att använda de som enda skriftspråksform
eftersom det inte blir en så stor förändring av textintrycket som om
man byter till dom.
Och är du osäker – skriv de! Förutom att det är störst chans att det
blir rätt är det mindre störande med de istället för dem än tvärtom.

Länkar för mer information
♦♦ Dags att slopa de och dem? – P1 Språkets senaste diskussion
23 september 2014 om denna heta språkfråga.
♦♦ När språkkänslan sviker oss – om valet mellan de, dem och dom
och andra språkliga utmaningar – P1 Språket från 16 oktober
2013.
♦♦ Skriftspråket moget för att införa ”dom” – professor Lisa Holm
skriver i Språkspalten i Svenska Dagbladet.
♦♦ Skriv som du talar, skriv dom! och Debatt om enhets-dom – inlägg
på Per Ledins blogg På svenska.
♦♦ Det finns en utväg ur dem-problemet – professor Olle Joseph
son skriver i Språkspalten i Svenska Dagbladet.
♦♦ De eller dem? – inlägg av Ylva Byrman på Svenska Dagbladets
Språkblogg.
♦♦ Kan du skilja på de och dem? – Olle Josephsons språktest på
Svenska Dagbladets sajt.
♦♦ Hur vet man om man ska välja de eller dem? – fråga i Språk
rådets Frågelådan som ger svar på när man ska skriva de och
när man ska skriva dem.
♦♦ Varför skriver man inte dom i stället för de och dem? – fråga i
Språkrådets Frågelådan som ger svar på varför vi inte skriver
dom i formellt skriftspråk.
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De eller dem eller dom –
ännu en gång!
Publicerad 26 oktober 2016

Återigen har det blivit debatt om vi ska övergå till att skri
va dom istället för de eller dem. Men varför är just den här en
skilda språkfrågan så väldigt engagerande?
I helgen skrev gymnasieläraren Henrik Birkebo en debattartikel
i Svenska Dagbladet om att han tycker att det är dags att vi in
för dom i skriftspråket istället för de eller dem, eftersom han ser hur
svårt hans elever har för skillnaden mellan subjekts- och objekts
formen av pronomenet i tredje person plural.
Detta blev naturligtvis avstampen till en jättedebatt, för just den
här språkfrågan älskar folk att diskutera. Jag skrev ett blogginlägg
om det för två år sedan, då samma debatt svallade. Det är mitt abso
lut mest lästa blogginlägg – det har lästs mer än dubbelt så många
gånger som mitt näst mest lästa.

inte vara så kunnig för att se att det är fel att skriva dem både som
subjekt och objekt.
Men det finns andra lättupptäckta normbrott som inte orsakar lika
stor upprördhet. Jag ser till exempel ingen idag som suckar över att
dagens ungdomar skriver ska. Det borde ändå vara många som är
ute i arbetslivet idag som fick röd bock om de inte skrev skall när
de gick i grundskolan.
Det allra tråkigaste är väl att språkdebatten till så stor del handlar
om ytliga detaljer. För det finns så mycket viktigare saker att de
battera när det handlar om språk. Själv tycker jag visserligen att
det är kul att ett av mina blogginlägg har lästs över 30 000 gånger
– men jag hade varit gladare om det hade varit ett inlägg om till
exempel mottagaranpassning eller webbtillgänglighet.

Ytterligare inlägg om de eller dem eller dom
♦♦ De eller dem eller dom – inlägg från 1 oktober 2014.

Några debattinlägg om de eller dem eller dom

Det jag framför allt undrar är varför just den här språkfrågan upprör
folk så oerhört mycket. Visst är det så, som Språkrådets Lena Lind
Palicki sa i Aktuellt, att de/dem/dom liksom särskrivning är språkfel
som är lätta att se och därför irritera sig på. Man behöver helt enkelt

♦♦ Lärare: ”Det är dags att vi slopar de och dem” – debattartikeln
i Svenska Dagbladet som drog igång debatten den här gången.
♦♦ SvD:s läsare: Svenskar dummare än andra? – en samman
ställning över läsarreaktioner på debattartikeln.
♦♦ Vi bidrar till att göra svenskan fattigare –krönika av Anders Q
Björkman, biträdande kulturchef på Svenska Dagbladet.
♦♦ Docent: ”Dumheter, klart man kan lära sig de och dem” – inter
vju med Lars Melin, docent i svenska, där han inte bara säger
att man kan lära sig skillnaden mellan de och dem utan även tar
upp att det är en statusmarkör att kunna det.
♦♦ ”De” och ”dem” är snart dömda – krönika i Dagens Nyheter av
Patrik Hadenius, chefredaktör på Språktidningen.
♦♦ Det vore en vinst att göra sig av med dem – understreckare
i Svenska Dagbladet av Olle Josepson, professor i nordiska
språk vid Stockholms universitet.
♦♦ Nu är dom på gång igen – krönika av Lars-Gunnar Andersson,
professor i modern svenska vid Göteborgs universitet.
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Och precis som vid tidigare de/dem/dom-debatter blir det inte
mycket till diskussion, utan kommentarsfälten fylls av besserwissriga
förklaringar till hur lätt det är att veta när det ska vara de eller dem.
För många verkar debatten vara mer ett tillfälle att få framhäva sig
själv än att verkligen reflektera över varför detta är ett problem.
Till exempel skulle man ju kunna fundera över varför så många
ungdomar idag (dock inte alla) har så svårt för den här distinktionen
om de äldre generationerna nu tycker att den är så viktig? Det är
ju lätt att förklara det med att dagens ungdomar är slappa, men
ansvaret för vad barn ska lära sig måste väl ändå ligga hos deras
lärare och föräldrar?

Sjyst eller schyst
eller schysst?

sitet, beskriver i en språkspalt i Svenska Dagbladet hur hennes
studenter skrattar åt stavningen sjyst, de skriver schysst.
Och tittar man i Korp, Språkdatabankens textsamlingar, och på
Google är det ingen tvekan om vilket stavningsalternativ som är
populärast bland språkbrukarna.

Publicerad 15 maj 2013

Hur stavar man egentligen schyst? Ja, här verkar språkbrukarna
och språkvårdarna vara oense, och kanske det är ett av de fall
där bruket kommer att vinna över systemenligheten och logiken.
Under 2012 var en av de vanligaste sökningarna på svenska
Google Hur stavas schysst? enligt Google själva (på niondeplats
bland frågor som började med Hur … ?). Och det är en bra fråga
att ställa sig, eftersom det inte råder någon enighet om hur det ur
sprungligen franska lånordet juste ska stavas.
Svenska Akademiens ordlista (SAOL) har alternativet schyst med
variantformen sjyst. Språkrådet rekommenderar sjyst i första hand
eftersom ordet kommer från franskan och sch hör hemma i ord från
tyskan, men accepterar även schyst.
Båda godtar även juste men
Språkrådet visar på problem
när man vill böja ordet,
och SAOL har det som en
egen post, inte som en
variantform, med något
varierad betydelse.
Nationalencyklopedins ord
bok tycker att man kan
skriva schyst med sjyst
som variantform, eller just
alternativt juste.
Språkbrukarna däremot
verkar föredra att skri
va schysst. Siv Ström
quist, docent i nordiska
språk vid Uppsala univer

Antal träffar i textsamlingar
Korp
Google

sjyst
319
120 000

schyst
1 346
382 000

schysst
6 344
2 050 000

Det verkar sannolikt att det blir med sjyst som med jos – språkvården
försökte få igenom stavningen jos som bättre passar in i det svenska sys
temet, men språkbrukarna envisades med att stava d
 rycken juice och
nu finns inte jos med som alternativ i SAOL längre.
Och enligt Språkrådets språkrådgivning på Twitter är också rekom
mendationen i Frågelådan under omarbetning. Det blir spännande
att se till vad.

Länkar för mer information
♦♦ Svenska söktrender 2012 – pressmeddelande från Google Sve
rige om vad svenskarna söker efter på nätet.
♦♦ Stavningen av schyst i SAOL (Svenska Akademiens ordlista)
och SO (Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien) på por
talen svenska. se.
♦♦ Vilken stavning ska man välja: juste, sjyst eller schysst? – fråga
om stavning av sjyst i Språkrådets Frågelåda
♦♦ Nationalencyklopedins ordbok.
♦♦ Både sjyst och schyst är schysst att skriva – språkspalt i S
 venska
Dagbladet skriven av Siv Strömquist.
♦♦ Korp, Språkbankens korpusssamlingar.
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Skriva isär eller ihop
Publicerad 11 februari 2015

Särskrivningar är alla språkpolisers hatobjekt, medan språk
vetare brukar tycka att det finns betydligt allvarligare språkliga
problem. Som bristande begriplighet.

Frågan är ju varför den svenska skolan uppenbart har
misslyckas med att lära ut den tämligen enkla språkregeln att
ord med sammansättningsaccent skrivs ihop. Det kunde kanske
språkpoliserna rikta sin ilska mot istället för att hänga ut enskilda
språkbrukare.
Och de skulle ju även kunna börja intressera sig för språkliga fel som
har stor påverkan på begripligheten. Som ett felaktigt perspektiv.

Det ökade antalet särskrivningar – att man skriver sammansättning
ar som två ord – anses av många riskera att orsaka svenskans
undergång. Men ju mer man lär sig om språk, desto mindre brukar
man anse att problemet med särskrivningar är.

Spelar det ingen roll om folk särskriver då? Jo, det gör det, för
när man bryter mot skriftspråksnormen störs läsningen. Ett stabilt
skriftspråk gör det lättare för oss både att läsa och skriva, det
underlättar en automatiserad läsning.

Särskrivningar orsakar nämligen sällan begriplighetsproblem – vi
förstår oftast av sammanhanget vad som menas, som att tomten inte
är skum utan är en slags godisbit. Nytt är det inte heller, svenskar
har särskrivit i hundratals år.

Och eftersom särskrivningar stör vissa så extremt mycket är det
extra viktigt att vara noga med att skriva ihop sammansättningar för
att tas på allvar.

Den upplevda ökningen beror nog på att det är oerhört många
fler människor som skriver idag, även människor som inte har så
mycket språklig utbildning. Det publiceras också mer text som inte
har gått igenom en redaktör eller korrekturläsare, till exempel på
bloggar.
Att särskrivning har blivit språkpolisernas hatobjekt är nog för att
det är språkligt misstag som är lätt att identifiera och att anmärka på
det är ett enkelt sätt att framhäva den egna språkliga kompetensen.
För det är lätt att förfasandet över felstavade restaurangmenyer blir
ett nedlåtande förakt för dem som inte har fått den utbildning de
borde ha fått.

Länkar för mer information
Det finns mycket skrivet om särskrivningar … så här länkar jag till ett
urval av de artiklar jag har hittat.
♦♦ Per Ledin, professor i svenska på Örebro universitet, har skrivit
ett flertal intressanta inlägg om särskrivningar på sin blogg På
svenska.
♦♦ ”Lägg undan upprördheten över särskrivningar” – Anna-Lena
Ringarp som var programledare för P1 Språket i många år
skriver klokt på SVT Opinion om att just särskrivningar kanske
inte är den allra viktigaste språkfrågan.
♦♦ ”Medan vi skrattar växer kunskapsklyftorna” – Zandra Flygh
skriver på SVT Opinion om hur hon i sin kandidatuppsats har
visat hur en särskriven text uppfattas som mindre tillförlitlig, väl
skriven och intressant.
♦♦ 10 fel värre än särskrivning – Hanna Lundquist på Gefle Dag
blad listar nya fräscha förslag för språkpoliser att hetsa upp sig
över.
♦♦ Intet nytt under solen. Icke ens särskrifning – Linus Ganman
twittrar med bild av 1800-talsbeklagande över särskrivningar.
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Känslornas tecken
Publicerad 23 mars 2016

länder gör, och liksom i Australien gillar vi i Sverige alkoholrelaterade
symboler. Svenskarnas favorit är dock hjärtat – som är väldigt populärt
även i Frankrike.

Det började med glada och ledsna gubbar som förmedlade
känslor, men har nu utvecklats till ett visuellt språk. Smajlisarna
har blivit emojier som fungerar över språkgränserna.

Än så länge är också användningsområdet för emojier tämligen
begränsat till informellare kommunikation över till exempel mejl,
sociala medier eller sms, det vill säga främst i det sammanhang där
skriftspråket ligger nära talspråket.

Det var 1982 det började. Den amerikanska dataforskaren Scott E
Fahlman tyckte att det blev för mycket missförstånd i de virtuella dis
kussioner som han och kollegerna förde på tidiga nätverk. Han före
slog därför att man skulle använda skiljetecken för att markera ironi
– och smajlisen var född :-). Eller emotikonen som den också kallas.

När vi talar kommunicerar vi med långt mer än de ord vi använder,
och emojierna kan till viss del ersätta gester, tonfall och liknande.
De är också effektiva eftersom en liten bild kan uttrycka vad man
verbalt hade behövt skriva i en mening.

Eller, känslouttryck har uttryckts med skiljetecken åtminstone sedan
1800-talet, men det var genom de digitala kommunikationsformerna
som de fick spridning. Och så småningom började de enkla
textbaserade smajlisarna ersättas av gula gubbar genom auto
korrigering i program som Word eller på diskussionsforum.
Det gula runda glada ansiktet skapades ursprungligen 1963 av Harvey
Ball som en symbol att användas på knappar för ett försäkringsbolags
räkning, och under 1970-talet blev det en allmänt spridd symbol.

Men när vi har mer utrymme och sammanhanget blir mer formellt
känns det inte så självklart att klämma till med en glad gubbe eller
en tummen ned. Än så länge är det ett stilbrott att använda emojier i
nyhetsartiklar, myndighetsrapporter och jobbansökningar. Men i ett
blogginlägg kanske det kan fungera ;-).

Läs mer om smajlisar och emojier

Symbolerna används dessutom i olika utsträckning i olika länder.
Till exempel använder vi i Norden jultomten mer än vad folk i andra

♦♦ Smiley används ofta även på svenska, men Språkrådet rekom
menderar smilis eller smajlis som bättre passar in i det svenska
böjningssystemet. Smajlis, emotikon och emoji används ofta
likvärdigt, men emoji kommer från japanskan och betecknar nog
i första hand det vidareutvecklade symbolerna som använts i
Japan sedan slutet av 90-talet. Andra benämningar är känslo
ikoner, humörsymboler eller uttryckssymboler.
♦♦ Känslotecken hjälper oss att förstå, Smileys effektivt nätspråk
med nära vänner och Så förändrade emojin vårt sätt att kommu
nicera – tre artiklar från Svenska Dagbladet.
♦♦ A Brief History of the Emoticon – en liten genomgång på engel
ska av känsloikonernas historia på sajten Mashable.
♦♦ Årets ord – en emoji! – språkprofessor Siv Strömquist, som
bland annat har skrivit Skiljeteckensboken, skriver om emojier.
♦♦ Så använder vi emojis i Sverige och Här är emojin som svensk
arna använder mest – artiklar från Internetstiftelsens sajt res
pektive IDG.se om skillnader i emoji-användning.
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I Japan vidareutvecklade Shigetaka Kurita smajlisarna i slutet av
90-talet och skapade emojier, som inte bara visar känslor utan även
ting som vinglas, limpor och skor. De stora bildgalleriet med emojier
stöds numera i de största operativsystemen för datorer och m
 obiler,
och under 2015 exploderade användningen av de små bilderna. Det
resulterade i att Oxford Dictionaries utsåg emojin tears of joy (glad
gubbe med tårar) till årets ord.
En fördel med emojierna är att de går över språkgränserna och en
del menar att de kan bli ett nytt visuellt världsspråk. Dock är det
inte troligt att humörsymbolerna kommer att bli något mer än kom
plement till det verbala språket eftersom det är svårt att till exempel
uttrycka fantasi eller förfluten tid med bilder.

Om författaren
Eva Sahlström började jobba som skrivande journalist 1994, med
eget företag från 1998. Eftersom hon alltid arbetat mycket med
textredigering och korrektur utöver eget skrivande började hon
hösten 2010 att vidareutbilda sig på deltid i språkrådgivning och
textvård på Linnéuniversitet i Växjö. Sedan 2015 är hon examinerad
språkrådgivare. Numera arbetar hon med att skriva och granska
brukstexter, samt lära ut skrivande genom webbkurser och skriv
coachning.
Vill du ha mer skrivtips, prenumerera på Evas språkblogg och
nyhetsbrevet Evas skrivskola, och följ Eva i sociala medier:
http://www.sahlstrom.info/texthjalp-och-skrivtips/
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