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Sammanfattning 
Språkrådet besvarar språkfrågor på internet via sin webbaserade frågelåda, men den ger inte så 
många svar som den skulle kunna. Jag har undersökt hur frågelådan bjuder in besökarna till 
dialog och hur den upprätthåller dialogen i enlighet med inbjudan. Jag har också undersökt hur 
den tekniska plattform som frågelådan vilar på bidrar till kommunikationen. 

Det visade sig att en del av frågelådans erbjudande är nästan omöjligt att ta del av på grund av 
tekniska och språkliga begränsningar, men också att det bör vara möjligt att med relativt enkla 
språkteknologiska medel minska det glapp som finns mellan frågelådan och dess sökare. 
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1. Inledning 
Många av de termer jag använder är specifika för området informationssökning. Andra har en 
definition som är specifik för den här uppsatsen. De som återkommer ofta finns samlade i 
ordlistan i kapitel 7.  

1.1. Bakgrund 
Först berättar jag kort om bakgrunden till uppsatsen. Därefter berättar jag vad jag vill uppnå 
med uppsatsen, hur jag vill göra det och vad jag inte kommer att göra. 

Språkrådet svarar på språkfrågor via e-post och telefon. De vanligaste frågorna publicerar de i 
frågelådan (i fortsättningen FL), som är en del av deras webbplats. FL:s startsida1 presenterar 
sig för besökarna på följande sätt: 

 
Här kan du söka svar på dina språkfrågor. Skriv in ett ord i ordfältet och 
klicka på sök. Vill du veta något i vissa sakfrågor snarare än om enskilda 
ord, klicka på ”Vill du söka på kategorier?” och välj en kategori i 
kategorilistan. 
HJÄLP OM SÖKNING 
Ord 
 
Skriv ett ord eller en fras i ordfältet och klicka på sök. Om du får 
träff får du upp en lista med frågor. Välj den du vill titta på genom att 
klicka på den. 
 
Du kan söka på följande sätt: 
tejp   exakt sökning 
tejp*  alla ord som börjar på tejp, t.ex. tejpa 
*tejp  alla ord som slutar på tejp, t.ex. gaffatejp 
*tejp*  alla ord som innehåller tejp, t.ex. tejp, tejpa, gaffatejp 
större än mig frasen större än mig 
större än* alla fraser som börjar på större än, t.ex. större än- 
   tecken, större än mig/jag 
”före” ”ta det säkra för det osäkra” alla poster som innehåller ordet 
före och frasen ta det säkra före det osäkra 

Figur 1: Frågelådans sökhjälp 
 

När man söker i FL kan man få svar direkt om frågan tillhör de som ställs ofta och därmed finns 
sparade i FL. Det underlättar för både Språkrådet och de som söker i FL (i fortsättningen 
sökarna) – Språkrådet behöver inte besvara samma frågor om och om igen, och sökarna slipper 
vänta på svar. 

Problemet är att inte ens hälften av sökningarna ger några som helst svar. Det är särskilt tråkigt 
eftersom det går att se i FL:s söklogg att många sökningar där man vet att svaret finns i lådan 
ändå får ett tomt sökresultat. Det verkar alltså vara svårt att koppla svaren i lådan till de 
sökningar som görs. 

                                                        
 
1 http://www.språkrådet.se/frågelådan 
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Under vintern fick de som besökte Språkrådets webbplats svara på en enkät om användbarhet 
och användarnytta. I den framgick det tydligt att besökarna anser att FL är den viktigaste delen 
av webbplatsen. Det syns även i webbplatsens besöksstatistik, som placerar FL i topp långt före 
webbplatsens övriga delar. 

En översyn av FL:s svarsfrekvens börjar bli akut eftersom frågorna som kommer in via e-post 
börjar bli oförsvarligt många. Det finns ingen uppmätt koppling mellan problemen med FL och 
den stora mängden e-postfrågor, men det är en rimlig gissning att e-postfrågorna skulle bli färre 
om FL fungerade bättre. Därför vill jag försöka ta reda på vad det är som gör att sökningarna i 
FL inte ger så många svar som de borde kunna ge. 

1.2. Syfte 
Syftet med den här uppsatsen är att ta reda på varför sökarna inte hittar fram till svaren i FL. 

Det vill jag ta reda på genom att se på hur FL:s utvecklare (som ett samlande namn på både 
programmerare och skribenter som ligger bakom FL) gör för att överbrygga den klyfta som 
alltid finns när människor och maskiner kommunicerar med varandra. Jag tittar på hur FL är 
programmerad för att koppla sökningarna till innehållet i FL, jag tittar på hur FL:s text vill 
kommunicera med sökarna, och jag tittar på hur tekniken och texten samspelar. 

Jag kommer inte att titta på FL:s webbgränssnitt annat än i form av instruktionstexten för hur 
man söker. Det vore troligen intressant att undersöka hur webbplatsen arbetar mer övergripande 
för att underlätta för sökarna, men det är ett annat område som får lämnas över till framtida 
undersökningar. 
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2. Teoretiska utgångspunkter 

2.1. Dialogen 
Michail Bachtin (1997:210-211) hävdar att alla yttranden (såväl tal som text) är en del av en 
dialog. Ingen skriver en text utan att ha en mottagare i åtanke, och denna mottagare kommer att 
påverka hur texten utformas. Avsändaren vill alltid ha en reaktion från mottagaren. Svaret 
behöver inte vara en omedelbar motreplik ens i de fall en sådan är möjlig; yttrandet kan också 
resultera i en handling eller i kunskap som påverkar mottagarens framtida yttranden. Men det 
viktiga är att yttrandet är påverkat av det svar avsändaren föreställer sig. Den genre som 
avsändaren väljer att uttrycka sig inom sätter också ramarna för de möjliga svar mottagaren kan 
ge (Bachtin 1997:219). Till och med en så till synes opersonlig avsändare som FL erbjuder 
alltså en dialog med sökarna genom att förse dem med instruktioner och tips, och sökarna kan 
inte svara på vilket sätt som helst om de har accepterat att de deltar i dialogen. Om de väljer att 
avböja FL:s erbjudande innebär det att de antingen använder FL på måfå (man kan kalla det för 
att de initierar en egen dialog med FL) eller ignorerar den helt. 

Jag vill utveckla Bachtins uppfattning att avsändaren och mottagaren, om de väljer att delta i 
dialogen, förbinder sig att hålla sig inom samma ramar. Där tar jag hjälp av Paul Grice (1975), 
som i sin samarbetsprincip har beskrivit de regler vi håller oss till för att en dialog ska gå så 
smidigt som möjligt. Han hävdar att vi följer fyra maximer och förväntar oss att den andra 
parten gör likadant: 

1. Kvalitet: Säg bara det som du tror är sant och har täckning för. 

2. Kvantitet: Säg allt som behöver sägas för att informationen ska gå fram, men 
säg inget som inte tillför något. 

3. Relevant: Håll dig till ämnet. Undvik sådant som inte har med saken att göra. 

4. Framförande: Var tydlig, kortfattad och strukturerad. 

Ett brott mot någon av dessa maximer kan leda till att man uppfattas som exempelvis opålitlig 
(1), pladdrig (2) eller ostrukturerad (3). 

För FL visar maximerna att sökarna utgår från att instruktionerna kommer att hjälpa sökarna att 
hitta informationen i FL på ett så enkelt sätt som möjligt (1). Vidare ger instruktionerna intryck 
av att det finns ganska mycket text att söka i, eftersom det finns detaljerad information om hur 
man avgränsar sin sökning (2). Eventuellt ger texterna också intrycket av att sökningarna sker 
direkt bland texterna (frågorna och svaren) i FL, eftersom det finns instruktioner om hur man 
söker efter flerordsuttryck. Däremot är det svårt att problematisera FL med hjälp av tredje och 
fjärde maximerna. FL håller sig inom ämnet för hur man söker och gör det på ett kortfattat sätt. 

Peter Gärdenfors (1997) konstaterar att det kanske är omöjligt att få datorn att delta i en 
vardaglig dialog. Dialogen förutsätter att de som samtalar har en gemensam värld. Det krävs en 
föreställning om hur samtalspartnern tänker och vad den vill: Vad är underförstått, vad behöver 
förklaras ytterligare, hur ska jag göra för att anpassa mig till den här personen och situationen? 
En dator kan inte sätta sig in i en människas begreppsvärld. Den världen är alldeles för 
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mångbottnad och datorn är alldeles för fantasilös. Tänk bara på hur mycket man behöver veta 
för att förstå vem som egentligen har råkat illa ut här: "Bonden var tvungen att hämta 
veterinären till tjuren. Han hade skadat pungen på ett taggtrådsstängsel". Vi måste veta vad 
bönder, veterinärer och tjurar har för vanor för att kunna gissa det. Och vad hade vi behövt veta 
för att gissa rätt om sista meningen i stället lytt ”Han hade dåliga tänder”? Allt detta kräver 
kunskaper om så många områden att det nästan är omöjligt att få en dator att kunna gissa 
kvalificerat. 

Men det finns ändå hopp, menar Gärdenfors. Genom att upprätta en användarmodell hjälper 
man till att göra dialogen lättare. I användarmodellen specificerar utvecklarna de förväntningar 
som datorn kan ha på användaren i en given situation. Den visar och påverkar hur utvecklarna 
föreställer sig de användare som datorn ska kommunicera med. Då blir inte kommunikationen 
en fullständig gissningslek längre. Med användarmodellen har datorn instruktioner för hur den 
ska förhålla sig till användarens handlingar. 

Än så länge är förmågan att förse datorn med en heltäckande användarmodell utom räckhåll, 
men inom avgränsade områden, exempelvis FL, finns det möjligheter att konstruera en 
användbar användarmodell. Det är till exempel inte troligt att sökaren kommer att fråga om 
resvägar eller telefonnummer (jo, möjligtvis om hur man lämpligast grupperar siffrorna i 
telefonnummer). Man kan inte lära datorn allt, men det behöver den inte heller kunna när den 
bara ska hantera ett specifikt område. Därmed har man bättre möjligheter att hjälpa den att möta 
just de krav som sökaren har. 

2.2. Det semantiska glappet 
En del saker är svåra att beskriva i ord. Om man har fått en melodi på hjärnan som vägrar att 
försvinna förrän man har kommit på vilken det är, hur gör man för att ta reda på vad den heter? 
Hur gör man för att hitta en bild som är avsedd att väcka obehag eller, för att se det ur en 
språkvetares perspektiv, en text med många adjektiv eller hög nominalkvot? Det går helt enkelt 
inte att exempelvis använda ord för att beskriva en bild och behålla den exakta informationen 
intakt. 

Den här svårigheten att beskriva en modalitet med hjälp av en annan kallas det semantiska 
glappet2 (min översättning, engelskans the semantic gap är dock ett etablerat uttryck). Uttrycket 
kommer ursprungligen just från forskning om hur man gör för att söka efter bilder elektroniskt 
(Smeulders et al. 2000:1353) men används numera även för att beskriva klyftan mellan 
mänskligt språk (naturliga språk) och de förenklade språk som används i kommunikationen 
mellan datorer och människor (formella språk): 

Decades of research have been spent on answering the question “How can we 
teach machines to understand natural language?” and the unanimous response is: 
It is impossible (for obvious reasons). Any approach that indulges in formalizing 

                                                        
 
2 Det semantiska glappet ska inte förväxlas med den semantiska luckan, som ibland används om 

en företeelse som inte har någon egen benämning. Ett exempel på en sådan företeelse vars 

semantiska lucka ansågs fyllas genom en ordtävling 2001 är det nya verbet ”fickla” – att lysa 

med ficklampa. 
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the meaning of natural language faces the same problem: the Semantic Gap 
between formalized meaning and human cognition. So instead, we should modify 
the question and ask: “How big is the current Semantic Gap?”, “How can we 
reduce it?” and “How can we measure the reduction?”. (Hellmann 2010:1) 

Det semantiska glappet innebär svårigheter i FL på flera plan för både sökaren och utvecklaren. 
Det börjar redan när sökningen ska formuleras. Det är svårt att beskriva det man letar efter när 
man söker i FL, och den svårigheten kan visa sig på många språkliga nivåer. Några exempel på 
frågor som sökaren kan behöva ta ställning till för att över huvud taget kunna söka:  

• Ortografisk: Hur stavar man ett ord som man vill ta reda på hur det stavas? 

• Morfologisk: Vad ska man skriva för att få reda på hur ett visst ord böjs? 

• Lexikal nivå: Hur gör man om man vill veta namnet på en språklig konstruktion 
som man bara kan beskriva genom exempel? 

• Satsnivå: Hur tar man reda på om det är korrekt ordföljd att skriva "När han 
försökte komma in förklarade personalen förklarade att det gick inte för sig"? 

Sådana frågor måste utvecklaren försöka att förutse och besvara. Hur föreställer sig utvecklaren 
frågor om stavning, böjning, ordval eller grammatik? Och hur tror sökaren att utvecklaren vill 
att man ställer sin fråga? Förmodligen funderar utvecklaren även på hur sökaren tror att 
utvecklaren tänker sig att frågor ska ställas. Det blir en ömsesidig dialogisk gissningslek. Hur 
tror man att den andra parten vill att kommunikationen ska se ut? Och hur gör man för att gå 
den andra till mötes? Vanlig, grammatiskt välformad svenska duger sällan. Inte 
programmeringsspråk heller. Någonstans i tomrummet mellan dem måste de två kunna mötas 
om det ska gå att utbyta någon information. Och då har det semantiska glappet i den språkliga 
realiseringen av frågan även visat sig i glappet mellan datorns och människans språk. Sökarna 
måste alltså ta ställning till hur de formulerar sin fråga, så att det är rätt information som 
efterfrågas. Men det är lika viktigt att FL också har en tillräckligt bra användarmodell för att 
kunna ta till sig frågan. 

2.3. Hypotes 
Det finns många anledningar till att en sökning inte ger träff och det bör finnas många sätt att 
försöka minska det semantiska glappet mellan informationen i FL och sökarens sätt att försöka 
få tag på den. En söktext kan vara felstavad eller felböjd, sökaren kan ha frågat om något 
specifikt när frågan egentligen gäller en allmän företeelse (till exempel sökt efter en viss 
förkortning för att få reda på om sådana förkortningar skrivs med stora eller små bokstäver). Det 
kan också vara brister i instruktionerna eller i hur FL hanterar sökningarna. Men det kan förstås 
också vara en korrekt miss, det vill säga att det inte finns något svar i FL på den eftersökta 
frågan. 

Min hypotes är att FL:s oförmåga att ge sökarna svar så ofta som den borde kunna göra beror på 
dels den ofullständiga dialogen mellan sökarna och FL och dels skillnaden i hur sökarna och 
utvecklarna handskas med den information som finns i FL. 
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3. Material 
Materialet består av två korpusar av data från Språkrådet: Dels FL-databasen, dels Sökloggen. 

3.1. Frågelådan 
Informationen i FL-databasen består av språkfrågor med tillhörande svar (i fortsättningen 
frågepar). FL-korpusen består av de 1531 frågepar som fanns i FL-databasen den 5 maj 2010. 
Till varje frågepar finns det dessutom minst ett nyckelord och ofta även en eller flera kategorier. 
Några exempel: 

Tabell 3.1: Exempel på frågepar i FL 

Fråga Svar Nyckelord Kategori 
Hur skriver 
man 
avokado i 
plural? 

Både avokador och avokadoer går 
bra. 
Däremot är den engelska 
pluralformen avokados inte lämplig. 
Den kan man inte förse med ändelse 
för bestämd form –na. 

avocado, avocados, 
avokado, avokados 

Främmande 
ordformer, 
Övrig böjning 

Vad heter 
bokhandel i 
plural? 

Det heter bokhandlar. Jämför andra 
ord på –el: fågel, fåglar; nyckel, 
nycklar; cykel; cyklar. 
Ordet boklådor förekommer också 
som plural. Men det verkar onödigt 
att ta till ett annat ord. Dessutom 
förknippar man boklåda med en 
liten butik. 

Bokhandel, 
bokhandlar, boklådor, 
boklåda 

Övrig böjning, 
Singular/plural 

Skrivs 
golden 
retriever 
med liten 
eller stor 
bokstav? 

Rasen golden retriever skrivs, 
liksom labrador, dobermann, 
sanktbernhardshund, 
yorkshireterrier och andra 
hundraser, med liten 
begynnelsebokstav. Det beror på att 
djurraser betraktas som 
sortbeteckningar, inte som 
egenamn. 
 
Liten bokstav används även i 
kortformer som en trogen 
sanktbernhard. 

Golden retriever, 
labrador, dobermann, 
hundras, hundraser, 
djurraser, 
sanktbernhardshund, 
yorkshireterrier, 
hamiltonstövare, 
sanktbernhard 

Stor/liten 
bokstav 

 

När man söker i FL baseras inte sökningen på frågan eller svaret, utan på nyckelorden i tredje 
kolumnen. Utvecklarna måste alltså se till att koppla passande nyckelord till frågan. Om man 
söker efter den rekommenderade pluralformen avokador kommer man därför inte att få några 
träffar från FL eftersom den inte står med bland nyckelorden. 
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Det går även att söka bland kategorier. Då markerar man en kategori och väljer att antingen visa 
alla frågorna i den kategorin eller göra en vanlig sökning. Vid en vanlig sökning begränsas 
sökningen till de frågor som finns i kategorin. Enligt Språkrådet är kategorisökningen svår att 
använda och förleder sökare att söka på fel sätt genom att de väljer både kategori och skriver 
söktext. Det kan ge intrycket av att sökningen blir precisare, medan den i praktiken ofta blir för 
snävt avgränsad och sökaren riskerar att missa den information som trots allt finns i FL.  

3.2. Söklogg 
Varje gång någon gör en sökning i FL sparas en del information om just det söktillfället 
(sökningen) i en tabell. Där finns texten sökaren skrev i sökrutan (hädanefter söktext), den 
eventuella kategori som sökaren hade valt och huruvida sökningen ledde till träff eller inte. 
Däremot sparas ingen information om sökarens interaktion med FL utöver just den aktuella 
sökningen, exempelvis om sökaren gjorde några sökningar före eller efter. 

Sökloggen i mitt material består av en sammanställning av sökningarna i FL under de två första 
veckorna i mars 2010. En tvåveckorsperiod ger en lagom balans mellan spridning och 
hanterbarhet – det är tillräckligt lång tid för att enstaka lite mer udda sökningar ska hamna en bit 
ned i statistiken, men tillräckligt kort för att det inte ska bli för mycket data. Längre perioder 
hade visserligen varit bra för att ge en ännu jämnare spridning på innehållet, men vore också 
svårare att hantera. 

Sammanställningen börjar med information om urvalet: 

Tabell 3.2: Sidhuvud till FL:s sökloggar 
Period: 1.3.2010 – 14.3.2010 
Totalt antal olika söktexter: 3872 
Totalt antal sökningar: 6315 
Totalt antal sökningar (ord, ord+kategori): 6087 
Andel träffar (ord, ord+kategori): 47,035 % (2863 st.) 

 

Det intressantaste i den här informationen är Andel träffar. Det är vanligt att ungefär 47 procent 
av sökningarna ger träff, vilket innebär att sökarna får svar i mindre än hälften av fallen. 

Sedan följer loggarna. Jag har valt ut några rader för att ge exempel på variationen. 
Numreringen av raderna är min egen: 

Tabell 3.3: Exempel på FL:s sökloggar 

 Söktext  Kategori Antal/perioden 
1. internet   32 
2. cv   16 
3. sms   13 
4. judoklubben #  12 
5. de dem   7 
6. det är vackrast när det skymmer #  7 
7. stor eller liten bokstav   5 
8. SJ #  4 
9. bisats #  3 
10. men i börja av mening #  3 
11. spik matta #  3 
12. bartendendrar #  2 
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 Söktext  Kategori Antal/perioden 
13. bastu   2 
14. befattning #  2 
15. beige   2 
16. besikta   2 
17. bestämdhet #  2 
18. bil- alternativt cykeltur* # Talspråksdrag 2 
19. bildspråk #  2 
20. bisatser #  2 
21. bo # Prepositionsbruk 2 
22. boka #  2 
23. bokstavsordning   2 
24. brevid   2 
25. GöteborgsOperan #  2 
26. Heter det "chef för" eller "chef över"? #  2 
27. Museiföremål #  2 
28. a4   1 
29. a4 # Siffror övrigt 1 
30. "mej dej" #  1 
 

Varje rad visar alltså söktexten, huruvida sökningen fick några träffar eller inte (utebliven träff 
markeras med brädgårdstecknet #), huruvida sökningen har gjorts i en särskild kategori och 
slutligen hur många gånger just den sökningen har förekommit under den aktuella perioden. 
Sökningar med samma söktext men med och utan kategori, eller inom skilda kategorier, räknas 
som olika sökningar. 

Det går inte att se hur många träffar sökningen fick och det är heller inte intressant för 
undersökningen. En sökning som får en enda träff är ju perfekt om den träffen ger svar på just 
den fråga sökningen var tänkt att besvara, men den enda träffen kan också vara felaktig. Andra 
frågor kan ge många träffar utan att det är särskilt märkligt. Till exempel ger en sökning efter 
komma sex träffar inom olika områden. 

Det går sällan att veta exakt vilken fråga en sökning är tänkt att besvara, men vi kan ändå göra 
några intressanta gissningar. Bland annat verkar det som om många använder FL som en ordbok 
för att ta reda på hur ett visst ord stavas (24, 27), om vissa ord skrivs isär eller ihop (4, 11) hur 
man ska hantera inledande versaler (1, 25) eller hur ord böjs (12). Andra frågor ser ut att gälla 
huruvida bokstavsförkortningar ska skrivas med gemener eller versaler (2, 8), eller hur man 
väljer mellan olika böjnings- eller stavningsformer (5, 30). Vidare går det snabbt att se att 
möjligheten att söka i kategorier verkar orsaka mer förvirring än nytta. De sökningar där 
sökaren har valt en kategori är tydligt överrepresenterade bland de som inte har fått några 
träffar. I 28 och 29 kan man gissa att sökningen först gjordes med en kategori specificerad (utan 
träff) och sedan gjordes om utan kategori, den här gången med bättre resultat. 

Till den här undersökningen har jag valt ut alla sökningar ur sökloggen som inte har fått någon 
träff och förekommer minst två gånger. De finns sparade i Bilaga 1. I början tyckte jag att det 
var lite väl snävt och att jag missade för mycket, men som det kommer att visa sig är korpusen 
snarare för snålt tilltagen. Det händer att jag tittar i alla sökningar under den period som 
sökloggen täcker, inklusive alla de sökningar som lett till träffar. Då berättar jag det 
uttryckligen. 
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Jag har upptäckt ett problem med sökloggen som troligen beror på att FL:s webbgränssnitt inte 
visar tydligt när en sökning inte gav träff. Sidan ser precis likadan ut och söktexterna står till 
och med kvar i sökrutan. Det gör förmodligen att sökarna trycker på "sök"-knappen flera gånger 
innan de förstår vad som hänt. Det förklarar en stark överrepresentation av uttryck som 
judoklubben (12 sökningar), det är vackrast när det skymmer (7 sökningar) och det smått 
osannolika Hur skriver man "collar cuff slynga"? (4 sökningar). Om man tittar på de 
framgångsrika sökningarna ser man att det är betydligt generellare söktexter där (internet, cv, 
sms). 
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4. Metod 
För att få dialogen att fungera bättre kan man försöka förbättra hur FL behandlar frågan. I det 
här kapitlet beskrivs några metoder att med teknikens hjälp undvika att dialogens parter fastnar i 
missförstånd om hur samtalet bör gå till. På så vis jämnas vägen för ett bättre sökresultat. 
Somliga av metoderna är beprövade, andra består av hypoteser som testas för första gången. 
Metoderna kan delas upp i fyra grupper: 
Språkbearbetning ändrar i söktexten för att se om den på så sätt kan leda till fler träffar. FL tar 
på sig en mer lyssnande och tolerant roll mot en sökare som slinter med fingrarna eller inte 
riktigt vet hur en fråga ska ställas på bästa sätt. Den FL-specifika användarmodellen fylls på 
med information om att sökaren inte nödvändigtvis vet hur FL förväntar sig att frågorna ska 
ställas. 
Generalisera det alltför specifika är de oprövade och mest spekulativa metoderna. Det är 
några olika försök att gissa den fråga som kan tänkas ligga bakom sökningen. Det handlar till 
exempel om att sökaren ställer en fråga om en specifik förkortning men kanske snarare (eller 
åtminstone) är betjänt av att få allmän information om hur man konstruerar och använder 
förkortningar. Med ny information i användarmodellen är FL nu förberedd på att sökarna vill ha 
svar på språkfrågor (till skillnad från vilken sorts frågor som helst) och har därmed större 
möjlighet att ställa följdfrågor om den inte "förstår". 
Komplexa sökningar är inte en konkret metod för att förbättra sökningarna. Snarare är det en 
översikt över hur framgångsrikt det är att söka efter annat än enstaka ord, exempelvis genom att 
begränsa sökningen till en kategori eller utöka den med hjälp av jokertecken (*). Det är en 
utvärdering av FL:s instruktioner för hur man bäst ställer en fråga, och resultatet av 
utvärderingen kan sedan leda till förändringar av instruktionerna. 
Sökning i frågeparen ändrar matchningen av söktexten så att den letar i frågeparens text i 
stället för nyckelordens. Det innebär att FL helt enkelt "vet" mer och därför kan svara mer.  

4.1. Språkbearbetning 
Ett sätt att förbättra träffrekvensen i ett sökverktyg är att bearbeta söktexten på olika sätt. Det 
lyfter en del av ansvaret för att hålla dialogen igång från sökaren till FL. De vanligaste är 
stavningskontroll och avstamning. 

4.1.1. Stavningskontroll 

Hercules Dalianis undersökning av Riksskatteverkets sökverktyg (Dalianis 2002) visar att 10 
procent av söktexterna var felstavade. Även om den undersökningen gäller ett enda sökverktyg 
finns det ingen anledning att tro att den siffran skulle vara drastiskt annorlunda för FL. Jag har 
valt ut två verktyg med helt olika arbetssätt för att kontrollera stavningen: KTH:s 
rättstavningsverktyg Stava och stavningskontrollen i Google.se. Lite vårdslöst kan man säga att 
Stava representerar normen medan Google står med fötterna djupt i bruket. 
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4.1.1.1. Stava (KTH) 

KTH:s rättstavningsverktyg Stava3 är tillgängligt för allmänheten. Stava har SAOL som korpus 
och använder ett omfattande regelverk som räknar ut vilka ändelser och sammansättningar 
utöver de i korpusen som borde vara godkända. När verktyget hittar ett misstänkt stavfel gör det 
fyra enkla tester: 

• Byter plats på två intilliggande bokstäver (strutn > strunt) 
• Lägger till en bokstav (strutn > struten) 
• Tar bort en bokstav (strutn > strut) 
• Byter ut en bokstav (strutn > struts) 

Tillsammans hittar de fyra testerna mellan 80 och 90 procent av alla slarvfel (Domeij, Hollman, 
Kann 1994). 

Det är inte svårt att använda Stava. Direkt på webbplatsen fyller man i de ord som ska 
stavningskontrolleras, antingen genom att skriva in dem direkt i rutan eller, om de är fler, ladda 
upp en fil med de ord som ska kontrolleras. I det här fallet har jag laddat upp alla söktexter från 
sökloggen utan att ändra några andra inställningar. De söktexter som har fått förslag på ny 
stavning har testats igen i FL. 

4.1.1.2. Google.se 

Det är lätt, om än tidsödande, att testa stavningskontrollen i Google.se4 på ett större material. 
Google har inget eget gränssnitt för stavningskontrollen, i stället skriver man det som ska 
kontrolleras i den vanliga sökrutan och klickar på sökknappen. Om webbsidan hittar en 
anledning att anta att ordet är felstavat får man frågan "Menade du:" och ett förslag till annan 
stavning. Google ger bara ett nytt alternativ. De söktexter som har fått förslag på ny stavning 
har testats igen i FL. 

Google har inte gjort principerna för sin stavningskontroll tillgängliga för allmänheten, men 
mycket talar för att den arbetar nästan helt tvärt emot Stavas principer att göra så mycket som 
möjligt med så lite som möjligt. Det finns två troliga korpusar som den kan hämta sina 
stavningsförslag ur. Den första är alla de webbplatser de har indexerat. Där har de tillgång till 
nästan ofattbart stora frekvensordlistor med information om hur ord förekommer tillsammans. 
Den andra möjligheten är att de bygger sina förslag på information om vad folk har googlat 
efter och vilka länkar de sedan klickade på (klicket tyder på att den sidan innehöll den rätta 
stavningen). Det ger Google möjlighet att korrigera exempelvis uttalspräglade felstavningar som 
Brittany Spees utan att behöva veta något om det aktuella språkets fonologi. Hur som helst är 
det troligt att Google huvudsakligen bygger sin rättstavning på statistik och aldrig föreslår något 
som inte redan finns i korpusen. Ett exempel som talar för det är att sökfrasen phonitick 
spewling, som brukade användas för att visa att Google kan ge ganska avancerade 
rättstavningsförslag, har blivit så vanlig på internet att Google har slutat att föreslå en alternativ 
stavning. Det kan också bero på att Google egentligen inte föreslår korrekta stavningar, utan 
försöker gissa vad det var man ville söka efter. 

                                                        
 
3 http://www.csc.kth.se/~viggo/stava/ 

4 http://www.google.se/ 
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4.1.2. Avstamning 

I sökmotorernas barndom fick man ofta söka efter både cykel, cykeln, cyklar och cyklarna om 
man ville veta något om cyklar. Annars riskerade man att missa dokument som inte innehöll just 
den böjningsform man sökt efter. Det fanns alltså ett semantiskt glapp mellan det man ville söka 
efter (begreppet cykel) och alla sätt som cykeln fanns representerad på i texterna man sökte i. 
Man var tvungen att beskriva det eftersökta på så många olika sätt man kunde komma på och 
kunde ändå inte vara säker på att man fått med allt. På engelska där morfologin inte är så 
komplicerad var det här sällan ett stort problem, medan den som ville hitta något på det finska 
språket med sina femton kasus och sin rika morfologi fick det betydligt kärvare. Svenskan är 
svenskt lagom och ligger någonstans mitt emellan ytterligheterna. 

Avstamning (ett förslag till översättning av engelskans stemming, som jag har hämtat från 
Hanson 2004) råder bot på en hel del av det problemet. Det handlar om att man reducerar ord 
till sin (grafiska) stam genom att plocka bort ändelse för ändelse: 

Tabell 4.1: Exempel på avstamning 
Ropandes Bilarnas Bilisternas Cyklisterna 
Ropande Bilarna Bilisterna Cyklister 
Rop Bilar Bilister Cyklist 
 Bil Bilist Cykl 
  Bil  

Det här är inte olikt lemmatisering, som reducerar orden till lemman, men avstamning är 
effektivare när det gäller informationssökning. Lemmatisering handlar om att man tar fram 
information om ordklassen och ordets böjningsformer, vilket kräver en grammatisk analys för 
att skilja homografer åt, medan avstamning bara hanterar orden som en räcka bokstäver. Den 
stam man får fram behöver inte vara ett lexikalt korrekt ord, eller ens en morfologiskt korrekt 
stamform. Det gör att det kostar mindre i både tanke- och datorkraft att avstamma, och 
dessutom kan man ofta reducera avledda ord till samma stam. Det senare är dåligt ur 
lemmatiseringsperspektiv, eftersom avledningarna faktiskt representerar olika lemman, men ofta 
bra vid informationssökning eftersom sidor med de avledda orden kan tänkas vara tillräckligt 
relevanta för att man ska vilja se även sådana dokument. 

Avstamning är särskilt användbart i specialiserade sökverktyg som FL, eftersom korpusen är 
relativt liten (Våge et al. 2003:75-76). I sådana lägen är det bättre att riskera att det visas för 
många inkorrekta träffar än att de få dokument som innehåller den eftersökta informationen inte 
visas alls. I de stora sökmotorerna är avstamning däremot inte lika viktigt eftersom man 
troligtvis ändå kommer att hitta det man söker bland de enorma mängder dokument som finns 
indexerade (Våge et al. 2003:161). 

Experiment med avstamning på svenska har ökat mängden korrekta träffar med 15 procent vid 
informationssökning i nyhetstexter (Carlberger et al. 2001). Verktyget kräver dock viss 
intrimning eftersom det är lätt hänt att det genererar alldeles för generella stammar och för 
många ovidkommande träffar. Om till exempel en sökning efter tiden visar dokument om 
tidningar har man beskurit stammen för hårt och kan behöva putsa lite på reglerna så att 
tidningar blir till åtminstone tidn. Det är dock ofrånkomligt att avstamning genererar en viss 
mängd inkorrekta träffar. 

En av medarbetarna på Språkrådet ägnade för några år sedan mycket tid åt att koppla just 
böjningsformer och vanliga felstavningar till svaren, vilket fick upp träffrekvensen från 



 

 13 

dåvarande 40 procent till nästan 50. Det är fortfarande en låg siffra, men förbättringen visar att 
avstamning kan visa sig fruktbart för FL. Arbetet med att skriva in olika former blev dock så 
omfattande att hon släppte det efter ett tag. 

FL:s system med att bara söka bland nyckelorden är helt okänsligt för avledda former, även om 
de skulle finnas representerade i frågan eller svaret som de är kopplade till. Som exempel kan vi 
se på avokado, som kan vara svårt att både stava till och bilda pluralformer av, och därför 
försvarar sin position i FL på flera sätt. Frågan i FL går bara att hitta med hjälp av fyra 
nyckelord: avokado, avokados, avocado, avocados. Ett avstamningsverktyg skulle kunna utöka 
de möjliga orden till åtminstone avokado, avokador, avokadorna, avokados, avokadosar, 
avokadosarna, avocado, avocador, avocadorna, avocados, avocadosar, avocadosarna. 

Eftersom avokado har ont om avledningar skulle en lemmatiserare också komma fram till de här 
resultaten, men avstamningen skulle även kunna fånga in söktexter som avokadoaktig. Om det 
dessutom fanns en stavningskontroll installerad skulle c-stavningen över huvud taget inte 
behöva finnas med bland nyckelorden. Det skulle räcka med ett enda: avokado. 

En korrekt implementerad avstammare innebär att man gör samma stamreduktion på både 
söktexten och texterna i korpusen. Om de reducerade orden matchar blir det en träff och 
dokumentet presenteras för sökaren. Den metoden är dock krävande att implementera eftersom 
alla dokument i korpusen måste tröskas igenom (visserligen för maskin) för att man ska få fram 
ordstammarna, som sedan lagras i anslutning till dokumenten. För den här uppsatsen räcker det 
att trunkera: Man tar fram stammen på orden i söktexten och söker sedan med hjälp av 
jokertecken för att matcha alla ord som inleds med den stammen. Fördelen är att det är lätt att 
använda och inte kräver några ingrepp i FL-databasen, nackdelen är att det kan ge sämre 
precision (cyklist blir cykl* som inte matchar cykel) och inkorrekta träffar (tomat kan bli tom*, 
som i sin tur ger träff på tomte). Trunkering kommer trots detta ändå att kunna ge en 
fingervisning om huruvida avstamning är ett bra hjälpmedel för att hjälpa FL och sökarna att 
förstå varandra bättre. 

Den vanligaste algoritmen (tillvägagångssättet) för avstamning är skriven av Martin Porter 
(Porter, 1980) och en svensk anpassning finns beskriven i avstamningsverktyget Snowball5. Där 
finns regelverket för hur ändelser kapas bort. Däremot finns det inget sätt att testa hur reglerna 
fungerar, så i det här försöket använder jag ett eget webbaserat verktyg6 som bygger på 
Snowballs regler. När man har fått fram ordstammen lägger man till ett jokertecken på slutet 
och söker med den nya, trunkerade söktexten i FL. I implementerad form skulle inte sökaren 
själv behöva göra trunkeringen. Man söker som vanligt och FL sköter trunkeringen automatiskt. 

De flerordiga söktexterna kommer inte att trunkeras eftersom de i alla fall utom ett omsluts av 
citattecken, som ju visar att FL kommer att söka efter den exakta texten. Bara en av de 
flerordiga söktexterna saknar citattecken, men det finns mycket goda skäl att anta att kungen lär 
ha sjungit ändå inte kommer att ge någon träff även om den trunkeras. 

                                                        
 
5 http://snowball.tartarus.org/algorithms/swedish/stemmer.html 

6 http://pompom.se/avstamning/ 
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4.2. Generalisera det alltför specifika 
Just nu hade FL lika gärna kunnat handla om geovetenskap eller elgitarrer, eftersom den bara 
hjälper användarna att hitta bokstavskombinationer som råkar vara ord. Men FL är inte Google. 
Trots mina jämförelser med olika typer av sökmotorer finns det saker man vill veta när man 
ställer språkvårdsfrågor som en sökmotor av Googletyp aldrig kommer att kunna hitta så länge 
den nöjer sig med att matcha söktexter mot en korpus. En del av de saker sökarna vill veta finns 
det helt enkelt inget frågepar för i FL. Titta exempelvis på de här missade sökningarna: 

• SJ 
• glade 
• judoklubben 
• "spik matta" 

Om de här frågorna i stället skulle ställas via e-post skulle de kunna se ut så här: 

• Ska jag skriva SJ, Sj eller sj? 
• Numera är det visst godkänt att säga "Min glada bror". Får jag säga "Min glade 

syster" också? 
• Skriver man judoklubben eller judo klubben? 
• Heter det spik matta eller spikmatta? 

FL har uppenbarligen inget svar på just de här frågorna. Det går helt enkelt inte att göra frågor 
för varje initialförkortning, maskulinböjda adjektiv eller sammansättning. Därmed inte sagt att 
Språkrådet sitter sysslolöst; FL innehåller liknande frågor om bland annat OK, PDF, CP, den 
gamle pappan, i dag och var sitt. Och några mer generella diskussioner om de här områdena går 
faktiskt att hitta: Sök efter vvs, lille eller tvärtom. Problemet är att komma på hur man ska leda 
sökaren dit. 

Arbetet med att vara retroaktiv och försöka lägga in nya frågor eller nyckelord i FL för de 
söktexter som missas mest i sökloggen kommer aldrig att ta slut. Det kommer ständigt nya ord, 
förkortningar eller sammansättningar att undra över. I stället borde FL kunna ge generella svar 
på specifika frågor genom att man inte försöker matcha söktexterna med nyckelorden alls, utan i 
stället letar efter mönster i söktexterna. Det som är väsentligt är att komma åt avsikten bakom 
det kommunicerade budskapet. Den språkliga form som budskapet ges är bara ett redskap för 
detta. (Gärdenfors 1997). Om FL kan föreställa sig sökaren som en person som vill ha svar på 
frågor om just språkvård blir Gärdenfors teori om användarmodell som mest användbar. Det går 
att gissa en hel del om vad sökaren vill. Med ett dialogiskt angreppssätt kan man utgå från att 
sökarna håller sig till språkfrågor (Grices kvalitetsmaxim) när de söker i FL. Därför har det 
semantiska glappet möjlighet att vara mindre mellan FL och sökarna än i vanliga sökverktyg, 
även om det inte utnyttjas av utvecklarna för tillfället. 

4.2.1. Initialförkortningar 

När det gäller söktexter som enbart består av versaler eller konsonanter kan FL föreslå artikeln 
som handlar om hur man hanterar initialförkortningar. I princip vilket programmeringsverktyg 
som helst kan leta upp ord som stämmer in på de kraven. Sökloggen är dock inte längre än att 
det gick fortare att räkna de förkortningarna för hand än vad det skulle ha gjort att ta fram ett 
verktyg för att hitta dem. 
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4.2.2. Maskulinböjda adjektiv 

Några av söktexterna är maskulinböjda adjektiv (exempelvis glade). I stället för att sökaren inte 
ska få några träffar alls i FL kan man föreslå en fråga som tar upp de maskulinböjda adjektiven, 
det vill säga frågan om när man använder exempelvis lille och när lilla fungerar bättre, på ett 
generellt plan. Här passar KTH:s verktyg Grim7 bra. Grim startas som ett eget program via en 
länk på webbplatsen. Det är ett texthanteringsprogram som kontrollerar en text på en mängd 
olika sätt. Just här är det ordklasstaggaren som är den viktiga biten. Det går att leta upp de orden 
för hand i sökloggen, men poängen med att använda ett automatiserat verktyg för en sådan här 
lite svårare uppgift är att se hur det skulle fungera att låta FL själv göra det. Gallringen av alla 
söktexter som slutar på e har gjorts för hand. Eftersom det är ett urval som inte kan gå snett – 
datorer är ju som det semantiska glappet visar bättre på att hantera ord baserat på vilka 
bokstäver de består av än vad de betyder – går det att vara säker på att datorn kan sålla ut de 
orden med betydligt större precision än en människa. Därför är det riskfritt att sköta det själv 
medan man testar. 

När man skriver eller klistrar in text i Grims textfönster kan man bland annat se vilken ordklass 
Grim tilldelar orden. Det intressanta här är om det går att få de maskulinböjda adjektiven 
markerade med hög precision och bara ett fåtal falsklarm, det vill säga utan att vare sig missa de 
adjektiv som borde markeras eller få med ord som inte är adjektiv. 

4.2.3. Särskrivningar 

En del av sökningarna består av enstaka särskrivna ord och det är möjligt att sökaren har velat 
veta om ordet ska skrivas isär eller inte. Vid sådana sökningar vore det bra att kunna föreslå en 
artikel om särskrivningar. Ett bra verktyg för att hitta grammatiska konstruktioner eller mönster 
är KTH:s grammatikkontrollverktyg Granska8. Man laddar upp eller skriver en text, skriver in 
de granskningsregler man vill använda (se nedan), kryssar ur använd Granskas regler också om 
man bara vill se det de egna reglerna ska hitta, och skickar iväg formuläret. 

Lena Öhrman (1998:10–15) har definierat några typer av särskrivningar och använde en tidig 
version av Granska till att identifiera dem. Hennes Granska-regler går inte att använda längre 
eftersom programmet har uppdaterats sedan dess, men jag har utgått från hennes definitioner 
och skrivit regler för att hitta två typer av särskrivningar: 

1. Vilket ord som helst i genitiv som följs av ett bestämt substantiv. Exempel: 
Kungs hallen. 

2. Ett obestämt substantiv som inte är ett räkneord och följs av ett substantiv i 
vilken form som helst. Exempel: Hus bygge. 

Mina Granska-regler finns i Bilaga 2. 

                                                        
 
7 http://skrutten.nada.kth.se/grim/ 

8 http://skrutten.nada.kth.se/granska/scrutinizer-rules-demo.html 
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4.3. Komplexa sökningar 
Det är gott om specialtecken som asterisker och citattecken i sökloggen, men bland de 
sökningar som ger träff är de klart underrepresenterade. Därför är det lämpligt med en kort 
kvantitativ översyn hur många av kategorisökningarna eller de sökningar som innehåller 
jokertecken, citattecken eller mellanslag (det vill säga flerordsuttryck) som ger träff. Det kräver 
att hela sökloggen undersöks (och alltså inte bara sökningarna i Bilaga 1), så att det går att 
jämföra förhållandet mellan de sökningar som leder till träff och de som inte gör det. 

Det här är inte ett mätbart sätt att minska missarna, snarare är det en diagnos över hur väl FL:s 
sökinstruktion fungerar i praktiken. 

4.4. Sökning i frågeparen 
Vad händer om man ändrar FL:s procedur för att hitta informationen i databasen så att söktexten 
inte matchas mot nyckelorden, utan direkt mot texten i frågeparen (både frågorna och svaren)? 
Det befriar utvecklaren från ansvaret att behöva komma på alla lämpliga nyckelord. Dessutom 
kan det öka möjligheten att ge träff för söktexter som består av flera ord. 

Den här metoden för att förbättra träffarna är den minst språkvetenskapliga, eftersom den 
bygger på ren datahantering. Det är dock ett så vanligt arbetssätt för sökverktyg att det vore 
onödigt att inte åtminstone ta reda på hur det skulle påverka träffarna. Om det här fungerar bra 
minskar trycket på de övriga metoderna. 
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5. Resultat 

5.1. Språkbearbetning 

5.1.1. Stavningskontroll 

Av de 454 sökningarna i Bilaga 1 fick 78 stycken förslag till alternativa stavningar från Stava, 
Google eller bägge. De sökningarna presenteras i Tabell 5.1. För att göra tabellen kortare är de 
övriga 376 raderna borttagna.  

Stava föreslår ofta flera alternativa stavningar. Då har jag nästan alltid nöjt mig med att bara 
redovisa det första förslaget i resultaten eftersom de andra (och ofta även det första) vanligtvis 
blivit ganska märkliga. Till exempel får det korrekta tidplan förslagen tidplana, tidplane, 
tidplank, tidplant, tidplin, tidplån, tidlan, tidslan, tid plan. 

Alla 78 förslag har sedan provats i FL, och de stavningsförslag som dessutom ledde till träff där 
är markerade med fetstil i Tabell 5.1. 

Tabell 5.1: Stavningsförslag till söktexterna 
Söktext Stava Google.se 
"var tioende år"  ”var tionde år” 
ikeas Ikeas  
iv vi  
vab vad  
Hur skriver man "collar cuff 
slynga"? 

dollar tuff  

procedursamordnare  procedur samordnare 
"låneord från engelskan"  "lånord från engelskan" 
"spik matta"  "spikmatta" 
dpi di  
iphone (hittar inte)  
lean lena  
plura lura  
puscha duscha pusha 
regelrät  regelrätt 
roll-up rollcup  
showcase showcape  
volvo Volvo  
youtube (hittar inte)  
ägareförhållande  ägarförhållande 
"back to back" ta  
"blåsuts förskola" (hittar inte)  
"human resource" (hittar inte) på resource  
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Söktext Stava Google.se 
"hur ska man skriva 
nationalitetsbetäckni" 

(hittar inte 
nationalitetsbetäckni) 

 

"i filippinerna" Filippinerna  
"in a relationship" relationskip  
"lean production" lena produktion  
"mood board" mod  
"off shore" ff store  
"posssesiva pronomen" possessiva "possessiva pronomen" 
"På Filipinerna"  "På Filippinerna" 
"rest home" holme  
"till väga"  "tillväga" 
"till vöga" (hittar inte) "tillväga" 
"Wilt thw wara tiksiaelfuir 
hull" 

(hittar inte de flesta av 
orden) 

"Wilt thw wara tik siaelfuir hull" 

*stand stund  
affilierad afficierad  
anspråktagande  ianspråktagande 
bartendendrar bartendensdrar bartendender 
chos jos chaos 
citament cityment  
dalaSinfoniettan (hittar inte)  
dimm dimma  
dimmesion dimmeson dimension 
familiar famnliar  
familiarity (hittar inte)  
fou fru  
gravaccent  (föreslår inget, men visar bara 

resultat med "grav accent") 
grejor  grejer 
historialektion  historielektion 
horse horst  
im in  
kraftor krafter, kräftor, krattor (föreslår inget, men visar bara 

resultat med "kräftor") 
linedance (hittar inte)  
mediasamhället  mediesamhället 
mmelan mmlan mellan 
olikastans olikastmans  
onsdagskväll  onsdag kväll 
org ord  
pe på, per, pen, pep  
power poker  
richter richer  
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Söktext Stava Google.se 
richter* richer  
sedemera sedermera sedermera 
source (hittar inte)  
spelt spelat, spelet  
stent sent, sten  
sustainability (hittar inte)  
synth synts  
tf ta  
tsek tsk msek 
tt ta  
uländer  u länder 
vacuum vakuum  
volkswagen (hittar inte)  
vätter (hittar inte)  
webbtv webb tv  
 

Det är tio sökningar som ger träff efter stavningskontrollen, men i många av fallen finns det 
anledning att anta att träffarna är inkorrekta. Att org skulle vara en felstavning av ord är till 
exempel ingen självklarhet. Eftersom FL består av en förhållandevis liten textmassa kommer 
Stava och Google, med sina avsevärt större korpusar, alltid att ge stavningsförslag som kanske 
är korrekta men ändå inte finns i FL. 

Det går att se några tydliga skillnader mellan hur Stava och Google arbetar:  

5.1.1.1. Stava 

Stava känner inte igen engelska ord, förutom etablerade lånord. Det kan verka snävt, men är en 
fördel om man som Språkrådet är specialiserad på svenska. Då kan man vid behov komplettera 
korpusen med de engelska uttryck som behövs. Sökningarna på andra språk än svenska och 
engelska är så få att det skulle göra obefintlig skillnad att ta hänsyn till dem. Stava har svårt att 
hantera sammansättningar och fogemorfem. Det är synd för FL:s del eftersom många sökningar 
består av sammansatta ord. 

5.1.1.2. Google.se 

Google.se godkänner gärna engelska ord. Det är fullt logiskt eftersom engelska ord är vanliga i 
vardagssvenskan. Det kan dock göra Google olämplig som stavningskontroll för FL, i den 
hypotetiska situationen att Google skulle låta andra begagna sig av deras stavningskontroll på 
kommersiell nivå. 

5.1.2. Avstamning 

Avstamning visade sig vara effektivt. Inte mindre än 96 av sökningarna i sökloggen gav träffar i 
FL efter att ha trunkerats till en presumtiv ordstam: 

Tabell 5.2: Avstamning i sökloggen 
Söktext Avstammat Söktext Avstammat 
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Söktext Avstammat 
1 1* 
iv iv* 
nog nog* 
vab vab* 
börja börj* 
orsak orsak* 
senaste sen* 
SJ sj* 
tal tal* 
bisats bisat* 
decimal decimal* 
decimaler decimal* 
dock dock* 
enhet enhet* 
fastighet fast* 
flyta flyt* 
franske fransk* 
förr förr* 
glade glad* 
grad grad* 
hur hur* 
hälsa häl* 
inget inget* 
kol kol* 
kunna kunn* 
lana lan* 
led led* 
mesta mest* 
nå nå* 
plura plur* 
sida sid* 
vid vid* 
värde värd* 
w w* 
*lansera* *lansera** 
anföring anföring* 
ann ann* 
anställningsbarhet anställningsbar* 
ansvarar ansvar* 
attest attest* 
bisatser bisat* 
boka bok* 
byxa byx* 
centralen central* 
dennes denn* 

Söktext Avstammat 
dimm dimm* 
dubbel dubbel* 
dubbelt dubbelt* 
effektiv effektiv* 
engelsk engelsk* 
familj familj* 
femtio femtio* 
fri fri* 
fulla full* 
fästa fäst* 
förste först* 
göras gör* 
GöteborgsOperan göteborgsoperan* 
horse hor* 
hugade hug* 
hund hund* 
hämta hämt* 
igen igen* 
im im* 
indian indian* 
ja ja* 
kraftor kraft* 
kvitto kö* 
linedance lin* 
linser lo* 
lyse lys* 
lösen lös* 
medelhav medelhav* 
mentor ment* 
minister minist* 
missbruk missbruk* 
mitt mitt* 
norska norsk* 
org org* 
pe pe* 
polis polis* 
power pow* 
program program* 
publicera publicer* 
REM rem* 
resekostnad resekostn* 
rest rest* 
salighet sal* 
sekunder sekund* 
småland småland* 
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Söktext Avstammat 
store stor* 
stöta* stöt* 
tf tf* 

Söktext Avstammat 
tiondel tiondel* 
veckodag veckodag* 
välter vält* 

 

Några av träffarna har uppenbart missat målet. Till exempel har salighet har blivit sal*, vilket ger 
träffar på frågor om salpeterkriget, salutogen, sallad, salongsfähig eller sjukdomen sal. Det är ändå 
inte så farligt – med bara fem frågor bland svaren är det inte svårt för sökaren att hitta "sin" fråga. 
Mer problematiskt blir det med w och 1, som i sina "trunkerade" former w* och 1* ger tjugo träffar 
med söktexter som börjar på w eller 1. Men det var inga särskilt exakta sökningar till att börja med. 

Det går också att hitta några guldkorn i form av vab, som fick en träff som handlar om att vabba 
och både svarar på frågan om hur verbet används och indirekt hur vab stavas. Vilket ju inte den 
otrunkerade söktexten lyckades med. Samma med tf, vilket i form av tf* hittade en fråga som 
handlade om hur tillförordnad förkortas. Anledningen till att det inte hittades i den ursprungliga 
sökningen var att nyckelordet var skrivet som tf., med en punkt. 

5.2. Generalisera det alltför specifika 

5.2.1. Initialförkortningar 

Det finns nio söktexter i loggen som består av enbart versaler eller enbart konsonanter: 

Tabell 5.3: Söktexter med enbart versaler eller enbart konsonanter 
NOK 
HDTV 
SJ 
w 
HBT 
HDTV" 
REM 
tf 
tt 

 

Det finns fler söktexter som skulle kunna vara initialförkortningar men inte hittas av det här 
mönstret:  

• iv 
• nog 
• vab 
• dpi 
• im 
• Lo 

Tyvärr är det inte lika lätt att definiera regler för att hitta de här söktexterna som det är att bara leta 
versaler eller konsonanter. Om det gick att hitta ett bra sätt att göra det på skulle det ta bort 
ytterligare några sökningar från sökloggen. 
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Ett annat problem är att verktyget inte kontrollerar om det är ett ord och inte en förkortning. Det 
verkar dock inte vara något stort problem, av de 13 söktexter jag har visat här är det bara två (nog 
och Lo) som även kan vara sökningar efter ord. 

5.2.2. Maskulinböjda adjektiv 

Det finns dessvärre bara tre söktexter som slutar på e och har klassats som adjektiv maskulinum av 
Grim: 

Tabell 5.4: Adjektiv- och maskulinumklassade söktexter som slutar på e 
"hur ska man använda gåtfulle?" 
franske 
store 

 

Tyvärr försvinner glade, som av någon anledning klassas som utrum/neutrum plural, men det 
verkar svårt att komma runt. 

Dessutom visar en manuell genomsökning av hela listan att vi redan vid första taggningen tappar 
förste, som är taggat som räkneord ordningstal maskulinum. Här har vi alltså förmodligen utrymme 
för att fånga några fler ord i det här filtret. Målet är dock inte att formulera vattentäta regler till 
varje pris, utan snarare att försöka resonera om vilka typer av filter det går att få fram med sådana 
här metoder och uppskatta hur långt det går att komma med dem. 

Till sist skulle store också kunna vara ett engelskt ord. Men det går aldrig att veta säkert och rör 
dessutom en liten del av de totala sökningarna. 

5.2.3. Särskrivningar 

Granska föreslår tio särskrivningar i sökloggen: 

Tabell 5.5: Föreslagna särskrivningar 
"rock n´roll"  
"spik matta"  
"tvivel tvekan" 
"blåsuts förskola"  
"en gång skull"  
"in a relationship"  
"minister ministern"  
"post doc"  
"timma timme"  
"Wilt thw wara tik siaelfuir hull"  

 

Det kom fram 10 söktexter, som tillsammans motsvarar 23 sökningar på det här sättet, men det är 
lätt att se att det kom fram få särskrivningar. Bara spik matta är ett säkert fynd. Resten är utländska 
ord, ogrammatiska jämförelser av liknande ordpar och någon enstaka felstavning. 

Men det är inte konstigt att vi bara hittade en enda säker särskrivning. Det finns inte så många fler 
än så i sökloggen, även om man kan hitta några tveksamma fall, som "fel problematik" och "lama 
djur". Däremot finns det en mängd fasta uttryck, ofta bestående av fler än två ord, av vilka en stor 
del med säkerhet är ett test för att se om ett uttryck ska skrivas isär eller ihop, bland annat: 

 



 

 23 

• "hitten tills" 
• "i så fall" 
• "i och för sig" 
• "mitt emot" 
• "till sist" 
• "till tals" 
• "till väga" 

På samma sätt går det att hitta sökningar efter sammansättningar som är så svåra att passa in bland 
övriga språkfrågor att de troligen också är tester för att se om orden ska skrivas isär eller ihop (men 
de kan också vara ämnade att ta reda på om orden ska inledas med versal): 

• judoklubben 
• fastighetsförvaltare 
• procedursamordnare 
• arbetsförmedling 
• ianspråktagande 
• medicinteknisk 
• melodifestivalen 
• rotavdrag 

Om man lyckas lista ut hur man kan fånga upp de här två typerna borde mycket vara vunnet. 
Troligen kommer man en bit på vägen i det första fallet genom att leta efter olika 
ordklasskombinationer, exempelvis sådana som består av adverb och prepositioner. I det andra kan 
man förmodligen följa i fotspåren efter Sjöbergh och Kann (2006) och använda ett verktyg som 
delar upp sammansättningar i sina stammar. Lyckas man med det kan man vara ganska säker på att 
man har hittat en sammansättning och kan rekommendera sökaren en fråga i FL som handlar om 
det. Men att lista ut hur man gör ligger utanför den här uppsatsens område. Det viktiga är att vi vet 
om att den här luckan finns och att det skulle hjälpa FL och sökarna att närma sig varandra om den 
gick att överbrygga. 

5.3. Komplexa sökningar 
Hur går det för alla de sökningar som innehåller specialtecken eller ett kategorival och är tänkta att 
förbättra sökningen? 

• 59 procent av de sökningar som innehåller jokertecken ger träff 
• 24 procent av de sökningar som innehåller citattecken ger träff 
• 22 procent av de sökningar som innehåller mellanslag (och alltså bör vara 

flerordsfrågor) ger träff 
• 1 procent av kombinationen söktext + kategori ger träff 

Med tanke på att den genomsnittliga mängden träffar är ungefär 47 procent är det bara sökningarna 
med jokertecken som faktiskt förbättrar träffsäkerheten. 

Det här går stick i stäv med FL:s ingående instruktioner om hur man kan precisera sin sökning. I 
termer av det semantiska glappet innebär det här att instruktionen gör raka motsatsen till att försöka 
mötas på halva vägen. Den ger intryck av att berätta för sökarna hur FL vill ha en dialog med dem, 
men i praktiken ger den tips som ger sämre förutsättningar än någonsin, eftersom FL slutar att 
lyssna om sökaren följer instruktionerna. Det bidrar bara till förvirringen. Dialogiskt visar det sig 
som att FL inte själv deltar i den dialog som den bjuder in sökarna till. 
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5.4. Sökning i frågeparen 
När matchningen av söktexten ändras från nyckelorden till texten i frågeparen ger 143 av 
söktexterna i sökloggen träff: 
Tabell 5.6: Söktexter som ger träff i frågeparen 

1 
kongruens 
", och" 
"geografiska namn" 
NOK 
"fram till" 
"i så fall" 
arbetsförmedlingen 
ikeas 
iv 
nog 
smörja 
:s 
"sammansatta ord" 
bestämd 
börja 
ingenting 
inom 
orsak 
senaste 
SJ 
tal 
"en eller ett" 
"håller med" 
"i land" 
"i och för sig" 
arbetsförmedling 
bisats 
dock 
dåtid 
efterled 
enhet 
fastighet 
förr 
grad 
grammatik 

grejer 
hur 
hälsa 
inget 
kategorier 
kol 
kunna 
led 
mamma 
mesta 
nå 
passiv 
projekt 
Salt 
sida 
slang 
standardspråk 
tvist 
vid 
vitt 
volvo 
värde 
w 
" euro" 
"de flesta" 
"fokus på" 
"fram till*" 
"från min synpunkt" 
"före den" 
"gamla testamentet" 
"jag såg han" 
"jag är" 
"kollektiv betydelse" 
"konungen" 
"synonymt 
"till följd av" 

"till sist" 
"utgå från" 
"även om" 
*lansera* 
anföring 
ann 
ansvarar 
avlida 
bestämdhet 
bisatser 
dennes 
dubbel 
dubbelt 
därav 
engelsk 
enskild 
eventuellt 
familiar 
flesta 
fri 
fulla 
fästa 
förste 
grej 
gäller 
göras 
hade 
hund 
hämta 
igen 
im 
indian 
infinitiv 
ja 
kursiv 
kvitto 

landskap 
meny 
miljöinformation 
missbruk 
mitt 
norska 
org 
pengar 
polis 
precis 
precist 
produktnamn 
program 
publicera 
påskveckan 
regler 
relation 
REM 
sedemera 
sekunder 
specifikt 
språkljud 
spår 
stöta* 
såg 
tempus 
tf 
total* 
trång 
tt 
tyckas 
uttryck 
vatten 
veckodag 
ändelser 

 

Det går inte att neka till att en matchning i frågeparen ger fler träffar än tidigare. Vissa av dem är 
helt säkert inkorrekta träffar (bland annat kan man misstänka att 1, ", och", nog, dock, hade och 
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"även om"9 var och en leder till träffar inom vitt skilda områden), men andra leder nästan helt säkert 
till det frågepar sökaren hoppades på. Särskilt :s, "euro", "från min synpunkt" och "kollektiv 
betydelse" verkar ha hittat helt rätt. Det finns metoder för att undvika att sökningarna ger ett för 
brett resultat. Den vanligaste är att använda en så kallad stoppordlista som tar bort de vanligaste 
formorden ur sökningarna. 

5.5. Sammanfattning av resultaten 
En sammanställning över utfallet av testerna finns i Bilaga 3, med en kort överblick i Tabell 5.7 
nedan. Efter alla genomförda tester är det tydligt vilka som bidragit mest till att minska missarna. 
Antal söktexter visar hur många av söktexterna i Bilaga 1 som testerna hjälpte till att få bort. Det 
leder i sin tur till det sammanlagda Antalet sökningar som de söktexterna representerar, eftersom 
varje söktext representerar minst två sökningar. 
Tabell 5.7: Sammanfattning av testresultaten 
Metod Antal söktexter Antal sökningar  Minskning av missarna 
Stavningskontroll 11 22 2 % 
Avstamning 96 251 22,4 % 
Initialförkortningar 9 27 2,4 % 
Maskulinböjda adjektiv 3 8 0,7 % 
Särskrivningar 10 23 2,1 % 
Sökning i frågeparen 143 396 35,4 % 
 
Det syns tydligt i Bilaga 3 att överlappet är ganska stort mellan de olika testerna. Särskilt uppenbart 
är det att det mest framgångsrika testet, sökningen i frågeparen, täcker det mesta av det som även 
det näst bästa testet avstamningen hittade. Tabell 5.8 visar hur framgångsrika testerna är 
tillsammans. 
Tabell 5.8: Testernas sammanlagda förbättring av sökresultaten 
Antal söktexter Antal sökningar  Minskning av missarna 
200 526 47 % 

                                                        
 
9 Citattecknen ingår i söktexterna 
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6. Avslutning 

6.1. Slutsatser 
Jag har visat hur FL:s och sökarnas svårigheter att hitta ett gemensamt sätt att ”samtala” om 
språkvårdsfrågor leder till missförstånd och gör det svårt för sökarna att hitta det de letar efter. FL 
och sökarna pratar egentligen om samma information, men lyckas inte beskriva den för varandra. 
Därför kan de inte föra en dialog på ett sätt som den andra parten förstår; FL har svårt att instruera 
sökarna att söka på ett sätt som faktiskt ger träffar, och sökarna får förstås svårt från sin sida att 
berätta om det de vill ha på ett sätt som FL förstår. Sökarna får intryck av att de behöver vara 
precisa i sina sökningar för att få relevant information, medan det i verkligheten är motsatsen som 
gäller. De måste göra breda sökningar för att inte riskera att den information de vill ha missas. 

FL lyckas i sin tur inte gå sökarna till mötes och tolka de olika sätt användarna formulerar sig på 
beroende på vilken information de är ute efter. Till exempel måste sökarna ibland skriva en felaktig 
variant för att hitta rätt, vilket bland annat visar sig när avokados och tf. (med punkt) står med bland 
nyckelorden, men inte de korrekta avokador och tf (utan punkt). Sökloggen visar att det finns 
sökningar på många olika nivåer, och ingen av de nivåerna är helt oproblematisk. 

Jag har också visat hur språkteknologiska hjälpmedel kan hjälpa sökningarna att leda till fler träffar. 
Det minskar klyftan mellan sökare och FL genom att kommunikationen blir mer "förlåtande" och 
inte behöver vara lika exakt för att ge träff. 

6.2. Diskussion 
De experiment jag har gjort för att se om det går att identifiera och överbrygga glappet har inte fallit 
så väl ut som jag tänkt mig. Just som experiment har en tendens att inte göra. Experimenten har 
minskat mängden sökningar utan träff med nästan hälften, och det är en bra siffra. Trots det 
kommer nästan hela förbättringen från avstamningen och matchningen mot frågeparen. Det bör 
finnas sätt att få även de andra verktygen att fungera bättre. 

Poängen med experimenten var dock lika mycket att förbättra FL som att förstå hur FL och sökarna 
möts eller misslyckas med att mötas. Och där är informationen i experimenten lika användbar 
oavsett utfallet. Det leder ju vidare till ytterligare experiment som förhoppningsvis kan bidra till 
större framtida förståelse för hur informationsflödet i ett språkspecifikt söksystem kan se ut. 

6.2.1. Möjliga förbättringar 

Det är inte förrän man har byggt färdigt ett hus som man vet allt det där man egentligen behövde 
veta redan från början. Nu är en uppsats inte ett hus, men det finns ändå lärdomar som hade 
påverkat uppsatsen om jag hade vetat om dem innan jag började. Många av dem har jag tagit upp 
tidigare i texten men vill ändå återkoppla till dem här. 

Den största lärdomen är att det har visat sig nästan omöjligt att arbeta kvalitativt eftersom det 
knappt går att vara säker på någonting när det gäller vad sökaren egentligen är ute efter. Det blir 
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som att enbart lyssna på den fåordiga parten i ett telefonsamtal; det går att gissa sig till 
sammanhanget, men säker kan man inte vara utan att höra hela dialogen. Även om jag skulle hitta 
metoder som fick bort varenda post  ur sökloggen skulle jag inte känna mig särskilt säker på hur 
mycket jag i praktiken hjälpt sökarna. Alla testerna har helt säkert genererat en del inkorrekta 
träffar, men det går inte att säga vilka. Nästa stora steg mot förbättring måste vara att föra dialogen 
vidare och lyssna direkt på sökarna. 

På det tekniska planet hade en loggkorpus från ett mycket större tidsspann bättre kunnat eliminera 
de ovidkommande sökningar som är överrepresenterade i sökloggen. Det är troligen så att 
sökningar som judoklubben, även om de är många (12 stycken på två veckor), har kommit till under 
en kort tidsperiod. Med en större korpus skulle de sökningarna hamna längre ned i sökloggen och 
andra sökningar som exempelvis iphone, som nu ligger en bit ned i sökloggen, skulle synas 
tydligare eftersom de förmodligen förekommer ofta. 

6.2.2. Framtida undersökningar 

Det finns mycket att arbeta vidare med. Ett intressant nästa steg vore att kombinera testerna, till 
exempel att stamma av söktexterna och sedan matcha dem mot frågeparen, eller att söka i både 
nyckelorden och frågeparen. Risken att sökaren får besvärande många inkorrekta träffar borde vara 
liten. FL presenterar just nu sällan fler än två-tre frågor per sökning i alla fall, så det blir troligen 
inget stort problem även om upp till fem-sex frågor av tio skulle vara ovidkommande. Det vore 
tillräckligt överskådligt ändå, och man måste våga missa målet lite om man ska våga sikta över 
huvud taget. 

Ytterligare ett undersökningsområde som jag har undvikit nästan helt är det jag skrev redan i 
inledningen att jag inte tänkte göra: Titta mer övergripande på webbgränssnittet och hur FL 
samspelar med Språkrådets övriga webbplats. Jag tror dock att det finns mycket att göra på det 
området när det gäller att hjälpa sökarna att hitta till FL. Det mesta av sökarnas dialog med FL sker 
utanför sökningarna; de letar efter FL på webbplatsen, hittar den, ställer frågan, avslutar om frågan 
besvaras på ett bra sätt, fortsätter i annat fall en eller flera gånger tills frågan är besvarad eller de 
ger upp. Och det enda som mitt material kan berätta något om är de enskilda sökningarna, men 
inget om ens vilka frågor som kommer från samma sökare. Här kunde det hjälpa att titta på de 
loggfiler som visar hur besökarna rör sig på webbplatsen. Det går till exempel att se vilken väg 
sökarna tar på webbplatsen för att hitta fram till FL, om de gjorde andra sökningar och vad de i så 
fall sökte efter. Eller vilken sida som var den sista de besökte innan de gick till någon annan 
webbplats. I vissa fall går det också att se om de gick vidare till att ställa en e-postfråga i stället. 
Hela interaktionen mellan sökarna, webbplatsen och FL är intressant och skulle lära Språkrådet 
mycket mer om sökarnas vanor och behov. Där bidrar bara den dialog jag har beskrivit i den här 
uppsatsen med en liten del av helheten. 

Eftersom jag bara räknat på hur mycket missarna har minskat är min undersökning helt kvantitativ. 
Jag har visserligen problematiserat risken för alltför många inkorrekta träffar då och då, men 
egentligen går det inte att mäta kvantitativt hur framgångsrika verktygen är utan att vända sig till 
användarna. Ett sätt är att be en grupp frivilliga sökare att hitta svar på språkfrågor i FL och berätta 
hur väl det föll ut. Man kan också vara med och observera eller filma om man ber dem att tänka 
högt när de söker, eller låta dem söka två och två för att få höra när de bollar tankar med varandra. 
Det kan bli svårt eftersom de helst ska komma på språkfrågor själva och man inte kan tvinga någon 
att vilja veta något. Ett annat område att forska vidare på är att försöka hitta en koppling mellan 
missarna i FL och de frågor som kommer in till Språkrådet under de närmaste dagarna efter 
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söktillfället. Det är svårt att veta om en sådan undersökning alls går att genomföra, men det vore 
givande om det gick att mäta och i bästa fall påverka den kopplingen på ett positivt sätt. 
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7. Ordlista 
användarmodell 
 datorns (av utvecklarna) fördefinierade bild av användarens förkunskaper och 
 förväntningar 

FL 
 Språkrådets frågelåda (http://www.språkrådet.se/frågelådan) 

frågepar 
 de frågor med tillhörande svar som finns i FL 

inkorrekt träff 
 en träff som inte innehåller den information sökaren letar efter 

korrekt miss 
 en sökning som inte leder till någon träff eftersom FL helt enkelt inte  
 innehåller den information sökaren letar efter 

korrekt träff 
 en träff som ger sökaren den eftersökta informationen 

matchning 
 när söktexten jämförs med frågeparens nyckelord för att se om de ger träff 

sökare 
 en person som söker efter information i FL 

sökning 
 ett enskilt söktillfälle i FL 

söktext 
 den text sökaren skrev in i FL:s textruta under sökningen 

träff 
 ett frågepar som presenteras efter en sökning 

utvecklare 
 de som arbetar med strukturen bakom FL, till exempel genom att 
 programmera eller lägga in nya frågor 
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Bilaga 1 – Sökloggen 
Missade sökningar i frågelådan mellan 2010-03-01 och 2010-03-14 som förekommer mer än 
en gång. De här 454 raderna representerar 1120 av periodens totalt 3169 missade sökningar. 

Söktext Antal 
1 17 
judoklubben 12 
"det är vackrast när det skymmer" 7 
kongruens 7 
", och" 6 
"geografiska namn" 6 
NOK 6 
"fram till" 5 
"i så fall" 5 
"var tioende år" 5 
arbetsförmedlingen 5 
ikeas 5 
iv 5 
nog 5 
smörja 5 
stackars 5 
vab 5 
vakuum 5 
"fel problematik" 4 
"komma efter citattecken" 4 
"sammansatta ord" 4 
"så ... så" 4 
:s 4 
bestämd 4 
börja 4 
dubbelnamn 4 
fastighetsförvaltare 4 
förolyckas 4 
HDTV 4 
Hur skriver man "collar cuff slynga"? 4 
huvudsats 4 
ingenting 4 
inom 4 
konstfryst 4 
orsak 4 
procedursamordnare 4 
senaste 4 
SJ 4 
tal 4 
" förskola" 3 
"en eller ett" 3 
"förkortningar + genitiv" 3 
"heliga skrifter" 3 
"hitten tills" 3 
"hur ska man använda gåtfulle?" 3 
"håller med" 3 
"hårdare än dig" 3 
"i eller på" 3 
"i land" 3 
"i och för sig" 3 

Söktext Antal 
"jag mig" 3 
"ledtrådar 3 
"låneord från engelskan" 3 
"men i börja av mening 3 
"miljon kronor" 3 
"rock n´roll" 3 
"spik matta" 3 
"stäm av" 3 
"tvivel tvekan" 3 
:- 3 
amhariska 3 
arbetsförmedling 3 
berätta 3 
bisats 3 
decimal 3 
decimaler 3 
dementera* 3 
disträ 3 
dock 3 
dpi 3 
drivsnö 3 
dåtid 3 
efterled 3 
enhet 3 
fastighet 3 
fjäll 3 
flutit 3 
flyta 3 
franske 3 
föreslå 3 
förr 3 
glade 3 
grad 3 
grammatik 3 
grejer 3 
hur 3 
hälsa 3 
ianspråktagande 3 
inget 3 
iphone 3 
kategorier 3 
kol 3 
kunna 3 
lana 3 
lean 3 
led 3 
lodjur 3 
mamma 3 
medicinteknisk 3 
melodifestivalen 3 
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Söktext Antal 
mesta 3 
nå 3 
pajsare 3 
partnerskap 3 
passiv 3 
plura 3 
projekt 3 
puscha 3 
regelrät 3 
roll-up 3 
rotavdrag 3 
Salt 3 
satsanalys 3 
showcase 3 
sida 3 
slang 3 
standardspråk 3 
support 3 
supportera 3 
tillslut 3 
tvist 3 
vid 3 
vitt 3 
volvo 3 
värde 3 
w 3 
youtube 3 
ägandeförhållande 3 
ägareförhållande 3 
" euro" 2 
"adjektiv mer mest" 2 
"akademiskt språk" 2 
"alla välkommen" 2 
"använda också istället för även" 2 
"back to back" 2 
"blåsuts förskola" 2 
"bättre än mig" 2 
"börja mening med och" 2 
"citattecken och kursivt" 2 
"de flesta" 2 
"dem dom" 2 
"eget egna" 2 
"ej irriterad" 2 
"en gång skull" 2 
"ett fralla" 2 
"fart på" 2 
"fler flera" 2 
"fokus på" 2 
"fram till*" 2 
"från min synpunkt" 2 
"från och till" 2 
"från synpunkt" 2 
"före den" 2 
"gamla testamentet" 2 
"glömma av" 2 
"gå på knäna" 2 
"hej då" 2 
"hoppsan 2 
"human resource" 2 

Söktext Antal 
"hur böjer man mangel" 2 
"hur ska man skriva 
nationalitetsbetäckni" 

2 

"håller på att" 2 
"i filippinerna" 2 
"i ögonfallande" 2 
"ifrån eller från" 2 
"in a relationship" 2 
"indirekt tid" 2 
"jag eller mig" 2 
"jag såg han" 2 
"Jag var snäll,men jag måste döda 
honom" 

2 

"jag är" 2 
"kollektiv betydelse" 2 
"konungen" 2 
"krafts sidan" 2 
"kungen lär ha sjungit" 2 
"lama djur" 2 
"lean production" 2 
"lika som" 2 
"mediasamhället eller mediesamhället" 2 
"mellanslag %" 2 
"mest eller flest 2 
"minister ministern" 2 
"Mitt CV" 2 
"mitt emot" 2 
"mood board" 2 
"När ska man passivera" 2 
"och efter komma" 2 
"off shore" 2 
"posssesiva pronomen" 2 
"post doc" 2 
"princip + preposition" 2 
"punkt komma" 2 
"På Filipinerna" 2 
"rest home" 2 
"semantisk kongruens" 2 
"siffror i namn" 2 
"stämma av" 2 
"synonymt 2 
"sänd på delning" 2 
"sätta likhetstecken" 2 
"tankstreck eller bindestreck" 2 
"till följd av" 2 
"till sist" 2 
"till tals" 2 
"till väga" 2 
"till vöga" 2 
"timma timme" 2 
"titel stor bokstav" 2 
"tredje man" 2 
"två och en halv" 2 
"utgå från" 2 
"utgå ifrån" 2 
"vanliga fraser" 2 
"veka livet" 2 
"versaler kolon" 2 
"visar på" 2 
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Söktext Antal 
"western union" 2 
"Wilt thw wara tiksiaelfuir hull" 2 
"äkta man" 2 
"även om" 2 
*lansera* 2 
*mangel* 2 
*stand 2 
*varmmangel* 2 
affilierad 2 
anföring 2 
ankomma 2 
ann 2 
anspråktagande 2 
anställningsbarhet 2 
ansvarar 2 
argumentation 2 
attest 2 
avisera 2 
avlida 2 
bakfram 2 
bartendendrar 2 
befattning 2 
belönade 2 
bestämdhet 2 
bildspråk 2 
bisatser 2 
blockcitat 2 
boka 2 
botemedel 2 
byxa 2 
centralen 2 
centralstation 2 
chos 2 
citament 2 
Dagobert 2 
dalaSinfoniettan 2 
dennes 2 
dialog 2 
dimm 2 
dimmesion 2 
dinosaurie 2 
disträa 2 
dracks 2 
dubbel 2 
dubbelt 2 
därav 2 
effektiv 2 
endel 2 
engelsk 2 
enskild 2 
erhålla 2 
eventuellt 2 
familiar 2 
familiarity 2 
familj 2 
femtio 2 
festhets 2 
finita 2 
flesta 2 

Söktext Antal 
fou 2 
fri 2 
fräta 2 
fulla 2 
fästa 2 
förste 2 
globetrotter 2 
gorgonzola 2 
gravaccent 2 
grej 2 
grejor 2 
gäller 2 
göras 2 
GöteborgsOperan 2 
hade 2 
handikappanpassad 2 
HBT 2 
HDTV" 2 
Heter det "chef för" eller "chef över"? 2 
heter det "dikt mot" eller "dikt an mot" 2 
hip-hop 2 
historialektion 2 
hjälpfonden 2 
horse 2 
hr-specialist 2 
hugade 2 
hund 2 
huvudsakligt 2 
huvudtaget 2 
hämta 2 
id-kort 2 
igen 2 
illustrerar 2 
im 2 
indian 2 
infinitiv 2 
intramuskulär 2 
irriterad 2 
iögonfallande 2 
ja 2 
knull* 2 
kartlägga 2 
kaviar 2 
koldioxid 2 
kompatibel 2 
konstfrusen 2 
kraftor 2 
kristdemokraterna 2 
kungen lär ha sjungit 2 
kursiv 2 
kvitto 2 
kö 2 
lamadjur 2 
laman 2 
landskap 2 
ledtråd 2 
linedance 2 
linser 2 
Lo 2 
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Söktext Antal 
lyse 2 
läkarintyg 2 
längesen 2 
lösen 2 
medelhav 2 
medelhavsmat 2 
mediasamhället 2 
mentor 2 
meny 2 
miljöinformation 2 
mineral 2 
mineraler 2 
mingel 2 
minister 2 
missbruk 2 
mitt 2 
mmelan 2 
måttet 2 
nabo 2 
nebulosa 2 
norska 2 
olikastans 2 
onomatopoesi 2 
onsdagskväll 2 
ordklasser 2 
org 2 
organisatorisk 2 
parfait 2 
pe 2 
pengar 2 
peso 2 
polis 2 
power 2 
precis 2 
precist 2 
pressrelease 2 
produktnamn 2 
program 2 
proposition 2 
prutmån 2 
publicera 2 
påskveckan 2 
påväg 2 
redovisa 2 
regeringsrätt 2 
regler 2 
relation 2 
REM 2 
resekostnad 2 
rest 2 
richter 2 
richter* 2 
Rullstol 2 
rullstolsbunden 2 
ryss 2 
salighet 2 
samtycke 2 
schlager 2 
sedemera 2 

Söktext Antal 
sedermera 2 
sekunder 2 
skift 2 
skvalpar 2 
smord 2 
småland 2 
source 2 
specifikt 2 
spelt 2 
språkljud 2 
spår 2 
spåren" 2 
spåret 2 
stent 2 
Stora barriärrevet" 2 
store 2 
stöta* 2 
sustainability 2 
sväng 2 
synkope 2 
synth 2 
såg 2 
tempus 2 
tf 2 
tidslinje 2 
tidsuttryck 2 
tillväga 2 
tiondel 2 
tiotusen 2 
total* 2 
trång 2 
tsek 2 
tt 2 
tusental 2 
tyckas 2 
tänkesätt 2 
Tätbefolkat 2 
uländer 2 
uttryck 2 
uttrycket "titta på" i svensk språket 2 
vacuum 2 
vatten 2 
veckodag 2 
vederlägga 2 
volkswagen 2 
välter 2 
välver 2 
vätter 2 
webb-tv 2 
webbshop 2 
webbtv 2 
yuppienalle 2 
ägande 2 
älskog 2 
ändelser 2 
äska 2 
ögonlinser 2 
östersjökust 2 
överhand 2 
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Söktext Antal 
övertyg 2 

Söktext Antal 
övertyga 2 
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Bilaga 2 – Granska-regler 
Regler för att hitta särskivningar med Granska. 

category särskrivningar {  
info("Misstänkt särskrivning")  
link("" "")  
} 
 
GenPlusNnDef@särskrivningar 
% hitta vad som helst i gen., följt av ett bestämt subst. 
{ 
X(case=gen), 
Y(wordcl=nn & spec=def) 
--> 
mark(X Y) 
action(scrutinizing) 
} 
 
NnIndNomPlusNn@särskrivningar 
% hitta ett obest. subst. Som inte är räkneord, följt av vilket 
% substantiv som helst 
{ 
X(wordcl=nn & spec=ind & case=nom & nntype!=set & nntype!=dat), 
Y(wordcl=nn) 
--> 
mark(X Y) 
action(scrutinizing) 
} 
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Bilaga 3 – Sammanställning 
De sökningar i sökloggen som hittas i FL av de olika metoderna för att förbättra sökningarna. 
Sökningar som fortfarande inte får några träffar är borttagna för att spara träd. 

Antal 

sökningar 

Söksträng Stavnings-

kontroll 

Av-

stamning 

Initial-

förkortningar 

Maskulinböjda 

adjektiv 

Särskrivningar Sökning i 

frågeparen 

17 1  ●    ● 

7 kongruens      ● 

6 ", och"      ● 

6 "geografiska 

namn" 

     ● 

6 NOK   ●   ● 

5 "fram till"      ● 

5 "i så fall"      ● 

5 arbetsförmedlingen      ● 

5 ikeas      ● 

5 iv  ●    ● 

5 nog  ●    ● 

5 smörja      ● 

5 vab  ●     

4 :s      ● 

4 "sammansatta ord"      ● 

4 bestämd      ● 

4 börja  ●    ● 

4 HDTV   ●    

4 ingenting      ● 

4 inom      ● 

4 orsak  ●    ● 

4 senaste  ●    ● 

4 SJ  ● ●   ● 

4 tal  ●    ● 

3 "en eller ett"      ● 

3 "hur ska man 

använda gåtfulle?" 

   ●   

3 "håller med"      ● 

3 "i land"      ● 

3 "i och för sig"      ● 

3 "rock n´roll"     ●  

3 "spik matta"     ●  

3 "tvivel tvekan"     ●  

3 arbetsförmedling      ● 
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Antal 

sökningar 

Söksträng Stavnings-

kontroll 

Av-

stamning 

Initial-

förkortningar 

Maskulinböjda 

adjektiv 

Särskrivningar Sökning i 

frågeparen 

3 bisats  ●    ● 

3 decimal  ●     

3 decimaler  ●     

3 dock  ●    ● 

3 dåtid      ● 

3 efterled      ● 

3 enhet  ●    ● 

3 fastighet  ●    ● 

3 flyta  ●     

3 franske  ●  ●   

3 förr  ●    ● 

3 glade  ●     

3 grad  ●    ● 

3 grammatik      ● 

3 grejer      ● 

3 hur  ●    ● 

3 hälsa  ●    ● 

3 inget  ●    ● 

3 kategorier      ● 

3 kol  ●    ● 

3 kunna  ●    ● 

3 lana  ●     

3 led  ●    ● 

3 mamma      ● 

3 mesta  ●    ● 

3 nå  ●    ● 

3 passiv      ● 

3 plura  ●     

3 projekt      ● 

3 Salt      ● 

3 sida  ●    ● 

3 slang      ● 

3 standardspråk      ● 

3 tvist      ● 

3 vid  ●    ● 

3 vitt      ● 

3 volvo      ● 

3 värde  ●    ● 

3 w  ● ●   ● 

2 " euro"      ● 

2 "blåsuts förskola"     ●  

2 "de flesta"      ● 
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Antal 

sökningar 

Söksträng Stavnings-

kontroll 

Av-

stamning 

Initial-

förkortningar 

Maskulinböjda 

adjektiv 

Särskrivningar Sökning i 

frågeparen 

2 "en gång skull"     ●  

2 "fokus på"      ● 

2 "fram till*"      ● 

2 "från min 

synpunkt" 

     ● 

2 "före den"      ● 

2 "gamla 

testamentet" 

     ● 

2 "in a relationship"     ●  

2 "jag såg han"      ● 

2 "jag är"      ● 

2 "kollektiv 

betydelse" 

     ● 

2 "konungen"      ● 

2 "minister 

ministern" 

    ●  

2 "post doc"     ●  

2 "synonymt      ● 

2 "till följd av"      ● 

2 "till sist"      ● 

2 "timma timme"     ●  

2 "utgå från"      ● 

2 "Wilt thw wara 

tiksiaelfuir hull" 

    ●  

2 "även om"      ● 

2 *lansera*  ●    ● 

2 anföring  ●    ● 

2 ann  ●    ● 

2 anställningsbarhet  ●     

2 ansvarar  ●    ● 

2 attest  ●     

2 avlida      ● 

2 bestämdhet      ● 

2 bisatser  ●    ● 

2 boka  ●     

2 byxa  ●     

2 centralen  ●     

2 chos ●      

2 dennes  ●    ● 

2 dimm ● ●     

2 dubbel  ●    ● 

2 dubbelt  ●    ● 
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Antal 

sökningar 

Söksträng Stavnings-

kontroll 

Av-

stamning 

Initial-

förkortningar 

Maskulinböjda 

adjektiv 

Särskrivningar Sökning i 

frågeparen 

2 därav      ● 

2 effektiv  ●     

2 engelsk  ●    ● 

2 enskild      ● 

2 eventuellt      ● 

2 familiar      ● 

2 familj  ●     

2 femtio  ●     

2 flesta      ● 

2 fou ●      

2 fri  ●    ● 

2 fulla  ●    ● 

2 fästa  ●    ● 

2 förste  ●    ● 

2 gravaccent ●      

2 grej      ● 

2 gäller      ● 

2 göras  ●    ● 

2 GöteborgsOperan  ●     

2 hade      ● 

2 HBT   ●    

2 HDTV"   ●    

2 horse  ●     

2 hugade  ●     

2 hund  ●    ● 

2 hämta  ●    ● 

2 igen  ●    ● 

2 im  ●    ● 

2 indian  ●    ● 

2 infinitiv      ● 

2 ja  ●    ● 

2 kraftor  ●     

2 kursiv      ● 

2 kvitto  ●    ● 

2 landskap      ● 

2 linedance  ●     

2 linser  ●     

2 lyse  ●     

2 lösen  ●     

2 medelhav  ●     

2 mentor  ●     

2 meny      ● 



 

 5 

Antal 

sökningar 

Söksträng Stavnings-

kontroll 

Av-

stamning 

Initial-

förkortningar 

Maskulinböjda 

adjektiv 

Särskrivningar Sökning i 

frågeparen 

2 miljöinformation      ● 

2 minister  ●     

2 missbruk  ●    ● 

2 mitt  ●    ● 

2 mmelan ●      

2 norska  ●    ● 

2 onsdagskväll ●      

2 org ● ●    ● 

2 pe ● ●     

2 pengar      ● 

2 polis  ●    ● 

2 power  ●     

2 precis      ● 

2 precist      ● 

2 produktnamn      ● 

2 program  ●    ● 

2 publicera  ●    ● 

2 påskveckan      ● 

2 regler      ● 

2 relation      ● 

2 REM  ● ●   ● 

2 resekostnad  ●     

2 rest  ●     

2 salighet  ●     

2 sedemera      ● 

2 sekunder  ●    ● 

2 småland  ●     

2 specifikt      ● 

2 språkljud      ● 

2 spår      ● 

2 store  ●  ●   

2 stöta*  ●    ● 

2 såg      ● 

2 tempus      ● 

2 tf ● ● ●   ● 

2 tiondel  ●     

2 total*      ● 

2 trång      ● 

2 tsek ●      

2 tt ●  ●   ● 

2 tyckas      ● 

2 uttryck      ● 



 

 6 

Antal 

sökningar 

Söksträng Stavnings-

kontroll 

Av-

stamning 

Initial-

förkortningar 

Maskulinböjda 

adjektiv 

Särskrivningar Sökning i 

frågeparen 

2 vatten      ● 

2 veckodag  ●    ● 

2 välter  ●     

2 ändelser      ● 
 




