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Sammandrag

Denna uppsats beskriver en automatisk utvinning av särskrivningar som
läggs i ett lexikon och implementeras i en redan existerande stavningskon-
troll. Arbetet har utförts i samarbete med Svensk TalTeknologi. Många
skribenter har svårt att förstå vilka fraser som ska skrivas samman och
vilka fraser som kan stå isär. De datorstödda språkgranskningsprogram
som finns för svenska idag har svårt att hantera både särskrivningar och
sammansättningar vilket kan ge missvisande rekommendationer.

Metoden som har utvecklats i detta arbete extraherar sammanslagna
bigram från en icke normativ korpus som är 84,6 MB stor för att jäm-
föra mot unigram från en normativ korpus som är 99,2 MB stor. Med
begränsningar utvinns 2492 möjliga särskrivningar som påträffas i båda
korpusarna och som läggs i ett lexikon.

Lexikonets precision uppgår till 92 %. Stavningskontrollens täckning
för felaktiga särskrivningar samt ord som det går bra att skriva både ihop
och isär uppgår till 60,8 % medan täckningen för felaktiga särskrivningar
uppgår till 41,6 %. Lexikonet visar hög noggrannhet och med enkla medel
kan precisionen höjas ytterligare. Programmet presterar inte lika bra men
med ett mer omfattande lexikon höjs även programmets prestation.

Abstract

This thesis describes an automatic extraction of split compounds that are
added in a lexicon and implemented in an already existing spell checker.
The work has been performed in cooperation with Svensk TalTeknologi.
Many writers have difficulties understanding what phrases should be writ-
ten jointly and what phrases should be written separately. The computer
assisted language editors that exist for Swedish today have difficulties
dealing with erroneously split and joint compounds, which can result in
misleading recommendations.

The method that has been developed in this work extracts joint
bigrams from a non-normative corpus that is 84,6 MB big to compare
with unigrams from a normative corpus that is 99,2 MB big. With some
limitations 2492 possible compounds that are found in both the corpora
are extracted and put in a lexicon.

The lexicon’s precision amounts to 92 %. The recall of the spell checker
amounts to 60,8 % for both erroneously compounds and compounds that
can be written jointly or separately, and to 41,6 % for erroneously split
compounds. The lexicon presents high accuracy and with simple means
the precision can be further increased. The spell checker’s achievement
is not as good but with a more extensive lexicon the achievement of the
program will increase as well.



Innehåll

Förord 5

1 Inledning 6
1.1 Syfte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.2 Tillämpning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.3 Upplägg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

2 Bakgrund 9
2.1 Allmän lingvistisk forskning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

2.1.1 Särskrivningar och sammansatta ord . . . . . . . . . . . 9
2.1.2 Standardiseringar i svenska . . . . . . . . . . . . . . . . 11

2.2 Orsaker till påstådd ökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.2.1 Engelskans inverkan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.2.2 Skolans delaktighet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

2.3 Datorstödd språkgranskning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.4 Allmän datorlingvistisk forskning . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.5 Tidigare metoder för igenkänning av felaktiga särskrivningar i

datorbaserade språkkontroller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.5.1 SWETWOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.5.2 Stava och Granska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.5.3 Scarrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.5.4 Grammatifix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

3 Data och metod 20
3.1 Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3.2 Metod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

3.2.1 Beskrivning av metoden . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
3.2.2 Begränsningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

4 Resultat 25
4.1 Lexikonets resultat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
4.2 Programmets resultat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

5 Diskussion 29
5.1 Felaktigheter och möjliga förbättringar för lexikonet . . . . . . 29
5.2 Felaktigheter och möjliga förbättringar för programmet . . . . 32
5.3 Förbättringsmöjligheter för metoden . . . . . . . . . . . . . . . 33

6 Slutsats 36

3



Litteraturförteckning 38

A Lista över de stoppord som har använts i arbetet 40

B Urval av 300 ord från det lexikon som producerats i arbetet 41

4



Förord

Jag skulle i första hand vilja tacka min handledare, Mats Dahllöf, för intressanta
tankar och diskussioner kring uppsatsens utformande, korrekturläsning och
stöd. Jag vill tacka samtliga anställda på Svensk TalTeknologi för att de har
gett mig förtroende att genomföra detta examensarbete. Ett särskilt tack till
Anders och Lasse för input och positiv feedback. Jag hoppas att resultatet blir
användbart för er. Jag vill dessutom tacka Alasdair King på Claro Software
för hjälp med frågor om kod och format. Slutligen vill jag ge ett stort tack till
de som har korrekturläst och kommit med språkliga kommentarer på denna
uppsats.

5



1 Inledning

Särskrivningar är ett vanligt och ofta uppmärksammat brott mot svenskans
ortografi. Det är något som engagerar, upprör och leder till både diskussioner
och missförstånd. Många har svårt att förstå vilka led som ska skrivas samman
och vilka led som kan stå isär. Sammansättningar är i allra högsta grad en
produktiv mekanism för svenskan samtidigt som det går bra att skriva vissa
ordpar både separat och sammansatt. De regler som finns har många undantag.
En riktlinje är att lyssna på intonation och betoning, sägs det som ett ord
skrivs det som ett ord.

En generell iakttagelse och på flera håll oro är att särskrivningar blir mer
och mer vanliga. Domeij m.fl. (2001) menar att särskrivna sammansättningar
på senare år har blivit en allt mer förekommande företeelse. Detta gäller för
texter, professionella som icke-professionella, skrivna av människor som har
svenska som modersmål. Dock är det svårt att hitta någon forskning som visar
på en tydlig ökning av särskrivningar av sammansatta ord (Språkkollen med
Tove Andersson, 2012).

Vidare i denna uppsats kommer termen särskrivning referera till felaktigt
särskrivna sammansättningar. För ordpar som inte skrivs ihop, alltså ordpar
som särskrivs, kommer mellanrummet markeras med ett understreck.

Det kan tyckas att de stavningskontroller och datorstödda skrivstödpro-
gram som finns idag borde kunna hantera och arbeta mot användandet av
särskrivningar. Många av dagens program har svårt att hantera alla de oändligt
många sammansättningar och därmed möjliga särskrivningar i svenskan. Hela
tiden tillkommer nya sammansättningar, i och med nya begrepp, ord och låne-
ord. Många fler skriver idag än förr, och de allra flesta skriver mycket digitalt.
När vi skriver i fönster där det finns en fungerande språkkontroll är det lätt
att tro att texten kommer att bli språkligt och grammatiskt korrekt. Ingen av
dagens språkkontroller kan på ett heltäckande sätt hantera särskrivningar. Ett
antal arbeten och projekt har med olika angreppssätt tagit sig an problemet.
Arbetena har lett till verktyg av varierande kvalitet.

Syftet med detta arbete är att ta fram ett lexikon innehållande särskriv-
ningar. Dessa särskrivningar består dels av ordpar som ofta skrivs ihop, dels av
ordpar som både kan skrivas ihop och isär. Lexikonet appliceras på en redan
existerande stavningskontroll, ClaroStava, som är ett tillägg till mjukvaru-
programmet ClaroRead. Metoden utvärderas genom att beräkna precision på
lexikonet och täckning på en text som inte är normativ och därför innehåller
felaktigheter såsom särskrivningar. Förhoppningen är att lexikonet avsevärt
förbättrar stavningskontrollen ClaroStavas hantering av särskrivningar.

Detekteringen av särskrivningar sker genom en jämförelse av normativa
texter och texter innehållande fel. Bigram extraheras från en icke normativ
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korpus för att slås samman till unigram. Dessa unigram jämförs mot unigram
från en normativ korpus. De ord som påträffas i båda korpusarna är eventuella
felaktiga särskrivningar från den icke normativa korpusen. Processen går till på
följande sätt; bigramet jätte_stor samt en stor mängd andra bigram extraheras
från den icke normativa korpusen. Alla bigram slås ihop till unigram, i detta
fall till jättestor. Unigram från den icke normativa korpusen jämförs mot den
normativa korpusens unigram där jättestor skrivs som ett sammansatt ord.
Jättestor finnas då med i outputen och ett antagande görs att jätte_stor är en
särskrivning. Även felaktigheter, ordpar som inte nödvändigtvis är särskriv-
ningar, finnas med i outputen. Bigramet vi_ska i den icke normativa korpusen
matchas exempelvis mot unigramet viska i den normativa korpusen. Ordparet
vi_ska är ingen felaktig särskrivning liknande de som programmet är tänkt att
eftersöka. Målet är att outputen ska innehålla så få felaktigheter som möjligt.

Efter att lexikonet med särskrivningar läggs in i ClaroStava reagerar pro-
grammet på de ord som finns med i listan, och ger förslag på en förbättring.
Då programmet resulterar i en del felaktigheter har några begränsningar satts.
Begränsningarna innebär ett krav på ordens längd samt att bigram innehål-
lande vissa frekventa ord ignoreras från outputen. Ett urval av den slutgiltiga
outputen gås igenom manuellt för att kunna analysera hur väl arbetet fungerar.
ClaroStava körs på en icke normativ text innehållande autentiska fel för att
undersöka programmets täckning.

1.1 Syfte
Många stavningskontroller har svårt att hantera vissa särskrivningar, vilket
även är ett problem för människor med skrivsvårigheter. Syftet med denna
uppsats är att ta fram en metod för automatisk utvinning av särskrivningar.
Metoden kommer att utvärderas genom att appliceras på en icke normativ
korpus och bygger på data från en stor korpus med normativt korrekt ortografi.
Resultatet kommer att läggas i ett lexikon för att användas i programmet
ClaroReads stavningskontroll. ClaroRead marknadsförs och säljs i Sverige av
Svensk TalTeknologi och tillsammans med företaget utvecklas produkten för
svenska språket genom detta arbete. Arbetet avslutas med en utvärdering av
outputen i form av lexikonets precision, samt av programmets täckning genom
att det körs på en icke normativ text.

1.2 Tillämpning
Resultatet från detta arbete kommer att implementeras i programmet ClaroRe-
ad och mer specifikt i ClaroStava. ClaroRead är ett program som underlättar
skriv- och läsprocessen. Programmet består av paket med olika funktioner, bl.a.
talsyntes, ordprediktion, en ordlista och översättningsfunktioner. ClaroRead
fungerar i alla olika fönster på datorn, t.ex. i Safari och Outlook. Rättstavnings-
programmet ClaroStava kan köpas som ett tillägg och nås via programmen
ClaroRead Plus och ClaroRead Pro. Detta för att talsyntes och rättstavning
ska finnas i ett och samma program, vilket inte har varit tillgängligt för Claro-
Read på svenska tidigare. ClaroStava kan hantera felstavningar och ord som
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är lätta att förväxla. I och med detta arbete är förhoppningen att ClaroStava
även kommer att kunna hantera särskrivningar på ett omfattande sätt.

1.3 Upplägg
Uppsatsen är indelad enligt följande: i kapitel 2 presenteras bakgrund och
tidigare lingvistisk och datorlingvistisk forskning i ämnet. I kapitel 3 ges be-
skrivning av datan som har använts i detta examensarbete, samt en ingående
redogörelse för metoden. Metodens resultat presenteras i kapitel 4. I kapitel
5 ges en diskussion av metodens resultat och förbättringsmöjligheter. Slutli-
gen, i kapitel 6, redogörs för de slutsatser som har dragits av lexikonets och
programmets prestation.
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2 Bakgrund

Detta kapitel inleds med information om sammansättningar och särskrivningar.
Därefter diskuteras ett antal anledningar till varför en ökning av särskrivning-
ar kan ha skett. Tidigare allmän datorlingvistisk forskning presenteras, där
metoder för bl.a. analysering och igenkänning av sammansättningar tas upp.
Kapitlet avslutas med en genomgång av tidigare metoder för igenkänning av
särskrivningar i datorbaserade språkkontroller.

2.1 Allmän lingvistisk forskning
2.1.1 Särskrivningar och sammansatta ord
Sammansatta ord bildas genom att två eller flera självständiga ord slås sam-
man. Det är en ordbildningsprocess, precis som avledning och böjning av ord.
Avledning innebär att affix läggs till på ett ord för att ändra ordets betydelse.
Affix läggs även till vid ordböjningar, då utan att ändra ordens betydelse men
genom att precisera ords grammatiska betydelse. Avledningar och böjningar
kan självklart läggas till även på sammansättningar, samt bestå av samma
bokstäver som ett led i en sammansättning. Detta gör det än mer problematiskt
för språkteknologiska verktyg att hantera sammansättningar.

Särskrivningar innebär att uttryck som ortografiskt skrivs som ett ord
istället delas upp i två eller flera separata ord. Några uttryck kan få olika
betydelse beroende på om de skrivs ihop eller isär. Jämför grönsak (gurka är
en grönsak) med grön_sak (en grön sak sitter på toppen av äpplet). För vissa
ord där osäkerhet råder händer det att bindestreck används, men endast vid
få tillfällen för att underlätta en svårläst ordbild. Exempel på svåra ordbilder
är mångtydiga sammansättningar såsom glasskål (glas_skål, glass_(s)kål eller
glass_kål) eller sammansättningar med ett namn som första ordled såsom
Venus-målningarna.

Sammansättningars ortografi motiveras på svenska av fonologiska skäl,
något som gäller för alla de skandinaviska språken (Ledin, 2013). För svenska
och norska används både accent och betoning för sammansättningar precis
som för andra ord. Då danska inte är ett tonspråk på samma sätt motiveras
sammansättningar utifrån betoning. I språk med fri ordbetoning är det svårt att
hitta och befästa fonologiska regler för sammansättningar. Dessa fonologiska
regler är svåra att sätta upp och förstå, och kräver lingvistisk kompetens. Den
som är riktigt duktig kan skilja mellan accent och betoning, och huvudbetoning,
bibetoning och ingen betoning (Ledin, 2013). Det är alltså satsmelodin som
gör att vi kan höra om ord skrivs ihop eller isär (Språket i P1, 2012).
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Ett antal vanliga uttryck som kan skrivas som ett eller flera led och som
ofta leder till tveksamhet är de som börjar med den obetonade prepositionen i,
som t.ex. i_natt och i_dag. Både i_dag och idag är godkända varianter, vikten
ligger vid ett konsekvent användande (Institutet för språk och folkminnen,
2014). I ledigare texter är det vanligare att ord som dessa skrivs ihop, medan
de i tidningar och andra med formella texter särskrivs. Varianterna har ingen
skillnad i uttal (Språket i P1, 2012). Dock skrivs flera tidsuttryck i två ord
(i_ förrgår, i_ övermorgon), så det kan vara lättare att skriva alla tidsuttryck
som två ord. Vid sammansättningar där det ett av ordet är ett låneord ska
orden skrivas ihop (Institutet för språk och folkminnen, 2014). Andra uttryck
som ofta ses skrivna i olika varianter är över huvud taget/överhuvudtaget och
annan stans/annanstans.

Det händer att den sista bokstaven i det första ordet i en sammansättning
försvinner när det slås samman med ett annat ord (Karlsson, 1992). Detta
är typiskt för ord som slutar på en vokal, där fogevokalen ändras. Exempel
på ordpar där bokstäver läggs till och tas bort är hyll-plan, där hylla och
plan slås ihop eller varu-hus som kommer från orden vara+hus. Vissa andra
uttryck förenas med obligatoriska fogebokstäver, som bind-e-streck, lägenhet-
s-köp och lär-o-böcker. Just fogarna är ofta kluriga, då samma förled kan
skrivas med eller utan fogebokstav beroende på efterledet. Exempelvis så
skrivs daghem utan foge-s men dagsbehov med foge-s (Karlsson, 1992). En
tumregel är att i sammansättningar med foge-s fungerar efterledet som ett
attribut till förledet. S :et fungerar alltså som ett slags genetivattribut och
betecknar ägande (Kann, 2011). Med dagsbehov menas då dagens behov medan
daghem är en typ av hem. Denna teori fungerar inte lika bra för alla ordpar.
Ytterligare tre minnesregler finns för att reda ut användandet av foge-s. Först
och främst, om det första ordledet redan slutar på s ska inget ytterligare
(foge-)s läggas till (Englund, 2013). Vidare ska sammansättningar där förledet
är en sammansättning i sig, alltså i sammansättningar med fler än två led,
innehålla ett foge-s. Den sista regeln innebär att andra sammansättningar
med samma förled är utgångspunkten för en undersökning huruvida de oftast
efterföljs av foge-s eller inte. Några förled skrivs både med och utan foge-s eller
fogevokaler (arm-band, arms-längd och kyrk-klocka, kyrko-gård) (Kann, 2011).
Vana språkbrukare kan i de flesta fallen känna på sig hur sammansättningar
skrivs.

I svenska är sammansättningar besående av substantiv + substantiv över-
lägset mest frekventa. Domeij m.fl. (2001) genomförde en undersökning där 389
särskrivningar hämtade från texter på Internet ingick. Undersökningen visade
att särskrivningar av typen substantiv + substantiv stod för cirka 70 % av
det totala antalet särskrivningar. I särskrivningar av sammansättningar med
tre led var det vanligt att minst två av leden var substantiv. Undersökningen
visade även att adjektiv var den näst mest förekommande ordklassen i felaktiga
särskrivningar. Adjektiv hittades i 15 % av särskrivningarna. Särskrivningar
där det ena ledet var ett verb eller en preposition var relativt lågfrekventa i
studien. Trots författarnas undersökning går det inte att anta att studien var
representativ för det svenska språket då särskrivningar av typen substantiv +
substantiv specifikt eftersöktes i processen där särskrivningar samlades ihop. Fö-
rekomsten av särskrivningar och vilka ordklasser de består av är också beroende
på vem som har skrivit. Domeij m.fl. (2001) menade dock att särskrivningar
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bestående av två substantiv var i särklass överlägset i svenska språket. En teori
är att sammansättningar bestående av substantiv inte är särskilt lexikaliserade,
och därför inte finns med i lexikon och ordlistor. Sammansättningar med andra
ordklasser, t.ex. prepositioner, är ofta mer lexikaliserade och används mer
frekvent av skribenter.

2.1.2 Standardiseringar i svenska
Särskrivning av uttryck är inget nytt fenomen utan det har funnits i alla tider.
För 200 år sedan fanns ingen ortografi för hur flerordsuttryck skulle skrivas.
Forskning har visat att särskrivning av fraser var ett utbrett fenomen redan i
det tidigaste svenska skriftspråket på 1200- och 1330-talen (Ledin, 2013). Tiden
före 1800-talet skrevs det lite hur som helst. Människor var inte konsekventa i
sitt skrivande och samma ordpar kunde både samman-, och särskrivas. Den
kända musikern Carl Michael Bellman skrev exempelvis brännvins_flaska och
brännvinsflaska i en och samma text (Språket i P1, 2012). På 1800-talet släpptes
böcker som klagade på det inkonsekventa användandet av särskrivningar och
sammansättningar. Under sena 1800-talet påbörjades en standardisering av
det svenska språket, och i ungefär 100 år har det funnits en ganska konsekvent
tillämpad princip för sammansättningar och särskrivningar. Denna standard
är främst byggd på att vi hör på satsmelodin hur orden uttalas och därmed
hur de skrivs. Det är lättast att förstå hur öppna ordklasser, och då främst
substantiv, adjektiv och verb, sätts ihop och skrivs isär. När det gäller adverb
är det inte riktigt lika lätt. Där kan särskrivningar i vissa fall bli en stilfråga.
Även om svenskan de senaste 100 åren har haft regler, om än något vaga,
gällande hantering av sammansättningar, ser vi ofta särskrivningar (Språket i
P1, 2012).

2.2 Orsaker till påstådd ökning
En utbredd föreställning är att användandet av särskrivningar har ökat och
alltjämt fortfarande ökar. Domeij m.fl. (2001) menade att särskrivningar före-
kom oftare vid studiens tid än tiden före, men presenterade inget empiriskt
underlag för påståendet. Det är svårt att hitta någon direkt forskning som
visar att felaktiga särskrivningar ökar. En stor anledning till varför det finns en
tro att bruket av särskrivningar ökar är att fler människor idag når ut med sina
texter. Även människor som inte skriver i professionella och offentliga samman-
hang har stora möjligheter att sprida det de har skrivit. Förr skrevs dagböcker,
handlingslistor och brev för hand, och dessa texter stannade i hemmet gömda
för allmän beskådning. Många svenskar skriver mer och mer, både i arbetet
och på fritiden (Karlsson, 2007). I och med internet och bloggvärldens framfart
har det blivit lättare att nå ut med sina texter, texter som blir tillgängliga för
fler kritiska ögon och så kallade språkpoliser att granska. Den nya tekniken
ger möjlighet för alla, oberoende av grammatikkunskaper, att skriva offentligt.

Om fallet nu är så att särskrivningar har ökat, finns flera teorier till varför
det skulle vara så. En förklaring är att många skriver mycket på datorn. Det ska
gå fort att skriva och det finns ingen tid att läsa igenom snabbt nerkluddade
och spontant skrivna texter (Språkkollen med Tove Andersson, 2012). Det kan
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vara så att skribenterna litar så pass mycket på datorns förmåga att rätta texter
att de inte själva går igenom den, eller så anser de helt enkelt att det inte är så
viktigt med en korrekt skriven text. Stavnings- och grammatikkontroller blir
ett viktigare verktyg för att hindra och rätta felskrivningar (Karlsson, 2007).
Dessa språkkontroller kan också leda till att skribenten endast ytligt granskar
texten. De litar på kontrollen och ger därför inte texter den uppmärksamhet
de kanske behöver för att vara välskrivna (Karlsson, 2007). Mindre tid läggs
på att gå igenom texter i efterhand för att på ett manuellt sätt kontrollera det
som skrivits. Även Domeij (2005) menar att många har en övertro till tekniken
och datorns förmåga. Datorn tros ordna alla stavfel och grammatiska fel. Å
andra sidan tvivlar många på stavningskontrollers förmåga och nedvärderar
löjliga stavningsförslag och resultat av datoriserad språkkontroll.

2.2.1 Engelskans inverkan
Det engelska språket förefalls ha haft stor inverkan på det svenska språket
(Domeij m.fl., 2001). Följaktligen tycks många tro att engelskan har varit
en starkt bidragande faktor till den påstådda ökningen av särskrivningar. I
engelska är det vanligt med särskrivningar, och det finns diskussioner om
när och hur de används. Ordpar kan ses som likvärdiga oavsett om de är
särskrivna eller sammansatta (Hallencreutz, 2003). Två engelska ord kan börja
som ett särskrivet ordpar (fire_fighter) till att gå till att skrivas med bin-
destreck (fire-fighter) till att bli ett etablerat sammansatt ord (firefighter).
Domeij m.fl. (2001) menade att ord som är direktöversatta från engelska ofta
leder till felaktiga särskrivningar av svenska sammansatta ord. De trodde
att särskrivningar på grund av direktöversättning var vanligt förekommande,
speciellt i tekniska sammanhang. Ett exempel som ges är översättningen av
home_page till hem_sida. Då särskrivningar inte på samma sätt förekommer
på och är mindre vanligt för det engelska språket finns inga regler för hantering
av dessa i stavnings- eller grammatikkontroller för engelska. Produktiva sam-
mansättningar är specifikt för svenska och ett antal anda germanska språk, och
stavningskontroller för dessa språk måste således innehålla andra komponenter
jämfört med stavningskontroller för engelska (Stymne m.fl., 2013).

2.2.2 Skolans delaktighet
Även skolan tycks vara delaktig i ökningen av särskrivningar. Utbildning
påverkar hur vi skriver och goda grammatikkunskaper borde förebygga sär-
skrivningar. Den allmänna utbildningsnivån, främst med tanke på grammatik,
kan ha blivit lägre under de senaste åren och detta skulle i så fall ha haft en
påverkan. Elever läser inte högt i lika stor utsträckning som tidigare och lär
sig därför inte ljudningen i språket (Språkkollen med Tove Andersson, 2012).
En enkel fonologisk riktlinje är att lyssna på uttalet, om något uttalas som
ett ord ska det normalt skrivas ihop som ett ord (Institutet för språk och
folkminnen, 2014). Därför kan det underlätta att faktiskt säga en mening högt
för att på så sätt lyssna sig till den korrekta avstavningen. Fem_hundralappar,
femhundra_lappar och femhundralappar är tre olika ting med olika språklig
betydelse som uttalas olika trots samma bokstavskombinationer. Dock är det
en fråga om betoning och de som skriver fel hör många gånger inte skillnaden.
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Datorernas intåg i undervisningen kan också vara en deltagande faktor. Spe-
ciellt som stora stavningskontroller ibland har svårt att detektera särskrivningar
och då och då ger falska alarm som kan ge missvisande rekommendationer. När
elever skriver på datorer använder de ofta inbyggda stavningskontroller. Många
stavningskontroller kan inte detektera felaktigt särskrivna sammansättningar,
utan lämnar orden omarkerade. I Myndigheternas skrivregler varnar Institutet
för språk och folkminnen (2014) för att datorstödda stavningskontroller ofta
felaktigt föreslår särskrivning av ord som egentligen ska skrivas ihop. Det-
ta beror antagligen på att programmen hittar en sammansättnings led i ett
lexikon, men inte det sammansatta ordet. Dålig feedback från datorstödda
språkkontroller leder till dåliga resultat.

2.3 Datorstödd språkgranskning
Johannessen och Hauglin (1998) undersökte hur norska sammansättningar kan
analyseras. De menade att det var viktigt med en datorbaserad modul som kan
hantera och analysera sammansättningar i norska texter. Sammansättningar är
såpass frekventa i norska att forskarna tyckte att det var orimligt att förvänta
sig att det någon gång ska finnas ett lexikon eller en ordlista innehållande alla,
eller ens de flesta, sammansättningar som används. Vi kan till stor det anta
att situationen ser liknande ut för svenska.

Program för grammatikkontroll är inget nytt fenomen, utan har funnits
sen 1980-talet, då främst för engelska. På mitten av 1990-talet påbörjades
ett flertal projekt för att utveckla grammatikkontroller för svenska. Dessa var
Scarrie (De Smedt, 2010), Granska (Kann, 2013) och Grammatifix (Arppe,
2000). Den första grammatikkontrollen för svenska, Grammatifix från Lingsoft,
lanserades år 2000 och implementerades i Word 2000 (Arppe, 2000). De flesta
grammatikkontroller bygger på handskrivna regler, men det finns även några
som bygger på statistik (exempelvis Carlberger m.fl. (2004)). En stavnings-
kontroll är något begränsad när det kommer till att kontrollera texter, då den
tittar på enskilda strängar som står mellan mellanslag. En grammatikkontroll
kan däremot ta hänsyn till längre sekvenser. Ett ord kan därför godkännas av
en stavningskontroll men felmarkeras av en grammatikkontroll (Birn, 2000).
Därför föredras en språkkontroll som hanterar både språk och grammatik.

De flesta datorstödda språkgranskningsprogrammen hanterar särskrivning-
ar i någon utsträckning. Programmen varierar i metoder och resultat, och
felaktigheter och falska alarm förekommer i vissa fall. Dessa falska alarm kan
få även en säker skribent att tveka. Som tidigare nämnts kan datorbaserade
språkgranskningsprogram som har en dålig hantering av särskrivningar ha en
inverkan på hur människor skriver och hur de uppfattar att sammansättningar
ska skrivas.

Vid användande av språkkontroller granskas texter endast ytligt av skri-
benten då det ofta finns en övertro till programmet. Domeij (2005) menade
att datorer aldrig kommer kunna ersätta mänsklig språkförmåga, men att de
kan bidra till möjligheter att använda språket. Detta förutsätter såklart att
programmen är väl utformade och tar hänsyn till språkets olika aspekter. För
att datorprogram ska kunna hantera särskrivningar måste de kunna godkänna
både väl etablerade och helt nya sammansättningar.
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Sammansättningar skapar även problem vid översättning mellan språk med
olika regelsystem. Holz och Biemann (2008) har genom en icke kunskapsba-
serad (kowledge-free) och oövervakad metod tagit fram en igenkänning av
substantiviska sammansättningar i germanska och skandinaviska språk, språk
med produktiva sammansättningar. Delningen av långa sammansättningar
är varit ett problem för många språkteknologiska applikationer. Holz och
Biemann (2008) använde en tysk korpus där de jämförde en lista bestående av
sammansättningar uppdelade i ordleden mot en ordlista. Även omformuleringar
av sammansättningar eftersöktes. Detta för att hitta resultat för tvetydiga
sammansättningar, där ordens delar och prepositioner användes. Ett exempel
som gavs var Kinder-schnitzel, som vanligtvis inte refererar till en skiva kött
som kommer från ett barn, utan en maträtt för ett barn. Forskarna menade
att även om det vid tidpunkten för deras forskning gick att få hög precision
på delning av sammansatta ord, var det inte självklart hur orden sedan skulle
tolkas. Omformuleringarna gav därför möjlighet till semantiskt korrekta tolk-
ningar. Omformuleringar uteslöt falska delningar av de sammansatta orden,
men till kostnad av en lägre täckning. Denna metod borde fungera bra vid
översättningar till vissa språk, som t.ex. franska där sammansättningar nästan
alltid måste delas upp och omformuleras (Holz och Biemann, 2008).

Under slutet av 1990- och början av 2000-talet pågick ett antal projekt
för att skapa och utveckla stavnings- och grammatikkontroller. De senaste 15
åren har det inte gått att få finansiering för språkteknologisk forskning om
språkgranskning. Därför har inga av de fyra språkgranskare jag kommer att
diskutera nedan utvecklats sedan dess och inga nyare rapporter eller forsk-
ningsresultat är tillgängliga. Inga företag i varken Sverige eller Finland verkar
ha jobbat med att utveckla offentliga stavnings- eller grammatik-kontroller.
Kanske beror detta på att språkkontroller har blivit kommersiellt, och att
de idag är anknutna till företag som finansierar produkterna. Även detta
examensarbete är företagsanknutet.

2.4 Allmän datorlingvistisk forskning
Nästan 10 % av alla ord i svenska texter är sammansättningar (Hedlund,
2002). Det gör att det är viktigt för olika datorprogram och språkteknologiska
applikationer att kunna hantera dem.

Sjöbergh och Kann (2006) har med en statistiskt baserad metod undersökt
hur sammansatta ord i svenska texter kan delas upp och analyseras. De har an-
vände under arbetet en modifierad version av den datorstödda språkgranskaren
Stava, ett program som kommer diskuteras mer ingående senare i arbetet. Både
regel- och statistiskt baserade metoder har tidigare använts för en automatisk
uppdelning av eller stavningskontroll för sammansatta ord. Även för andra
språk har liknande arbeten genomförts (exempelvis Johannessen och Hauglin
(1998)).

Ett annat system som hanterar svenska sammansättningar är SWETWOL
(Karlsson, 1992). SWETWOL är ett program som kan utföra morfologiska
analyser av svensk text, sammansättningar inkluderade. SWETWOL bygger,
till skillnad från Stavas lexikonuppslagningsmetod, på manuellt skrivna regler.
SWETWOL kan hantera vissa ord som inte Stava klarar av, och Stava kan
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hantera vissa ord som SWETWOL inte klarar av. Det finns ett flertal tillväga-
gångssätt för automatiska hanteringar av svensk morfologi, varav ingen klarar
av förekomster av sammansättningar särskilt bra. Karlssons (1992) metoder
saknade tillräckligt tydliga morfotaktiska beskrivningar av hur sammansätt-
ningar bildas. Mekanismen genererade däremot inte en ohanterlig mängd falska
alarm, avlägsnade behovet av lexikala listor för entydiga sammansättningar,
och möjliggjorde för en bra analys av nya sammansättningar.

Sammansättningar med fler än en möjlig tolkning är inte helt ovanliga.
Detta kan leda till problem för en automatisk analys. Just sammansättningars
tvetydighet var ett återkommande problem för de olika programmen som
försöker hantera sammansättningar (se exempelvis Sjöbergh och Kann (2006)
och Johannessen och Hauglin (1998)). Ett ord som ska delas upp i beståndsdelar
kan i många fall delas upp i ett antal olika kombinationer av ordgränser.
Vi tittar på exemplet kulturkrock. Den analys en människa gör av ordets
ordgränser är ganska givet kultur-krock. En automatisk analys skulle kunna
hitta ordgränser på andra och på fler ställen. Möjliga analyser är t.ex. kul-tur-
krock eller kul-turk-rock. Sjöbergh och Kann (2006) har undvikit denna sorts
felaktiga analyser av sammansättningar genom att ord som finns någon av de
ordlistor de använder för sin analys aldrig delades upp.

En metod för val av rätt tolkning vid tvetydiga sammansättningar är att
välja det av förslagen med lägst antal ordled. Kulturkrock skulle då alltid tolkas
som kultur-krock istället för något av alternativen ovan. Denna metod har
använts i Stavas statistiskt baserade system (Sjöbergh och Kann, 2006), där
regeln att ord som finns i listan med självständiga ord eller efterledsordlistan
aldrig delas upp även den bidrar till att ord med få ordled föredras. Såväl det
regelbaserade SWETWOL-systemet (Karlsson, 1992) föredrar analyser där
sammansättningar har få ordled, då det är vanligare med tvåledssammansätt-
ningar än sammansättningar med tre eller fler ordled. I de fall Stava hittar
flera förslag som har lika många ordled väljs det förslag med längst efterled.

Johannessen och Hauglin (1998) utvecklade i deras arbete en taggare som
är baserad på igenkänning av sammansatta ord med hjälp av ett lexikon.
Sammansättningar kan skapas till näst intill oändliga variationer, så det var
viktigt att modulen som togs fram kan känna igen även nya sammansättningar.
Programmet utvecklat i rapporten skulle först och främst kunna hitta analyser
för alla sammansättningar i en text, och även välja ut den rätta analysen
när flera möjliga analyser fanns. Flertalet kunskapskällor användes för att
hitta information om delarna i en sammansättning, bl.a. grammatiska och
fonologiska kunskaper och ett omfattande lexikon. Studien presenterade inga
slutgiltiga resultat då ett missvisande lexikon användes i testet. De resultat
som visades var dock mycket bra med fel analys av sammansättningarna i
1.1% av fallen, och delvis fel analys i 1.3% av fallen (Johannessen och Hauglin,
1998).

I svenska, sammansatta ord förekommer vissa bokstavsföljder som inte
kan förekomma i icke sammansatta ord (Sjöbergh och Kann, 2006). Dessa
bokstavsföljder är t.ex. kk och stp. Detta är en egenskap som ibland har använts
vid uppdelandet av sammansatta ord och som skulle kunna användas som
regel i en stavningskontroll. Dock är det mer vanligt att sammansatta ord
inte innehåller sådana bokstavsföljder än att de gör det, vilket gör det till en
bristfällig metod. Bokstavsföljder som förekommer i sammansatta ord och som
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är ovanliga att hitta i andra ord kan dock ge en antydan om vilka uppdelnings-
förslag som är korrekta (Sjöbergh och Kann, 2006). Med hjälp av statistik
över bokstavsföljder av fyrgram vid sammansättningars uppdelningsgränser i
Sjöbergh och Kanns (2006) arbete uppnåddes ett resultat på 95 % korrekta
uppdelninsgsförslag.

Under projektet med Stava testade forskarna ovan nämnda och en del
andra metoder, såsom ad-hoc regler, ordledsfrekvenser och ordklasskontext
(Sjöbergh och Kann, 2006). Alla undersökta metoder resulterade i olika fel.
Därför användes en kombinationsmetod för att få högsta möjliga antal rätt
förslag. Kombinationsmetoden kombinerade tre olika metoder baserade på
regeln där förslaget med minst antal ordled föredrogs, ordledens frekvenser
samt ordledens ordklasser, vilken hade rätt i knappt 98 % av de tvetydiga
orden. Detta resulterade i något mer än 98 % rätt för alla sammansättningar i
testdatan. Då metoderna i undersökningen helt och hållet baserades på statistik
trodde forskarna att samma metoder borde kunna appliceras på andra språk.
Några av de i projektet använda metoderna har använts för bl.a. tyska, norska
och koreanska sammansättningar.

Både Karlsson (1992) och Sjöbergh och Kann (2006) visade att den vikti-
gaste faktorn för att tolka och disambiguera sammansättningar var att den
analys med minst antal ordled nästan alltid var den korrekta. Schiller (2005)
använde information om frekvens vid disambiguering av sammansättningar
med lika många ordled.

Lindén och Pirinen (2009) föreslog två ändringar till tidigare nämnda
metoder. De trodde att sannolikheter för ord i sammansättningar kunde
beräknas från sannolikheten av icke sammansatta ord. Vanliga ord borde
generellt vara led i många sammansättningar, därför gjorde författarna detta
antagande i studien. Då ett ramverk baserat på sannolikhet användes, bortsåg
de från den hypotes som andra studier föreslår (se exempelvis Karlsson (1992))
att den analys med minst antal ordled prioriteras.

2.5 Tidigare metoder för igenkänning av felaktiga
särskrivningar i datorbaserade språkkontroller

2.5.1 SWETWOL
SWETWOL analyserar svenska sammansättningar med en morfologiskt precis
mekanism. En av de kriterier som Karlsson (1992) använde var att vissa
delar av sammansättningar aldrig förekommer som individuella ord eller fria
morfem. Denna regel ser vi även i Stava. Vissa korta ord ignoreras från
sammansättningarna, då de annars bidrar till generering av för många falska
sammansättningar. Vissa avledningar ignoreras från sammansättningarna, då
de bidrar till tvetydighet, t.ex. hets och bar. Dessa affix kan som tidigare
nämnts skapa problem för programmen. Vid ordgränser där en och samma
bokstav förekommer tre gånger, tas en av dem bort (CC-C –> C-C). Karlsson
(1992) använde även tre metoder för att minska förekommandet tvetydigheter.
SWETWOLs fokus låg under projektets gång på att morfologiskt analysera
text, men dess höga morfologiska korrekthet, speciellt för sammansättningar,
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gör att en version av den där från de grammatiska reglerna tar bort skulle
kunna användas som stavningskontroll.

2.5.2 Stava och Granska
Stava och Granska är två av programmen som utvecklades i projektet
CrossCheck som finansierades av företaget Vinnova under 2001 och 2004
men som lades ner 2005 (Kann, 2013). Stava är en svensk stavningskontroll
som effektivt kan kontrollera texter genom att läsa in ord och jämföra dem mot
en ordlista som är sammansatt av lexikonfiler (Domeij m.fl., 2001). Granska
är ett hybrid- och fenomenbaserat system som använder grammatikregler samt
statistik och regelbaserade metoder för att uppnå höga resultat (Carlberger
m.fl., 2004). Granska är alltså grammatikkontrollen, och stavningskontrollen
Stava har implementerats i Granska för att förbättra systemet (Carlberger m.fl.,
2004). Granska kan tokenisera och tagga text för att hitta grammatiska fel.
Stava hanterar stavfel och hanterar bl.a. inkongruens och felaktigt särskrivna
sammansättningar.

Programmet går igenom text i ett antal steg. Först tokeniseras texten
som ska bearbetas (Carlberger m.fl., 2004). Därefter taggas den med hjälp av
ett lexikon som baseras på SUC (Stockholm-Umeå Corpus) och en ordlista.
Den taggade texten jämförs mot regler för att se om den bryter mot någon
eller några av reglerna och kontrolleras mot en stavningskontroll. Därefter
presenteras texten inklusive felen i användares gränssnitt.

För hantering av ord och sammansättningar används en lista med självstän-
diga ord, en efterledsordlista och en förledsordlista, som genomsöks efter ett
bestämt schema (Carlberger m.fl., 2004). Först kontrolleras ordet mot listan
med självständiga ord, innehållande ord som inte kan ingå i en sammansättning,
och mot efterledsordlistan. Om ordet inte finns med i någon av de två listorna
markeras det som en sammansättning. När ett sammansatt ord detekteras
söker programmet efter efterledet i efterledsordlistan. Därefter slås förledet
upp i förledsordlistan. Om förledet självt är sammansatt slås dess delar upp
rekursivt i förledsordlistan. Om både för- och efterled finns med i ordlistorna
godkänns ordet. I de fall som ingen möjlig uppdelning kan hittas markeras
ordet som felstavat. Foge-s tillåts i de ord som är tre- eller flerledssamman-
sättningar (Sjöbergh och Kann, 2006). Ordböjning och produktiva ändelser
hanteras genom ändelseregler som tillämpas när ord har en form som inte
går att härleda från andra former, och därför inte återfinns i slutledsordlistan
(Domeij m.fl., 2001).

Sammansättningar bestående av substantiv + substantiv står för cirka
70 % av alla sammansatta ord (Domeij m.fl., 2001). Felaktigt särskrivna
sammansättningar där det första ordet inte kan stå självt detekteras genom
att dessa ord listas och klassificeras så att det eftersöks i kombination med
ett annat substantiv (t.ex. pojk + skor). I sammansättningar där alla ord är
fullständiga och teoretiskt sett kan stå själva måste det första substantivet
stå i grundform (ej böjt eller inflekterat). Ett substantiv i grundform följt
av ett mellanslag och ett annat substantiv är ingen vanlig kombination i
svenska, och eftersöks och klassificeras som en felaktig särskrivning. En av
reglerna i programmet innebär att om en artikel inte stämmer överens med
det första substantivet av två, men med det andra, ges anledning till att
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misstänka en felaktig särskrivning (ett klass rum). Substantiven skrivs då ihop
och kontrolleras mot stavningskontrollen (Domeij m.fl., 2000).

Tvetydigheter som endast kan lösas baserat på information om dess samman-
hang är svåra att upptäcka. Domeij m.fl. (2000) gav exemplet en exekverings
enhet, där substantivet exekverings kan tolkas som att det står i genitivform,
eller som första ledet i en särskriven sammansättning med foge-s. De båda
tolkningarna har samma syntaktiska distribution, och programmet kan inte
göra avvägningen att frasen är en felaktig särskrivning (Domeij m.fl., 2000).
Koden som visas nedan är en av Granskas regler för hantering av särskrivning-
ar. Här hanteras särskrivningar där numerus inte stämmer överens med det
närmast efterföljande ordet (Domeij m.fl., 2000).

{
X1(wordcl=dt),
X2(wordcl=jj)*,
X3(wordcl=nn & (gender!=X1.gender | num!=X1.num | spec!=
X1.spec)),
X4(wordcl=nn & gender=X1.gender & num=X1.num & spec=X1.spec &
correctly_spelled(concat(X3.text, X4.text)))
-->
mark(X3 X4)
corr(X1 X2 concat(X3.text, X4.text))
info("Särskrivningsfel, sätt ihop "X3 X4 "till "
concat(X3.text, X4.text))
action(granskning)
}

Figur 2.1: Ett exempel på Granskas regler över hantering av särskrivningar.

Inför Sjöbergh och Kanns (2006) utvärdering av programmet användes
SUC (Stockholm-Umeå Corpus), en korpus innehållande 50 000 ord. Texten
gicks igenom för hand och 3400 sammansättningar hittades. Mindre än 1 %
av sammansättningarna missades helt av programmet Stava. Dessa var bland
annat sammansättningar innehållande namn, vilket skulle kunna förhindras
genom att vanliga namn läggs till i ordlistorna (Sjöbergh och Kann, 2006).
Denna undersökning fokuserade på Stavas prestation, och inte Stava och
Granska i kombination.

Granska, och därmed Stava, upplever även problem med en del falska
alarm, t.ex. orsakade av feltaggning av ord. Taggaren presterar dock goda
resultat och taggar 97 % av orden i en tidigare osedd text korrekt. När artikeln
skevs arbetade forskarna fortfarande med att optimera systemet och dess
regler. Preliminära tester visade att systemet borde kunna uppnå en täckning
på över 50 % och precision på över 90 % för både inkongruens och felaktiga
särskrivningar (Domeij m.fl., 2000).
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2.5.3 Scarrie
Scarrie utvecklades för att användas som stavningskontroll för svenska, norska
och danska (De Smedt, 2010). Den svenska versionen av Scarrie utvecklades vid
institutionen för lingvistik vid Uppsala universitet, och är både en grammatik-
och stavningskontroll. Grammatikkontrollen hade vid tillfället då den slutgiltiga
rapporten skrevs regler för över 30 feltyper varav några av reglerna behandlade
felaktiga särskrivningar (De Smedt, 2010). Ordlistor med relevant information
för analys togs fram för alla tre språken. Den nederländska programvaran
CORRie låg till grund för alla tre språkens stavningskontroll. Grammatikkon-
trollen i svenska Scarrie baserades på ScarCheck. CORRies grundprogramvara
utvecklades för att kunna hantera grammatik i skandinaviska språk. Ett av
tilläggen var att programmet skulle kunna känna igen felaktigt särskrivna
sammansättningar och felaktigt hopskrivna ord. Den lexikala databasen för
svenska Scarrie inkluderade godkända ord och fraser och icke godkända ord
och fraser som fick rättningsförslag. Databasen innehöll också information om
sammansättningars egenskaper.

I svenska Scarrie utvecklades ett antal regler för hur sammansättningar
skrivs och hur ord kombineras (De Smedt, 2010). Reglerna tillät samman-
sättningar av ord från de öppna ordklasserna endast i de fall de besatt rätt
egenskaper. Det fanns separata regler för förekomster av prefix, suffix och siffror.
Reglerna hanterade fogebokstäverna s och e till viss del, då det inte är helt
förutsägbart var och hur de förekommer. Det fanns även regler som reducerade
tre förekomster av samma bokstav vid ordgränser till två. Även norska Scarrie
hade samma regler. Scarries förmåga att känna igen nya sammansättningar
var mycket viktigt eftersom många texter innehåller stora mänger samman-
sättningar. Okända sammansättningar kunde framgångsrikt hittas av Scarrie,
och en del falska alarm förekom. Svensk sammansättningsgrammatik har en
bred men något selektiv täckning tack vare bra och detaljerade kodningar av
regler i lexikonet (De Smedt, 2010).

Resultaten som presenterades i slutrapporten håller liknande standard
som andra framgångsrika stavningskontroller på marknaden. Många liknande
system kan inte hantera analyser av sammansättningar på samma nivå som
Scarrie. Den svenska versionen av Scarrie hade vid arbetets tid potential att
bli en bra stavnings- och grammatikkontroll (De Smedt, 2010).

2.5.4 Grammatifix
Den svenska grammatikkontrollen Grammatifix utvecklades av företaget
Lingsoft mellan år 1997 och 1999 (Birn, 2000). Vid utvecklandet av Grammati-
fix låg fokus på att kontrollera grammatiska fel, och inte på stavningskontroll.
Programmet hittade dock felaktiga särskrivningar när det kördes på testdata.
Målet för Grammatifix var inte att helt och hållet disambiguera text, utan
reglerna skrevs så att tvetydighet skulle tolereras. Microsoft fick licens från
Lingsoft att använda Grammatifix som grammatikkontrollen i den svenska
versionen av Microsoft Office 2000 (Arppe, 2000). Grammatifix finns också
som ett fristående program. Lingsoft har även distribuerat en stavningskontroll
till Microsoft. Grammatikkontrollen i Word innehöll år 2000 runt 650 regler
för felsökningar (Birn, 2000).
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3 Data och metod

För att utvinna särskrivningar och uttryck som kan skrivas både isär och
ihop har två korpusar använts som data. Första delen av kapitlet tar upp
information om de texter som har använts i studien. I kapitlets andra del
beskrivs metoden som använts för att producera resultatet.

3.1 Data
I arbetet har två korpusar använts. Den ena korpusen är en samling av tex-
ter som inte är professionellt redigerade och som antas innehålla fel. Denna
textsamling kommer fortsättningsvis att benämnas som den icke normativa
korpusen. För att få bra resultat var önskan att använda en stor ogranskad
korpus, med texter från olika sammanhang och som var så heltäckande som
möjligt. Förhoppningen var också att korpusen skulle innehålla många sär-
skrivningsfel. Material från fyra olika texter sattes samman till en stor, icke
normativ korpus. 59 123 av dessa token kommer från Tisus, ett behörighetsgi-
vande prov i svenska språket. Begreppet token kommer vidare i denna uppsats
innefatta ord och skiljetecken. Drygt 1 700 000 token kommer från en fil med
material från ett urval av svenska bloggar från år 2014. Resten av materialet
kommer från diskussionstrådar under ”allmänna rubriker” från Familjeliv.se
(Familjeliv: Allmänna rubriker – Familjeliv.se) och diskussionstrådar på Flash-
back.org under rubriken ”övrigt” (Flashback: Övrigt). Alla texterna hämtades
från Språkbanken (Göteborgs universitet). En manuell granskning visade att
texterna innehöll särskrivningar, vilket var viktigt för att få fram ett omfattade
resultat. Den icke normativa korpusen som har använts är 84,6 MB stor och
innehåller knappt 16 miljoner token.

För att hitta felaktiga särskrivningar jämfördes den icke normativa kor-
pusen mot en normativ korpus. Texterna i den normativa korpusen kommer
från tidningen Göteborgs-Posten och är troligtvis korrekturlästa då de i de
flesta fallen är skrivna av professionella skribenter. Texten hämtades från
Språkbanken (Göteborgs universitet) i xml-format. Den normativa korpusen
som har använts är 99,2 MB stor och innehåller knappt 17 miljoner token.

Alla texter laddades alltså ner från Språkbanken i XML-format. Filerna
innehöll information om varje enskilt ord, som dess lemma och ordklass.
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<w pos''NN'' msd=''NN.NEU.SIN.IND.NOM'' lemma=''|nöje|'' lex=
''|nöje..nn.1|'' saldo=''|nöje..1|'' prefix=''|'' suffix=''|''
ref=''3'' dephead=''2'' deprel=''CJ''>nöje</w>

Figur 3.1: Exempel på hur en rad i XML-dokumenten såg ut.

All uppmärkning som fanns om orden togs bort med ett grep-kommando
och endast förekomster av ord och skiljetecken behölls i korpusen.

3.2 Metod
3.2.1 Beskrivning av metoden
För att särskrivningar ska kunna detekteras och hanteras av en stavningskon-
troll har detta arbete tidigare tagit upp ett antal olika metoder. I avsnittet
som tar upp tidigare forskning har delning av sammansättningar diskuterats.
Många program har använt analytiska metoder, där läsningen har gått från
helheten till delarna. I detta arbete har istället det omvända, en syntaktisk
metod, använts. Läsningen har då börjat med delar för sätta ihop delarna
till hela sammansättningar. Då har ingen kunskap om ordgränser behövts.
Ingångssättet att dela sammansättningar skulle eventuellt kunna användas
på ett liknande sätt som har gjorts här, fast genom att detektera ordled som
felaktigt skrivs samman. När korpusarna hade rensats från uppmärkning kunde
arbetet för att extrahera n-gram påbörjas. I följande stycken beskrivs metoden
för en automatisk utvinning av särskrivningar.

För att extrahera särskrivningar togs bigram fram från den icke normativa
korpusen. Med hjälp av program importerade från nltk utvanns bigram från den
icke normativa korpusen. Programmet genererade alla textens bigram, sorterade
och unika. Inputfilen öppnades och lästes in med ’encoding=utf-8’. Bigram
extraherades med nltk och alla förekomster konverterades till gemener. Med
hjälp av Counter som importerades från collections genererade programmet
bigramens frekvens. För att se om bigramen var särskrivna sattes de två orden
i varje bigram ihop till ett unigram, så att jätte_bra blev till jättebra och
du_också blev till duockså.

När bigramen hade sammanlänkats till unigram kunde de jämföras mot
en lista med unigram från den normativa korpusen. Unigram extraherades
från den normativa korpusen på ett liknande sätt som bigramen extraherades
från den icke normativa korpusen. Filerna innehållande unigram från de båda
korpusarna jämfördes sedan, och de rader, alltså de unigram, som fanns i båda
filerna printades. Den jämförande koden öppnade de båda filerna, och jämförde
dem rad för rad. Om de rader som fanns i filen innehållande de hopslagna
bigramen från den icke normativa korpusen även fanns i filen innehållandes
unigram från den normativa korpusen printades de av programmet. Endast
rader som inte innehöll några skiljetecken jämfördes.
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Figur 3.2: Ett förenklat flödesschema av metoden samt begränsningar.

3.2.2 Begränsningar
En del ord som inte härstammar från särskrivningar förväntades i programmets
output. Vid det första försöket kördes koden med en fil med knappt 17 miljoner
token och 611 962 unika unigram från olika artiklar från tidningen Göteborgs-
Posten. När dessa unigram jämfördes med de sammansatta unigramen från
den icke normativa korpusen blev resultatet 9 553 möjliga särskrivna samman-
sättningar. Efter en snabb genomgång av ordlistan var det lätt att se att en del
av orden inte kom ifrån särskrivningar. Några av raderna såg ut som följande:

Apa
Attman

Bokkampanj
Ek

Glowstick
Savar
Småfel

Tabell 3.1: Sju rader i outputen från det första försöket.

Resultatet var förväntat, och begränsningar krävdes för att få en output som
var mer korrekt mot programmets mål. Glowstick, attman, savar, bokkampanj
och småfel verkar vara ord som härstammar från ordpar i den icke normativa
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korpusen och som skapar ord som finns med i den normativa korpusen. Ek och
apa verkar vara felaktigheter och bildar inga sammansatta ord.

Den första outputen som producerades var alltså 9 553 ord lång, och det
gick med enkla medel att korta ner listan utan att ett stort antal sammansätt-
ningar utgick. Den första åtgärden som gjordes var att sätta begränsningar
på unigramen från den normativa korpusen, och då på frekvensen. Detta för
att filtrera ut vissa felaktigheter. Efter att olika frekvensbegränsningar på den
normativa korpusen hade jämförts med den icke normativa korpusen visade
det sig att outputen minskade med några hundra ord för varje steg frekvensen
höjdes med. Många av de ord som försvann var felaktigheter, men det vore
dumt att anta att inga riktiga sammansättningar försvann från outputen.
Därför användes inte en alltför hög frekvensbegränsning, även om det skulle
underlätta genomgången av outputen. Frekvensbegränsningen sattes till >6
förekomster för unigramen från den normativa korpusen. Därefter innehöll
den normativa korpusen 812 K och var 80 674 token stor. I och med denna
begränsning minskade outputen från 9553 till 4977 ord.

En begränsning som testades var att kräva frekvensen >2 på unigramen
från den icke normativa korpusen. Listan med unigram minskade då från 2
469 124 till 466 230 ord, alltså med mer än 2 000 000 ord och 80 %. Således
minskade även listan med outputen när unigramen från den icke normativa
korpusen jämfördes med unigramen från den normativa korpusen. Listan med
potentiella särskrivningar var då 2185 ord utan några andra begränsningar
på ordens längd eller ändelser. En snabb granskning visade att detta ledde
till att många eftersträvade sammansättningar försvann från outputen. Denna
begränsning användes därför inte för att ta fram den slutgiltiga outputen.

En metod som testades var att ignorera ord som hade vissa utvalda ändelser
och som var kortare än åtta tecken långa. De tio ändelserna var en, de, den,
det, ska, na, er, ens, erna och erade. Detta resulterade i en minskning av
outputen. Efter en genomgång av outputen valdes ett annat angreppssätt.
Detta var att skapa så kallade stoppordslistor med vissa högfrekventa ord
som osannolikt ingår som led i sammansättningar. De bigram som bestod av
något av dessa stoppord ignorerades från den icke normativa korpusen och
fanns alltså inte med i listan med unigram som bestod av de sammansatta
bigramen från den icke normativa korpusen. En lista skapades för det första
ledet av bigramen, och en annan lista skapades för det andra ledet av bigramen.
Eftersom vissa ord eller bokstäver antogs förekomma endast som förled eller
slutled i sammansättningar hade listorna inte samma innehåll. Bokstaven och
prepositionen i förekommer t.ex. ofta som det första ledet i sammansättningar,
i ord som ibland och isär, men sällan eller aldrig som det sista ledet i en
sammansättning. Stoppordslistorna finns med som appendix.

Ett antal olika stoppordslistor testkördes innan de slutgiltiga listorna
konstruerades. De första listorna som testades på den icke normativa korpusen
innehöll samtliga personliga, samt de flesta possessiva och reflexiva pronomen.
Det possessiva pronomen min och det reflexiva pronomen vår är homonymer
som i deras substantiviska betydelse kan vara led i sammansättningar. Ord
som dessa inkluderades därför inte i listorna.

De två ändelserna en och et fanns med i listorna för att förhindra att ord som
bloggaren och vaccinet kom med i outputen. En är förutom en artikel också ett
substantiv. Substantivet en kan ingå som led i sammansättningar. Felaktigheter
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orsakade av artikeln en ansågs dock vara så pass många att det var värt att gå
miste om sammansättningar med substantivet en i outputen. Förhoppningsvis
missades inte ett stort antal sammansättningar på grund av att en fanns med
i stoppordslistorna. Et är egentligen inget ord i svenska, utan förekommer som
ändelse på ord som skrivs i neutrum. Et förekommer ändå separat 614 gånger
i den icke normativa korpusen. Några av förekomsterna kommer från norsk
text, där det svenska ett stavas et. De flesta förekomsterna verkar komma
från felstavningar av det och ett. Et skulle också kunna förekomma som en
förkortning eller initialer. Att inkludera et i stoppordslistorna verkar inte vara
grund till att många sammansättningar missas av programmet.

När nästan alla av alfabetets bokstäver hade lagts till i listorna minskade
outputen från 4977 till 2922 ord. Det verkade som att många felaktigheter i
den tidigare outputen orsakades av sammansättningar där det ena ledet endast
var en bokstav. Ett antagande gjordes att de flesta bokstäverna inte kan stå
som för- eller efterled i sammansättningar. Bokstäverna i, o, å och ö lades inte
med i listorna och sammansättningar innehållande dessa led godkändes.

Orden ingen och inget lades till i listan med ord som inte fick ingå i
sammansättningarnas slutled, och inte lades till i båda listorna. Även en del
korta och högfrekventa ord lades till i stoppordslistorna.

I listan som satte begränsningar på vilka ord som fick ingå i sammansätt-
ningarnas förled fanns 61 ord och bokstäver. I listan som satte begränsningar
på vilka ord som fick ingå i sammansättningarnas slutled fanns 69 ord och
bokstäver. Efter dessa begränsningar återstod 2888 ord i outputen. En del skräp
kunde fortfarande detekteras. Den största andelen av falska sammansättningar
visade sig vara korta, och av 396 ord som var färre än eller fem bokstäver långa
beräknades 3-5 % vara sammansättningar som inte bör särskrivas. De flesta av
orden var ord där det ena ledet är en preposition. Många av sammansättningar
där det ena ledet är en preposition är hårt lexikaliserade, och det går bra att
skriva flera av dem både ihop och isär. Därför ignorerades alla ord som var
kortare än sex bokstäver långa. Därefter återstod 2492 ord.

Den slutgiltiga listan innehåller fortfarande felaktigheter, men det kän-
des svårt att sätta fler begränsningar utan att kompromissa ännu mer på
de korrekta sammansättningarna. Det går inte att med säkerhet säga att be-
gränsningarna som orsakades av stoppordslistorna inte tog bort några riktiga
sammansättningar. Begränsningen på ordens längd tog med säkerhet bort en
andel sammansättningar, men en mycket liten andel. Efter dessa begränsningar
har ett slumpmässigt urval på 300 ord gåtts igenom för att manuellt sortera
bort fler felaktigheter. Programmets output presenteras och diskuteras mer
ingående i nästa kapitel.
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4 Resultat

I det här kapitlet presenteras det resultat som är likvärdigt med dels outputen
från metoden som använts, och dels resultatet från programmets prestation.

4.1 Lexikonets resultat
För att kunna analysera programmets resultat på ett kvalitativt sätt gjordes
ett urval av lexikonet. 300 ord togs slumpmässigt ut från den totala outputen
för att studeras manuellt. Den manuella genomgången resulterade i 24 hittade
fel, och en precision av lexikonet på 92 %. I de flesta av orden gick det att
tydligt se vilka ordleden var, och på så vis förstå var sammansättningarna hade
särskrivits i den icke normativa korpusen. I de fall där osäkerhet rådde, eller i
flerledssammansättningar där flera delningar var möjliga, eftersöktes orden i
den icke normativa korpusen för att sammansättningarnas delning skulle hittas.
Urvalet på 300 ord samt deras klassificeringar finns med som appendix.

Det slutgiltiga lexikonet innehåller 2492 ord. Många av de mest frekventa
särskrivningarna som hittats av programmet visade sig innehålla prepositioner.
Det är även så att många frekventa ordpar går att skriva både ihop och isär.
Det första ordparet som har kategoriserats som en ”riktig” särskrivning, där det
särskrivna alternativet är otänkbart, är bigramet jätte_bra som förekommer
122 gånger i den icke normativa korpusen. Förvånandevis hittades bigramet
jätte_bra långt ner i listan med endast 8 förekomster.

Nedan, i tabell 4.1, visas frekvens för de sex mest frekventa unigramen
från den icke normativa korpusen, samt den mest frekventa sammansättningen
som inte går att skriva isär.

Bigram Unigram Frekvens
fram till framtill 2077
upp till upptill 1708
till slut tillslut 1278
allt för alltför 1065
var för varför 933
in till intill 922
. . . . . . . . .

jätte bra jättebra 122

Tabell 4.1: Sammansättningar samt dess frekvens från den icke normativa
korpusen.
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Urvalet på 300 ord från lexikonet har klassificerats i tre olika grupper.
Grupperna är följande:

• Orden skrivs ofta samman: 138

• Orden kan skrivas ihop eller isär: 138

• Felaktighet: 24

138 av de 300 orden i urvalet är tydliga sammansättningar som klassifi-
cerades i den första gruppen. De skrivs normalt inte isär och deras splittade
motsvarigheter kan därför kallas för riktiga särskrivningar. Flera av dessa ord
består av ordklasserna substantiv + substantiv (citron-saft, barn-vagnen och
gympa-skor). Det finns även sammansättningar bestående av prepositioner
(på-peka) och verb (sjukhus-besök).

138 av de 300 orden i urvalet består av ordpar som fungerar att skriva både
som särskrivna och sammansatta. I många av ordparen som klassificerades i
den andra gruppen är det ena ledet en preposition. Exempel på ord från grupp
två är av-leda, bak-till och efter-middagen.

Av de 24 felaktigheterna är tolv ord ord som är orsakade av att någon av
korpusarna innehåller snuttar av text på ett annat språk. Orden inkluderas inte
i det lexikon som implementeras i ClaroStava. De flesta av dessa fel orsakas av
att den icke normativa korpusen innehåller text på ett annat språk. Engelska,
och i ett fall italienska, ordpar har då slagits samman och matchats mot ett
svenskt ord i den normativa korpusen. Detta är fallet för följande ord:

Bigram Unigram
am_made ammade
her_mans hermans
ma_donna madonna
pa_stor pastor

Tabell 4.2: Felaktigheter orsakade av text på andra språk än svenska i den icke
normativa korpusen.

Resten av orden som är orsakade av text på ett annat språk är antingen
engelska särskrivningar detekterade i den icke normativa korpusen som de-
tekteras som sammansättningar i den normativa korpusen, eller två engelska
ord som har slagits samman och matchats mot ett ord med en helt annan
betydelse. Detta innebär att även den normativa korpusen innehåller text på
engelska. Följande ord är orsakade av engelsk text i den normativa korpusen:
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Bigram Unigram
ball_on ballon
direct_or director

every_thing everything
for_ever forever
no_where nowhere
roof_top rooftop
super_star superstar
truck_stop truckstop

Tabell 4.3: Felaktigheter orsakade av text på engelska i den icke normativa och
den normativa korpusen.

Outputen innehåller ytterligare tolv tydliga felaktigheter som beror på olika
saker. Detta är ord som inte har ansetts vara särskrivningar av ett sammansatt
ord. De tolv ord som har klassificerats som klara fel och inte beror på text på
ett annat språk än svenska har delats in i fyra olika typer.

För tre av orden i urvalet har ts lagts till på ett ord och skapat ett riktigt ord
som finns med i den normativa korpusen. Ts är en förkortning för trådskaparen
och används i de texter i den icke normativa korpusen som är tagna från
diskussionsforum. Orden är rätta_ts, kalla_ts och anmäl_ts.

Två av orden i urvalet orsakas av stavfel eller interpunktionsfel i den icke
normativa korpusen. Dessa ord är jobb_ar och lätt_at. Jobb_ar verkar ha
orsakats av att ä felaktigt skrivs som ett a. Möjligen var det en felskrivning
eller så beror det på avsaknaden av diakritiska tecken som å, ä och ö på
tangentbordet. Ordet lätt_at orsakas troligtvis av den felaktiga stavningen at
av ordet att i den icke normativa korpusen.

Tre av felaktigheterna orsakas av fel eller avstavningar i den normativa
korpusen. Ordet ning_ar kan detekteras i en textsnutt i den icke normativa
korpusen som lyder sär skriv ning ar. Att det har matchat mot den normativa
korpusen beror på att avstavningar av sorten, t.ex. arbetslösersätt-ningar
finns med där. Det korrekt särskrivna ordparet första_maj har matchats mot
förstamaj som kan detekteras flera gånger i den normativa korpusen. Ordparet
ord_enligt har matchats mot felstavningen ordenligt, där det avsedda ordet
troligtvis var ordentligt.

De återstående fyra felen i urvalet är ordpar som har slagits samman till ett
ord med en helt annan betydelse. Ordparen är tomt_om som har matchats mot
tomtom kan_tar som har matchats mot kantar, pil_lade som har matchats
mot pillade och bor_tre som har matchats mot bortre.

4.2 Programmets resultat
En undersökning av programmet ClaroStavas prestation gjordes på en del
av en icke normativ text innehållande autentiska fel. Korpusen innehåller
material från ett urval av svenska bloggar från år 2015 som har hämtats
från Språkbanken (Göteborgs universitet). Den textfil som extraherades från
korpusen är sex sidor lång och innehåller 4519 token och 3887 ord. Knappt 120
sammansättningar kunde hittas i texten. Tretton särskrivningsfel (elva unika)
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detekterades, samt 11 ordpar som kan skrivas både ihop och isär. De felaktigt
särskrivna sammansättningarna är följande:

Arlanda_tåget
Dröm_resa
Före_bilder
Jätte_mycket
Jätte_roligt
Live_musik

Länge_sedan (två förekomster)
Marie_kex
Super_nöjd

Toppen_dag (två förekomster)

Tabell 4.4: Tolv särskrivningsfel från en icke normativ text.

28



5 Diskussion

5.1 Felaktigheter och möjliga förbättringar för
lexikonet

Innan outputen hade producerats var det en självklarhet att den inte endast
skulle bestå av sammansatta särskrivningar, alltså det önskade resultatet. När
exempelvis vi_ska sätts ihop till ett ord blir det viska, som ju är ett korrekt
ord som kan detekteras den normativa korpusen. Många av de substantiv som
inte är böjda och följs av ordet en i korpusen antogs hittas i den normativa
korpusen. Stoppordslistorna och längdbegränsningen verkar dock ha förhindrat
många sådana förekomster. Endast fyra av de 300 ord i urvalet var ordpar som
slagits samman till ord med annan betydelse.

Det var svårt att skilja mellan om ordpar skulle klassificeras som ”orden
skrivs ofta samman” eller ”orden kan skrivas ihop eller isär”. Vid genomgången
av urvalet krävdes en del tankeverksamhet för att hitta ordpar som aldrig kan
stå som särskrivna ord. I programmet ClaroStava kommer de ord som har
klassificerats som sammansättningar som inte bör skrivas isär få informations-
texten ”orden skrivs ofta ihop”. På så sätt är det endast ett förslag att orden
kan skrivas ihop och programmet reserveras för eventuella felklassificeringar.
Ett exempel på ett ordpar som vid första anblick verkade vara en tydlig sär-
skrivning var alkohol_påverkade. En möjlig kontext är t.ex. ”alkohol påverkade
ungdomarna”, där alkohol står som subjekt. I den meningen är ordparet alltså
korrekt särskrivna.

Många av ordparen i urvalet var ord som det går bra att skriva både ihop
och isär. Många av dessa ord börjar med prepositioner. I många kontexter skrivs
de ihop men det går även att hitta kontexter där orden fungerar som särskrivna.
En svårighet under klassificeringen av urvalet var som tidigare nämnt att se
om ordpar kunde skrivas isär eller endast fungerade som ett sammansatt ord.
Det var även något problematiskt att se vilka ord som möjligtvis skulle kunna
särskrivas felaktigt. Ett exempel på ett sådant ordpar var bort_ser. En van
och säker skribent skulle troligtvis aldrig särskriva verbet bortser, utan om
ordparet skrivs som separata ord har de en betydelse liknande ”paret ett bord
bort ser irriterade ut”. Dock är det inte säkert att någon med språksvårigheter
eller med ett annat modersmål än svenska inte felaktigt skulle kunna särskriva
bort_ser. Därför klassificerades just det ordparet i grupp två, som en möjlig
särskrivning.

Flera av ordparen från den icke normativa korpusen som har matchats
mot ord från den normativa korpusen behöver nödvändigtvis inte ha varit
särskrivningar i den kontext de skrevs i. Vilka ord som är faktiska särskrivningar
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och vilka ord som råkade stå bredvid varandra men som går bra att skrivas isär,
med någorlunda eller helt annan innebörd, är svårt att veta. Återigen, bort_ser
skrevs inte som en felaktig särskrivning av verbet bortser i den icke normativa
korpusen, men det skulle likväl kunna vara en felaktig särskrivning. Alla ordpar
som har klassificerats i grupp två är inte med all säkerhet särskrivna med
mening, dock skulle de kunna vara det och inkluderas i lexikonet.

Då ingen manuell genomgång gjordes av den normativa korpusen, kan
det hända att även den normativa korpusen innehåller felaktigt särskrivna
sammansättningar, eller felaktigt hopskrivna särskrivningar. Det var inget
som kunde kontrolleras under detta arbete, men det optimala hade varit om
den normativa korpusen var 100 % rätt. Förhoppningsvis och troligtvis har
eventuella särskrivnings- eller sammansättningsfel i den normativa korpusen
inte bidragit till någon betydande försämring av resultatet.

En manuell genomgång av den normativa korpusen skulle även ha kunnat
förhindra några av de felaktigheter som hittades i urvalet. De felaktigheter
som orsakades av text på andra språk hade enkelt kunnat undvikas om icke-
svensk text raderades från den normativa korpusen. Felaktigheter orsakade av
avstavning och stav- eller interpunktionsfel skulle även de kunna ha undvikts
vid en manuell genomgång av den normativa korpusen. Felaktigheter som
skulle ha förhindrats vid en manuell genomgång av den normativa korpusen
är ningar (från sär skriv ning ar och arbetslöshetsersätt-ningar), ord-enligt
(matchat mot en felstavning av ordentligt), förstamaj, samt åtta ordpar på
engelska i den icke normativa korpusen som har matchats mot engelska ord i
den normativa korpusen. Om dessa fel eller problem hade rättats och raderats
från den normativa korpusen hade lexikonets precision kunnat ha ökat med
3,5 procentenheter, till totalt 95,5 %.

Ordparet första_maj som finns med i outputen har klassificerats som en
felaktighet. En snabb undersökning visar att särskrivning av första_maj är
absolut vanligast. Ordparet förekommer däremot som sammanskrivet vid flera
tillfällen i den normativa korpusen. Eventuellt är det en stavning som används
kontinuerligt och specifikt av Göteborgs-Posten, tidningen som alla texter i
den normativa korpusen kommer ifrån.

Tre av felaktigheterna är orsakade av en sammanslagning av ett ord och
ts. Ts står i den icke normativa korpusen för trådstartare, en förkortning som
antagligen har använts frekvent i texterna från familjeliv.se och flashback.se.
Förkortningar och initialer skulle kunna vara frekventa objekt i alla korpusar,
och det är svårt att förutse vilka möjliga kombinationer som finns. Felak-
tigheterna orsakade av förkortningen skulle enkelt kunna förhindrats genom
att ts läggs till i stoppordslistan innehållande ord som inte fick förekomma i
sammansättningarnas slutled. I hela lexikonet utan en längdbegränsning där
orden behövde vara längre än fem bokstäver långa fanns det 43 ord med ts som
sista bokstäver. Teoretiskt sett skulle 28 av dem kunnat vara ord där ändelsen
ts lagts till och bildat ett ord som fanns i den normativa korpusen. Detta är
ord som bets, anklagats och uppdaterats. Precisionen för urvalet skulle ha ökat
med 0,9 procentenheter till 93 % om ts hade funnits med i stoppordslistan
för slutleden. Om alla två kombinationer av konsonanter hade lagts till i stop-
pordslistorna eller på något annat sätt förhindrats från att vara ett led i en
sammansättning hade många möjliga sammanslagningar kunna ha undvikas.
Även kombinationer vokal + vokal och de kombinationer av vokal + konsonant
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som inte bildar ord borde kunna uteslutas som led i sammansättningarna.
De två felaktigheterna jobb_ar och lätt_at är orsakade av fel i den icke

normativa korpusen. En genomgång av den icke normativa korpusen för att
rätta stavfel och andra fel hade kunnat förhindra dessa felaktigheter. Fyra av
felaktigheterna är orsakade av engelsk text i den icke normativa korpusen och
skulle också kunna ha förhindrats vid en manuell genomgång. Precisionen för
urvalet skulle vid en korrekturläsning och radering av engelsk text ha ökat
med 1,8 procentenheter, till totalt 93,8 %. Processen att manuellt gå igenom
och rätta den icke normativa korpusen kan verka lite motsägelsefull då en icke
normativ korpus gärna ska innehålla vissa fel. Det är svårt att hitta en icke
normativ korpus endast innehållande vissa önskvärda fel. Ett antagande är att
skribenter som gör vissa konsekventa fel troligtvis också gör andra fel.

För att få fram en så stor output och därmed ett så stort lexikon som
möjligt behövs stora korpusar. En manuell genomgång av filer innehållande
flera miljoner ord är mycket tidskrävande. I detta arbete var det ingen möjlighet
men två korrekturlästa korpusar (då ej med rättning av särskrivningar) skulle
kunna förhindra många fel i outputen.

Fyra av felen är ordpar som har slagits samman till ord med en annan
betydelse. Dessa ord är tomt_om, kan_tar, pil_lade och bor_tre. En omedelbar
tanke var att ordens förled eller slutled skulle kunna läggas till i stoppordslis-
torna. Förledet tomt i tomt_om kan i flera fall förekomma som förledet i en
sammansättning. Som substantiv kan tomt slås samman med i princip vilket
annat substantiv som helst för att skapa en godkänd sammansättning. Om
verkar kunna stå som efterled i sammansättningar. Exempel från outputen är
småning-om och tvärt-om. Den felaktiga sammansättningen tomt_om verkar
alltså inte kunna ha förhindrats genom att ordets led skulle ha lagts till i
stoppordslistorna. Förledet kan i ordparet kan_tar skulle eventuellt kunna ha
lagts till i stoppordslistan för förleden. Det enda ord i lexikonet som börjar på
kan och som eventuellt skulle kunna särskrivas är kan-ske, men det är tveksamt
om det är ett särskrivningsfel som många skribenter gör. Slutledet tar ingår i
sammansättningar som del-tar och över-tar och skulle inte kunna läggas till
i stoppordslistan för slutleden. Lade som finns i ordparet pil_lade är här en
ändelse för verb som står i preteritum. Affixet lade kan antagligen särskrivas
från sitt verb i vissa fall, vilket gör att det inte kan läggas i en stoppordslista.
Substantivet pil kan fungera som förled i många sammansättningar, och skulle
inte kunna läggas i någon stoppordslista. Slutligen, förledet bor i bor-tre skulle
antagligen kunna läggas till i stopportlistan, medan efterledet tre kan ta del
i många sammansättningar där tal skrivs ut med bokstäver, t.ex. femtio-tre.
Risken med stoppordslistor med många ord är att riktiga särskrivningar som
är önskvärda att ha med i outputen försvinner. Det verkar dock som att an-
tingen förledet eller efterledet i två av de ovan diskuterade sammansättningar
skulle kunna läggas till i någon av stoppordslistorna och därmed förhindrats.
Outputens precision skulle i så fall höjas med 0,6 procentenheter till 92,6 %.

Problem med detektering samt utvinning av sammansättningar som or-
sakas av böjningar och avledningar är något som tidigare har diskuterats i
arbetet. Exempelvis kan bokstavskombinationen het vara ett avledningsmorfem
(kamratlig-het) lika väl som ett led av en sammansättning eller stå som ett
ensamt adjektiv (jätte-het). Genom att lägga till möjliga affix i stoppordslistor-
na borde inte dessa kunna paras ihop med ett annat ord och matchas mot en
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sammansättning i den normativa korpusen. Frågan är dock vilka affix som är
homofoner och därför skulle kunna stå som ett led i en sammansättning. Ovan
nämnda het skulle kunna orsaka en del problematik. Dels skulle den kunna ge
upphov till att programmet reagerar på ord med ändelsen het som inte är sam-
mansättningar, dels vara ett led i sammansättningar som glöd-het och het-luft.
Samma gäller för det tidigare nämnda affixet lade. Det är möjligt att ett verb
särskrivs från sin böjning av vissa skribenter, som i exempelvis tidigare_lade.
Det är inte lika troligt att verb särskrivs från alla böjningar, antagligen hittas
inte verbet hoppa_de som särskrivet särskilt ofta. Därför måste affix och dess
olika betydelser undersökas noga innan de läggs till i stoppordslistor. De affix
som är homonymer borde inte läggas i stoppordslistor, om det inte är högst
sannolikt att de aldrig förekommer som led i sammansättningar. Något sådant
är svårt att med säkerhet konstatera.

Alla ovanstående ändringar skulle förbättra lexikonet. Teoretiskt sett skulle
alla förutom två av alla felaktigheter i urvalet kunna undvikas genom att
genomföra föreslagna ändringar. Urvalets precision skulle då uppgå till 99,3 %.
Troligtvis finns fler feltyper i det totala lexikonet som inte finns med i urvalet.
Det är därför inte säkert att det totala lexikonets precision uppgår till samma
precision med dessa ändringar. Lexikonets prestation får anses som riktigt bra,
och med enkla medel kan ett ännu högre resultat uppnås.

5.2 Felaktigheter och möjliga förbättringar för
programmet

Även om lexikonet uppnådde ett gott resultat presterade själva programmet
något sämre. Programmet detekterade totalt 23 ordpar som möjliga särskriv-
ningar. När ClaroStava kördes på en icke normativ text. Nio av elva ordpar som
går bra att skriva ihop och isär hittades av programmet. De ordpar som inte
detekterades var godmorgon och imorse. Fem av tolv särskrivningar detekteras
inte. De särskrivningar som inte detekteras är Arlanda_tåget, dröm_resa,
live_musik, marie_kex, super_nöjd och toppen_dag (två förekomster). De fem
särskrivningar som detekteras av programmet är före_bilder, jätte_mycket,
jätte_roligt och länge_sedan (två förekomster). Programmets täckning för alla
detekterade ord uppgår till 60,8 %, medan programmets täckning för felaktiga
särskrivningar uppgår till 41,6 %.

Det går inte att förbättra programmets resultat utan att fokusera på
en förbättring av lexikonet. Ett större och mer omfattande lexikon skulle
eventuellt inkludera alla de särskrivningar som har detekterats i den icke
normativa texten. Fokus för en generell förbättring av programmet måste
alltså ligga på en förbättring av lexikonet. Ett antal förslag har getts ovan.
Ytterligare en ändring som skulle kunna bidra till en ökning av metodens
output är användandet av andra korpusar. Olika korpusar borde ge helt olika
resultat i form av de ord som finns med i outputen, samt i form av outputens
storlek. I detta arbete har generella korpusar använts. Mer ämnesspecifika
textsamlingar innehåller ämnesspecifika sammansättningar och särskrivningar,
som missas genom användandet av generella korpusar.

Vid användning av mer omfattande korpusar skulle outputen öka. Det gäller
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dock att ha en variation bland de texter som korpusen innefattar. Om korpusen
innehåller text som behandlar samma saker består korpusen antagligen av
några frekventa särskrivningar. Texter som täcker specifika ämnen skulle bidra
i fler lågfrekventa särskrivningar.

En nackdel med den valda metoden är svårheten i att hitta texter innehål-
lande många särskrivningar. Sammansättningar tros utgöra 10 % av alla ord
i svenska texter (Hedlund, 2002). I den icke normativa text som används för
att utvärdera programmet uppgår antalet sammansättningar dock endast till
runt 3 %. Tretton av alla sammansättningarna är särskrivna. Endast 0,3 %
av alla ord i texten som användes är felaktigt särskrivna sammansättningar.
Om ett antagande görs att dessa siffror är någorlunda representativa för icke
normativa texter, går det att se att stora textsamlingar behövs för att de
ska inkludera många särskrivningar. En intressant undersökning skulle vara
att köra metoden på dubbelt så stora korpusar och se hur outputen ökade i
förhållande till korpusarnas storlek.

Det borde gå att hitta och använda sig av både specifika och generella,
omfattande normativa korpusar. Eftersom det inte finns något krav på den
normativa korpusen att den ska innehålla särskrivningar blir kravet på dess
innehåll inte lika högt. Det bör inte vara svårt att hitta normativa texter
innehållande många sammansättningar. Outputens storlek skulle antagligen
öka mest vid användandet av en större och mer omfattande icke normativ
korpus.

Det är svårt att veta hur många särskrivningar som har exkluderats från
outputen i och med de begränsningar som har satts. Frekvensbegränsningen av
antalet förekomster i den normativa korpusen minskade outputen från 9553 till
4977 ord. Det är troligt att några av de ord som exkluderades från outputen
är särskrivningar. Även stoppordslistorna och längdbegränsningen på orden
kan ha resulterat i missade särskrivningar. De snabba undersökningar som
gjorde visade dock att en mycket lite del av de ord som försvann i och med
stoppordslistorna var särskrivningar. Av de ord som är kortare än sex bokstäver
långa är de flesta inte särskrivningar, många är ordpar som går bra att skriva
både ihop och isär och en mycket liten del är särskrivningar.

5.3 Förbättringsmöjligheter för metoden
Sammansättningar är en produktiv mekanism, och alla substantiv kan sättas
ihop till ett ord och alltså skapa en sammansättning. Detta gör att är nästintill
omöjligt att skapa ett lexikon innehållande alla sammansatta ord, just för att
det hela tiden kan skapas nya. Trots detta är det just ett lexikon som har
tagits fram i och med denna uppsats.

Något som är värt att nämna är att den icke normativa text som användes för
att utvärdera programmet var något liten. Framförallt innehöll den ingen stor
mängd särskrivningar. En större text skulle ge en bättre bild över programmets
prestation. Det finns självklart förbättringsmöjligheter för metoden. Dessa
diskuteras nedan.

Vid osäkerhet är det rimligt att tro att skribenter skriver sammansatta
ordpar med bindestreck. I början arbetet nämndes att detta var vanligt vid
svårtolkade sammansättningar och sammansättningar där första ledet är ett
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namn. Sammansättningar eller enstaka ord som delats upp av bindestreck
kan även orsakas av avstavning. Ordpar som i den icke normativa korpusen
delas upp av bindestreck är chia-frön, midsommar-bilder, första-gångs-pappa,
kaffe-förbud med flera. Även ordpar som borde skrivas med bindestreck hit-
tas i den icke normativa korpusen, som Hollywood-filmer och T-shirten. En
förbättringsmöjlighet för framtida arbete skulle vara att extrahera även dessa
sammansättningar, genom att eftersöka dem i den icke normativa korpusen,
slå samman, och jämföra mot ord med och utan bindestreck i den normativa
korpusen. En sådan jämförelse skulle öka storleken på outputen. De ord som
inte är sammansättningar och som har delats med bindestreck endast på grund
av avstavning skulle orsaka fel i outputen, men förmodligen skulle även en hel
del sammansättningar inkluderas i outputen.

Ett annat fenomen som ibland förekommer mellan ordleden i samman-
sättningar är fogebokstäver. Att använda kunskapen om fogebokstäver för
att hitta särskrivningar där fogebokstäverna har fallit bort var en möjlighet
som diskuterades under arbetets början. När outputen tog form visade det
sig att detta antagligen inte skulle vara en nödvändighet för att utvinna sam-
mansättningar med fogebokstäver. I det urval på 300 ord från lexikon är 15
av ordparen särskrivna efter foge-s:ets förekomst. Dessa ord är t.ex. konfe-
rens_rum och jämstäldhets_perspektiv. I urvalet finns även tre förekomster av
särskrivningar med fogevokal. Dessa ord är familje_förhållanden, natte_tid
och kyrko_gård. Antingen särskrivs de inte i lika stor utsträckning eller så är
sammansättningar där med andra fogebokstäver än s inte lika vanliga som
sammansättningar med foge-s. Det verkar emellertid som att särskrivningar av
det slaget hittas av programmet och därför är en sådan utvecklig av metoden
kanske inte nödvändig. Skribenter verkar helt enkelt särskriva sammansätt-
ningar med fogebokstäver på samma sätt som de särskriver sammansättningar
utan fogebokstäver eller ändringar. Särskrivningar av typen kyrk_gård eller
fredag_mys, där fogebokstaven helt har fallit bort, hittas inte i urvalet av den
icke normativa korpusen.

En annan förbättringsmöjlighet skulle vara att ta ut trigram, och kanske
till och med fyrgram, från den icke normativa korpusen för att utvinna flerleds-
sammansättningar som har särskrivits vid flera ordled. En intressant fråga är
om skribenter vanligtvis särskriver flerledssammansättningar vid ett eller flera
ordled. Ett antal sammansättningar med fler än två led fanns med i urvalet
från lexikonet, och de är endast särskrivna på ett ställe.

Något som diskuterades i början av arbetet var möjligheten att jämföra
sammanslagna bigram från den normativa korpusen med unigram från den
normativa korpusen. På så sätt skulle troligtvis en hel del fraser som både kan
skrivas ihop och isär detekteras. När uppsatsen och resultatet växte fram visade
det sig dels att outputen från jämförelsen mellan hopslagna bigram från den
icke normativa korpusen och unigram från den normativa korpusen innehöll
en hel del sådana fraser, dels att tiden antagligen inte skulle räcka till för att
genomföra, gå igenom och diskutera ytterligare en sådan jämförelse. Ordled som
det går bra att skriva både isär och ihop inkluderas i outputen och det slutgiltiga
lexikonet som kommer att användas i ClaroStava. Sådana ordpar anses vara
väsentligt för den stavningskontroll som resultatet kommer användas i, för att
uppmärksamma användaren på att vissa uttryck är betydelseskiljande beroende
på om de skrivs ihop eller isär. Ordparen sjuk_sköterska och lång_hårig har
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andra betydelser än sammansättningarna sjuksköterska och långhårig. Om
dessa uttryck oavsiktligt skrivs i fel variant på fel ställe kan det skapa förvirring
och irritation för den som läser texten. Därför anses det vara viktigt att
förtydliga i programmet.

En tanke som kort nämndes i början av metodavsnittet var detektering
av fraser som felaktigt skrivs samman. Det är ett ingångssätt med ett något
avvikande fokus. Även felaktig sammanskrivning av fraser är ett problem som
flera skribenter gör och som skulle vara en utveckling av programmet.
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6 Slutsats

Ett antal olika datorbaserade språkkontroller för svenska finns på marknaden
idag. Programmens hantering av särskrivningar håller olika nivåer. Många
skribenter har svårt att förstå den ortografi som finns för sammansättningar,
och de regler som finns har flera undantag. Om stavningskontroller inte kan
hantera särskrivningar korrekt kan det ge missvisande rekommendationer till
skribenter.

I detta arbete har särskrivningar extraherats och lagts i ett lexikon för
att implementeras i och förbättra stavningskontrollen ClaroStavas hantering
av särskrivningar. Sammansatta bigram från en icke normativ korpus och
unigram från en normativ korpus har extraherats och jämförts. Ett antal
begränsningar har satts på den normativa korpusen samt på bigramen från
den icke normativa korpusen. Både lexikonet och programmets prestation har
utvärderats. Lexikonets precision uppgick till 92 %, där endast 24 ord av ett
urval på 300 ord ifrån det totala lexikonet var felaktigheter. Även om lexikonet
innehöll få felaktigheter detekterade programmet endast 41,6 % av de felaktiga
särskrivningarna när det kördes på en icke normativ text. Täckningen för både
felaktigt särskrivna ordpar och ordpar som går bra att skriva både ihop och isär
uppgick till 60,8 %. En större testdata skulle ge en bättre bild av programmets
prestation. Flera förbättringsmöjligheter har presenterats för att uppnå ett
bättre resultat. Ett mer omfattande lexikon skulle bidra till ett program som
kan detektera fler fel, därför fokuserar alla förslag på förändningar av metoden
på en ökning av lexikonets storlek.

Först och främst presenterades ett antal tillägg till stoppordslistorna. En
manuell genomgång av korpusarna skulle ha förhindrat flera av felen i urvalet av
300 ord från lexikonet. Detta verkar dock vara både tidskrävande och dessutom
omvänt då förhoppningen är att den icke normativa korpusen innehåller vissa
fel, nämligen särskrivningar. Användandet av mer omfattande korpusar skulle
troligtvis ha ökat outputens storlek. Ett antal förbättringsmöjligheter har getts
för metoden, där sammansättningar med t.ex. fogebokstäver och bindestreck
samt sammansättningar med fler än två led skulle inkluderas i lexikonet.

Vid fortsatt arbete skulle lexikonet kunna blir större och mer omfattande.
För att täcka in så många särskrivningar som möjligt skulle eventuellt en
manuell komplettering av lexikonet behövas. Förhoppningsvis kan ovanstående
förslag resultera i en mycket god hantering av särskrivningar i stavningskon-
trollen ClaroStava.

Språkkontrollerna Granska och Stava i kombination uppnådde i preliminära
tester en täckning på på över 50 % och precision på över 90 % för både inkon-
gruens och felaktiga särskrivningar (Domeij m.fl., 2001). Det är någorlunda
jämförbart med lexikonets precision på 92 % och programmets täckning på
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41,6 % för felaktiga särskrivningar i detta examensarbete. Ett mer omfattande
lexikon skulle leda till en högre täckning för programmet, vilket skulle göra
detta arbetes metod för hantering av särskrivningar konkurrenskraftig.

Något som skulle vara intressant att undersöka i framtida studier är
användandet av andra språkteknologiska verktyg för att förbättra metoden
som använts i detta arbete. Kunskapen om frasers kontext skulle eventu-
ellt leda till att färre felaktiga hopskrivningsförslag ges av programmet.
Med till exempel ordklasstaggning och parsning tillkommer dock problem
som tvetydlighet och svårigheter att hantera låneord från andra språk.
Kombinationen av flera olika verktyg skulle troligtvis öka programmets
precision, samtidigt som det finns en del aspekter som är viktiga att ha i åtanke.
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A Lista över de stoppord som har använts i
arbetet

Stoppordslistan innehållande de ord och bokstäver som inte fick förekomma i
förleden.

a b c d de dem den det dig din ditt du e en er et ett f g
h ha han hans hen hennes hon inte j jag k l la m men mig n
na ni p q r s sig sin ska som st t ta u v va vet vi våra w
x y z ä är

Stoppordslistan innehållande de ord och bokstäver som inte fick förekomma i
slutleden.

a b c d de dem den det dig din ditt du e en er et f g h han
hans hen hennes hon i in ingen inget inte j jag k l m men
mig n na ni nu o p q r s sig sin ska st t u v va vet vi våra
w x y z ä är å

40



B Urval av 300 ord från det lexikon som
producerats i arbetet

Alla ord har klassificerats i tre grupper. De ord som klassificerades i den första
gruppen är felaktigt särskrivna sammansättningar som normalt inte skrivs isär.
De ord som klassificerades i den andra gruppen är ordpar som fungerar att
skriva både som särskrivna och sammansatta. Orden som klassificerades i den
tredje gruppen räknas som felaktigheter.

Bigram Klassificering Unigram
alkohol_påverkade Orden kan skrivas ihop eller isär alkoholpåverkade
allt_mer Orden skrivs ofta ihop alltmer
aluminium_folie Orden skrivs ofta ihop aluminiumfolie
am_made Felaktighet ammade
andra_handsvärdet Orden skrivs ofta ihop andrahandsvärdet
andra_spår Orden kan skrivas ihop eller isär andraspår
anmäl_ts Felaktighet anmälts
arbetslös_het Orden skrivs ofta ihop arbetslöshet
av_betalning Orden kan skrivas ihop eller isär avbetalning
av_brottet Orden kan skrivas ihop eller isär avbrottet
av_bruten Orden skrivs ofta ihop avbruten
av_handling Orden kan skrivas ihop eller isär avhandling
av_leda Orden kan skrivas ihop eller isär avleda
av_slagen Orden kan skrivas ihop eller isär avslagen
av_slaget Orden kan skrivas ihop eller isär avslaget
av_slitna Orden kan skrivas ihop eller isär avslitna
av_slut Orden kan skrivas ihop eller isär avslut
av_speglar Orden kan skrivas ihop eller isär avspeglar
av_spänd Orden kan skrivas ihop eller isär avspänd
av_spänning Orden kan skrivas ihop eller isär avspänning
av_steg Orden kan skrivas ihop eller isär avsteg
av_stängda Orden kan skrivas ihop eller isär avstängda
av_visa Orden kan skrivas ihop eller isär avvisa
bak_sidan Orden skrivs ofta ihop baksidan
bak_till Orden kan skrivas ihop eller isär baktill
ball_on Felaktighet ballon
balsam_vinäger Orden skrivs ofta ihop balsamvinäger
bank_kontot Orden skrivs ofta ihop bankkontot
barn_vagnen Orden skrivs ofta ihop barnvagnen
be_svikelse Orden skrivs ofta ihop besvikelse
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betalnings_anmärkning Orden skrivs ofta ihop betalnings-
anmärkning

bor_tre Felaktighet bortre
bort_ser Orden kan skrivas ihop eller isär bortser
bort_tagen Orden skrivs ofta ihop borttagen
bort_åt Orden kan skrivas ihop eller isär bortåt
citron_saften Orden skrivs ofta ihop citronsaften
dal_bana Orden skrivs ofta ihop dalbana
data_bas Orden skrivs ofta ihop databas
debatt_klimatet Orden skrivs ofta ihop debattklimatet
del_ägare Orden kan skrivas ihop eller isär delägare
direct_or Felaktighet director
dragnings_kraft Orden kan skrivas ihop eller isär dragningskraft
efter_längtade Orden skrivs ofta ihop efterlängtade
efter_middagen Orden kan skrivas ihop eller isär eftermiddagen
efter_namn Orden kan skrivas ihop eller isär efternamn
efter_ord Orden kan skrivas ihop eller isär efterord
egen_intresse Orden skrivs ofta ihop egenintresse
enkel_resa Orden kan skrivas ihop eller isär enkelresa
every_thing Felaktighet everything
expert_hjälp Orden skrivs ofta ihop experthjälp
extra_personal Orden kan skrivas ihop eller isär extrapersonal
face_book Orden skrivs ofta ihop facebook
fakta_ruta Orden skrivs ofta ihop faktaruta
familje_förhållanden Orden skrivs ofta ihop familjeförhållanden
far_väl Orden kan skrivas ihop eller isär farväl
fika_bordet Orden skrivs ofta ihop fikabordet
finger_avtryck Orden kan skrivas ihop eller isär fingeravtryck
fjärr_kontrollen Orden skrivs ofta ihop fjärrkontrollen
folk_kära Orden kan skrivas ihop eller isär folkkära
for_ever Felaktighet forever
fram_gått Orden kan skrivas ihop eller isär framgått
fredags_mys Orden skrivs ofta ihop fredagsmys
fri_stil Orden kan skrivas ihop eller isär fristil
för_domarna Orden kan skrivas ihop eller isär fördomarna
för_dubbla Orden kan skrivas ihop eller isär fördubbla
för_ekommer Orden skrivs ofta ihop förekommer
för_enade Orden kan skrivas ihop eller isär förenade
för_fina Orden kan skrivas ihop eller isär förfina
för_flyttningen Orden kan skrivas ihop eller isär förflyttningen
för_fäder Orden kan skrivas ihop eller isär förfäder
för_gyller Orden skrivs ofta ihop förgyller
för_handlingarna Orden kan skrivas ihop eller isär förhandlingarna
för_handlingen Orden kan skrivas ihop eller isär förhandlingen
för_låten Orden kan skrivas ihop eller isär förlåten
för_ord Orden kan skrivas ihop eller isär förord
för_ordning Orden kan skrivas ihop eller isär förordning
för_skola Orden kan skrivas ihop eller isär förskola
förslags_vis Orden skrivs ofta ihop förslagsvis
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för_slut Orden kan skrivas ihop eller isär förslut
för_sommaren Orden kan skrivas ihop eller isär försommaren
första_femman Orden kan skrivas ihop eller isär förstafemman
första_maj Felaktighet förstamaj
första_sida Orden kan skrivas ihop eller isär förstasida
för_stora Orden kan skrivas ihop eller isär förstora
för_störda Orden kan skrivas ihop eller isär förstörda
för_svarade Orden kan skrivas ihop eller isär försvarade
för_säkra Orden kan skrivas ihop eller isär försäkra
för_troende Orden kan skrivas ihop eller isär förtroende
för_trycket Orden kan skrivas ihop eller isär förtrycket
för_vara Orden kan skrivas ihop eller isär förvara
för_vänta Orden kan skrivas ihop eller isär förvänta
för_väntan Orden kan skrivas ihop eller isär förväntan
för_älskade Orden kan skrivas ihop eller isär förälskade
för_ändring Orden kan skrivas ihop eller isär förändring
genom_gå Orden kan skrivas ihop eller isär genomgå
givet_vis Orden kan skrivas ihop eller isär givetvis
gräns_kontroller Orden skrivs ofta ihop gränskontroller
grön_lund Orden kan skrivas ihop eller isär grönlund
grön_saken Orden skrivs ofta ihop grönsaken
gympa_skor Orden skrivs ofta ihop gympaskor
gäst_boken Orden skrivs ofta ihop gästboken
gäst_spel Orden skrivs ofta ihop gästspel
göta_älvbron Orden skrivs ofta ihop götaälvbron
göteborgs_kravallerna Orden skrivs ofta ihop göteborgskravallerna
halv_meter Orden kan skrivas ihop eller isär halvmeter
hand_full Orden kan skrivas ihop eller isär handfull
hand_lade Orden kan skrivas ihop eller isär handlade
hem_ifrån Orden skrivs ofta ihop hemifrån
hem_kommen Orden skrivs ofta ihop hemkommen
hem_tex Orden kan skrivas ihop eller isär hemtex
her_mans Felaktighet hermans
herre_gud Orden kan skrivas ihop eller isär herregud
hot_brev Orden skrivs ofta ihop hotbrev
hundra_tal Orden kan skrivas ihop eller isär hundratal
häng_lås Orden skrivs ofta ihop hänglås
härom_kvällen Orden skrivs ofta ihop häromkvällen
håll_fast Orden kan skrivas ihop eller isär hållfast
hård_rock Orden kan skrivas ihop eller isär hårdrock
hård_träning Orden kan skrivas ihop eller isär hårdträning
ifråga_satt Orden skrivs ofta ihop ifrågasatt
impuls_köp Orden skrivs ofta ihop impulsköp
inbördes_krig Orden skrivs ofta ihop inbördeskrig
in_hoppet Orden skrivs ofta ihop inhoppet
inloggnings_uppgifter Orden skrivs ofta ihop inloggningsuppgifter
in_lägg Orden skrivs ofta ihop inlägg
inne_hållet Orden skrivs ofta ihop innehållet
intet_sägande Orden skrivs ofta ihop intetsägande
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in_till Orden kan skrivas ihop eller isär intill
in_togs Orden kan skrivas ihop eller isär intogs
in_valda Orden kan skrivas ihop eller isär invalda
ja_visst Orden kan skrivas ihop eller isär javisst
jazz_musiker Orden skrivs ofta ihop jazzmusiker
jobb_ar Felaktighet jobbar
jord_ytan Orden skrivs ofta ihop jordytan
jämställdhets_perspektiv Orden skrivs ofta ihop jämställdhets-

perspektiv
jätte_duktiga Orden skrivs ofta ihop jätteduktiga
jätte_dålig Orden skrivs ofta ihop jättedålig
jätte_dåligt Orden skrivs ofta ihop jättedåligt
jätte_fin Orden skrivs ofta ihop jättefin
jätte_glad Orden skrivs ofta ihop jätteglad
jätte_gott Orden skrivs ofta ihop jättegott
jätte_trevligt Orden skrivs ofta ihop jättetrevligt
jävlar_anamma Orden kan skrivas ihop eller isär jävlaranamma
kalla_ts Felaktighet kallats
kamera_mannen Orden kan skrivas ihop eller isär kameramannen
kan_tar Felaktighet kantar
kilo_meter Orden kan skrivas ihop eller isär kilometer
klädes_plagg Orden skrivs ofta ihop klädesplagg
konferens_rum Orden skrivs ofta ihop konferensrum
kontant_kort Orden skrivs ofta ihop kontantkort
kort_film Orden kan skrivas ihop eller isär kortfilm
kvist_tomater Orden skrivs ofta ihop kvisttomater
kyrko_gård Orden skrivs ofta ihop kyrkogård
leve_bröd Orden skrivs ofta ihop levebröd
lika_dan Orden skrivs ofta ihop likadan
lika_sinnade Orden skrivs ofta ihop likasinnade
lilla_syster Orden kan skrivas ihop eller isär lillasyster
livsmedels_affär Orden skrivs ofta ihop livsmedelsaffär
ljus_blå Orden kan skrivas ihop eller isär ljusblå
lucia_tåget Orden skrivs ofta ihop luciatåget
lätt_at Felaktighet lättat
långtids_arbetslösa Orden skrivs ofta ihop långtidsarbetslösa
ma_donna Felaktighet madonna
mag_plask Orden skrivs ofta ihop magplask
medel_svensson Orden skrivs ofta ihop medelsvensson
medel_ålders Orden skrivs ofta ihop medelålders
med_känsla Orden kan skrivas ihop eller isär medkänsla
mellan_hand Orden kan skrivas ihop eller isär mellanhand
mer_värde Orden kan skrivas ihop eller isär mervärde
mini_format Orden skrivs ofta ihop miniformat
mot_demonstranter Orden skrivs ofta ihop motdemonstranter
mot_sats Orden kan skrivas ihop eller isär motsats
natte_tid Orden skrivs ofta ihop nattetid
ner_ifrån Orden kan skrivas ihop eller isär nerifrån
ningar Felaktighet ningar
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nobel_pris Orden skrivs ofta ihop nobelpris
no_where Felaktighet nowhere
ny_året Orden skrivs ofta ihop nyåret
när_området Orden kan skrivas ihop eller isär närområdet
o_färdigt Orden kan skrivas ihop eller isär ofärdigt
o_gärna Orden kan skrivas ihop eller isär ogärna
o_hälsa Orden kan skrivas ihop eller isär ohälsa
om_byggnaden Orden kan skrivas ihop eller isär ombyggnaden
om_byggnationer Orden kan skrivas ihop eller isär ombyggnationer
om_definiera Orden skrivs ofta ihop omdefiniera
om_fång Orden skrivs ofta ihop omfång
om_gång Orden kan skrivas ihop eller isär omgång
om_slag Orden kan skrivas ihop eller isär omslag
om_spel Orden kan skrivas ihop eller isär omspel
om_ställningen Orden kan skrivas ihop eller isär omställningen
om_världen Orden kan skrivas ihop eller isär omvärlden
om_världens Orden kan skrivas ihop eller isär omvärldens
operativ_system Orden skrivs ofta ihop operativsystem
ord_enligt Felaktighet ordenligt
ordnings_vakt Orden skrivs ofta ihop ordningsvakt
o_straffad Orden kan skrivas ihop eller isär ostraffad
o_trevligt Orden kan skrivas ihop eller isär otrevligt
parkerings_böter Orden kan skrivas ihop eller isär parkeringsböter
past_or Felaktighet pastor
person_angrepp Orden skrivs ofta ihop personangrepp
pil_lade Felaktighet pillade
plast_matta Orden skrivs ofta ihop plastmatta
plast_påse Orden skrivs ofta ihop plastpåse
pytte_små Orden skrivs ofta ihop pyttesmå
på_började Orden skrivs ofta ihop påbörjade
på_följande Orden kan skrivas ihop eller isär påföljande
på_hoppen Orden kan skrivas ihop eller isär påhoppen
på_körd Orden skrivs ofta ihop påkörd
på_peka Orden skrivs ofta ihop påpeka
på_står Orden kan skrivas ihop eller isär påstår
reality_serie Orden skrivs ofta ihop realityserie
reflex_mässigt Orden skrivs ofta ihop reflexmässigt
regel_system Orden skrivs ofta ihop regelsystem
roof_top Felaktighet rooftop
runt_omkring Orden kan skrivas ihop eller isär runtomkring
rätta_ts Felaktighet rättats
rök_bomber Orden skrivs ofta ihop rökbomber
sak_frågan Orden skrivs ofta ihop sakfrågan
samman_satt Orden skrivs ofta ihop sammansatt
samman_träffande Orden skrivs ofta ihop sammanträffande
sinnes_ro Orden skrivs ofta ihop sinnesro
sinnes_sjukt Orden skrivs ofta ihop sinnessjukt
sjukhus_besök Orden skrivs ofta ihop sjukhusbesök
sjunde_plats Orden kan skrivas ihop eller isär sjundeplats
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själv_bilder Orden skrivs ofta ihop självbilder
själv_klart Orden kan skrivas ihop eller isär självklart
själv_risk Orden skrivs ofta ihop självrisk
skit_jobbigt Orden skrivs ofta ihop skitjobbigt
skit_kul Orden skrivs ofta ihop skitkul
skit_mycket Orden skrivs ofta ihop skitmycket
skym_undan Orden kan skrivas ihop eller isär skymundan
små_kryp Orden kan skrivas ihop eller isär småkryp
små_skador Orden kan skrivas ihop eller isär småskador
små_skavanker Orden kan skrivas ihop eller isär småskavanker
små_vägar Orden kan skrivas ihop eller isär småvägar
snille_blixt Orden skrivs ofta ihop snilleblixt
snö_skoter Orden skrivs ofta ihop snöskoter
sov_morgon Orden skrivs ofta ihop sovmorgon
sten_död Orden skrivs ofta ihop stendöd
sten_hård Orden skrivs ofta ihop stenhård
storm_vind Orden skrivs ofta ihop stormvind
strunt_sak Orden skrivs ofta ihop struntsak
super_star Felaktighet superstar
syd_väst Orden skrivs ofta ihop sydväst
säker_het Orden skrivs ofta ihop säkerhet
säll_synt Orden skrivs ofta ihop sällsynt
så_vitt Orden kan skrivas ihop eller isär såvitt
söder_ut Orden skrivs ofta ihop söderut
sök_bara Orden kan skrivas ihop eller isär sökbara
telefon_räkningen Orden skrivs ofta ihop telefonräkningen
text_rad Orden skrivs ofta ihop textrad
till_fällen Orden skrivs ofta ihop tillfällen
till_godo Orden kan skrivas ihop eller isär tillgodo
tio_tiden Orden skrivs ofta ihop tiotiden
tomte_bloss Orden skrivs ofta ihop tomtebloss
tomt_om Felaktighet tomtom
trafik_olycka Orden skrivs ofta ihop trafikolycka
tre_kvart Orden skrivs ofta ihop trekvart
truck_stop Felaktighet truckstop
tvärt_emot Orden skrivs ofta ihop tvärtemot
under_lättar Orden skrivs ofta ihop underlättar
upp_kom Orden kan skrivas ihop eller isär uppkom
uppoch_ner Orden kan skrivas ihop eller isär uppochner
upp_radade Orden skrivs ofta ihop uppradade
upp_satt Orden kan skrivas ihop eller isär uppsatt
upp_står Orden kan skrivas ihop eller isär uppstår
ur_gamla Orden kan skrivas ihop eller isär urgamla
ut_arbeta Orden skrivs ofta ihop utarbeta
ut_betalningen Orden skrivs ofta ihop utbetalningen
ut_förlig Orden skrivs ofta ihop utförlig
ut_kanterna Orden skrivs ofta ihop utkanterna
ut_löst Orden kan skrivas ihop eller isär utlöst
ut_skott Orden kan skrivas ihop eller isär utskott
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ut_sätter Orden kan skrivas ihop eller isär utsätter
val_bara Orden kan skrivas ihop eller isär valbara
val_möjlighet Orden skrivs ofta ihop valmöjlighet
var_för Orden kan skrivas ihop eller isär varför
var_samma Orden kan skrivas ihop eller isär varsamma
var_samt Orden kan skrivas ihop eller isär varsamt
video_samtal Orden skrivs ofta ihop videosamtal
vid_öppet Orden kan skrivas ihop eller isär vidöppet
vikt_väktarna Orden skrivs ofta ihop viktväktarna
väg_leda Orden kan skrivas ihop eller isär vägleda
väl_bekant Orden skrivs ofta ihop välbekant
väl_formulerat Orden skrivs ofta ihop välformulerat
väl_fungerande Orden kan skrivas ihop eller isär välfungerande
väl_känt Orden kan skrivas ihop eller isär välkänt
väl_planerat Orden kan skrivas ihop eller isär välplanerat
wiki_leaks Orden skrivs ofta ihop wikileaks
års_dag Orden kan skrivas ihop eller isär årsdag
åter_gav Orden kan skrivas ihop eller isär återgav
åter_igen Orden skrivs ofta ihop återigen
åter_komma Orden kan skrivas ihop eller isär återkomma
öppet_tider Orden skrivs ofta ihop öppettider
öst_kust Orden skrivs ofta ihop östkust
över_allt Orden kan skrivas ihop eller isär överallt
över_ger Orden kan skrivas ihop eller isär överger
över_levande Orden skrivs ofta ihop överlevande
över_tas Orden kan skrivas ihop eller isär övertas
över_tid Orden kan skrivas ihop eller isär övertid
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