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Sammandrag  

I denna studie undersöks läsarens reaktioner på felaktiga särskrivningar i text och vilka 

konsekvenser detta i sin tur innebär för textförfattaren. En testgrupp får läsa en text med 

inplanterade särskrivningar medan en annan grupp får läsa den korrekta texten. Testdeltagarna 

får sedan svara på ett formulär med frågor om hur välskriven, tillförlitlig, lättläst och 

intressant de tycker att texten är samt hur stort förtroende de känner för textförfattaren och om 

de tror att denne är en man eller en kvinna. Därefter får de ett nytt frågeformulär med frågor 

om huruvida de brukar lägga märke till särskrivningar, om de tycker att särskrivningar är 

störande och om de tror att särskrivningar i en text minskar deras förtroende för texten eller 

för textförfattaren. Resultaten av undersökningen pekar mot att särskrivningar gör att en text 

uppfattas som mindre välskriven, tillförlitlig och intressant än en korrekt text. Förtroendet för 

författaren tycks också minska om texten innehåller särskrivningar. Dock upplevs en 

särskriven text som minst lika lättläst som en korrekt skriven text och inte heller verkar 

särskrivningar ses som särskilt representativt för något av könen.   
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1 Inledning 

Det finns många dråpliga exempel på felaktig särskrivning av sammansatta ord. Klassiska 

exempel såsom ”en brun hårig sjuk sköterska” eller ”en halv akustisk gitarr säljes” belyser 

problematiken mycket effektivt och har fått många skolelever att dra på munnen. Men det 

finns också många som inte skrattar utan närmast förfasar sig över vad de ser som en 

skrämmande utveckling som hotar att ta över och förändra det svenska språket för gott. 

Somliga uppger att åsynen av en särskrivning hos dem framkallar symtom som närmast 

påminner om allergiska reaktioner: obehagskänslor, klåda, svidande ögon. 

Särskrivning av sammansatta ord måste vara ett av de mest omdiskuterade språkfelen. Inte 

bara språkvårdare och språkforskare uttalar sig om dem utan också den intresserade 

allmänheten höjer sina röster i frågan. Särskrivningar tycks väcka irritation och starka känslor 

hos folk på ett sätt som inget annat språkfel gör. Den nu nedlagda webbsidan skrivihop.nu 

förde mellan 2000 och 2003 en tre år lång kamp mot särskrivningar. På tre år växte webbsidan 

om flera riksdagspartier i medlemsantal och hade i mars år 2003 drygt 26 000 medlemmar 

(www.skrivihop.nu).  

Särskrivningar engagerar och upprör, och diskussionerna i media, i skolor och i språkspalter 

tycks aldrig ta slut. Det som diskuteras är inte särskrivningarnas vara eller icke vara – de allra 

flesta är överens om att särskrivningar av sammansatta ord är felaktigt språkbruk och således 

inte har i svenska språket att göra. Det som framför allt diskuteras är istället vilka orsakerna är 

till att så många särskriver samt i viss mån vilka åtgärder som skulle kunna vidtas för att 

motverka särskrivandet. Förhållandevis lite har dock skrivits om särskrivandets konsekvenser 

för läsaren, och indirekt för författaren själv. 

När vi läser texter, anslag och skyltar är det sällan ett felaktigt särskrivet ord får passera 

obemärkt förbi. Vi lägger märke till dem. Intressant är då hur särskrivningar påverkar 

förtroendet för en text, om själva innehållet i och författaren bakom texten tar färg av den 

språkliga ytan. Ur ett lärarperspektiv är det en högst relevant fråga – särskilt om det skulle 

visa sig att förtroendet för texten faktiskt minskar i och med förekomsten av särskrivningar – 

då man som lärare kan ha stor nytta av att för sina elever kunna motivera strävandet efter ett 

korrekt språkbruk med tyngre argument än att ”det ska vara så”. Textförfattarens mål med 

skrivandet är ju för det mesta att på ett eller annat sätt nå ut till en eller flera läsare, så läsarnas 

mottagande av texten är självfallet av allra största vikt också för författaren själv. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen är att söka fastställa huruvida förekomsten av särskrivningar 

påverkar hur vi uppfattar och bedömer en text och dess författare, och därmed kartlägga vilka 

konsekvenser särskrivning får för läsaren och textförfattaren själv.  

Jag vill närmare undersöka: 

– om särskrivningar påverkar hur vi bedömer en text med avseende på hur välskriven, 

tillförlitlig, och lättläst den är. 

– om särskrivningar påverkar förtroendet vi känner för textförfattaren. 

– om det är någon skillnad mellan våra förmodade reaktioner och våra reella reaktioner på 

särskrivningar. 

Jag ämnar också undersöka huruvida särskrivning upplevs som särskilt representativt för 

något av könen. 

1.2 Hypotes 

Min hypotes är att särskrivningar generellt påverkar intrycket läsaren får av en text negativt. 

Jag tror att förekomsten av särskrivningar i en text gör att den uppfattas som mindre 

välskriven och mindre tillförlitlig än en korrekt text. Språkfelen i texten tror jag omöjliggör 

för läsaren att bedöma en särskriven text som välskriven, och jag tror att dessa språkfel 

samtidigt gör läsaren misstänksamt inställd till textens innehåll då texten kan uppfattas som 

ett allmänt slarvigt arbete.  

Jag tror att särskrivningar i en text gör att den upplevs som mer svårläst, då särskrivningarna 

stoppar upp flytet i texten och kräver ett mer omfattande tolkningsarbete från läsarens sida. 

Detta tror jag i sin tur gör att läsaren uppfattar en särskriven text som mindre intressant än en 

korrekt text. Den ökade ansträngningen som krävs för att ta till sig texten tror jag hindrar 

läsarna från att engagera sig i det omskrivna ämnet och får dessa att lättare avfärda texten. 

Förekomsten av särskrivningar i en text tror jag minskar förtroendet för textens författare, då 

bristerna i språket kan tolkas som tecken på brister i författarens bildning och intellekt. Detta 

torde försvåra för läsaren att lita på författaren. 
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2 Bakgrund 

Detta avsnitt behandlar forskningsbakgrunden som undersökningen utgår ifrån. Först ges en 

bakgrund till vad särskrivning är, särskrivningens historia och utbredning, varefter faktorer 

som tycks främja särskrivning tas upp, samt möjliga orsaker till varför vi särskriver och vilka 

konsekvenser särskrivning kan tänkas få för läsaren. Slutligen behandlas kort språknormer 

och språkförändringar i allmänhet. 

2.1 Särskrivning 

Möjligheten att sätta ihop två eller flera självständiga ord och därigenom bilda ett nytt, 

sammansatt ord är ett för svenskan utmärkande drag. På så sätt kan vi av ord som båt och 

motor bilda båtmotor eller motorbåt. När vi uttalar dessa sammansättningar använder vi oss 

av en särskild sammansättningsaccent (Möller, 1996) för att det tydligt ska framgå för 

lyssnaren huruvida det är en lättanvänd intimrakhyvel, en lätt använd intimrakhyvel eller en 

lätt använd intim rakhyvel vi talar om. Det är ytterst sällan det blir fel när en 

modersmålstalare ska välja rätt form mellan dessa – är det en sammansättning som ska uttalas 

så använder vi sammansättningsaccenten automatiskt. Däremot tycks det kunna uppstå 

problem när sammansättningen ska skrivas ner på papper eller på dator. Plötsligt känner sig 

många osäkra på om det rör sig om ett, två eller flera ord. Det är i dessa situationer 

särskrivningar kan uppstå. För många är det självklart vad som är en sammansättning och som 

således ska skrivas ihop, och vad som är två ord som ska skrivas isär, och de har alltså inga 

problem med att överföra sammansättningsaccenten till ortografin. Men av någon anledning 

tycks det också vara många som har svårt med detta. 

2.2.1 Särskrivningens historia 

Särskrivning fanns överhuvudtaget inte när jag gick i skolan. Inte heller de första 30 åren av mitt 

arbetsliv. Det är de sista 5-6 åren de dykt upp mer och mer. Och jag blir galen. 

(Signaturen ”Birgitta2”, 2010-10-08, www.familjeliv.se) 

Många tror att särskrivning är ett modernt påfund som uppkommit de senaste tio åren. Det är 

inte sant. Under den senare hälften av 1800-talet stabiliserades skriftnormen och började likna 

den nu rådande, men dessförinnan förekom tre ordbildningsvarianter sida vid sida: 
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sammanskrivning, särskrivning och hopskrivning med bindestreck, och inget sätt var mer rätt 

än något annat (Språkriktighetsboken, 2005, s. 43). Men också efter att skriftnormen 

stabiliserades dök särskrivningar upp här och var i språket – precis som nu. Nils Linder, lektor 

i svenska språket vid Högre lärarinneseminariet i Stockholm, uttryckte sig fördömande om 

särskrivandet i sin bok Regler och råd angående svenska språkets behandling i tal och skrift, 

först utgiven 1882. 

Tidtals, särskildt på 1870-talet, har särskrifningen drifvits till en beklaglig ytterlighet, så att vanliga och 

tydliga sammansättningar sönderdelats. Ännu i senare hälften af 1880-talet fick man se sådana 

orimligheter som ”biljett kontor”, ”filt hatt”, ”grof smed”[…]. Förkastliga äro sådana halfheter som 

”försig kommen”, ”i frågasätta”, […], hvilka underligt nog rätt ofta visa sig.  

(Linder, 1886, s. 181).  

Att särskrivningarna skulle ha uppkommit på senare tid stämmer således inte, men det är 

möjligt att de har blivit vanligare med åren.  

2.1.2 Särskrivningsinflation? 

Många menar att vi under de senaste årtiondena har fått en särskrivningsinflation då 

särskrivning har blivit allt vanligare. Detta kan mycket väl stämma, men några klara bevis för 

det finns inte då det är besvärligt att undersöka (Språkriktighetsboken, 2005, s. 43). 

Exempelvis är det möjligt att särskrivandet i samhället inte har ökat, utan att det bara syns mer 

nu än tidigare. För några decennier sedan var de texter man kom i kontakt med oftast skrivna 

av professionella författare och journalister. I och med Internets frammarsch kan vem som 

helst, människor med och utan skrivvana, ikläda sig rollen som skribenter på bloggar och i 

forum, och texter som tidigare på sin höjd förärats en plats i en byrålåda kan nu publiceras för 

hela världen att ta del av. Vi kanske inte särskriver mer nuförtiden, men det vi skriver får 

mycket större spridning.  

Å andra sidan finns det undersökningar som pekar mot en viss ökning av särskrivningar 

åtminstone i elevtexter. Kent Larsson redogör i sin doktorsavhandling Skrivförmåga: studier i 

svenskt elevspråk (1984) för resultaten av en elevspråksundersökning baserad på uppsatser 

skrivna av grundskole- och gymnasieelever under läsåret -77/78. I denna undersökning tittar 

han bland annat på de språkfel eleverna gör, och kategoriserar dessa. Den största felkategorin 

utgörs av sär- och sammanskrivningsfel. 20,6 % av det totala antalet språkfel tillhörde den 

kategorin, och flest var särskrivningsfelen (Larsson, 1984, s. 264 f.). 
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Katharina Hallencreutz har i sin licentiatavhandling Särskrivningar och andra skrivningar i 

elevspråk (2003) gjort en liknande, något mindre, undersökning där hon har studerat bidrag 

till en uppsatstävling för mellanstadieelever som genomfördes 1989. Hon gör en jämförelse 

mellan sina egna och Kent Larssons resultat (”FUMS-materialet”). 

Tio år senare är sär- och sammanskrivningsfelen alltfort den klart största felkategorin, omfattande över 

hälften av alla fel (123 fel av 235). Precis som i FUMS-materialet domineras felkategorin av sär- och 

bindestrecksfelen. Såväl de felaktiga särskrivningarna som de onödiga bindestrecken är förhållandevis 

mer frekventa 1989, men bindestrecksfelen tycks ha ökat mest. 

(Hallencreutz, 2003, s. 51). 

Hallencreutz menar att detta kan ses som ett tecken på en ”ökande osäkerhet om de 

sammansatta ordens rätta skrivning” (Hallencreutz, 2003, s. 51). Utöver detta har Dag 

Fransson också gjort en undersökning 1992 om lärarnas inställning till och tankar kring 

särskrivningar och fick in besvarade enkäter från 39 högstadielärare i svenska. På frågan om 

huruvida lärarna ansåg att särskrivningen har ökat med åren svarade 26 lärare att de gjorde 

det. Bara 6 lärare hävdade att ingen förändring hade skett (Fransson, 1993, s. 17). Alla dessa 

studier tycks peka mot att det har skett en viss ökning av felaktig särskrivning, även om det 

inte ännu kan fastslås mer definitivt. Frågan behöver utredas ytterligare. 

2.1.3 Faktorer som lockar till särskrivning  

Olika ord särskrivs olika mycket. Särskrivningen jätte roligt har säkert skådats många fler 

gånger än all tid. Så vad är det som gör att vi är mer benägna att särskriva somliga ord än 

andra? På detta område har det gjorts en hel del forskning, och flera faktorer som tycks bädda 

för särskrivning har kunnat kartläggas. 

Dag Fransson har gjort en undersökning om vilka egenskaper hos ord det är som frestar till 

särskrivning. Han studerade 100 uppsatser skrivna av elever i nian på högstadiet och gjorde en 

sammanställning av alla sammansatta ord i uppsatserna. Den genomsnittliga frekvensen av 

felaktiga särskrivningar blev 12,5 % (Fransson, 1993).  

Sammansatta ord med substantivisk förled löper mycket större risk att särskrivas än 

sammansättningar där förleden tillhör någon annan ordklass. Särskrivningsfrekvensen i Dag 

Franssons undersökning var för sammansättningar med substantiviska förleder 20,9 %, medan 
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övriga sammansättningar låg på 8,9 %. Han skriver att ”[…] vi människor, av någon 

anledning, verkar ha ett speciellt förhållningssätt till substantiv. […] och så kan man ju ofta ta 

på och se ett substantiv; det bildar liksom en enhet för sig självt.” (Fransson, 1993, s. 16). 

Man skulle kanske kunna säga att substantiv är den mest självständiga ordklassen, och som 

Lars Melin uttrycker saken: ”[…] ju större självständighet förleden har, desto större risk för 

särskrivning.” (Melin, 2001, s. 39).  

En annan faktor som har stor betydelse för särskrivningen av sammansatta ord är antalet 

stavelser i förleden. Sammansättningar med flerstaviga förleder särskrevs i Dag Franssons 

undersökning i 22,2 % av fallen, medan ord med enstaviga förleder bara särskrevs i 9,7 % av 

fallen. Detta kan mycket väl höra samman med tendensen att hellre dela på långa ord än på 

korta (Fransson, 1993). 

Vidare anges förekomsten av diakritiska tecken (i, å, ä, ö) i förleden som en faktor som 

gynnar särskrivning. Förklaringen till detta skulle vara att många använder sig av en 

skrivteknik där de först skriver ut förleden varefter de sätter ut eventuella prickar och ringar 

innan de fortsätter med efterleden. Den lilla paus som uppstår när man lyfter pennan för att 

sätta ut prickarna menar man skulle kunna utlösa särskrivning. Förleder med diakritiska 

tecken fick i undersökningen särskrivningsprocenten 15,2, medan övriga förleder endast 

särskrevs i 10,0 % av fallen (Fransson, 1993). Denna faktor spelar givetvis bara roll i 

handskriven text. 

Icke-lexikaliserade, sammansatta ord löper större risk att särskrivas än sammansättningar som 

är starkt lexikaliserade (Eklund, 1986). Jag förmodar att detta beror på att de lexikaliserade 

sammansättningarna, exempelvis glasögon, nattygsbord och tangentbord, är 

sammansättningar som vi är vana att se, som är välkända för ögat och som begrepp. Sällan 

tänker vi på glasögon som ögon gjorda av glas, på nattygsbord som ett bord för saker till 

natten eller på tangentbord som ett bord fyllt med tangenter. Dessa starkt lexikaliserade 

sammansättningar är vi benägna att se som ett ord, och vi särskriver dem således mycket 

sällan. Icke-lexikaliserade sammansättningar är mer tillfälliga sammansättningar såsom till 

exempel chokladprovning, radhusbrand och fästingsommar. Vi behöver inte ha stött på orden 

tidigare för att förstå att det rör sig om just provning av choklad, en brand i en radhuslänga 

och en sommar med mycket fästingar. Denna typ av tillfälliga, icke-lexikaliserade 

sammansättningar – som är för specifika för att tas upp i SAOL – blir alltså relativt ofta 

föremål för särskrivning. Vi har ingen färdig bild av radhusbrand i våra huvuden såsom vi har 
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av glasögon. Bilden av radhusbranden måste vi pussla ihop av flera bitar – radhus och brand 

– och resultatet blir då en bild som inte lika hårt sammanhållen som bilden av glasögonen. Jag 

tror att det är därför radhusbrand lättare splittras upp i två ord. 

2.1.4 Möjliga orsaker till särskrivning 

Så varför särskriver vi? Det finns många teorier och försök till förklaringar, och den 

vanligaste uppfattningen tycks vara att alla dessa förklaringar spelar in och tillsammans ligger 

som grund till särskrivandet.  

2.1.4.1 Engelskan, reklamen och media 

Bland de vanligast förekommande förklaringarna till varför vi särskriver är inflytande från 

engelskan och från media – ofta i kombination. I engelskan är det i många fall brukligt att 

särskriva ord såsom birthday present som vi på svenska skulle ha skrivit som ett ord 

(födelsedagspresent). Man menar att engelskans närvaro i våra liv har gjort oss så vana vid att 

se detta språkbruk att vi tar det med oss också när vi skriver på svenska. Det som åsyftas här 

är inte den engelska som eleverna lär sig på engelsklektionerna i skolan, utan framför allt den 

engelska som når oss genom reklam och media.  

Det förefaller som om den engelska som i skriftlig form möter svenskarna i samhället utanför skolan är en 

engelska som till stor del utgörs av gestalttext, formgiven text skapt för att vara visuellt anslående, men 

inte nödvändigtvis för att spegla engelskt vardagsspråk. 

(Mobärg, 1997, s. 24) 

Den gestalttext Mobärg talar om innefattar produktnamn, logotyper, filmtitlar och dylikt – 

text som i första hand ska synas och kännas igen, där språkriktighet är av underordnad 

betydelse. Gestalttexten kan ses som ett gränsfall mellan text och bild, särskilt när man tittar 

på till exempel logotyper. Vid formgivning av gestalttext som måste radbrytas för att få plats 

på en produkt eller en affisch utelämnas ofta bindestreck för att ge gestalttexten en renare 

form. Detta ger oss förpackningar med VETE MJÖL eller Mjölk choklad.  

Och mycket gestalttext är tagen direkt från engelskan. Mobärg ger exempel såsom: 

”Independence Day”, ”Original Soundtrack Album”, ”Electric Light Orchestra”, “Super 

Formula Hair Spray” och “Special Turbo Effect”. Kombinationen av den engelska 

skrivkonventionens utbredning och reklamens och gestalttextens genomslagskraft menar man 

skulle ha ett sådant inflytande på oss att vi särskriver sammansatta ord i vårt eget skriftspråk. 
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Att engelskans inflytande skulle ligga bakom särskrivandet ifrågasätts dock av vissa. Lina 

Möller ställer sig tveksam till att svenska elever är så pass duktiga på skriven engelska att de 

väljer engelskans skrivsätt före det svenska när de själva skriver (Möller, 1996). Hur mycket 

engelsk text de än har kommit i kontakt med så lär de ändå ha läst många gånger mer svensk 

text. Varför skulle engelskan ta överhanden? Katharina Hallencreutz medger att vuxna 

textförfattare i sitt skrivande nog mycket väl kan påverkas av intryck från engelskan om de är 

väl förtrogna med denna, men också hon tvivlar på att svenska grundskoleelever skulle vara 

så välbekanta med engelskans skrivkonventioner att de väljer att särskriva sammansatta ord 

för att följa dem (Hallencreutz, 2003, s. 44). 

2.1.4.2 Skolans läs- och skrivinlärning 

Ett annat försök att förklara vår tendens att särskriva är teorin att skolans läs- och 

skrivinlärning lär eleverna fel från början. I många år har denna genomförts med hjälp av 

läroböcker där sammansatta ord har skrivits med bindestreck för att tydligare visa ordens 

uppbyggnad och underlätta för eleverna att stava sig igenom ord. Eleverna har från början fått 

läsa konstruktioner som rodd-båt och sand-låda, och man menar att bindestrecken med tiden 

har fallit bort men att tendensen att dela upp orden i deras beståndsdelar består och leder till 

att eleverna gärna fortsätter att särskriva dem (Eklund, 1986). 

Ett motargument till denna teori är att läroböcker med bindestreck inte är något nytt för det 

sena 1900-talet och alltså inte kan förklara varför särskrivandet verkar ha ökat på senare år. 

Katharina Hallencreutz har undersökt läseböcker utgivna mellan år 1913 och år 1983, vilka 

samtliga använde sig av bindestreck för att dela upp sammansatta ord (Hallencreutz, 2003,  

s. 42). 

2.1.4.3 SÖ-stilen, rättstavningsprogram och brister i undervisningen 

Andra försök till förklaringar finns också. En del vill skylla särskrivandet på den så kallade 

SÖ-stilen som infördes i skolorna av Skolöverstyrelsen 1972. Tanken var att ta fram en ny 

skrivstil som var gemensam för hela landet och som var enkel, funktionell och okonstlad. SÖ-

stilen togs dock inte väl emot. Lärare och elever hade stora svårigheter med att lära sig den 

nya stilen. Svårigheten låg i att sammanlänka bokstäverna – bindningen var mycket 

komplicerad. ”SÖ-stilen fick hård kritik landet runt, och ska man hårdra det handlade allt om 

tre bokstäver. SÖ-stilen bands inte alltid samman i löpande skrift, och gemena g, j och y fästes 

exempelvis inte vid nästa bokstav.” (Karlsson, 2009, s. 17). Detta gjorde att eleverna fick lyfta 



13 
 

pennan från pappret och då uppstod ibland mellanrum som kunde vara lika långa som 

avstånden mellan ord (Karlsson, 2009, s. 18). Länge var det obligatoriskt att lära ut den nya 

handstilen, men till slut backade dock Skolöverstyrelsen och skrivstilsobligatoriet togs bort 

1985. Men stilen ”sägs ha förstört en hel generations handstilar” (Karlsson, 2009, s.16) och 

har alltså också angetts som potentiell, bidragande orsak till varför vi särskriver (Eklund, 

1986). 

 

(Språktidningen, 2009:2, s. 17) 

En annan orsak som man hör nämnas ibland (som dock inte behandlats i någon av de texter 

jag har studerat) är datorers och mobiltelefoners rättstavningsprogram. Ofta har datorernas 

rättstavningsprogram svårigheter med att känna igen tillfälliga eller längre sammansättningar 

såsom vetebrödskoma eller lägenhetssanering, vilka de således rödmarkerar. Delar man 

däremot upp orden i deras beståndsdelar och skriver vetebröds koma så upphör programmen 

oftast att protestera. Detta kan leda den osäkre skribenten till att välja att dela upp ord som 

egentligen ska skrivas ihop. Också de som vet hur orden egentligen ska skrivas kan lockas att 

särskriva i exempelvis SMS för att det går snabbare än att skriva in de sammansatta orden 

manuellt. Ju oftare vi stöter på särskrivningar i vardagen desto naturligare kommer de att 

kännas. En högstadieelev som dagligen skickar och läser särskrivna SMS kommer kanske inte 

att reagera på särskrivningar som han eller hon möter i andra texter. När man väl har vant sig 

vid att se särskrivningar och det egna språksinnet har tagit dem för att vara ett godtagbart 

språkbruk är det nog svårt att låta bli att särskriva själv. Det som språksinnet går med på att 

läsa lär språksinnet också gå med på att producera.  

Slutligen riktas ofta kritik mot lärarna för att de inte ägnar särskrivningsfrågan tillräckligt med 

uppmärksamhet. Dels måste de bli bättre på att undervisa eleverna i hur sammansatta ord ska 
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skrivas, dels måste de se till att rätta de särskrivningsfel som eleverna gör. Enligt Katharina 

Hallencreutz påstås lärarna ofta se genom fingrarna med särskrivningsfel i elevernas texter 

(Hallencreutz, 2003, s. 44). I Dag Franssons undersökning 1992 om lärarnas inställning till 

särskrivningar svarade 31 av de 39 högstadielärarna ja på frågan om huruvida de gick igenom 

skrivning av sammansättningar med eleverna, medan 7 svarade att de inte gjorde det. På 

frågan om i vilka skrivsammanhang de rättade särskrivning svarade 20 av lärarna att de gjorde 

det i ”alla skrivsammanhang”, medan 15 av dem bara rättade särskrivningar i uppsatser. 

(Fransson, 1993, s. 17). Om man får tro svensklärarna i Dag Franssons undersökning och anta 

att de är någorlunda representativa för lärare i allmänhet så är kritiken mot svensklärarna inte 

helt befogad. Säkert kan mycket mer göras, men att säga att svensklärarna inget gör för att 

motarbeta särskrivandet hos eleverna är nog att ta i. 

2.1.5 Konsekvenser av särskrivning 

Ett problem med särskrivningar är att de medför en förhöjd risk för att missförstånd uppstår. 

”En halv naken karl” är inte detsamma som ”En halvnaken karl”. All svensk språkvård 

eftersträvar att kommunikationen ska vara så tydlig och enkel som möjligt, och det är ett 

starkt skäl till varför särskrivning av sammansättningar inte kan godtas som acceptabelt 

språkbruk. Man kan hävda att en mening som ”Fryst kyckling lever” eller ”Rök fritt” 

knappast skulle vålla några problem sedda i sina sammanhang – den som vill förstår vad som 

menas – men det finns fler skäl till varför särskrivning bör undvikas.  

Det har inte forskats särskilt mycket om vilka konsekvenser särskrivningar får för läsaren. 

Amanda Idberg skrev år 2005 C-uppsatsen Sär skrivning – sär läsning? En undersökning om 

vilka konsekvenser särskrivning får för läsaren (otryckt) vid Stockholms universitet, där hon 

bland annat undersöker hur lång tid det tar för läsaren att ta sig igenom en text med 

särskrivningar jämfört med en korrekt skriven text samt huruvida läsaren bedömer en 

särskriven text annorlunda än en korrekt skriven text med avseende på hur välskriven den är, 

förtroendet läsaren känner för texten, hur lätt- eller svårläst den är och hur väl läsaren minns 

innehållet.  

För att undersöka hur särskrivning påverkar en texts trovärdighet, läsbarhet samt hur väl man 

minns textens innehåll har hon låtit två testgrupper på 30 deltagare vardera läsa en text. Den 

ena gruppen fick läsa en text med inplanterade särskrivningar medan den andra gruppen fick 

läsa originaltexten. Testdeltagarna skulle sedan markera i texten hur långt de hade hunnit på 
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2,5 minuter samt under tiden stryka under alla fel de hittade i texten. Efteråt fick de svara på 

frågor om hur trovärdig, lättläst och välskriven de tyckte att texten var, samt en minnesfråga 

om innehållet (Idberg, otryckt, s. 6). Idbergs hypotes var att särskrivningarna i den ena 

gruppens text skulle göra det mer ansträngande att läsa texten, vilket skulle avspegla sig i en 

lägre läshastighet för den gruppen än för gruppen som fick läsa originaltexten. Vidare trodde 

hon att testgruppen som fick läsa originaltexten skulle ha lättare att svara på minnesfrågan då 

”Minskad ansträngning under läsningen bör frigöra mer mentala resurser att användas till 

bearbetning och integrering av textinnehållet, vilket torde underlätta för läsaren att minnas 

texten.” (Idberg, otryckt, s. 5). Hon förutsatte också att de läsare som upptäckte flest fel också 

skulle känna lägst förtroende för texten, samt att texten med särskrivningar skulle bedömas 

som mindre välskriven (Idberg, otryckt, s. 5). 

Den grupp som läste den särskrivna texten visade sig hinna läsa i genomsnitt 10 färre ord per 

minut än gruppen som läste originaltexten. Det är en skillnad på 6 % men ingen signifikant 

sådan (Idberg, otryckt, s. 18). Som komplement till sin undersökning lät Idberg också fyra 

försöksdeltagare genomgå ett self paced reading-test. På en dator fick deltagarna läsa en 

textrad i taget och själva mata fram texten i eget tempo. I detta test läste testdeltagarna som 

fick särskrivna texter 16 % långsammare än de som fick korrekta texter. Deltagarna var i detta 

test alltför få för att kunna signifikansberäknas, men resultatet ger ändå stöd till resultatet från 

textexperimentet och indikerar att särskrivna texter tar längre tid att läsa än korrekt skrivna 

texter, antagligen till följd av att särskrivningarna kräver ökad ansträngning av läsaren 

(Idberg, otryckt, s.18). 

Tvärtemot Idbergs hypotes hade inte kontrollgruppen lättare att minnas textinnehållet och 

svara på minnesfrågan. Gruppen som läste den särskrivna texten hade oftare rätt på frågan  

(55 % svarade rätt) än kontrollgruppen (där 46 % svarade rätt). Skillnaden är inte signifikant, 

men resultatet pekar i alla fall på att särskrivningar inte påverkar hur bra läsaren minns 

innehållet. (Idberg, otryckt, s.19). 

Som väntat upplevdes den korrekta texten som mer välskriven än den särskrivna. Den 

särskrivna texten fick i genomsnitt betyget 1,1 på en skala från 0 till 3, medan den korrekta 

texten fick ett snittbetyg på 1,6, det vill säga 42 % högre, vilket är en signifikant skillnad. 

Idberg fann också ett svagt samband mellan antalet upptäckta särskrivningar i texten och hur 

välskriven texten bedömdes vara. De testdeltagare som fann många särskrivningar tyckte 

också att texten var mindre välskriven än vad de som upptäckt färre särskrivningar gjorde 
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(Idberg, otryckt, s. 18 f.). Den korrekta texten bedömdes också som något mer trovärdig än 

den särskrivna, en icke-signifikant skillnad på 5 % (Idberg, otryckt, s. 17). 

När testdeltagarna ombads bedöma hur lätt- eller svårläst de tyckte att texten var, så gav 

gruppen som fått den korrekta texten medelbetyget 1,75 på en skala från 0 till 3 där 0 var 

svårläst och 3 var mycket lättläst. Gruppen som läste den särskrivna texten gav medelbetyget 

1,86 och upplevde alltså texten som mer lättläst än vad gruppen som fick läsa den korrekta 

texten gjorde. Skillnaden på 6 % är dock inte signifikant, och ingen av grupperna upplevde sin 

text som svårläst (Idberg, otryckt, s. 19). 

Amanda Idbergs undersökning visar alltså främst indikationer på att särskrivningar ger 

konsekvenser för läsaren och hur denne uppfattar en text med avseende på hur välskriven, 

lättläst och trovärdig den är, samt hur ansträngande den är att läsa och hur väl läsaren minns 

textinnehållet. Det enda resultatet med vetenskaplig signifikans hon kan presentera är att en 

särskriven text upplevs som mindre välskriven än en korrekt. Resultaten som visar att det tar 

något längre tid – och således tycks vara mer ansträngande – att läsa en särskriven text än en 

korrekt är också sannolikt rättvisande då både Idbergs textexperiment och self paced reading-

testet visade på detta. 

I all kommunikation strävar vi efter att bli förstådda. Ulf Teleman (1979) menar att normbrott, 

såsom särskrivningar, kan påverka textens begriplighet på tre sätt: 

1. De anstränger textens redundans. 

2. De väcker inlärd irritation till livs och fördröjer därmed läsningen. 

3. De har ett signalvärde, som kan göra att oönskade betydelser signaleras och blockerar 

läsarens motivation. 

(Teleman, 1979, s. 144). 

Språkfel och normbrott gör i allmänhet en text mer svårbegriplig varför ett korrekt språkbruk 

är att eftersträva för den som vill framföra sitt budskap på bästa möjliga sätt. Dock krävs det 

mycket för att en text ska bli obegriplig. Hur mycket språkfel man än trycker in i en text 

(inom rimlighetens gräns) går det i regel ändå att förstå vad som vill sägas. Denna ”inbyggda 

garanti mot missförstånd” i språket kallas för redundans (Teleman, 1979, s. 143 ff.). Språken 

är konstruerade så att en hel del kan falla bort ur en text utan att texten av denna anledning 

blir obegriplig. Bokstäver och ord kan inte kombineras på vilket sätt som helst, möjligheterna 
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är begränsade och utifrån kontexten kan man utesluta många felaktiga tolkningar. ”Därför blir 

som regel meddelanden med fel i förstådda, men förståelsearbetet tar längre tid än om texten 

varit utan fel. Felen kostar alltså tolkningstid, och det beror på hur bra mottagaren tycker att 

texten är om hon finner kostnaden värd mödan.” (Teleman, 1979, s. 145). 

Inlärd irritation är ett begrepp som ibland används inom språkvård och språkvetenskap. 

Inlärd irritation drabbar språkfel som vi i skolan lär oss att klassa som just fel, men som 

många endast mot bakgrund av sin egen språkkänsla skulle acceptera. Ett vanligt exempel på 

detta är ”Han är kortare än mig”. Många uttrycker sig spontant på detta sätt för att det rimmar 

väl med deras inre grammatik och språkkänsla, medan andra förfasar sig. De har fått det 

inpräntat i sig i skolan att det heter ”Han är kortare än jag” eftersom detta än jag anses 

föreställa en förkortning av än jag är. När de som medvetet lärt in denna regel hör de som 

följer sin egen språkkänsla säga än mig eller ser det skrivet, skapar det irritation. 

(Språkriktighetsboken, 2005, s. 24 f.). Utelämnade bokstäver och slarvfel kan passera läsaren 

obemärkt förbi medan brott mot inlärda språkfel som exempelvis särskrivningar kan störa 

läsaren oproportionerligt mycket. 

Det kan vara svårt att bedöma korrektheten i ett uttryck när olika språkbrukare har olika 

uppfattningar om vad som är acceptabelt. Å ena sidan kan man hävda att den spontana 

språkkänslan hos många speglar vad som känns som ett naturligt språkbruk och att man då 

inte bör rätta sig efter artificiella normer istället (Språkriktighetsboken, 2005, s. 24). Men även 

om irritationen är inlärd och ursprungligen inte bottnar i människors språkkänsla så är det 

många som genom bruket har införlivat normen i sin språkkänsla och därför upplever den 

som lika naturlig som något annat (Grünbaum, 2010). Om det finns människor som irriterar 

sig på ett visst uttryck eller en stavning så kan det vara klokt att undvika det, oavsett om det 

rör sig om en naturlig eller en artificiell norm, då texter som innehåller brott mot 

stavningsnormer utgör en uppförsbacke för läsaren. Ju fler normbrott desto brantare upplevs 

uppförsbacken och risken ökar för att läsaren helt överger texten, vilket författaren förstås vill 

undvika. 

Det signalvärde som Teleman menar att vissa normfel har innebär att felen fungerar som 

sociala signaler, de säger något om författaren bakom texten. En text med språkfel signalerar 

att personen bakom texten är obildad eller slarvig medan en text helt utan fel signalerar att 

författaren är en bildad och kunnig person.  
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För begripandeprocessen är sådana intryck viktiga. Begriparen måste ofta lita på den som vill bli 

begripen, lita på att hon kommer med något förnuftigt, intressant eller relevant. Många personer är som 

bekant misstänksamma mot budskap som avfattas i texter med språkfel. […] Resonemanget tycks vara: 

den som är slarvig med språket är nog också slarvig med fakta. 

(Teleman, 1979, s. 146). 

 Utöver de konsekvenser av särskrivning som Amanda Idberg presenterar i sin undersökning 

finns alltså Ulf Telemans genomgång av vad språkfel i allmänhet kan få för konsekvenser för 

läsaren. De konsekvenser som läsaren drabbas av får ju i sin tur konsekvenser för författaren, 

då läsarens uppfattning av texten är av allra störta vikt. Ingen textförfattare vill riskera att bli 

avfärdad bara på grund av sitt språk, men det kan lätt hända. 

Klarar verkligen inte av särskrivningar. När jag ser att någon särskriver i en blogg tappar jag nästan 

respekten för den personen och avfärdar denne som en obildad människa. Orättvist men sant. 

(Signaturen ”linas fina”, 2010-10-09, www.familjeliv.se) 

2.2 Språknormer och språkförändringar 

Den norm vi har idag säger att vi ska skriva ihop sammansättningar såsom ostsmörgås, 

busschaufför och skattkista, och att skrivningar såsom ost smörgås är fel. Men detta är ingen 

logisk självklarhet. Om vi likt engelskan skulle ha haft ett språksystem som tillåter eller till 

och med uppmuntrar särskrivningar (jämför cheese sandwich, bus driver, treasure chest) så 

skulle kommunikationen sannolikt ha fungerat lika smärtfritt ändå. ”Ibland finns det goda 

praktiska skäl till att en viss konvention ser ut som den gör […], men många gånger är 

konventionens beskaffenhet helt godtycklig – det viktiga är att den finns.” 

(Språkriktighetsboken, 2005, s. 13). Det viktiga är att ha en fungerande norm, inte exakt hur 

den normen ser ut.  

Normen att skriva ihop sammansättningar har inte alltid funnits. Som nämnt ovan 

stabiliserades skriftnormen under senare hälften av 1800-talet, och det var då hopskrivningen 

blev den gällande normen. Normer är alltså inte lagar huggna i sten någon gång i tidernas 

begynnelse för att sedan finnas kvar till tids ände. Normer uppkommer, förändras och 

försvinner om vartannat i alla levande språk alltmedan dessa utvecklas. Normförändringar i 

språk börjar i regel med att människor av olika skäl bryter mot den rådande normen, och det 

visar sig oftast i talspråket först. Kanske är systemet onödigt krångligt eller opraktiskt, för på 
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något sätt lockas människor att hitta genvägar eller skapa nya konstruktioner som går emot 

normen. När så händer uppstår en normkonflikt, inte sällan följd av någon form av 

språkriktighetsdiskussion. (Språkriktighetsboken, 2005, s. 22). I slutändan blir det alltid en 

bedömningsfråga när man ska avgöra vad som är korrekt språkbruk och vad som inte är det. 

Enligt Språkriktighetsboken bör vid en sådan bedömning följande faktorer tas i beaktande:  

1. Hur etablerat uttryckssättet är i bruket. 

2. Hur accepterat uttryckssättet är bland språkbrukarna. 

3. Hur accepterat uttryckssättet är bland normauktoriteter, till exempel språkvårdare och 

lärare. 

4. Hur väl uttryckssättet stämmer med språksystemet i övrigt. 

5. Hur väl uttrycket stämmer med den skriftspråkliga traditionen. 

6. Hur väl uttryckssättet fungerar i olika kommunikativa sammanhang. 

(Språkriktighetsboken, 2005, s. 23) 

De allra mest pessimistiska av särskrivningsmotståndarna ser särskrivandet som början på en 

ny språknorm som växer sig starkare och snabbt vinner mark för att inom kort konkurrera ut 

gamla normer. Om man ser särskrivandet som en aspirerande normförändring skulle man 

kunna anta att den ”ökande osäkerhet om de sammansatta ordens rätta skrivning” som 

Hallencreutz ser tecken på (Hallencreutz, 2003, s. 51) kan ligga som grund till att folk bryter 

mot sammanskrivningsnormen – att den helt enkelt upplevs som onödigt svårbegriplig och 

krånglig. Många är osäkra på hur orden egentligen ska skrivas och bryter därför ofta 

omedvetet mot normen. Men tittar man på de ovanstående bedömningskriterierna kan man 

konstatera att särskrivandet har en bra bit kvar att ta sig innan det kan accepteras som korrekt 

språkbruk och en potentiell ny språknorm. Nog för att särskrivningar inte är ovanliga, men 

man kan trots allt inte påstå att de är ”etablerade i bruket”. Inte heller är de på långa vägar 

accepterade av vare sig språkbrukare eller normauktoriteter, de stämmer illa överens med 

språksystemet och den skriftspråkliga traditionen och kommunikativt lämnar de också en del 

övrigt att önska då de ökar risken för missförstånd. Särskrivningarna är nog inget större hot 

mot sammanskrivningsnormen i dagsläget, och normauktoriteter såsom lärare eller Språkrådet 

avråder fortfarande från bruket (Språkriktighetsboken, 2005, s. 28). Dock kan det vara bra att 

ha i åtanke att all språkutveckling måste börja med att någon utmanar rådande normer. Utan 

språkutveckling skulle vi fortfarande ha pluralböjning av verb och skriva med runor. 

Förändringar kan visa sig vara förbättringar. 
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3 Metod 

I detta avsnitt presenteras och diskuteras den metod som använts för att genomföra 

undersökningen. Först beskrivs metoden, därefter redogörs för urvalet av testdeltagare samt 

hur testutförandet gått till. 

3.1 Textexperimentet 

För att försöka ta reda på hur läsaren uppfattar en text med felaktiga särskrivningar jämfört 

med en korrekt skriven text har jag valt att göra ett textexperiment. Två testgrupper har fått 

läsa en text. Testdeltagarna i den ena gruppen (särskrivningsgruppen) har fått läsa en 

textversion med inplanterade särskrivningar (se bilaga 2), medan testdeltagarna i den andra 

gruppen (kontrollgruppen) har fått läsa originalversionen utan fel
1
 (se bilaga 1). När 

testdeltagarna läst texten har de fått svara skriftligt på några frågor om hur välskriven, 

tillförlitlig, intressant och lätt- eller svårläst de tycker att texten är, samt hur stort förtroende 

de känner för textförfattaren och om de tror att denne är en man eller kvinna. Testdeltagarna 

fick inte förväg veta mer än att de skulle få läsa en text och svara på frågor om hur de 

uppfattar den, ej heller kände de till att texten fanns i två versioner; detta för att inte göra dem 

överdrivet uppmärksamma på just särskrivningar och på så vis riskera att få missvisande 

resultat. Sannolikt vet alla testdeltagare att särskrivning är ett felaktigt språkbruk, frågan är 

om de upptäcker felen i texten och om de i så fall låter dessa påverka deras uppfattning av 

textinnehållet. Om man gör testdeltagarna uppmärksamma på att det kan förekomma fel i 

texten eller berättar att undersökningen handlar om attityder till särskrivningar finns risken att 

testdeltagarna aktivt letar efter dessa fel och sedan svarar att texten inte är välskriven eftersom 

de vet att särskrivningar är fel och att det då måste vara ”rätt svar”. Men vad frågeformuläret 

efterfrågar är ju inte huruvida texten är välskriven eller inte (den särskrivna texten är ju 

objektivt sett inte välskriven) utan om testdeltagarna upplever texten som välskriven. Det är 

deras spontana reaktion på texten som efterfrågas – deras reella reaktion – inte några 

medvetna ställningstaganden. 

När testdeltagarna har svarat på frågorna om texten har de fått ett nytt frågeformulär som 

specifikt ställer frågor om deras attityder till särskrivningar – om de brukar lägga märke till 

                                                           
1
 Två tryckfel i originaltexten har rättats både i den särskrivna texten och i originalversionen för att de inte ska 

riskera att påverka läsarnas intryck av texten och ge ett missvisande resultat. 
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särskrivningar, om de upplever dem som störande samt om de tror att förekomsten av 

särskrivningar gör att de uppfattar en text som mindre tillförlitlig eller att de känner ett mindre 

förtroende för textförfattaren. Detta frågeformulär undersöker alltså hur de tror sig reagera på 

särskrivningar. En jämförelse mellan testdeltagarnas svar på de olika frågeformulären ska på 

så sätt kunna visa om det är någon skillnad mellan testdeltagarnas förmodade reaktioner och 

deras reella reaktioner på särskrivningar. Det är ju en möjlighet att testdeltagarna anser att de 

uppfattar särskrivna texter som mindre tillförlitliga, men att textexperimentet visar att 

särskrivningarna i själva verket inte påverkar dem så mycket som de tror, eller tvärtom. 

3.2 Testdeltagarna och testutförandet 

Till försöket har 40 testdeltagare använts, 20 som har fått läsa den särskrivna texten och 20 i 

kontrollgruppen som har fått läsa originaltexten. I båda grupperna har hälften av 

försökspersonerna varit män och hälften kvinnor. Deltagarna är alla studenter i åldrarna 19 till 

35 år. Medelåldern är 22,8 år och medianåldern 23 år. Jag har tagit i beaktande att 

åldersgruppen och begränsningen till studenter (personer med viss högre utbildning) medför 

att undersökningen tappar i allmängiltighet, men då deltagarantalet är så pass begränsat i sig 

ansåg jag att det var intressantare att med något större säkerhet undersöka resultaten i en liten, 

specifik grupp än att med stor osäkerhet undersöka hur folk i allmänhet svarar.  

Tabell 1 Testdeltagarnas pågående studier 

Medicin/Hälsa 
2
 9 

Naturvetenskap/Teknologi 
3
 9 

Juridik 2 

Ekonomi 2 

Språk 
4
 6 

Samhällsvetenskap/Humaniora 
5
 12 

 

                                                           
2
 Till kategorin ”Medicin/Hälsa” har jag räknat de studenter som läser sjuksköterske-, logoped- eller 

psykologprogrammet. 
3
 Till kategorin ”Naturvetenskap/Teknologi” har jag räknat civilingenjörsstudenter och studenter som läser 

matematik, fysik eller statistik. 
4
 Till kategorin ”Språk” har jag räknat studenter som läser svenska, engelska eller finska. 

5
 Till kategorin ”Samhällsvetenskap/Humaniora” har jag räknat de studenter som läser samhällsvetenskap, 

statsvetenskap, kulturantropologi, historia, medie- och kommunikationskunskap eller personalvetarprogrammet. 
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Jag har också valt att använda studenter med olika pågående utbildningar. Ett alternativ hade 

varit att begränsa sig till exempelvis lärarstudenter eller språkstudenter, men det är min 

uppfattning att dessa nog har ett större intresse för språk och rättskrivning i allmänhet än vad 

övriga studenter har, vilket skulle kunna ge ett missvisande resultat. Med studenter från olika 

utbildningar som testdeltagare kan jag få större mångfald och ett något mer allmängiltigt 

resultat. Utbildningsfördelningen blev som återgivet i tabell 1. Jag har fångat upp mina 

testdeltagare på Norrlands nation i Uppsala där många studenter sitter och studerar om 

dagarna, detta för att undvika studiemässigt homogena grupper på de olika institutionerna.  

Testutförandet har gått till så att jag har frågat personer jag har mött på nationen om de kan 

tänka sig att medverka i ett kort textexperiment på max 10 minuter. Ingen ersättning har 

utgått. Om miljön runt omkring och ljudnivån har tillåtit har testdeltagarna fått utföra testet på 

plats där de suttit, då jag har eftersträvat en så naturlig miljö och situation som möjligt vid 

testets genomförande. Vad jag vill undersöka är ju hur människor reagerar på särskrivningar i 

vardagliga situationer, inte i en uppstyltad och konstlad miljö såsom ett isolerat rum i total 

tystnad. I de fall då jag har bedömt att ljudnivå och omgivning riskerat att distrahera eller 

störa testdeltagarna har vi gått avsides till en lugnare plats. Oftast har det inte varit 

nödvändigt. Vissa testdeltagare har fått göra testet enskilt med mig medan andra har fått göra 

det samtidigt med andra, i grupper på upp till sex personer. 

Under testutförandet har jag alltid varit närvarande för att kunna svara på eventuella frågor 

testdeltagarna har haft om texten eller frågeformulären. Vid inlämnandet av frågeformulär A 

har jag delat ut frågeformulär B till testdeltagarna. Den enda information deltagarna har fått är 

att de ska läsa en text som är tagen från en blogg och sedan svara på några frågor om hur de 

har uppfattat den. Allt har skett anonymt och dubbelblint; jag har delat ut texterna slumpvis 

till testdeltagarna och har inte vetat huruvida de har fått en korrekt eller en särskriven text. 
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4 Material 

För att kunna genomföra experimentet har jag behövt en experimenttext att låta testdeltagarna 

läsa. Denna text måste också göras om till en särskriven version att ha vid sidan av 

originalversionen. I detta avsnitt redogörs först för hur urvalet av experimenttext har gått till 

samt hur jag har resonerat vid inplanterandet av särskrivningar i den särskrivna textversionen. 

Därefter diskuteras utformandet av frågeformulären.   

4.1 Experimenttexten 

Som experimenttext har jag valt att använda ett argumenterande blogginlägg skrivet av Hanna 

Warg och publicerat på hennes blogg www.gothbarbie.se. Texten heter ”Avskaffa 

spelmonopolet!”. 

4.1.1 Texturval 

Amanda Idberg använder sig i sin undersökning av en populärvetenskaplig artikel från 

Forskning och framsteg (”Metern för evigt felmätt”) som experimenttext (Idberg, otryckt,  

s. 8). Hon frågar sedan, precis som jag gör, hur lätt- eller svårläst, tillförlitlig och välskriven 

läsaren tycker att texten är. Jag anser att hennes val av text är lite problematiskt och jag ska 

förklara varför jag tror att ett annat val av experimenttext kan ge ett mer rättvisande resultat. 

Jag har valt att använda ett debatterande blogginlägg som heter ”Avskaffa spelmonopolet!”, 

skrivet av Hanna Warg. Vid valet av text till mitt experiment har jag tagit många faktorer i 

beaktning och så kommit fram till fem kriterier som jag har velat att texten ska uppfylla. Det 

rör publikationsformen, texttypen, ämnet, författaren och kvalitetsnivån.  

När jag har tittat på publikationsformen har det viktigaste varit att hitta en text där 

särskrivningar skulle kunna förekomma och smälta in. Artiklar och insändare i dagstidningar, 

tidskrifter och böcker redigeras alla noga så att plantera in särskrivningar i sådana texter ger 

helt enkelt inget trovärdigt resultat. Det är inte normalt att hitta särskrivningar i en artikel i 

Forskning och framsteg och därför får kanske en undersökning med en sådan experimenttext 

missvisande resultat. Ska man undersöka särskrivningar så tycker jag att man ska undersöka 

dem i deras ”naturliga habitat”. Ett medium som redigeras i långt mindre utsträckning är 

Internet, så jag har begränsat mitt sökande efter en experimenttext dit. Givetvis finns det 
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redigerade sidor också på Internet och på grund av detta har jag valt bort alla nättidningar. Jag 

har istället letat på forum och i bloggar efter passande texter som skulle kunna vara särskrivna 

utan att det framstår som märkligt och onaturligt. 

När jag har valt texttyp så har jag letat efter en argumenterande text – någon form av 

insändare eller debattartikel. Anledningen till detta är att jag tror att en renodlad faktatext 

automatiskt uppfattas som mycket tillförlitlig. Det krävs antagligen mycket mer än några 

inplanterade särskrivningar för att man ska ifrågasätta tillförlitligheten i en text som berättar 

om hur det gick till när metern uppmättes. Fakta är fakta. En argumenterande text vill 

övertyga läsaren om något som inte är självklart och givet (om det vore det skulle ingen 

argumentation behövas), och språket är då ett viktigt redskap. Ett korrekt språk sänder 

signaler om att textförfattaren är bildad och pålitlig medan ett inkorrekt språk tyder på en 

okunnig eller slarvig författare. Den bildade och pålitliga författaren har sannolikt större 

chanser att övertyga med sin text än vad den okunnige och slarvige författaren har. En 

argumenterande text måste läsaren ta ställning till och välja att antingen acceptera eller 

förkasta. En faktatext – särskilt en forskningsbaserad artikel såsom den i Forskning och 

framsteg – tar vi inte ställning till på samma sätt. Man kan givetvis ha åsikter om huruvida 

artikeln är intressant eller välskriven, men jag tror inte att man ifrågasätter artikelns 

trovärdighet och korrekthet i första taget. 

På samma sätt har ämnet som debatteras viss betydelse. Jag har valt bort ämnen såsom 

kärnkraft, legalisering av cannabis, invandringspolitik och andra känsliga ämnen eller frågor 

som folk generellt redan har en fast åsikt i, eftersom testdeltagarnas åsikter skulle kunna färga 

deras svar om experimenttexten skulle uttrycka en annan ståndpunkt. Den text jag har valt 

yrkar för avskaffandet av spelmonopolet, vilket jag har bedömt som ett ämne som inte är 

överdrivet känsligt och som många nog inte har en färdiggjuten åsikt i.   

Vidare har jag tagit hänsyn till vem författaren till texten är. Testdeltagarna har inte fått veta 

namnet på textförfattaren av givna skäl då en av frågorna i frågeformuläret ber testdeltagarna 

uttala sig om huruvida de tror att det är en man eller kvinna som har skrivit texten. Således 

skulle man kunna tro att vem författaren är inte spelar någon roll i sammanhanget. Dock har 

jag undvikit texter som har skrivits av auktoriteter eller experter på olika områden. Jag har 

letat efter en text som inte är skriven av en professionell skribent, av samma skäl som jag har 

valt bort texter publicerade i en tidskrift eller bok. Det märks om en text är skriven av en 

expert på det aktuella området. En text fylld med facktermer och referenser visar på att det är 
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en författare som är mycket insatt i ämnet som ligger bakom den. I sådana texter känns inte 

särskrivningar som något trovärdigt inslag, då de säkert är noggrant granskade. Jag ville ha en 

text skriven av en vanlig människa.  

Slutligen har jag tittat på texternas kvalitetsnivå. Denna har jag bedömt helt godtyckligt efter 

eget huvud. Jag har letat efter en text som inte är så bra att den närmar sig expertnivå, 

eftersom särskrivningar helt enkelt inte känns naturliga i sådana texter. Men lika viktigt är det 

att texten i sin originalform inte är för dålig. Om både testgruppen som får läsa den särskrivna 

versionen av texten och kontrollgruppen som får läsa originaltexten tycker att texten är illa 

skriven och ointressant, så säger det resultatet ingenting om särskrivningarnas konsekvenser. 

Experimenttexten måste vara så pass bra att kontrollgruppen ska kunna tycka att den är 

välskriven och intressant. Det finns förstås inga garantier för att de ska tycka det, men så långt 

det går får man sträva efter att undvika andra faktorer än särskrivningar som kan irritera 

läsaren och påverka resultatet missvisande. 

Sammanfattningsvis har jag letat efter, och ansett mig finna, en ganska välskriven, 

lekmannamässig argumenterande text, publicerad på Internet, som handlar om ett inte alltför 

kontroversiellt ämne.   

4.1.1 Inplanterade särskrivningar och modifikationer 

I experimenttexten har jag inplanterat åtta felaktigt särskrivna sammansatta ord (sju 

lexikonord). Målet har varit att göra urvalet av ord så representativt, trovärdigt och 

variationsrikt som möjligt. De faktorer som har visat sig främja särskrivning (som jag har 

redogjort närmare för i avsnitt 2.1.3) har jag här i möjligaste mån tagit hänsyn till, då de 

faktorer som främjar särskrivning torde vara samma faktorer som gör att vi lättare accepterar 

en särskrivning. De vanligaste typerna av särskrivningar borde alltså lättare passera 

testdeltagarna förbi och skapa mindre irritation än ovana särskrivningar som sticker ut. Med 

detta i åtanke har jag försökt blanda de vanligaste typerna av särskrivningar med ett fåtal 

mindre vanliga sådana. 

I tablå 1 visas orden fördelade efter ordklass. De åtta inplanterade särskrivningarna utgörs av 

fem substantiv, ett verb, ett adjektiv och ett adverb. Anledningen till denna fördelning – som 

kan tyckas ojämn – är att de sammansatta ord i texten som på ett någorlunda naturligt sätt 

skulle kunna särskrivas till största delen utgjordes av substantiv samt att de allra flesta ord 

som särskrivs är just substantiv (Hallencreutz, 2003, s. 25). Verb är en ordklass som mycket 
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sällan särskrivs, medan adjektiv och adverb är något vanligare men fortfarande 

underrepresenterade i sammanhanget (Hallencreutz, 2003, s.26). Det är således en acceptabelt 

representativ fördelning.  

Att hitta sammansatta adjektiv lämpade för särskrivning i experimenttexten var svårt, så jag 

valde för spridningens skull att modifiera både kontrollgruppens originalversion och den 

särskrivna versionen för att få in ett särskrivet adjektiv. Det sammansatta adjektivet 

jätteviktigt fanns inte med i originaltexten (där stod det bara ”viktigt”) utan är tillagt av mig, 

och ordföljden något anpassad därefter. Hallencreutz finner att ord med jätte i förleden 

synnerligen ofta tycks locka till särskrivning (Hallencreutz, 2003, s. 26), och det kändes 

därför som ett mycket representativt ord att ta med och dessutom ett ord som utan problem 

kunde smälta in i texten. 

Tablå 1 De inplanterade särskrivningarna efter ordklass 

Substantiv Verb Adjektiv Adverb 

spel site upprätt hålla jätte viktigt där efter 

folkhälso argumentet    

inkomst källa    

spel siter    

Total förbud    

 

Jag har också försökt få variation på antalet stavelser i de särskrivna sammansättningarnas 

förleder (tablå 2), då detta har betydelse för om ett ord tenderar att särskrivas eller inte. Ord 

med två eller flera stavelser i förleden särskrivs oftare än vad ord med enstaviga förleder gör 

(Fransson, 1993).  

Tablå 2 De inplanterade särskrivningarna efter antalet stavelser i förleden 

Enstavig förled Tvåstavig förled Trestavig förled 

spel site inkomst källa folkhälso argumentet 

spel siter Total förbud  

där efter upprätt hålla  

 jätte viktigt  

 



27 
 

En annan faktor som har visats påverka vår benägenhet att särskriva ord är förledens 

ordklasstillhörighet (tablå 3), där en substantivisk förled kraftigt gynnar särskrivning 

(Fransson, 1993). 

Tablå 3 De inplanterade särskrivningarna efter förledens ordklass 

Substantivisk förled Adjektivisk förled Adverbförled 

spel site jätte viktigt upprätt hålla 

folkhälso argumentet Total förbud där efter 

inkomst källa   

spel siter   

 

Bland de särskrivna orden är två (upprätt hålla och spel siter) vertikala särskrivningar, vilket 

innebär att ett sammansatt ord delas mellan två rader utan att ett bindestreck sätts ut (Porseby, 

1996). Detta skulle kunna uppfattas som mer irriterande än om särskrivningarna hade varit 

horisontella, då den lilla paus som uppstår när ögat byter rad skulle kunna tydligare betona 

avbrottet som uppstår mitt i orden.  

Två ord (spel site respektive spel siter) har den engelska stavningen av låneordet sajt som 

efterled. Detta kan möjligen föra tankarna till engelskan – där särskrivning ju i många fall 

uppmuntras – och göra att särskrivningen accepteras lättare och stör läsaren mindre. 

Sammantaget torde denna uppsättning av särskrivna ord vara ett ganska välbalanserat och 

representativt urval. 

4.2 Frågeformulären 

Till experimentet har jag utformat två frågeformulär. Ett syftar till att undersöka 

testdeltagarnas reella reaktioner på särskrivningar, medan det andra vill undersöka 

testdeltagarnas förmodade, medvetna reaktioner på särskrivningar – detta för att undersöka 

om det är någon skillnad mellan hur testdeltagarna tror sig reagera på särskrivningar och hur 

de faktiskt reagerar. 

Frågeformuläret som undersöker testdeltagarnas reella reaktioner (frågeformulär A, se bilaga 

3) ställer frågor om hur läsaren upplevde texten de precis läst. Inga ledtrådar ges till det 

faktum att experimentet i själva verket undersöker reaktioner på och konsekvenser av 

särskrivning. Till varje fråga finns fem svarsalternativ i form av rutor att sätta ett kryss i. Jag 
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har valt fem svarsalternativ för att jag vill kunna erbjuda ett mittenalternativ snarare än att 

tvinga testdeltagarna att välja vänstra eller högra delen av skalan såsom man gör med ett 

jämnt antal svarsalternativ. Om man tycker att texten varken är väl eller illa skriven så ska 

man få svara så. Detta frågeformulär är utskrivet på baksidan av papperet med 

experimenttexten som testdeltagarna får läsa. När de har läst texten är det alltså bara för dem 

att vända på pappret och svara på frågorna. 

Det andra frågeformuläret (frågeformulär B, se bilaga 4) – det som vill undersöka hur 

testdeltagarna ser på särskrivningar och anser att de reagerar på dem – delas ut först i 

samband med att frågeformulär A lämnas in. I detta formulär är det inte längre någon 

hemlighet att det är särskrivningar som undersökningen handlar om, och det frågar således 

testdeltagarna rakt ut om de brukar lägga märke till särskrivningar, om de upplever dessa som 

störande, om särskrivningar gör att de upplever en text som mindre tillförlitlig och om 

särskrivningar gör att de känner ett mindre förtroende för författaren. I detta frågeformulär ges 

testdeltagarna fyra svarsalternativ i form av rutor att sätta ett kryss i. Slutligen ges också 

utrymme för eventuella kommentarer. 

5 Resultat 

I detta avsnitt redovisas resultaten av textexperimentet. Först behandlas svaren på 

frågeformulär A och sedan svaren på frågeformulär B. 

5.1 Frågeformulär A 

Frågeformulär A ställer frågor om hur testdeltagarna har uppfattat och bedömer texten de har 

läst.  

5.1.1 Hur välskriven är texten? 

I svaren på frågan om hur välskriven testdeltagarna tyckte att texten var syns en ganska tydlig 

skillnad mellan särskrivningsgruppen och kontrollgruppen (tabell 2). 85 % av testdeltagarna 

som fick läsa den särskrivna texten tyckte att den var mycket eller ganska illa skriven. 

Motsvarande siffra för kontrollgruppen var 15 %. I kontrollgruppen tyckte 45 % att texten var 

ganska eller mycket välskriven, medan det i särskrivningsgruppen bara var 15 % som ansåg 

att den var det. Männen och kvinnorna har svarat ungefär likadant. 
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Tabell 2 ”Hur välskriven tycker du att texten är?” 

 
Mycket illa 

skriven 
Ganska illa 

skriven 

Varken väl 
eller illa 
skriven 

Ganska 
välskriven 

Mycket 
välskriven 

Totalt 

Kontrollgruppen 

Män – 1 4 4 1 10 

Kvinnor – 2 4 4 – 10 

Totalt 0 3 8 8 1 20 

Procent 0 % 15 % 40 % 40 % 5 % 100 % 

Särskrivningsgruppen 

Män 1 8 – 1 – 10 

Kvinnor 1 7 – 2 – 10 

Totalt 2 15 0 3 0 20 

Procent 10 % 75 % 0 % 15 % 0 % 100 % 

 

5.1.2 Hur tillförlitlig är texten? 

Skillnaden mellan särskrivningsgruppen och kontrollgruppen var något mindre när de skulle 

ange hur tillförlitlig de upplevde att texten var (tabell 3). I särskrivningsgruppen ansåg 75 % 

av testdeltagarna att texten var mycket (25 %) eller ganska (50 %) otillförlitlig. I 

kontrollgruppen svarade ingen att de tyckte att texten var mycket otillförlitlig, men 40 % 

ansåg att den var ganska otillförlitlig. 20 % av kontrollgruppen och 10 % av 

särskrivningsgruppen tyckte att texten var ganska eller mycket tillförlitlig. En stor del (40 %) 

av kontrollgruppen såg texten som varken tillförlitlig eller otillförlitlig. Motsvarande siffra för 

särskrivningsgruppen var 15 %. Männen och kvinnorna har svarat ungefär likadant. 

Tabell 3 ”Hur tillförlitlig upplever du att texten är?” 

 
Mycket 

otillförlitlig 
Ganska 

otillförlitlig 

Varken 
tillförlitlig 

eller 
otillförlitlig 

Ganska 
tillförlitlig 

Mycket 
tillförlitlig 

Totalt 

Kontrollgruppen 

Män – 4 3 2 1 10 

Kvinnor – 4 5 1 – 10 

Totalt 0 8 8 3 1 20 

Procent 0 % 40 % 40 % 15 % 5 % 100 % 

Särskrivningsgruppen 

Män 4 4 1 1 – 10 

Kvinnor 1 6 2 1 – 10 

Totalt 5 10 3 2 0 20 

Procent 25 % 50 % 15 % 10 % 0 % 100 % 
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5.1.3 Hur lättläst är texten? 

På frågan om hur lätt- eller svårläst testdeltagarna tyckte att texten var är kontrollgruppen och 

särskrivningsgruppen förhållandevis samstämda (tabell 4). 75 % av kontrollgruppen och 80 % 

av särskrivningsgruppen svarade att de tyckte att texten var ganska eller mycket lättläst. 10 % 

av kontrollgruppen och 5 % av särskrivningsgruppen (motsvarande totalt 3 personer) tyckte 

att den var ganska svårläst. 15 % av vardera gruppen tyckte att texten varken var lätt- eller 

svårläst. Männen och kvinnorna har svarat ungefär likadant. 

Tabell 4 ”Hur lätt- eller svårläst tycker du att texten är?” 

 
Mycket 
svårläst 

Ganska 
svårläst 

Varken lätt- 
eller 

svårläst 

Ganska 
lättläst 

Mycket 
lättläst 

Totalt 

Kontrollgruppen 

Män – 1 1 7 1 10 

Kvinnor – 1 2 5 2 10 

Totalt 0 2 3 12 3 20 

Procent 0 % 10 % 15 % 60 % 15 % 100 % 

Särskrivningsgruppen 

Män – 1 – 4 5 10 

Kvinnor – – 3 5 2 10 

Totalt 0 1 3 9 7 20 

Procent 0 % 5 % 15 % 45 % 35 % 100 % 

 

5.1.4 Hur intressant är texten? 

Tabell 5 ”Hur intressant tycker du att texten är?” 

 
Mycket 

ointressant 
Ganska 

ointressant 

Varken 
intressant 

eller 
ointressant 

Ganska 
intressant 

Mycket 
intressant 

Totalt 

Kontrollgruppen 

Män – 3 3 2 2 10 

Kvinnor – 1 3 6 – 10 

Totalt 0 4 6 8 2 20 

Procent 0 % 20 % 30 % 40 % 10 % 100 % 

Särskrivningsgruppen 

Män – 4 4 1 1 10 

Kvinnor – 2 4 4 – 10 

Totalt 0 6 8 5 1 20 

Procent 0 % 30 % 40 % 25 % 5 % 100 % 
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Också på frågan om hur intressant testdeltagarna tyckte att texten var är de båda grupperna 

överens (tabell 5). 20 % av kontrollgruppen och 30 % av särskrivningsgruppen tyckte att 

texten var ganska ointressant, och 50 % av kontrollgruppen och 30 % av 

särskrivningsgruppen tyckte att texten var ganska eller mycket intressant. I båda grupperna 

var det en ganska stor del av testdeltagarna som varken tyckte att texten var intressant eller 

ointressant, 30 % i kontrollgruppen och 40 % i särskrivningsgruppen. Männen och kvinnorna 

har svarat ungefär lika. 

5.1.5 Hur stort är förtroendet för författaren? 

Förtroendet testdeltagarna kände för textförfattaren var överlag inte stort, men 

särskrivningsgruppen kände ett mindre förtroende för författaren än vad kontrollgruppen 

gjorde (tabell 6). I särskrivningsgruppen uppgav 70 % att de kände ett mycket eller ganska 

litet förtroende för textförfattaren, medan motsvarande siffra för kontrollgruppen var 40 %.  

20 % av kontrollgruppen kände ett ganska stort förtroende för författaren, medan ingen i 

särskrivningsgruppen gjorde det. Ganska många (40 % av kontrollgruppen och 30 % av 

särskrivningsgruppen) uppgav att de varken kände stort eller litet förtroende för 

textförfattaren. Männen i särskrivningsgruppen kände ett något mindre förtroende för 

textförfattaren än vad kvinnorna gjorde, annars har männen och kvinnorna svarat ungefär 

likadant. 

Tabell 6 ”Hur stort förtroende känner du för textförfattaren?” 

 
Mycket 

litet 
förtroende 

Ganska litet 
förtroende 

Varken 
stort eller 

litet 
förtroende 

Ganska 
stort 

förtroende 

Mycket 
stort 

förtroende 
Totalt 

Kontrollgruppen 

Män 1 3 3 3 – 10 

Kvinnor 1 3 5 1 – 10 

Totalt 2 6 8 4 0 20 

Procent 10 % 30 % 40 % 20 % 0 % 100 % 

Särskrivningsgruppen 

Män 5 3 2 – – 10 

Kvinnor 2 4 4 – – 10 

Totalt 7 7 6 0 0 20 

Procent 35 % 35 % 30 % 0 % 0 % 100 % 
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5.1.6 Författarens kön 

När testdeltagarna ombads gissa huruvida textförfattaren var en man eller en kvinna blev 

deras svar mycket jämnt fördelade (tabell 7). I kontrollgruppen trodde 50 % att en kvinna 

hade skrivit texten och 50 % att en man hade skrivit den. I särskrivningsgruppen gissade 45 % 

på en kvinna och 55 % på en man. Det är ingen märkbar skillnad mellan hur de manliga och 

de kvinnliga testdeltagarna svarade. 

Tabell 7 ”Skulle du gissa att textförfattaren är en man eller en kvinna?” 

 Kvinnlig 
författare 

Manlig 
författare 

Totalt 

Kontrollgruppen 

Män 6 4 10 

Kvinnor 4 6 10 

Totalt 10 10 20 

Procent 50 % 50 % 100 % 

Särskrivningsgruppen 

Män 4 6 10 

Kvinnor 5 5 10 

Totalt 9 11 20 

Procent 45 % 55 % 100 % 

 

5.2 Frågeformulär B 

Frågeformulär B ställer frågor om testdeltagarnas förmodade, medvetna reaktioner på och 

attityder till särskrivningar. 

5.2.1 Märks särskrivningar?  

På frågan om huruvida de brukar lägga märke till särskrivningar (tabell 8) var det bara 15 % 

av kontrollgruppen och 5 % av särskrivningsgruppen som uppgav att de aldrig lägger märke 

till särskrivningar. Andelen som i någon mån lägger märke till särskrivningar var alltså 85 % i 

kontrollgruppen och 95 % i särskrivningsgruppen, totalt 90 % av samtliga testdeltagare. 

Testdeltagarna som ofta eller alltid lägger märke till särskrivningar var 40 % i 

kontrollgruppen och 70 % i särskrivningsgruppen, 55 % av samtliga deltagare. 20 % av 

kontrollgruppen och 45 % av särskrivningsgruppen menade att de alltid lägger märke till 

särskrivningar, totalt 32,5 % av testdeltagarna. Manliga och kvinnliga testdeltagare har svarat 
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ungefär likadant, men noteras kan att alla de testdeltagare som uppgav att de aldrig lägger 

märke till särskrivningar var kvinnor. 

Tabell 8 ”Brukar du lägga märke till särskrivningar?” 

 Nej, aldrig. Ja, ibland. Ja, ofta. Ja, alltid. Totalt 

Kontrollgruppen 

Män – 5 2 3 10 

Kvinnor 3 4 2 1 10 

Totalt 3 9 4 4 20 

Procent 15 % 45 % 20 % 20 % 100 % 

Särskrivningsgruppen 

Män – 3 4 3 10 

Kvinnor 1 2 1 6 10 

Totalt 1 5 5 9 20 

Procent 5 % 25 % 25 % 45 % 100 % 

Båda grupperna 

Totalt  4 14 9 13 40 

Procent 10 % 35 % 22,5 % 32,5 % 100 % 

 

5.2.2 Stör särskrivningar? 

Tabell 9 ”Upplever du särskrivningar som störande?” 

 
Inte alls 
störande 

Lite störande 
Ganska 

störande 
Mycket 

störande 
Totalt 

Kontrollgruppen 

Män 1 4 2 3 10 

Kvinnor 1 4 3 2 10 

Totalt 2 8 5 5 20 

Procent 10 % 40 % 20 % 20 % 100 % 

Särskrivningsgruppen 

Män – 1 5 4 10 

Kvinnor – 2 2 6 10 

Totalt 0 3 7 10 20 

Procent 0 % 15 % 35 % 50 % 100 % 

Båda grupperna 

Totalt  2 11 12 15 40 

Procent  5 % 27,5 % 30 % 37,5 % 100 % 

 

I särskrivningsgruppen var det ingen som svarade att de inte upplevde särskrivningar som 

störande alls (tabell 9). I kontrollgruppen var det 10 %. Övriga testdeltagare (100 % av 

särskrivningsgruppen och 90 % av kontrollgruppen, totalt 95 % av alla testdeltagare) uppgav 

att de upplever särskrivningar som lite, ganska eller mycket störande. I särskrivningsgruppen 

angav 85 % att de upplevde särskrivningar som ganska eller mycket störande, medan 
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motsvarande siffra för kontrollgruppen var 40 %. Hälften, 50 %, av särskrivningsgruppen 

upplevde särskrivningar som mycket störande, liksom 20 % av kontrollgruppen. Männen och 

kvinnorna har svarat ungefär likadant. 

5.2.3 Minskar särskrivningar textens tillförlitlighet? 

På frågan om förekomsten av särskrivningar gör att de uppfattar en text som mindre 

tillförlitlig (tabell 10) svarade 10 % av testdeltagarna i kontrollgruppen ”Nej, inte alls”. 

Övriga 90 % av kontrollgruppen samt 100 % av särskrivningsgruppen (95 % av alla 

testdeltagare) tyckte att det delvis, till stor del eller helt och hållet gjorde det. Grupperna är 

relativt överens. I båda grupperna menade 40 % att de delvis uppfattar en text som mindre 

tillförlitlig om det finns särskrivningar i den. 35 % av kontrollgruppen och 45 % av 

särskrivningsgruppen svarade att de till stor del uppfattar en sådan text som mindre 

tillförlitlig, och 15 % av vardera gruppen sa att de gör det helt och hållet. Männen och 

kvinnorna i grupperna har svarat ungefär likadant. 

Tabell 10 ”Tror du att förekomsten av särskrivningar gör att du uppfattar en text som mindre tillförlitlig?” 

 
Nej, inte 

alls. 
Ja, delvis. 

Ja, till stor 
del. 

Ja, helt och 
hållet. 

Totalt 

Kontrollgruppen 

Män 1 4 3 2 10 

Kvinnor 1 4 4 1 10 

Totalt 2 8 7 3 20 

Procent 10 % 40 % 35 % 15 % 100 % 

Särskrivningsgruppen 

Män – 2 6 2 10 

Kvinnor – 6 3 1 10 

Totalt 0 8 9 3 20 

Procent 0 % 40 % 45 % 15 % 100 % 

Båda grupperna 

Totalt  2 16 16 6 40 

Procent  5 % 40 % 40 % 15 % 100 % 

 

5.2.4 Minskar särskrivningar förtroendet för författaren? 

15 % av kontrollgruppen menar att särskrivningar inte gör att de känner ett mindre förtroende 

för författaren, men övriga 85 % av kontrollgruppen och 100 % av särskrivningsgruppen 

menar att de delvis, till stor del eller helt och hållet gör det (tabell 11).  
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Särskrivningsgruppen tyckte att det påverkade förtroendet generellt mer än vad 

kontrollgruppen tyckte. I kontrollgruppen tyckte 25 % att särskrivningar minskar förtroendet 

för författaren till stor del eller helt och hållet. Motsvarande siffra för särskrivningsgruppen 

var 55 %. 10 % av kontrollgruppen och 25 % av särskrivningsgruppen menade att de helt och 

hållet känner mindre förtroende för textförfattaren om det förekommer särskrivningar i texten. 

Männen i grupperna tycks vara något mer benägna att känna ett minskat förtroende för 

författaren till en särskriven text än kvinnorna, men skillnaden är marginell. 

Tabell 11 ”Tror du att förekomsten av särskrivningar i en text gör att du känner ett mindre förtroende för 

textförfattaren?” 

 
Nej, inte 

alls. 
Ja, delvis. 

Ja, till stor 
del. 

Ja, helt och 
hållet. 

Totalt 

Kontrollgruppen 

Män 1 5 2 2 10 

Kvinnor 2 7 1 – 10 

Totalt 3 12 3 2 20 

Procent 15 % 60 % 15 % 10 % 100 % 

Särskrivningsgruppen 

Män – 4 2 4 10 

Kvinnor – 5 4 1 10 

Totalt 0 9 6 5 20 

Procent 0 % 45 % 30 % 25 % 100 % 

Båda grupperna 

Totalt  3 21 9 7 40 

Procent  7,5 % 52,5 % 22,5 % 17,5 % 100 % 

 

6 Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras resultaten av textexperimentet utifrån den bakgrund som givits. 

Svarsresultaten på frågorna i frågeformulären tas upp och diskuteras i tur och ordning. 

6.1 Frågeformulär A 

6.1.1 Hur välskriven är texten? 

Testdeltagarna i särskrivningsgruppen har i mycket större utsträckning angett att de tycker att 

texten är dåligt skriven. 85 % av särskrivningsgruppen har svarat att de anser att texten är 

mycket illa eller ganska illa skriven, vilket motsvaras av endast 15 % i kontrollgruppen där 

dessutom ingen ansett att texten varit mycket illa skriven. Utifrån testdeltagarnas svar kan 
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man med ganska stor säkerhet dra slutsatsen att särskrivningar har betydelse för huruvida en 

text uppfattas som välskriven eller ej. Testdeltagarna i särskrivningsgruppen har av allt att 

döma noterat särskrivningarna i texten och känt igen dem som ett språkfel som inte hör 

hemma i en välarbetad, riktigt skriven text. En särskriven text bedöms alltså som mindre 

välskriven än en text utan särskrivningar, vilket verifierar min hypotes. Dessa resultat 

stämmer också mycket väl överens med Amanda Idbergs resultat (Idberg, otryckt, s. 18). 

6.1.2 Hur tillförlitlig är texten? 

I särskrivningsgruppen upplevde 75 % av särskrivningsgruppen att texten var mycket (25 %) 

eller ganska (50 %) otillförlitlig, vilket motsvarades av 40 % i kontrollgruppen, av vilka 

samtliga hade svarat att de såg texten som ganska otillförlitlig. Dessa siffror pekar på att 

särskrivningar också minskar en texts tillförlitlighet, alltså att språkfelen i textytan spelar in 

när vi värderar innehållet i texten som tillförlitligt eller otillförlitligt. Detta skulle då stödja 

min hypotes. Dock bör dessa siffror betraktas med försiktighet. Vid textexperimentets 

genomförande uppstod i flera fall frågor om hur denna fråga skulle tolkas och ett par 

testdeltagare påpekade det problematiska med frågan där utrymme gavs för övriga 

kommentarer på frågeformulär B. Med facit i hand har jag insett att den inte var optimal i 

sammanhanget. Frågan om hur tillförlitlig texten är hade passat bättre med en ren faktatext i 

stil med den Amanda Idberg använder i sin undersökning. En argumenterande text som min 

bygger på åsikter, och mycket lite på ren fakta. Åsikter kan inte bedömas som tillförlitliga 

eller otillförlitliga – de är en persons högst subjektiva tankar om ett ämne. Kanske kan den 

något haltande frågan avspeglas i de 40 % av kontrollgruppen som har svarat att de upplever 

texten som varken tillförlitlig eller otillförlitlig. I särskrivningsgruppen har dock endast 15 % 

angett samma svar. En möjlig förklaring till detta kan vara att särskrivningsgruppen till 

skillnad från kontrollgruppen har haft särskrivningarna att hänga upp sig på. Dessa 

särskrivningar kan de ha upplevt som föga förtroendeingivande och bedömt textens 

tillförlitlighet därefter. På grund av detta bör ingen större vikt läggas vid resultaten från svaren 

på denna fråga. Dock stämmer de överens med Amanda Idbergs resultat (Idberg, otryckt,  

s. 17), vilket får sägas tala för dem. 

6.1.3 Hur lättläst är texten? 

Min hypotes var att testdeltagarna som fick läsa den särskrivna texten skulle uppleva sin text 

som mer svårläst än vad kontrollgruppen skulle göra sin. Min teori var att särskrivningarna 
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skulle orsaka störningar i läsningen till följd av att textens redundans slits ut och mer 

tankeverksamhet krävs för att tolka innehållet (Teleman, 1979, s. 143 ff.). Detta borde göra att 

texten känns tyngre att ta sig igenom och därmed mer svårläst. Dock visar resultaten från 

undersökningen inte på någon betydande skillnad mellan hur särskrivningsgruppen och 

kontrollgruppen bedömer sina texter med avseende på hur lätt- eller svårlästa de är. Både 

särskrivningsgruppen och kontrollgruppen anser att texten är ganska eller mycket lättläst 

(totalt 80 % respektive 75 %), och om något så är det särskrivningsgruppen som ser texten 

som mest lättläst (35 % av särskrivningsgruppen har bedömt sin text som mycket lättläst 

medan 15 % av kontrollgruppen har gjort detsamma). Detta skulle kunna tolkas som att det är 

något lättare att läsa en text där sammansatta ord skrivits isär, möjligen för att läsaren slipper 

dissekera de allra längsta orden. Texten är så att säga redan färdigtuggad. Några sådana 

slutsatser kan dock inte dras utan ett större försöksunderlag. Anmärkningsvärt är att också 

Amanda Idberg fått resultat som tycks tyda på att särskrivna texter kan uppfattas som mer 

lättlästa än de korrekta, även om också hon menar att skillnaderna är för små för att några mer 

konkreta slutsatser ska kunna dras (Idberg, otryckt, s. 19). 

6.1.4 Hur intressant är texten? 

När testdeltagarna ombads ange hur intressant de tyckte att texten var syntes ingen stor 

skillnad mellan hur särskrivningsgruppen och kontrollgruppen svarade, men generellt har 

kontrollgruppen ansett texten vara något mer intressant än vad särskrivningsgruppen har gjort. 

50 % av kontrollgruppen och 30 % av särskrivningsgruppen har upplevt texten som mycket 

intressant, och 20 % av kontrollgruppen och 30 % av särskrivningsgruppen har sett den som 

ganska ointressant. Skillnaderna är små, men visar på ett svagt stöd till min hypotes att den 

korrekta texten skulle väcka ett större intresse hos läsarna än den särskrivna. Den ökade 

ansträngningen som den särskrivna texten fordrar av sina läsare (Teleman, 1979, s. 144) borde 

göra att mer krävs för att läsaren ska engagera sig i texten och inte bara skumma igenom den 

eller rent av ge upp. En läsare som inte ger texten någon chans kommer sannolikt inte heller 

att finna den intressant. 

6.1.5 Hur stort är förtroendet för författaren? 

Förtroendet för textförfattaren var inte stort i någon av testgrupperna. 20 % av 

kontrollgruppen angav att de kände ett ganska stort förtroende, men ingen kände mycket stort 

förtroende för författaren. I särskrivningsgruppen var det ingen som kände vare sig ett ganska 
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stort eller mycket stort förtroende för författaren. 40 % av kontrollgruppen kände ett mycket 

eller ganska litet förtroende för textförfattaren (10 % kände mycket litet och 30 % kände 

ganska litet förtroende). I särskrivningsgruppen kände 70 % ett mycket litet eller ganska litet 

förtroende för författaren (35 % för vardera svarsalternativ). En av testdeltagarna i 

särskrivningsgruppen som hade kryssat i ”Mycket litet förtroende” tyckte uppenbarligen att 

detta var att överdriva det förtroende han kände för författaren och förtydligade sin åsikt med 

kommentaren ”Inget förtroende” i marginalen. Testdeltagarna som fick läsa den särskrivna 

texten verkar alltså generellt känna ett mindre förtroende för textförfattaren än vad 

testdeltagarna som fick läsa den korrekta texten gör. Detta skulle kunna bero på att 

särskrivningarna har ett signalvärde. När författaren bryter mot normen att skriva ihop 

sammansatta ord skickar det signaler till läsaren om att texten och författaren nog inte är att 

lita på. Som Teleman uttrycker saken: ”Resonemanget tycks vara: den som är slarvig med 

språket är nog också slarvig med fakta.” (Teleman, 1979, s. 146). Dessa resultat stämmer väl 

överens med min hypotes, men skillnaden mellan grupperna är relativt liten. Resultatet bör 

således tolkas med försiktighet. 

6.1.6 Författarens kön 

Då testdeltagarna fick gissa huruvida textförfattaren var en man eller en kvinna blev svaren 

mycket jämt fördelade. I kontrollgruppen trodde 50 % att författaren var en man och 50 % att 

det var en kvinna. I särskrivningsgruppen trodde 55 % att det var en man och 45 % att det var 

en kvinna. Manliga och kvinnliga testdeltagare har svarat ungefär likadant. Slutsatsen man 

kan dra av detta är att särskrivningar inte påverkar vår bild av författarens könstillhörighet. Vi 

ser inte särskrivningar som särskilt representativt för något av könen. Testdeltagarnas 

gissningar kan sammantagna sägas vara mycket träffsäkra då författaren själv utger sig för att 

vara en transsexuell shemale, det vill säga 50 % kvinna och 50 % man.  

6.2 Frågeformulär B 

6.2.1 Märks särskrivningar? 

90 % av alla testdeltagare uppger att de lägger märke till särskrivningar i någon grad. Endast 

10 % (fyra personer, alla kvinnor) säger sig aldrig lägga märke till särskrivningar. Så mycket 

som 55 % anger att de ofta eller alltid lägger märke till särskrivningar, och hela 32,5 % – 
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alltså ungefär en tredjedel av alla testdeltagare – säger att de alltid gör det. Dock bör man 

beakta att detta inte nödvändigtvis innebär att en tredjedel av testdeltagarna alltid lägger 

märke till särskrivningar, bara att de tror att de gör det. Eventuella särskrivningar som undgår 

dem vet de av naturliga skäl inte om att de missar. Också personer som bara noterar en 

bråkdel av alla särskrivningar de stöter på kan ju leva i villfarelsen att de alltid lägger märke 

till särskrivningar. Dock får man väl för undersökningens skull anta att de flesta av 

testpersonerna som angett att de alltid lägger märke till särskrivningar nog också gör det. 

Anmärkningsvärt är att särskrivningsgruppen i mycket större utsträckning uppger sig lägga 

märke till särskrivningar än vad kontrollgruppen gör. 15 % av kontrollgruppen säger sig 

aldrig lägga märke till särskrivningar, och bara 5 % av särskrivningsgruppen. 45 % av 

kontrollgruppen säger sig göra det ibland, vilket motsvaras av 25 % av särskrivningsgruppen. 

I kontrollgruppen uppger 40 % att de ofta eller alltid märker särskrivningar, medan hela 70 % 

av särskrivningsgruppen säger detsamma. Och de 20 % av kontrollgruppen som påstår att de 

alltid märker särskrivningar motsvaras av så mycket som 45 % – nästan hälften – av 

särskrivningsgruppen. Jag skulle förmoda att skillnaden i siffrorna mellan testgrupperna beror 

på att de strax innan besvarandet av dessa frågor läst olika texter. Särskrivningsgruppen har 

just läst en text med särskrivningar och har detta färskt i minnet. Många har antagligen lagt 

märke till några (eller samtliga) särskrivningar och känner sig säkra på sin sak. 

Kontrollgruppen kan mycket väl känna sig mer osäkra. De har läst en helt korrekt text, och får 

sedan frågan om de brukar lägga märke till särskrivningar. Ingen av dem har förstås sett 

någon särskrivning i texten de just läst, men när frågan ställs kan testdeltagarna mycket väl 

börja tvivla. Kanske missade de några särskrivningar i texten? Kontrollgruppen skulle då 

mycket väl kunna vara mer böjd åt att svara att de ibland lägger märke till särskrivningar, 

även om de kanske normalt sett anser sig göra det ofta eller alltid. Kanske kräver det mer 

självsäkerhet av testdeltagarna i kontrollgruppen att kryssa för ”Ja, alltid” än vad det gör av 

särskrivningsgruppen. Det är i så fall en svaghet i undersökningen. Men om kontrollgruppen 

generellt försvagas i övertygelsen om den egna förmågan att upptäcka särskrivningar och 

särskrivningsgruppen snarare stärks i densamma, så borde resultatet för båda grupperna ändå 

vara någorlunda tillförlitligt. Särskrivningar passerar mycket sällan obemärkt förbi. 

6.2.2 Stör särskrivningar? 

Det är endast 5 % av samtliga testdeltagare som inte upplever särskrivningar som störande 

alls, två personer av mina fyrtio. Övriga 95 % upplever särskrivningar som störande i någon 
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mån. Andelen som upplever särskrivningar som ganska eller mycket störande var 67,5 % – 

mer än två tredjedelar – och andelen som upplever dem som mycket störande var 37,5 % – 

mer än en tredjedel. Utan några större omsvep kan man således dra slutsatsen är 

särskrivningar av läsaren upplevs som störande. 

Precis som vid frågan om huruvida testdeltagarna lägger märke till särskrivningar är det här 

stor skillnad mellan hur kontrollgruppen och särskrivningsgruppen har svarat. 

Särskrivningsgruppen har uppgett sig uppleva särskrivningar som mer störande än vad 

kontrollgruppen har gjort, och jag tror att förklaringen till detta är densamma som ovan. 

Särskrivningsgruppen har just läst en särskriven text och påmints om hur störande detta 

språkfel kan vara. Kanske slår de därför ner lite hårdare på särskrivningar än vad de annars 

skulle ha gjort. Kontrollgruppen å andra sidan har inget färskt minne av särskrivningar. 

Kanske är de osäkra på om texten de just läst innehållit särskrivningar eller inte. De kan ju 

inte påstå att de upplever särskrivningar som störande om de inte ens har märkt dem. En sådan 

osäkerhet skulle kunna få kontrollgruppen att tvärtemot särskrivningsgruppen slå ner lite 

mindre hårt på särskrivningar än vad de kanske annars skulle ha gjort. Också här hoppas jag 

att denna ojämnhet mellan grupperna ändå ska jämna ut sig till ett tillförlitligt resultat då båda 

grupperna räknas samman. 

6.2.3 Minskar särskrivningar textens tillförlitlighet? 

Endast 5 % av alla testdeltagarna trodde att särskrivningar inte alls gör att de uppfattar en text 

som mindre tillförlitlig, övriga 95 % (90 % av kontrollgruppen och 100 % av 

särskrivningsgruppen) trodde att de gör det i någon mån. Testgrupperna är förhållandevis 

överens. 40 % av testdeltagarna (40 % av vardera testgruppen) trodde att särskrivningar delvis 

gör att de uppfattar texten som mindre tillförlitlig, 40 % (35 % av kontrollgruppen och 45 % 

av särskrivningsgruppen) trodde att det till stor del gör det och 15 % (15 % av vardera 

gruppen) menade att det gör det helt och hållet. Merparten av testdeltagarna, motsvarande  

80 %, hävdar alltså att förekomsten av särskrivningar delvis eller till stor del gör att de 

uppfattar en text som mindre tillförlitlig. 

Dessa resultat går att jämföra med resultaten från frågan på frågeformulär A om huruvida 

testdeltagarna upplevde texten som tillförlitlig där resultaten visade att testdeltagarna som läst 

den särskrivna texten tyckte att den var mer otillförlitlig än vad testdeltagarna som hade läst 

den korrekta texten gjorde. Resultaten från den frågan kan ju som sagt var ifrågasättas, men 
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om man antar att de är någorlunda rättvisande så stämmer svaren från de båda 

frågeformulären ganska väl överens och pekar mot att särskrivningar faktiskt gör att en text 

uppfattas som mindre tillförlitlig. Detta beror sannolikt på särskrivningarnas signalvärde som 

viskar i läsarens öra att om det finns språkliga fel så kan det mycket väl finnas innehållsliga, 

faktamässiga fel också, och texten går således inte att lita på fullt ut (Teleman, 1979, s. 146). 

6.2.4 Minskar särskrivningar förtroendet för författaren? 

7,5 % av samtliga testdeltagare menade att särskrivningar i en text inte minskar förtroendet de 

känner för textförfattaren (15 % av kontrollgruppen, men ingen i särskrivningsgruppen). 85 % 

av kontrollgruppen och 100 % av särskrivningsgruppen (totalt 92,5 %) trodde alltså att deras 

förtroende för författaren i någon grad minskar om texten innehåller särskrivningar. 

Kontrollgruppen var något mer benägen att ha överseende med en särskrivande författare än 

vad särskrivningsgruppen var, kanske av samma skäl som nämnts ovan i frågorna om ifall 

särskrivningar märks och om de stör. 52,5 % av alla testdeltagare svarade ”Ja, delvis” på 

frågan, 60 % av kontrollgruppen och 45 % av särskrivningsgruppen. 22,5 % svarade ”Ja, till 

stor del”, 15 % av kontrollgruppen och 30 % av särskrivningsgruppen. Andelen som tyckte att 

förekomsten av särskrivningar i en text helt och hållet minskade deras förtroende för 

författaren var 17,5 %, andelen var 10 % respektive 25 % i kontrollgruppen och 

särskrivningsgruppen. Fastslås kan att särskrivningar minskar förtroendet för textförfattaren, 

dock något mindre än vad de minskar textens tillförlitlighet. Man verkar alltså vara något mer 

benägen att döma ut texten för förekomsten av särskrivningar än att döma ut författaren 

bakom texten, även om båda tappar i anseende. 

En jämförelse med resultaten från frågan i frågeformulär A om hur stort förtroende 

testdeltagarna känner för textförfattaren visar att testdeltagarnas förmodade och reella 

reaktioner på särskrivningar verkar vara ungefär desamma. Testgruppen som fick läsa den 

särskrivna texten anger att de känner ett mindre förtroende för den än vad kontrollgruppen 

känner för sin text, vilket alltså stämmer väl överens med båda gruppernas uppgifter om att de 

tror sig känna ett mindre förtroende för författaren till en särskriven text. Signalvärdet vittnar 

alltså inte bara om ett textinnehåll med tvivelaktig tillförlitlighet, utan också om en obildad, 

föga förtroendeingivande textförfattare. 
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7 Avslutning 

I detta avsnitt ges först en sammanfattning av undersökningen och resultaten som denna gett 

upphov till. Därefter följer en avslutande reflektion. 

7.1 Sammanfattning 

I den här uppsatsen har jag undersökt om och hur särskrivningar påverkar hur läsaren 

uppfattar och bedömer en text och dess författare. Jag har låtit 40 studenter i åldrarna 19–35 år 

läsa en text. Hälften av dem (kontrollgruppen) har fått läsa originalversionen av texten, och 

den andra hälften (särskrivningsgruppen) har fått läsa en version med inplanterade 

särskrivningar. Testdeltagarna har sedan fått svara på ett frågeformulär om hur välskriven, 

tillförlitlig, lätt- eller svårläst och intressant de tycker att texten är, samt hur stort förtroende 

de känner för textförfattaren och om de tror att författaren är en man eller en kvinna. Vid 

inlämnandet av detta frågeformulär har ett nytt formulär delats ut där deltagarna har fått svara 

på frågor om huruvida de brukar lägga märke till särskrivningar, om de störs av särskrivningar 

och om de tror att förekomsten av särskrivningar i en text gör att de känner ett mindre 

förtroende för texten respektive författaren. Jag har sedan sammanställt svaren och där så varit 

möjligt jämfört svaren från de båda frågeformulären, för att se om testdeltagarnas reella och 

förmodade reaktioner på särskrivningar stämde överens.  

På grund av det något begränsade antalet testdeltagare jag har måste alla resultat betraktas 

med försiktighet. Dock kan man nog se dem som en fingervisning om vilka konsekvenser 

särskrivningar kan få för en text och dess författare när läsaren har sagt sitt. 

Mina resultat visar att en särskriven text betraktas som illa skriven i mycket större 

utsträckning än en text utan särskrivningar (85 % av särskrivningsgruppen såg texten som 

mycket eller ganska illa skriven, medan bara 15 % av kontrollgruppen sa detsamma om sin 

text). 

En särskriven text tycks också kunna ses som mindre tillförlitlig än en korrekt skriven text.  

75 % av särskrivningsgruppen och 40 % av kontrollgruppen såg texten som mycket eller 

ganska otillförlitlig. Dock uppstod i några fall frågor och förvirring hos testdeltagarna 

angående denna fråga, så resultaten bör ses som mycket osäkra. När testdeltagarna tillfrågades 

om huruvida de tror att särskrivningar i en text minskar förtroendet de känner för texten, 
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svarade 95 % av dem att det i någon grad minskar förtroendet de känner för texten. Deras 

reella och förmodade reaktioner på särskrivningar tycks överensstämma. 

Det enda resultatet som gick emot min hypotes var att särskrivningar inte tycks göra att en 

text upplevs som mer svårläst. Både särskrivningsgruppen och kontrollgruppen tyckte att 

texten var ganska eller mycket lättläst (80 % av särskrivningsgruppen respektive 75 % av 

kontrollgruppen). Om något så upplevdes den särskrivna texten som mer lättläst än den 

korrekta då 35 % av särskrivningsgruppen och bara 15 % av kontrollgruppen hade svarat att 

de tyckte att texten var mycket lättläst. 

En särskriven text verkar kunna upplevas som något mindre intressant än en korrekt, även om 

skillnaderna är små. 30 % av särskrivningsgruppen tyckte att texten var mycket intressant, 

vilket motsvarades av 50 % i kontrollgruppen. 30 % av särskrivingsgruppen och 20 % av 

kontrollgruppen såg den som ganska ointressant. 

Mina resultat visar också att särskrivningar verkar minska förtroendet läsaren känner för 

författaren. Båda testgrupperna tycktes överlag känna ett ganska litet förtroende för 

textförfattaren, men särskrivningsgruppen var mest kritisk. 70 % av särskrivningsgruppen 

angav att de kände mycket eller ganska litet förtroende för författaren, vilket motsvarades av 

40 % i kontrollgruppen. Ingen i särskrivningsgruppen menade att de kände ganska eller 

mycket stort förtroende för författaren, medan 20 % av kontrollgruppen kände åtminstone ett 

ganska stort förtroende för denne. När testdeltagarna tillfrågades om de trodde att 

särskrivningar minskar deras förtroende för författaren svarade 92,5 % av dem att de tror att 

det i någon mån gör det. Deltagarnas förmodade och reella reaktioner på särskrivningar tycks 

också i detta avseende stämma överens. 

Särskrivningar tycks inte ses som särskilt representativt för något av könen då gissningarna 

kring författarens kön föll jämnt fördelat mellan man och kvinna. 

En slutsats man med stor säkerhet kan dra av mina resultat är att särskrivningar både märks 

och stör läsaren. 90 % av testdeltagarna lägger märke till särskrivningar ibland, ofta eller 

alltid. En tredjedel uppger att de alltid märker dem. 95 % av testdeltagarna upplever 

särskrivningar som lite, ganska eller mycket störande. Mer än en tredjedel sade sig uppleva 

dem som mycket störande. 
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7.2 Avslutande reflektion 

Webbsidan skrivihop.nu lades i september 2003 ner efter en tre år lång kamp mot 

särskrivningar. Upphovsmännen skrev i ett pressmeddelande: 

Vi trodde att man kunde kämpa mot särskrivningar. Bara. Det kunde man inte. Man var också tvungen att 

kämpa mot drygpåsar som hellre använder språket som stövel att sparka neråt med, än som medel att 

kommunicera och uttrycka sig. Vi ville sparka uppåt. Mot särskrivningar. Bara.  

(www.skrivihop.nu) 

För många är det lätt att irritera sig på särskrivningar, kanske till och med att hata detta 

språkbruk. Inte sällan övergår hatet mot särskrivningar till att bli ett hat mot personer som 

särskriver. Man kallar dessa personer för idioter och obildade. Man ”sparkar neråt” med sitt 

eget oklanderliga språk, mot de som inte kan eller vill följa reglerna. Upphovsmännen bakom 

skrivihop.nu uppger själva att de har ”genomgått en resa från språktalibanwannabear till 

språkliberaler” (www.skrivihop.nu). De lade ner sidan för att de tröttnade på de många 

språkpoliserna som dömde ut människor enbart på grund av deras språk. 

Utifrån det material jag haft och de resultat jag fått kan jag dra slutsatsen att särskrivningar på 

många sätt påverkar hur vi bedömer en text och dess författare. I och med att läsaren i många 

fall reagerar negativt på särskrivningarna får särskrivandet konsekvenser också för 

textförfattaren då denne får svårare att nå fram och övertyga med sin text och kanske själv 

döms ut som föga förtroendeingivande eller rentav en idiot. 

Det ligger en fara i att bedöma människors intelligens efter deras språkbruk, då dessa förstås 

inte alls behöver gå hand i hand. Ett sådant tänkande angränsar till ett slags översitteri där 

brukaren av ”det korrekta språket” framställer sig som intellektuellt överlägsen och förmer än 

de felande brukarna. 

Min slutsats blir att man som textförfattare bör ha i åtanke vilka konsekvenser särskrivning får 

för läsaren och en själv. Om man vill nå ut till läsarna och väcka deras intresse och 

engagemang så kan det vara klokt att undvika ett språkbruk som sticker i ögonen på så många. 

Som lärare kan man inte nog understryka för sina elever vikten av att lära sig följa 

skrivkonventioner såsom hopskrivning av sammansättningar. När man väl känner till 

konventionerna och vet hur man följer dem står det den enskilde språkbrukaren fritt att efter 
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moget övervägande bryta mot dem. Men alla måste få tillägna sig kunskapen som ger oss den 

valmöjligheten.  

Och samtidigt som jag tycker att särskrivning bör undvikas, anser jag att man som läsare 

oftare borde ha i åtanke att en textförfattare inte är sitt språk. Man kan hata särskrivningar, 

såsom så många jag har pratat med påstått sig göra, men bör noga tänka sig för innan man 

utbrister att man ”hatar alla idioter som särskriver” – en inte helt ovanlig formulering. 

Språkpoliser kommer alltid att finnas. Språkpoliseriet är ett tecken på att människor 

fortfarande bryr sig om språket och har åsikter om det, vilket väl får sägas vara något positivt. 

Men när språket förringas till en batong eller ”stövel att sparka neråt med” så tycker jag att 

man ska överväga att göra som webbsidan skrivihop.nu och lägga ner. 
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Bilaga 1. Experimenttext, rättad originalversion 

Avskaffa spelmonopolet! 

Posted on April 8, 2011 by xxx 

MONOPOL. Spelmonopolet tjänar inget syfte när vem som helst kan logga in 

på en spelsite på nätet och spela efter eget behag. Och samtidigt som man 

hävdar spelmonopol för folkhälsan så görs det reklam för Svenska Spel, något 

som rimmar väldigt illa med folkhälsoargumentet.  

Hur ska ni egentligen ha det? Ska staten ha monopol på spel för att skydda 

folk, eller är det bara en kassako och inkomstkälla där man kan göra reklam 

för att öka spelandet och få in mer pengar till statskassan? 

Det värsta exemplet på hur verkligheten sprungit ifrån lagstiftningen är när det 

börjar talas om att försöka censurera Internet för att komma åt utländska 

spelsiter, vilket skett i t.ex. Norge. 

“Det är vilseledande att tala om ett spelmonopol när vi i dag vet att sju av tio 
pokerspelare spelar på sajter som ligger utanför Svenska spels kontroll. Ett 
argument för att behålla monopolet – som också vi kristdemokrater använt – är att 
det skyddar spelarna och innebär ett socialt ansvarstagande. Men hur kan staten 
och Svenska spel på ett bra sätt upprätthålla det sociala engagemanget om 
merparten av spelandet sker hos privata spelbolag?” 

Andreas Carlson (Kd) – SvD.se 

Spelmonopolet bör avskaffas. Inte bara för att det är omöjligt att upprätthålla 

(det är alla monopol), men för att det är omoraliskt att staten gör pengar och 

annonserar för att få folk att spela mer, samtidigt som man argumenterar att 

det är jätteviktigt för folkhälsan att inga privata företag tjänar pengar på spel. 

Samma dubbelmoral kan ses när Systembolaget gör reklam för sprit 

utomlands, för att öka konsumtionen av t.ex. Absolut Vodka. Andra länders 

folkhälsa är uppenbarligen inget man bryr sig om. I slutändan handlar det 

bara om att ge Svenska staten pengar och för det kan man ljuga och bända 

sanningen bäst det lämpar sig för sina egna ändamål. 

Totalförbud funkar aldrig och inte heller monopol. Marknaden styr oavsett. 

Den kontroll man kan utöva är alltid bara på marginalen. För när man höjer 

priserna i strävan att få folk att konsumera mindre, så kommer folk dra sig till 

den svarta marknadens alternativ istället. Och sänker man priserna, ja då 

ökar ju konsumtionen därefter. 

http://gothbarbie.se/politik/2011/avskaffa-spelmonopolet/
http://gothbarbie.se/author/admin/
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/ett-spelmonopol-pa-pappret-ar-inte-socialt-ansvarstagande_6069379.svd
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I valet mellan principer och inkomster har staten redan valt inkomster. Det 

enda valet som faktiskt får de konsekvenser man eftersträvar. Men det 

undergräver också hela poängen med att ha ett monopol. Därför bör 

spelmonopolet avskaffas! 
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Bilaga 2. Experimenttext, version med inplanterade särskrivningar 

Avskaffa spelmonopolet! 

Posted on April 8, 2011 by xxx 

MONOPOL. Spelmonopolet tjänar inget syfte när vem som helst kan logga in 

på en spel site på nätet och spela efter eget behag. Och samtidigt som man 

hävdar spelmonopol för folkhälsan så görs det reklam för Svenska Spel, något 

som rimmar väldigt illa med folkhälso argumentet.  

Hur ska ni egentligen ha det? Ska staten ha monopol på spel för att skydda 

folk, eller är det bara en kassako och inkomst källa där man kan göra reklam 

för att öka spelandet och få in mer pengar till statskassan? 

Det värsta exemplet på hur verkligheten sprungit ifrån lagstiftningen är när det 

börjar talas om att försöka censurera Internet för att komma åt utländska spel 

siter, vilket skett i t.ex. Norge. 

“Det är vilseledande att tala om ett spelmonopol när vi i dag vet att sju av tio 
pokerspelare spelar på sajter som ligger utanför Svenska spels kontroll. Ett 
argument för att behålla monopolet – som också vi kristdemokrater använt – är att 
det skyddar spelarna och innebär ett socialt ansvarstagande. Men hur kan staten 
och Svenska spel på ett bra sätt upprätthålla det sociala engagemanget om 
merparten av spelandet sker hos privata spelbolag?” 

Andreas Carlson (Kd) – SvD.se 

Spelmonopolet bör avskaffas. Inte bara för att det är omöjligt att upprätt 

hålla (det är alla monopol), men för att det är omoraliskt att staten gör 

pengar och annonserar för att få folk att spela mer, samtidigt som man 

argumenterar att det är jätte viktigt för folkhälsan att inga privata företag 

tjänar pengar på spel. 

Samma dubbelmoral kan ses när Systembolaget gör reklam för sprit 

utomlands, för att öka konsumtionen av t.ex. Absolut Vodka. Andra länders 

folkhälsa är uppenbarligen inget man bryr sig om. I slutändan handlar det 

bara om att ge Svenska staten pengar och för det kan man ljuga och bända 

sanningen bäst det lämpar sig för sina egna ändamål. 

Total förbud funkar aldrig och inte heller monopol. Marknaden styr oavsett. 

Den kontroll man kan utöva är alltid bara på marginalen. För när man höjer 

priserna i strävan att få folk att konsumera mindre, så kommer folk dra sig till 

den svarta marknadens alternativ istället. Och sänker man priserna, ja då 

ökar ju konsumtionen där efter. 

http://gothbarbie.se/politik/2011/avskaffa-spelmonopolet/
http://gothbarbie.se/author/admin/
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/ett-spelmonopol-pa-pappret-ar-inte-socialt-ansvarstagande_6069379.svd
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I valet mellan principer och inkomster har staten redan valt inkomster. Det 

enda valet som faktiskt får de konsekvenser man eftersträvar. Men det 

undergräver också hela poängen med att ha ett monopol. Därför bör 

spelmonopolet avskaffas! 
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Bilaga 3. Frågeformulär A 

Är du…? Kvinna   □  Man   □  Ålder:……… 

Pågående studier: …………………………………………………………………………………….. 

Hur välskriven tycker du att texten är? 

Mycket illa 
skriven 

Ganska illa 
skriven 

Varken väl eller 
illa skriven 

Ganska 
välskriven 

Mycket 
välskriven 

  □      □   □     □   □ 
 

Hur tillförlitlig upplever du att texten är? 

Mycket 
otillförlitlig 

Ganska 
otillförlitlig 

Varken tillförlitlig 
eller otillförlitlig 

Ganska 
tillförlitlig 

Mycket 
tillförlitlig 

  □      □   □     □   □ 
 

Hur lätt- eller svårläst tycker du att texten är? 

Mycket svårläst Ganska svårläst 
Varken lätt- 
eller svårläst 

Ganska lättläst Mycket lättläst 

  □      □   □     □   □ 
 

Hur intressant tycker du att texten är? 

Mycket 
ointressant 

Ganska 
ointressant 

Varken intressant 
eller ointressant 

Ganska 
intressant 

Mycket 
intressant 

  □      □   □     □   □ 
 

Hur stort förtroende känner du för textförfattaren? 

Mycket litet 
förtroende 

Ganska litet 
förtroende 

Varken stort eller 
litet förtroende 

Ganska stort 
förtroende 

Mycket stort 
förtroende 

  □      □   □     □   □ 
Skulle du gissa att textförfattaren är en…?         Kvinna   □   Man   □ 
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Bilaga 4. Frågeformulär B 

 
Brukar du lägga märke till särskrivningar? 
 

Nej, aldrig. Ja, ibland. Ja, ofta Ja, alltid. 

  □      □   □     □    
 

Upplever du särskrivningar som störande? 
 

Inte alls 
störande 

Lite störande 
Ganska 

störande 
Mycket 

störande 

  □      □   □     □    
 

Tror du att förekomsten av särskrivningar gör att du uppfattar en text som 
mindre tillförlitlig? 
 

Nej, inte alls. Ja, delvis. Ja, till stor del. 
Ja, helt och 

hållet. 

  □      □   □     □    
 

Tror du att förekomsten av särskrivningar i en text gör att du känner ett 
mindre förtroende för textförfattaren? 
 

Nej, inte alls. Ja, delvis. Ja, till stor del. 
Ja, helt och 

hållet. 

  □      □   □     □    
 

Övriga kommentarer: 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 


