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Living with AutoCorrect  
- a study of the perception of AutoCorrect’s impact  

 

Abstract 
The smartphone is part of our daily life. Smartphone users type on a screen area that is no larger 

than the palm of a hand. To help with this endeavor the software known as AutoCorrect was 

created. However little is known about how AutoCorrect actually change the language and if 

AutoCorrect users at all perceive the impact it has. This study aims to find out if our test subjects 

are aware of AutoCorrect’s presence and how much it influences them. To do this our test 

subjects had to use smartphones to type two different texts. After categorizing the spelling errors 

according to AutoCorrect’s algorithm weights we compared the test data with the information 

from the interviews to determine problematic areas caused by AutoCorrect when typing. Our 

research show that using AutoCorrect makes the process of typing faster since there is no need 

for a high accuracy. However it does not necessarily make a user finish typing a text faster since 

they frequently have to pause to process AutoCorrect’s suggestions and words that are marked as 

erroneous. If AutoCorrect marked a word as wrong but did not offer a suggestion the test 

subjects would doubt their own spelling and try different versions of the word until they found 

one they were satisfied with. This would significantly slow them down compared to if they had 

typed the text without AutoCorrect.  

  

Keywords 
AutoCorrect, keyboard, spelling, human-computer interaction, HCI, user experience, user 

interface 

  



 

	  

Innehållsförteckning	  

1.0	  Inledning	  ..........................................................................................................................................	  1	  

2.0	  Syfte	  ...................................................................................................................................................	  2	  
2.1	  Problemformulering	  och	  frågeställning	  ..........................................................................................	  2	  
2.2	  Avgränsning	  ...............................................................................................................................................	  2	  

3.0	  Bakgrund	  .........................................................................................................................................	  3	  
3.1	  AutoCorrects	  historia	  .............................................................................................................................	  3	  
3.2	  AutoCorrects	  uppbyggnad	  ....................................................................................................................	  5	  
3.2.1	  De	  två	  huvudfunktionerna	  ................................................................................................................................	  6	  

4.0	  Teori	  ..................................................................................................................................................	  6	  
4.1	  Människan	  och	  tekniken	  .......................................................................................................................	  6	  
4.1.1	  Arbetsminnet	  vid	  digital	  läsning	  ....................................................................................................................	  7	  

4.2	  Svenska	  språket	  och	  rättstavningsprogram	  ...................................................................................	  8	  
4.2.1	  Ordböjningar	  ...........................................................................................................................................................	  8	  
4.2.2	  Sammansättningar	  och	  rättstavningsprogram	  ........................................................................................	  8	  

4.3	  Grundfunktioner	  i	  ett	  stavningsprogram	  ........................................................................................	  9	  
4.3.1	  Språkanpassade	  rättstavningsprogram	  ......................................................................................................	  9	  
4.3.2	  Autokompletteringens	  uppbyggnad	  .............................................................................................................	  9	  

4.4	  Vanliga	  skrivfel	  .......................................................................................................................................	  10	  

5.0	  Metod...............................................................................................................................................	  10	  
5.1	  Användartest	  ...........................................................................................................................................	  11	  
5.1.1	  Kategoridefinitioner	  .........................................................................................................................................	  12	  
5.1.2	  Ord	  som	  testet	  fokuserade	  extra	  på	  ...........................................................................................................	  13	  

5.2	  Intervju	  ......................................................................................................................................................	  14	  
5.3	  Urval	  ...........................................................................................................................................................	  15	  
5.4	  Metodkritik	  ..............................................................................................................................................	  16	  

6.0	  Resultat	  ...........................................................................................................................................	  17	  
6.1	  Respondent	  1	  (R1)	  .................................................................................................................................	  17	  
6.2	  Respondent	  2	  (R2)	  .................................................................................................................................	  18	  
6.3	  Respondent	  3	  (R3)	  .................................................................................................................................	  18	  
6.4	  Respondent	  4	  (R4)	  .................................................................................................................................	  18	  
6.5	  Respondent	  5	  (R5)	  .................................................................................................................................	  19	  
6.6	  Respondent	  6	  (R6)	  .................................................................................................................................	  20	  
6.7	  Respondent	  7	  (R7)	  .................................................................................................................................	  21	  
6.8	  Generella	  tendenser	  hos	  respondenterna	  .....................................................................................	  21	  

7.0	  Diskussion	  .....................................................................................................................................	  22	  



 

7.1	  Autokomplettering	  och	  arbetsminnet	  ............................................................................................	  22	  
7.2	  Hastighetsaspekten	  ...............................................................................................................................	  23	  
7.3	  Rättstavningsproblematiken	  .............................................................................................................	  24	  
7.4	  Språklig	  självsäkerhet	  ..........................................................................................................................	  24	  

8.0	  Slutsats	  ............................................................................................................................................	  26	  
8.1	  Framtida	  forskning	  ................................................................................................................................	  27	  

9.0	  Referenslista	  .................................................................................................................................	  28	  
9.1	  Tryckta	  källor	  ..........................................................................................................................................	  28	  
9.2	  Otryckta	  källor	  ........................................................................................................................................	  28	  

10.0	  Bilagor	  ..........................................................................................................................................	  31	  
1.0	  Testtexter	  .................................................................................................................................................	  31	  
2.0	  Intervjufrågor	  .........................................................................................................................................	  31	  

3.0	  Tabell	  över	  resultatdata	  ...........................................................................................................	  33	  
3.1	  Slutgiltiga	  fel	  i	  resultatdatan	  ..............................................................................................................	  34	  
3.1.1	  R1	  ..............................................................................................................................................................................	  34	  
3.1.2	  R2	  ..............................................................................................................................................................................	  34	  
3.1.3	  R3	  ..............................................................................................................................................................................	  34	  
3.1.4	  R4	  ..............................................................................................................................................................................	  34	  
3.1.5	  R5	  ..............................................................................................................................................................................	  35	  
3.1.6	  R6	  ..............................................................................................................................................................................	  35	  
3.1.7	  R7	  ..............................................................................................................................................................................	  35	  

4.0	  Respondenttexter	  .......................................................................................................................	  35	  
4.1	  R1	  ..................................................................................................................................................................................	  35	  
4.2	  R2	  ..................................................................................................................................................................................	  37	  
4.3	  R3	  ..................................................................................................................................................................................	  38	  
4.4	  R4	  ..................................................................................................................................................................................	  39	  
4.5	  R5	  ..................................................................................................................................................................................	  40	  
4.6	  R6	  ..................................................................................................................................................................................	  42	  
4.7	  R7	  ..................................................................................................................................................................................	  43	  

 

 



 1 

 

1.0 Inledning 
Det frekventa användandet av en smartphone innebär att gränssnittet mellan mobiltelefon och 

användare måste vara välanpassat och enkelt att begripa. Den svenska benämningen för 

smartphone är smarttelefon vilket är den benämning som hädanefter kommer att användas i 

denna uppsats. Smarttelefoner tar mer och mer över datorns roll som kommunikationsmedel. 

Populära applikationer för snabbmeddelanden såsom Facebook, Whatsapp och Twitter samt 

standardprogram för e-postklienter och SMS-meddelanden kräver ett flexibelt tangentbord 

anpassat till en liten skärm. Tangentbordet bör även ge rätt respons vid knapptryckningar, trots 

att det saknar lika bra haptisk återkoppling som ett fysiskt tangentbord. 

  
År 2013 hade 67% av befolkningen i åldrarna 9-79 tillgång till en smarttelefon 

(Mediekonsumtion 2014, s. 27.). Smarttelefonen gör att människor alltid är tillgängliga, eller har 

möjligheten att vara det, men miljön de befinner sig i kanske inte alltid är den optimala för att 

koncentrera sig på en liten skärm. Det, kombinerat med ett tangentbord utan haptisk återkoppling 

och med tangenter som är mycket mindre än våra fingertoppar, resulterar alltför ofta i omedvetna 

felslag. För att motarbeta detta infördes ett automatiskt rättstavningsprogram i smarttelefoner 

som liknar det som finns i ordbehandlingsprogram i datorer. Den största skillnaden mot 

rättstavningsprogram i datorer är att det i en smarttelefon dyker upp ordförslag i realtid vilket 

användaren måste godkänna på ett eller annat sätt. Detta är tidseffektivt så länge ordet som 

föreslås är det avsedda, annars måste användaren själv korrigera ordet och det tar snarare längre 

tid än väntat att skriva avsett ord. Flertalet användare har troligtvis mer än en gång blivit 

irriterade på det automatiska rättstavningsprogrammets tendens att korrigera “fel”.  

  
Denna uppsats undersöker hur automatiska rättstavningsprogram i smarttelefoner fungerar i 

relation till dess användare. Med ett automatiskt rättstavningsprogram menas ett program som 

automatiskt rättar stavfel samt slarvfel byggt på bland annat en närhetsprincip, alltså om 

användaren råkar slå på “s” istället för “a”. Därför är felmarginalen för smarttelefoners 

automatiska rättstavningsprogram större än i datorers rättstavningsprogram (exempelvis den i 
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Microsoft Office) eftersom dessa istället bygger sin kontroll på ordlistor (Microsoft Office 

Support, u.å.) och grammatikuppbyggnad. Vi har valt att begränsa oss till Apples produkter, 

närmare bestämt iPhone. Detta för att Apple har ett låst operativsystem som inte är lika öppet för 

personliga inställningar som Androids operativsystem. Det automatiska rättstavningsprogrammet 

i iPhones kallas för AutoCorrect och det kommer alltså vara dess inverkan som undersöks i 

denna uppsats. 

  

2.0 Syfte 
Syftet är att titta på hur och om en utvald grupp personer över 18 år, med vana att skriva med 

AutoCorrect på smarttelefoner, blir påverkade och uppfattar denna påverkan vid programvarans 

inblandning i det som är tänkt att skrivas. Till detta hör också att försöka ta reda på hur pass 

mycket denna grupp i så fall litar på sin egen förmåga att stava korrekt och därmed se om det går 

att dra några, för gruppen, generella slutsatser av det. 

 

2.1 Problemformulering och frågeställning 
Hur förändras språkmönstret då tekniska hjälpmedel i form av stavningskontroll förekommer i 

smarttelefoner? 

- Förändras människors sätt att skriva då ett automatiskt rättstavningsprogram ständigt är 

närvarande? 

- Vad finns det för uppfattningar om AutoCorrects inverkan vid textinmatning i en 

smarttelefon? 

 

2.2 Avgränsning 
Vi har för denna undersökning valt att avgränsa området något och enbart lägga fokus på Apples 

iOS AutoCorrect. Detta eftersom iOS är ett slutet operativsystem vilket gör det svårare för 

tredjepartstillverkare eller den egna användaren att påverka tangentbordet både till utseende och 

funktion. Det går visserligen att stänga av funktionerna “Automatiska versaler”, “Automatisk 

korrigering”, “Kontrollera stavning” och “Förslag” men det krävs fyra steg för att göra detta, 
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vilket kan upplevas som komplicerat. Den senaste versionen av iOS (iOS 8) tillåter visserligen 

vissa utvalda tangentbord från tredjepart men det är fortfarande ovanligt i nuläget. Vi har därmed 

valt att utföra alla tester på iPhone 4s, 5, 5c, 5s eller 6 med standardtangentbord (med 

standardtangentbord menas det som är inkluderat i en iPhone från fabrik). 

  
 

 
Figur 1. Standardtangentbordet i en iPhone. 

  
Anledningen till att just dessa modeller varit krav för undersökningen beror på att all 

skärmaktivitet skulle spelas in via applikationen AirPlay för senare analys, en funktion som 

enbart stöds av iPhone 4s eller senare modeller. 

 

Undersökningen är även avgränsad till att enbart behandla smarttelefoner och inte surfplattor av 

iPad-modell eftersom iPads i sitt utförande är större än en iPhone och därför även har ett större 

tangentbord vilket skulle bidra till skilda resultat i användandet av de två.  

 

3.0 Bakgrund 

3.1 AutoCorrects historia 
AutoCorrects uppkomst är svår att klargöra men det går att argumentera för att det fick sin 

uppkomst i Microsoft Word som är ett ordbehandlingsprogram för datorer. I Microsoft Word 

läser rättstavningsprogramvaran av ord som sen jämfördes med dess egen inbyggda ordlista 
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(Engber 2014). För att det inte skulle väcka anstöt hos vissa personer, genom att till exempel 

föreslå vulgära ord, implementerades sorteringslistor (justeringar, undantagsfall, förbiseenden, 

med flera) som skulle prioritera och strukturera vilka ord som dök upp som förslag (Lewis-Kraus 

2014).  

 

Allteftersom mobiltelefonen blev populärare och man kommunicerade mer med dess 

meddelandefunktioner ökade också behovet av ett mobilt automatiskt rättstavningsprogram som 

kunde korrigera feltryckningar på en mobiltelefons små fysiska knappar. Resultatet blev 

programvaran T9 (Text on 9 keys) som var anpassat just för mobiltelefoners nio knappar och 

fungerade genom att ge ordförslag baserat på de bokstavskombinationer som kunde bilda ord 

beroende på vilka av de nio knapparna som hade trycks på (Silfverberg, M., MacKenzie, S., 

Korhonen, P. 2000, s. 10). Varje knapp hade mellan tre och fyra bokstäver tilldelad till sig i 

alfabetisk ordning. Till exempel var “a, b, c” tilldelade knapp 2 (knapp 1 var tilldelad 

specialtecken såsom punkt, komma, utropstecken med mera), “d, e, f” var tilldelad knapp 3, “g, 

h, i” var tilldelad knapp 4 och så vidare. För att skriva exempelvis “jag” behövde man alltså 

trycka på knapp 5 (j, k, l), knapp 2 (a, b, c) och knapp 4 (g, h, i) varpå en lista dyker upp med 

ordförslag som innehåller möjliga ord genom att kombinera bokstavsgrupperna “j, k, l” med “a, 

b, c” och “g, h, i”. Användaren väljer sen det tänkta ordet med en dedikerad knapp. 
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Figur 2. Ordförslag från T9. 

  
För att modernisera T9 när de nya smarttelefonerna kom gjordes ett antal ändringar. 

Programvaran anpassades bland annat till en pekskärm med ett fullständigt tangentbord där varje 

bokstav representerades av en egen tangent. Därav kunde den nu utläsa felslag baserat på en 

närhetsprincip, exempelvis “o” istället för “i” eller “s” istället för “a”. Det fick också nya 

algoritmvikter som kunde granska fonetisk likhet. Programvaran för AutoCorrect delades också 

upp i två delar: rättstavning och autokomplettering. Rättstavning är en funktion som rödmarkerar 

felaktiga ord och autokomplettering är en funktion som ger ordförslag som användaren kan 

acceptera eller ignorera.  

 

3.2 AutoCorrects uppbyggnad 
Det är svårt att exakt säga hur Apple byggt upp sitt rättstavningsprogram till iOS. Det mesta av 

programvaran är en väl bevarad hemlighet och bygger, till skillnad från exempelvis Androids 

öppna källkodslösningar, på slutna system som användaren själv inte har någon inblick i. Det är 

därmed svårt att exakt beskriva och förklara hur AutoCorrect är konstruerat. Dock finns det både 

litteratur och forumtrådar som behandlar rättstavnings- och korrigeringsprogram för andra 
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mobila enheter, exempelvis då det gäller det vanligt förekommande operativsystemet Android. 

Det är inte helt osannolikt att även AutoCorrect till iOS är uppbyggt på ett liknande sätt. 

  

3.2.1 De två huvudfunktionerna 
Apples AutoCorrect har två funktioner som utgör huvuddelen av rättstavningsprogrammet. Det 

finns visserligen flera mindre delar som till exempel att ny mening eller egennamn påbörjas med 

versal men det huvudsakliga syftet och även de två funktioner som människor lägger störst vikt 

vid är det som kallas “autocomplete” och “AutoCorrect”, alltså autokomplettering och 

rättstavning. I denna uppsats kommer de svenska uttrycken att användas även om det är vanligt 

att man även på svenska nyttjar den engelska originalbenämningen. 

  
Autokomplettering är den funktion som gör att du som användare enbart behöver skriva de första 

bokstäverna i ett ord för att rättstavningsprogrammet ska förstå vilket ord du vill skriva och 

därmed föreslå det (Autocomplete, 2015). Rättstavning är istället den del som rättar till felslag 

enligt bland annat närhetsprincipen samt rödmarkerar ord i efterhand om de är felstavade. Med 

närhetsprincipen menas i detta fall de gånger en användare råkar trycka på fel tangent då 

pekskärmarna är relativt små och det är enkelt att missa den tänkta tangenten. Programmet rättar 

då dessa fel och beräknar vilken av de närliggande tangenterna användaren egentligen avsett 

bruka (AutoCorrect, 2015). Anledningen till att vi valt att fokusera på just autokomplettering och 

rättstavning i denna uppsats är för att det är dessa två funktioner som kan tänkas inverka på vårt 

språkliga uttryck genom att distrahera användaren.  

 

4.0 Teori 

4.1 Människan och tekniken 
Litteraturvetaren och språkprofessorn N. Katherine Hayles (2012) forskar på det område som 

berör litteratur och text som sådan då den övergått från fast, tryckt form till digital media och hur 

personer hanterar denna. Fokus ligger på hur människan förändrar både sitt sätt att tänka men 

även att hjärnan fysiskt byggs om av den digitala teknologins numera allomfattande närvaro i 
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vardagen. Människan idag är så pass beroende av den digitala teknologin att när den inte 

fungerar känns det för individen som om denne fått händerna amputerade. Man blir oförmögen 

att utföra sådant som annars ses som självklart. Ju mer van människan blir vid teknologiska, 

avancerade lösningar desto mer uppskattar och förlitar hen sig på att dessa utför smarta, 

kognitiva uppgifter i hens ställe. Ett exempel är tangentbordet som befinner sig i en process där 

det går från att ha varit en fysisk artefakt som används för att skriva på till att bli något som 

snarare ses som en sorts förlängning av människan och dess tankar (Hayles 2012, s. 1-3). I 

dagens samhälle kan då smarttelefonen sägas fungera som ett förlängt sinne, att den används som 

en införlivad, utökad del av vår hjärna med oändlig räckvidd (Chalmers 2011). I och med detta 

minskar alltså avståndet till tangentbordet som artefakt och det blir snarare något som används 

för att nå den delen av människans tankar och kognitiva process som inte sker inuti hjärnan utan 

enbart i relation med smarttelefonen (eller datorn). De digitala artefakterna fungerar alltså som 

objekt människor tänker genom och inte bara artefakter som finns till för att utföra en uppgift 

(Hayles 2012, s. 30). 

 
4.1.1 Arbetsminnet vid digital läsning 
Människors sätt att läsa text förändras då de läser på webben. Flertalet studier påvisar att 

förståelsen för det som läses försämras. En plausibel anledning till detta tros vara relationen 

mellan arbets- och långtidsminnet, de två delar av hjärnan som processar det som läses. 

Arbetsminnets kapacitet är relativt begränsad och dessutom lagras information där under enbart 

några få minuter, därefter ska sådant som behövs lagras hjärnan förflyttas till långtidsminnet. När 

människan då läser digitalt på webben upptas en stor del av arbetsminnet av olika distraktioner 

så som länkar, sidnavigation, scrollande, epostklienter med mera och lämnar mindre plats åt det 

man faktiskt försöker uppfatta och förstå - texten. Vid läsning av traditionell, tryckt media är 

belastningen på arbetsminnet mindre och således blir det en effektivare förflyttning till 

långtidsminnet (Hayles 2012, s. 63-64). Webbläsning skiljer sig alltså markant från traditionell 

läsning och stimulerar även andra delar av hjärnan (Ibid., s. 61). 
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Hayles (Ibid.) fokuserar visserligen på hur den digitala teknologins utveckling påverkar text då 

det kommer till innehåll och uppfattning. Alltså hur människan gör då text läses digitalt men då 

också i förlängningen hur den litterära produktionen förändras. Dock diskuterar hon samma 

mentala och fysiska mekanismer som även involveras då det kommer till hanteringen av 

AutoCorrect när människor skriver på pekskärmen i sin smarttelefon. Detta eftersom det även 

där behövs tas ställning till flera olika saker så som popup-rutor med ordförslag eller 

rödmarkeringar samt ibland inkommande notiser i form av banderoller högst upp på pekskärmen. 

 

4.2 Svenska språket och rättstavningsprogram 

4.2.1 Ordböjningar 
Det finns flertalet problem med rättstavningsprogram för det svenska språket. I och med att 

svenska är morfologiskt rikare än engelska, det vill säga det svenska språket har fler 

ordböjningar, behöver ett rättstavningsprogram ta hänsyn till detta. Exempelvis ordet “hund” 

som inte har mindre än åtta olika böjningsalternativ. Alltså “hunden”, “hundarnas”, “hundens” 

och så vidare (Rickard Domeij, Joachim Hollman & Viggo Kann, 2003, s. 4-5).  

 

4.2.2 Sammansättningar och rättstavningsprogram 
Svenskan har en rik möjlighet att skapa nybildade sammansättningar av ord. Exakt hur dessa 

sammansättningar sker kan också vara relativt godtyckligt. Exempelvis är inte “zombietrött” ett 

ord som finns i någon ordlista, som anses vara särskilt frekvent förekommande eller som 

egentligen består av två ord som ett stavningsprogram skulle förvänta sig att användaren ville 

sätta ihop. Dessutom kan grundorden behöva förändras något då de skrivs ihop och hur detta 

görs är också lite från ord till ord. För att kunna skapa ett rättstavningsprogram med möjlighet att 

hantera just svenskans sammansättningar kan det då behövas flera olika ordlistor i vilka ord 

märks upp med sina egna (böjnings)möjligheter. Domeij et al. (2003, s. 4) visar på ett system 

vars funktionalitet ligger i att en algoritm använder en lista över ordslut tillsammans med tre 

andra ordlistor. Dessa tre ordlistor hanterar (1.) ord som inte kan vara en del av något annat ord, 

(2.) ord som är självständiga eller går att kombinera som sista del av en sammansättning samt 
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(3.) en ordlista som innehåller förändrade ordstammar vilka kan bilda första eller mittendelen av 

en sammansättning. På så sätt skapas det större möjlighet att kombinera ord i sammansättningar 

utan att rättstavningsprogrammet markerar det som ett fel. Problemet med denna lösning är dock 

att programvaror som exempelvis AutoCorrect inte enbart ska markera sådant som är felstavat, 

något som traditionella ordbehandlingsprogram gör, utan även kontinuerligt föreslå ord. Den typ 

av algoritm kan alltså kontrollera fel men inte föreslå det användaren tänkt skriva (Ibid.). 

 

4.3 Grundfunktioner i ett stavningsprogram  

4.3.1 Språkanpassade rättstavningsprogram 
I en tidigare studie utvecklades en egen tangentbordsprototyp till Android för att på så sätt testa 

om det skulle vara möjligt att optimera algoritmen som styr autokomplettering och rättstavning 

(Bi, X., Ouyang, T., Zhai, S., 2014). Tanken är att det borde gå att vikta om de numeriska 

värdena för parametrarna i algoritmen och att det skulle vara möjligt att således optimera både 

autokompletteringen och rättstavningen utan att någon av dessa två anses mindre viktig eller 

hamnar i konflikt med varandra (Ibid.). Dessa värden skulle kanske även kunna viktas om för att 

bli mer språkområdesspecifika och således kunna appliceras på svenskans sammansättning av 

ord. Något som dagens rättstavningsprogram, baserade på engelska språket där ord sällan skrivs 

ihop, inte tar hänsyn till vilket gör att korrekt skrivna svenska sammansatta ord markeras som 

felstavade eller inte ges som förslag överhuvudtaget.  

 

4.3.2 Autokompletteringens uppbyggnad 
Att förutspå ord genom ett automatiskt rättstavningsprogram är en process i flera steg. Efter att 

användaren matat in bokstäver använder programvaran ett graphotactical table (Domeij et al., 

2003, s. 5-6), hädanefter kallat grafemfilter, som kontrollerar vilka möjliga ordningsföljder 

bokstäverna kan stå i efter varandra enligt språkregler för det språket tangentbordet är inställt på. 

Grafemfiltret kontrollerar alltså enbart bokstavspars möjligheter att inbördes stå bredvid 

varandra. Detta skapar en ordlista baserad på de bokstäver som använts i den ordningsföljd 

användaren matat in bokstäverna. Dock är dessa ord inte nödvändigtvis korrekta, de behöver 



 10 

bara vara rätt uppbyggda enligt språkets lingvistiska regler. Den framställda ordlistan filtreras 

sedan ytterligare genom att passera ett annat filter. Detta filters roll är att jämföra den genererade 

ordlistan med ord ur en ordbok för att på så vis mata ut korrekta ord som ordförslag åt 

användaren. 

 

4.4 Vanliga skrivfel 
Cirka 80-90 procent av de vanligaste skrivfelen som förekommer på exempelvis ett QWERTY-

tangentbord1 beror på att användaren i fråga antingen byter plats på två bokstäver i ordet (så 

kallad transposition), slår en bokstav för mycket, slår en bokstav för lite eller helt enkelt slår på 

helt fel bokstav (Domeij et al. 2003, s. 5). Vissa av dessa studier är dock relativt ålderstigna, men 

i och med att merparten av de tangentbord som förekommer hos både datorer och smarttelefoner 

fortfarande använder sig av denna standard finns det ingenting som pekar på att dessa siffror 

skulle ha förändrats (Ibid.). Det är dessa anledningar till stavfel som rättstavningsfunktionen i ett 

automatiskt rättstavningsprogram hos smarttelefoner fokuserar på. Dock fokuserar de på 

ytterligare ett problem, nämligen slarvfel. Det vill säga det som sker då användaren missar att 

trycka på den tänkta bokstaven och slår på någon av de intilliggande istället, den så kallade 

närhetsprincipen (Bi, X. et al. 2014). Vi har valt att även ta upp denna femte typ av fel då detta är 

en högst relevant aspekt att fokusera på då det kommer till att undersöka agerande vid skrivande 

på mindre pekskärmar. Fel enligt närhetsprincipen är även en kategori av fel som förekommer i 

undersökningens analysmetod (se kapitel 5.1.1 Kategoridefinitioner). 

 

5.0 Metod 
Det kan vara komplicerat att undersöka relationen mellan användaren och något så pass abstrakt 

som ett automatiskt rättstavningsprogram. Programmet ska finnas där och ständigt hjälpa oss att 

rätta sådant som blivit fel men i övrigt inte märkas av. AutoCorrect har som uppgift att verka i 

utrymmet mellan användare och tangentbord. Att undersöka hur detta, i bakgrunden ständigt 
                                                
1  QWERTY-tangentbord innebär ett tangentbord av standardtyp där bokstäverna Q, W, E, R, T och Y 
kommer efter varandra uppe i det vänstra hörnet. Vissa individuella skillnader på andra bokstäver kan 
förekomma beroende på språklig skillnad, så som att vi på svenska tangentbord har Å, Ä och Ö. 
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aktiva, program faktiskt uppfattas av respondentgruppen samt om denna grupp förändrar sitt 

skrivande på grund av dess inverkan görs bäst genom att kombinera två olika metoder. Med hjälp 

av en triangulering kan alltså två olika sidor av problemformuleringen undersökas för att sedan 

ställa resultaten mot varandra då datan analyseras. Därmed kombineras ett specialutformat 

användartest och djupintervju med varje respondent. De båda forskningsmetoderna är av 

kvalitativ karaktär i och med att användartestet är en typ av observationsmetod. Dock kommer 

själva testet även bidra med kvantitativ data som ligger till grund för delar av analysen. Denna 

data kan dels ställas mot respondenternas egna svar från djupintervjuerna men även visa vilken 

typ av fel som är vanligast samt påvisa möjlig hastighetsförändring. 

  

5.1 Användartest 
Undersökningen skedde under varierande tider på dygnet, mellan klockan 10 och 22 på olika 

avskilda platser där risken för störningsmoment var minimal. I undersökningsrummet befann sig 

enbart respondent samt intervjuare och teknisk utrustning. Därmed begränsades risken för yttre 

påverkan i samband med testet. All typ av utrustning som förekom i rummet, så som filmkamera, 

skärmavspelningsprogram och datorer förklarades för att skapa en bekväm situation. Dessutom 

fick respondenten noggranna instruktioner om hur testet skulle gå till och i vilken ordning de 

olika momenten skulle ske. 

 

Det var beräknat att varje respondent skulle behöva avsätta cirka en timme till testets samt 

intervjuns förfogande. För användartestet användes respondenternas egna smarttelefoner, vilket 

varierade i modell från iPhone4s, iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s och iPhone 6 plus. 

Undersökningsmetoden för uppsatsen innehåller två delar, där den första delen består av två 

moment och den andra delen utgör en kompletterande intervju. I det första momentet i den första 

delen fick respondenten skriva ett SMS till en vän samt ett e-postmeddelande till 

Försäkringskassan utan att använda sig av AutoCorrect (se Bilaga 1.0) och i det andra momentet 

skrevs sedan samma texter men då med AutoCorrect (se Bilaga 1.0) påslaget.  
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För att vara så objektiva som möjligt valde vi att spela in våra respondenter i undersökningen. I 

samband med användartestet har deras skärmaktivitet spelats in, samt deras ansiktsuttryck och 

kroppsspråk observerats genom en sekundär inspelning. Detta för att senare kunna jämföra 

intervjusvaren med datan från användartestet och eventuellt saker som spontant yttrats vid 

observation. Respondenterna satt på en stol vid ett bord och uppmanades att skriva som de 

brukar göra, det vill säga med en hand eller bägge händerna, samt i porträttläge eller 

landskapsläge beroende på vad de var vana vid. Varje test samt intervju utfördes enskilt. 

Respondenterna träffade aldrig varandra och deltog inte i varandras intervjuer. 

  
Vid testmomentet användes delar av Chauncey Wilsons lista (Barnum, C. 2011, s. 203-205) över 

tips på hur ett bra användartest går till. Bland annat genomfördes ett pilottest där utrustning samt 

både texter och intervjufrågor testades. Därefter korrigerades det som fungerade mindre bra och 

testet prövades igen. Till exempel innehöll första delen av användartestet från början tre texter 

som respondenterna skulle skriva men på grund av att det i slutändan inte tillförde något 

märkbart bestämde vi oss för att utelämna en text. Ett annat exempel är ökade kontrasten mellan 

de två texterna genom att e-posttexten skulle sändas till en myndighet, mer specifikt till 

Försäkringskassan, när mottagarfältet förut lämnats tomt. Vi instruerade därför våra respondenter 

att skicka sin text till en e-postadress som liknade Försäkringskassans riktiga e-post.  

 

5.1.1 Kategoridefinitioner 
Resultatsanalysen av användartesten grundar sig på de fyra vanligaste förekommande skrivfelen 

(se Kapitel 4.4 Vanliga skrivfel), samt en kategori som innebär slarvfel enligt närhetsprincipen 

(Domeij et al. 2003, s. 5). Vi har även valt att använda oss av en övrigtkategori för de fel som 

inte faller inom någon av de tidigare nämnda, exempelvis “ånyo” som flertalet gånger slogs ihop 

med nästkommande ord “insjuknade” och bildade det felaktiga ordet “ånyoinsjuknade”. De stav- 

och slarvfel som förekommer under testen har kategoriserats i någon av de sex kategorierna för 

att på så sätt kunna se vilken/vilka typer av fel som är vanligast förekommande: 

  
● Kategori 1 
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Här samlas de slarvfel som beror på att respondenten missat korrekt tangent, något som i 

denna uppsats benämns som närhetsprincipen. Exempel: ich, jsg. 

● Kategori 2 

Denna kategori innehåller de fel som uppstår då respondenten missat en bokstav eller helt 

enkelt inte vetat att ett ord skall skrivas med exempelvis dubbelkonsonant. Exempel: 

brevid (bredvid), paralell (parallell). 

● Kategori 3 

Detta är den typ av fel som innebär att respondenten slagit en extra bokstav i ordet eller 

trott att ett ord ska stavas med dubbelkonsonant då så inte är fallet. Exempel: noggrannt 

(noggrant), karrensdag (karensdag). 

● Kategori 4 

Denna kategori innehåller de fel som beror på att respondenten slagit en inkorrekt 

bokstav som inte alls är i närheten av den som egentligen är den korrekta, det kan även 

vara de fel som uppkommer då användaren tror att ett ord ska stavas med “e” istället för 

“ä” eller dylikt. Exempel: karänsdag (karensdag), lagp (laga). 

● Kategori 5 

Transposition. Kategorin innehåller de fel som beror på att respondenten bytt plats på två 

bokstäver i ordet. Exempel: lasange (lasagne), täntke (tänkte). 

● Kategori 6 

Övrigt. Denna kategori är till för övriga fel såsom felaktiga sammansättningar och 

särskrivningar. Exempel: ånyoinsjuknade (ånyo insjuknade), tomat sallad (tomatsallad) . 

  

5.1.2 Ord som testet fokuserade extra på  
För att analysera datan från användartesten har särskilda ord valts ut som fokuspunkter (för 

fullständiga texter se Bilaga 1). Dessa består av ord med dubbelkonsonant, möjliga 

särskrivningar och svårstavade ord (Svd, 2009). 

 

● Text 1 SMS - 

ord: lasagne, zucchini, parallellt, skafferiet, bredvid, tvungna 
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möjlig särskrivning: tomatsallad, fetaost, lasagneplattor, Lasagneplattorna, matlådor 

● Text 2 E-post - 

ord: ersättning, uteblivet, bestämmelserna, karensdag, undantas, ånyo, noggrant, 

meddela, kompletteras, originalet 

         möjlig särskrivning: uteblivet, sjukskriven, sammanhängande, påbörjad, sjukperiod, 

sjukintyget 

 

Ett undantag har gjorts för ordet “ånyo” som egentligen inte hör till de sex vanligaste skrivfelen 

(se 5.1.1 Kategoridefinitioner), men som är ett invecklat ord på flera andra sätt. Dels består det 

av fyra bokstäver varav tre är vokaler. Dels är ordet relativt ålderdomligt och icke frekvent 

förekommande, men det finns ändå i AutoCorrects ordlista. Dessutom är det en sammansättning 

av två ord “å” och “nyo” som ljudmässigt skulle kunna låta som om det skrivs isär när det i 

själva verket ska skrivas ihop vilket kan vara problematiskt för användaren vid skrift i 

kombination med andra ord. 

 
5.2 Intervju 
I den andra delen av undersökningen genomfördes längre intervjuer av halvstrukturerad typ med 

varje respondent utefter Bill Gillhams instruktioner i Forskningsintervjun - Tekniker och 

genomförande (2008, s.103ff). Huvudfrågor utformades alltså som ett ramverk att följa under 

intervjun men utsvävningar och följdfrågor tilläts. Denna intervju skedde efter användartestet var 

genomfört just eftersom det ställdes frågor om själva testet. Dessutom fanns det även en tanke 

om att respondenten kunde tänkas ge mer kvalitativa svar då hen fortfarande hade skrivövningen 

färskt i minnet och då kunde tänkas reflektera mer över hur hen hanterade AutoCorrect. 

  
Samma frågor ställdes till alla respondenter även om de ibland modifierades något för att 

anpassas till situationen och samtalet i sig. De förutbestämda frågorna var framarbetade för att 

säkerställa ett tydligt ämnesfokus, dock med utrymme för utsvävningar. Om något specifikt 

område diskuterades längre kunde då detta utvecklas genom icke på förhand utarbetade frågor 

just för att få flyt i intervjun. Då vissa av de givna frågorna inte spontant togs upp ställdes dessa 
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mot slutet av intervjun för att säkerställa att alla frågor blivit besvarade. I princip alla frågor som 

förekom under intervjun var av öppen karaktär. Detta för att det för denna undersöknings syfte är 

att ta reda på hur AutoCorrect kan tänkas inverka på vårt språk och vårt sätt att skriva. Tanken 

med intervjuerna var alltså få reda på hur respondenten själv såg på sig och sin förmåga att 

skriva samt vilken relation hen hade till AutoCorrect, något som inte är möjligt att besvara med 

ja- eller nejfrågor (Gillham 2008, s. 103). 

  

Gillham (2008, s. 105) nämner att “en av styrkorna med den halvstrukturerade intervjun är att 

den banar väg för ett starkt element av upptäckt, samtidigt som dess strukturerade fokus 

möjliggör analys utifrån likheter”. Det är just dessa två delar som är viktiga för denna 

undersökning då intervjuernas grundsyfte är att skapa en bredare bild av respondenternas attityd 

gentemot, och även egna tankar om, AutoCorrect men samtidigt även göra svaren inbördes 

jämförbara för vidare diskussion.  

 
5.3 Urval 
Urvalet är av subjektiv karaktär vilket betyder att alla respondenter kommer från 

uppsatsförfattarnas omgivning och delar en liknande social bakgrund. Anledningen till urvalets 

utformning grundar sig mycket i studiens småskaliga storlek då det varken fanns tid eller 

möjlighet att sätta samman en väldefinierad respondentgrupp. Vi har därför använt oss av 

respondenter som går att få tag i och är villiga att ställa upp (Bell s.147).   

  
Det enda krav som ställdes på urval var att varje respondent använde sig av en smarttelefon av 

modell iPhone 4s eller senare, samt måste ha svenska som ett av sina modersmål då det är 

relevant för studien att kunna skriva standardsvenska. I och med att undersökningens syfte inte 

var att utröna några generaliserbara svar, var det heller inte nödvändigt att hitta en större 

representativ grupp respondenter (Eliasson 2006, s. 50).  

 

Respondenterna består av 7 personer varav 4 kvinnor och 3 män i åldrarna 19-29 som alla har 

svenska som modersmål och frekvent använder AutoCorrect på en iPhone 4S eller senare. 
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Urvalet består av personer som genomgått 12 års grundskoleutbildning, där 6 av 7 även studerat 

eller för nuvarande studerar på en högre utbildning. Därav behandlar de en större mängd text på 

vardaglig basis och kommer aktivt i kontakt med stavning och grammatik. 

 
5.4 Metodkritik 
I och med att urvalet är relativt litet samt enbart består av personer inom samma åldersspann med 

samma sociala kontext kan det tänkas att även resultatet av undersökningen hade blivit 

annorlunda med fler respondenter i olika åldrar och av olika bakgrunder. Det hade dessutom 

varit en intressant aspekt att inkludera respondenter med någon typ av skriv- eller lässvårighet. 

Utöver det så växer det i dagens samhälle upp nya generationer som, under större delen av sina 

liv, haft tillgång till automatiska rättstavningsfunktioner och det är rimligt att anta att 

AutoCorrect inverkar annorlunda på dem som inte har lärt sig att stava eller har svårigheter med 

stavning. Därför hade det varit mer intressant att i undersökningen även inkludera personer som 

fortfarande utvecklar sitt språk och lär sig att stava.   

 

Inspelningsutrustningen för användartestet gjorde antagligen att respondenterna blev starkt 

medvetna om att de var under övervakning. Förutom den uppenbara kamerautrustningen framför 

dem placerade också inspelningsprogrammet för skärmaktiviteten en blå stapel horisontellt tvärs 

över smarttelefonskärmens övre del under själva inspelningen vilket gjorde att respondenterna 

blev medvetna om att varje knapptryck dokumenterades. Detta kan ha bidragit med stress och 

medfört att deras prestationer påverkats negativt. 

  
Ett av kriterierna för att våra respondenter skulle få göra användartestet var att de använde sig av 

AutoCorrect på en regelbunden basis. Därav hade de en viss förkunskap och antagligen redan en 

attityd gentemot AutoCorrect. Detta kan ha färgat deras uppfattning om hur mycket AutoCorrect 

inverkade på deras texter. För att få en så naturlig miljö som möjligt fick respondenterna använda 

sig av sina egna smarttelefoner. Detta kan ha lett till att vissa av de ord som förekom i testet 

redan funnits sparade med felaktig stavning i respondenternas personliga AutoCorrect-ordlistor 

på grund av tidigare felstavningar. I och med att AutoCorrect automatiskt sparar alla ord som 
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användaren godkänner, även om dessa är felstavade, kommer även dessa att anses vara korrekta 

nästa gång de skrivs felaktigt. Om en användare exempelvis råkar skriva “jsg” istället för “jag” 

och godkänner denna stavning kommer AutoCorrect se detta som ett korrekt ord. Dessutom kan 

flertalet av respondenterna ha använt sig av funktionen “kortkommandon”, en funktion där du 

själv kan spara vanligt förekommande felstavade ord och be AutoCorrect ersätta dessa med ett 

rättstavat alternativ automatiskt, till exempel att “ich” automatiskt korrigeras till “och” om 

användaren råkat godkänna den felaktiga stavningen. Det går nämligen inte att redigera 

användarens personligt sparade AutoCorrect-ordlista då det kommer till enstaka ord, enda 

möjligheten att ta bort felsparade ord är att radera hela ordlistan, något många helst undviker. Att 

då respondenterna i denna undersökning använde sin egen smarttelefon kan ha orsakat ett något 

skevt undersökningsresultat. För att få ett så kliniskt resultat som möjligt behöver ordlistan 

återställas efter varje test men detta upptäcktes för sent.   

 
6.0 Resultat 
Nedan presenteras relevant resultatdata från användartesten tillsammans med intressanta utdrag 

ur intervjuerna med alla respondenter.  

 

6.1 Respondent 1 (R1) 
R1 upplever sig vara bra på att stava och se om ord ska skrivas ihop. Skriver e-post på sin 

smarttelefon flera gånger per dag. R1 uppgav att det vanligaste felet som AutoCorrect 

korrigerade under testet var felslag enligt närhetsprincipen (det vill säga, kategori 1-fel). I 

intervjun påpekar R1 att hen är aktivt medveten om att AutoCorrect kommer justera de slarvfel 

som kan tänkas uppstå och därmed skriver mindre noggrant då programvaran är påslagen. Detta 

är något som även stöds av datan från användartestet (se Bilaga 3.0) där det går att utläsa att hen 

hade 79 procent fler fel då e-posttexten skrevs med AutoCorrect, från 29 fel till 52 fel.  
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6.2 Respondent 2 (R2) 
R2 anser sig själv vara bra på att stava och har inga problem med särskrivning. Hen skickar 

mycket sällan e-post från smarttelefonen utan föredrar att skicka från datorn. Av alla 

respondenter är det R2 som har gjort bäst i från sig i kategori 1 (slarvfel enligt närhetsprincipen). 

Både utan och med AutoCorrect skrev R2 två felstavade ord och endast två felslag enligt 

närhetsprincipen i SMS-momentet. Respondenten uppger att hen inte tänker nämnvärt på att 

AutoCorrect finns i bakgrunden och uppskattar att programvaran rättat ord eller slarvfel max fem 

till åtta gånger per text under testet. I resultattabellen går det även att utläsa att så är fallet.  

 
6.3 Respondent 3 (R3) 
R3 upplever sig vara “helt okej” på att stava och se om ord ska skrivas ihop. Brukar inte skicka 

e-post från sin smarttelefon då det anses jobbigt att skriva längre texter då hen endast skriver 

med en hand. Respondenten tyckte att programvaran mest rättade slarvfel och märkte själv att 

hen inte var så noggrann med att träffa rätt tangent då AutoCorrect var påslaget. R3 kontrollerar 

rödmarkerade ord men menar på att ”Ger den inga förslag, då bara ’aja, det är den som har fel’”. 

Detta märktes när “parallellt”, “tvungna” och ”lasagneplattorna” skrevs och rödmarkerades. Då 

backade respondenten med markören tills ordförslag dök upp. Om inget ordförslag dök upp 

ignorerades felet oftast (som i fallet “lasagneplattorna”). 

 

6.4 Respondent 4 (R4) 
R4 ansåg sig själv ha en “helt okej” stavningsförmåga men “inte jättebra”. Hen uppgav sig dock 

vara bra på att se om ett ord skulle skrivas ihop eller inte. Respondenten skrev mycket sällan 

mejl på smarttelefonen, max 2 till 3 stycken i månaden. Upplevde att AutoCorrect mest rättade 

slarvfel och felslag under testet men till viss del även de svårare orden hen inte använde på 

daglig basis så som “zucchini”. Vid svårare ord uppgav R4 att hen varken litar på sin egen 

stavningsförmåga eller AutoCorrect: 
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Om man känner att man vet hur man ska stava fast sen så bara 

AutoCorrect hoppar upp och sätter sig på en att du har fel liksom 

/…/ blir det att man ifrågasätter sig själv lite, man litar kanske mer 

på AutoCorrect än sig själv på nåt sätt /…/ och då kontrollerar 

man på nåt tredje ställe för att se hur det ska va. 

  
Det hände under den del av testet som skrevs utan AutoCorrect påslaget att respondenten från 

början stavade rätt men därefter gick tillbaka och nöjde sig med en felstavning. När 

programvaran sedan var påslagen stavade hen också fel flertalet gånger men rådfrågade då alltid 

AutoCorrect för att se korrekt stavning och litade sedan på programmet. Dock hände det att 

AutoCorrect föreslog två olika stavningar av vissa ord, alternativt en felstavning, som då 

respondenten valde det felstavade alternativet och ånyo orsakade en rödmarkering. Detta gjorde 

R4 osäker och hen såg mycket förvirrad ut. Respondenten valde även att några gånger pröva sig 

fram till rätt stavning genom att skriva olika versioner av samma ord och sedan välja en av dem. 

R4 uppgav att AutoCorrect aldrig föreslog fel ord under testet, dock förekom det fall då 

ordförslagens stavning inte var exakt det som respondenten tänkt sig. 

 

6.5 Respondent 5 (R5) 
Enligt R5 har hen lätt för att stava både på engelska och svenska och uppfattar sin förmåga att 

stava svenska ord som ”ganska bra” (med positiv betoning). R5 skrev med slang när hen var 

yngre men eftersom AutoCorrect inte kan rätta slang hade hen på den tiden programvaran 

avstängd. Med slang menas så kallad “SMS-språk”, där man använder förkortningar av 

(engelska) ord såsom “lol” (”laughing out loud”) eller sådant språk som används lokalt, 

exempelvis “Hornan” för området Hornstull. Nuförtiden använder sig R5 inte av slang och har 

därmed AutoCorrect påslaget. Det kan då uppstå förvirring och kräva mer tankeverksamhet när 

AutoCorrect är avstängt eftersom respondenten vant sig vid att AutoCorrect korrigerar eventuella 

stavfel. R5 tror att det oftast blir fler fel då AutoCorrect är påslaget i och med att hen förutsätter 

att programvaran ska “fixa saker” och därmed skriver slarvigare. R5 uppgav även att hen var mer 

fokuserad på att skriva rätt när det gällde eposttexten eftersom hen ansåg det vara mer viktigt än 
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ett vanligt SMS till en familjemedlem. Respondenten uppskattade att man kunde lära sig hur 

vissa saker stavades genom att AutoCorrect rättade en då man skrivit fel. Detta var även något 

som framkom under observationen vid användartestet. R5 yttrade svordomar då respondenten 

upptäckte att hen stavat fel på något ord när AutoCorrect varit avstängt men nickade nöjt då ord 

stavades rätt. 

 

Även då AutoCorrect var påslaget stavade respondenten fel på ordet “originalet”, precis som när 

AutoCorrect varit avstängt. Denna gång rättade programvaran hen genom att rödmarkera den 

stavning respondenten skrivit (“orginalet”). När R5 då tryckte på ordet för att få upp 

ersättningsordet som AutoCorrect föreslog, alltså den korrekta stavningen, pausade respondenten 

länge innan hen till sist valde att lita på AutoCorrects förslag. 

 

6.6 Respondent 6 (R6) 
R6 uppfattar sig själv som bra på att stava men upptäckte under testet att det uppenbarligen fanns 

ord som hen stavade fel på, exempelvis ord med dubbelkonsonanter så som “noggrant” och 

“parallellt”. Respondenten uppgav sig tidigare ha haft problem med särskrivningar men tyckte 

sig ha blivit mycket bättre, något som också stöds av användartestet, i vilken ingen deltagare 

särskrev. R6 skrev enbart kortare mejl av informell typ på sin smarttelefon. Respondenten 

upplevde att AutoCorrect mest rättade slarvfel (av typen närhetsprincip) men tyckte inte att 

programvaran la sig i nämnvärt då hen skrev. Upptäckte dock mot slutet av varje text att 

uppenbara fel hen inte märkt under testet rödmarkerats av AutoCorrect. 

  
Om det kom ord respondenten inte riktigt visste hur det stavades och det inte heller ges som 

förslag blev hen osäker. Exempelvis orden ”noggrant” och ”bestämmelserna” i testet. Tvivlar då 

på sin egen förmåga att stava. Blev även osäker på rödmarkeringen av ordet ”originalet” och 

uppgav under intervjun att hen funderat länge på hur det stavades, AutoCorrect gav ordförslaget 

“orginalrt” vilket R6 ignorerade. Hen fortsatte istället att använda det felaktiga “orginalet”. Sade 

sig dock ha i bakhuvet att AutoCorrect ibland har fel och litade inte riktigt på programmet. 

Respondenten påtalade även att hen gärna skrev båda versionerna av vissa ord för att se hur de 
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stavades. R6 ljudade även flertalet av orden samtidigt som hen skrev dem, oftast i samma 

bokstavstakt som de skrevs ned. 

 

6.7 Respondent 7 (R7) 
Enligt R7 är hens stavning kompetent men vid svårare ord väljs hellre en synonym som är 

enklare att stava. Respondenten menar att AutoCorrects fördelar väger upp mot dess nackdelar 

och att hen alltid är varsam mot AutoCorrects eventuella rättningar, men R7 säger också att 

hjälpen från AutoCorrect tas emot när den erbjuds. Ett återkommande problemord är “zucchini” 

som respondenten stavar “zuchini”. Vid rödmarkering skriver R7 “zukini” för att AutoCorrect 

ska föreslå ord, men får inte upp några förslag. Ändrar då till “zucini” vilket ger förslaget 

“zuccini”. R7 använder det men det rödmarkeras återigen. Backar markören för förslag, får 

“zuchini” vilket rödmarkeras. Denna gång föreslås den korrekta stavningen och R7 ändrar till 

den. 

 

6.8 Generella tendenser hos respondenterna 
Alla respondenterna uppgav vid respektive intervju att de använde AutoCorrect mest som ett 

hjälpmedel då det kom till att programmet rättade fel enligt närhetsprincipen. De menade på att 

det då var lättare att skriva slarvigt och snabbare men ändå få texten de ämnat skriva relativt 

korrekt. Dock svarade de även på frågan “När tycker du att det (AutoCorrect) är ett störande 

element?” att det var denna funktion som störde dem mest. AutoCorrects tendens att rätta 

felslagen till ett icke avsett ord ansågs som ett frekvent irritationsmoment men inte så pass 

problematiskt att inte nyttan med programvaran övervägde. Alla använde sig även minst en gång 

på text av de autokompletteringar AutoCorrect föreslog när programvaran var påslagen. 

 

Respondenterna var även mycket fokuserade under hela testet. De hade blicken ständigt fäst på 

skärmen då de skrev, även när AutoCorrect var påslaget.  
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7.0 Diskussion 

7.1 Autokomplettering och arbetsminnet 
Som tidigare nämnts belastas en stor del av arbetsminnet vid läsande på webben (Hayles 2012). 

Ju fler delar människan behöver eller kan fokusera på vid läsning, desto mer av arbetsminnets 

kapacitet används vilket minskar fokus på den uppgift som faktiskt är tänkt att utföras. Att 

respondenterna då skriver ut hela ord, trots att rutan för autokomplettering dyker upp och 

möjliggör att med enbart ett mellanslag slippa skriva hela ordet för hand, kan tyda på att 

individen helt enkelt, för att behålla fokus, väljer att ignorera övriga intryck. Personen i fråga 

rensar alltså i informationsflödet för att upprätthålla sin koncentration, precis så som människor 

numera knappt ser all reklam som förekommer på olika webbsidor. Denna teori förstärks av att 

många av respondenterna under användartestet ignorerade AutoCorrects ordförslag. Särskilt 

under R3s test då det vid två olika tillfällen dök upp banderollnotiser (en notisruta som skjuts in 

från toppen av mobilskärmen men som bara täcker en liten del av skärmen längst upp) men R3 

varken saktade ner eller pausade sitt skrivande för att uppmärksamma denna förändring på 

skärmen. Även respondenterna R1, R2, R5 och R7 visade på dessa tendenser då de skrev ut alla 

bokstäver i varje ord, även om vissa av dessa var felslag enligt närhetsprincipen. Detta skedde 

även vid längre ord trots att autokompletteringsfunktionen visade ordförslag flera gånger. Istället 

för att låta AutoCorrect komplettera orden valde de att skriva dem själva. Respondenterna 

ignorerade därmed allt omkringliggande som kunde tänkas lägga sig i det de skrev. Något som 

mycket väl kan bero på arbetsminnets begränsade utrymme. De uppgav att de använde sig av 

AutoCorrects autokompletteringsfunktion då ordförslagen dök upp men användartesten visade 

snarare på att det var vid kortare ord som stavats fel på grund av slarv som denna funktion 

brukades. Alltså inte som ett komplement till skrivandet i sig för att slippa stava till längre ord 

eller för att spara tid i sitt skrivande, något som respondenterna hävdat i intervjuerna. I vissa fall 

kan det även ha berott på att respondenterna skrev med en sådan hastighet att 

autokompletteringsfunktionen inte hann föreslå ord eftersom programvaran måste granska de nya 

bokstäverna som skrivs i realtid för att kunna ge förslag. 
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7.2 Hastighetsaspekten 
Ordförslag innebär dessutom en viss hastighetsbegränsning för användarna i och med att de 

utgör ett extrasteg i skrivandeprocessen. När personer skriver för hand eller utan att ha 

programvaran påslagen exekverar de helt enkelt enbart en signal från hjärnan. Detta kan liknas 

vid det som Hayles (2012, s. 63-64) nämner om webbrelaterad läsning. Det är lättare att minnas 

en text vid traditionell linjär läsning än då texten är uppdelad och sammanlänkad med hjälp av ett 

länksystem. Vid linjär läsning behöver inte läsaren ta ställning till något utan tar bara emot 

information, till skillnad från när läsaren måste trycka på en länk för att komma vidare i texten. 

Då personen behöver trycka på en länk samtidigt som hen läser, upptas en större del av 

arbetsminnet vilket gör att det är svårare att minnas det man precis läst. Det samma kan tänkas 

gälla vid skrivande på en pekskärm. Ska “bestämmelserna” skrivas, skrivs “bestämmelserna”. 

Skrivs det istället på en pekskärm kan det dock förekomma att fel görs enligt närhetsprincipen 

men ofta är personen själv medveten om att den träffat en bokstav lite snett och kan gå tillbaka 

och ändra det. Precis som tidigare nämnt i uppsatsen, har människan svårt för att koncentrera sig 

på flera saker samtidigt eftersom arbetsminnet blir överbelastat. Om AutoCorrect då är påslaget 

måste arbetsminnet samtidigt ta emot information i samma takt som det försöker verkställa 

hjärnans utgående kommandon. Det blir en större belastning och arbetet går långsammare än om 

“kanalen” varit öppen enbart åt ett håll, det vill säga om tankar enbart hade behövts skrivas ned 

utan att hjärnan samtidigt behöver ta emot andra intryck (Ibid.). 

  
Utöver det innebär det ständigt en fördröjning i exekveringen av tanken då det vid skrivande på 

en mindre pekskärm, är svårare att naturligt hitta bokstaven som ska skrivas. Då bokstäverna är 

så pass små är det helt enkelt lätt att skriva fel vid sviktande koncentration. Det finns dessutom 

inga fysiska indikationer på att en viss bokstav istället för en intilliggande slagits så som det 

exempelvis finns på ett fysiskt tangentbord där bokstäverna är representerade i form av egna 

enheter - tangenter. Vid flertalet tillfällen under testet förekom fel av kategori 4, alltså att 

respondenten i fråga slog en helt annan bokstav än den som var tänkt och alltså inte ens en 

intilliggande bokstav (se Bilaga 3.0). Respondenterna talade även under de olika intervjuerna om 

att man ofta hade AutoCorrect påslaget för att programvaran rättade slarv- och stavfel då man 
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ville skriva snabbt. Då tangentbordet också, som Hayles (2012, s. 1-3) tidigare nämnde, numera 

inlemmats som en förlängning av det mänskliga medvetandet använder människan det alltmer 

som en traditionell penna. Det som hjärnan signalerar ska skrivas, det skrivs, och det är önskvärt 

att det går i ungefär samma hastighet som tanken på det som ska skrivas. Dock är det aktiva 

letandet efter rätt bokstav på det mobila tangentbordet ett fysiskt hinder och det är inte helt 

otroligt att det också kan vara en bidragande orsak till det inkonsekventa slaget på valfri bokstav 

när inte korrekt hittas tillräckligt snabbt. Hjärnan signalerar alltså att en bokstav ska tryckas och 

därmed, för att upprätthålla en jämn hastighet, trycks det någonstans på tangentbordet. Denna typ 

av fel skulle aldrig uppstå om samma text skrevs analogt eftersom människan då bara använder 

handen till att rita den inlärda form som symboliserar en specifik bokstav. 

 

7.3 Rättstavningsproblematiken 
I användartestet använde R3, R5 och R7 stavningen “undantags” istället för det upplästa ordet 

“undantas”. Felet tillhör kategori 3, extra tillagd bokstav, men rödmarkerades inte av 

AutoCorrect eller föreslogs av autokompletteringsfunktionen. Enligt Svenska Akademins 

ordlista är “undantags” rättstavat men samtidigt antingen ett substantiv med genitivändelse, alltså 

med ett påhängt -s, eller som ett sammansatt ord, exempelvis “undantag-s-regel”. Programvaran 

förutsätter därmed att ordet är korrekt och rödmarkerar det inte. Då respondenterna som begick 

detta fel troligtvis trodde att ordet “undantas” stavades “undantags” var det inte heller något de 

reagerade på då de snabbt tittade igenom texten för att se om något var felstavat. 

 

7.4 Språklig självsäkerhet 
Alla respondenterna uppgav att de hade en godkänd eller bra stavningsförmåga och att de för det 

mesta visste hur ord stavades. De sa även att de oftast litade mer på sin egen kunskap än på 

AutoCorrect då programvaran hade en tendens att rätta fel på grund av tidigare felaktiga 

inmatningar eller att ordet faktiskt inte förekom i ordlistan. När AutoCorrect var avslaget skrev 

de i en jämn takt och ifrågasatte sällan stavningen av vissa svårare ord utan lät dem vara, trots 

stavfel. Då programvaran sedan var påslagen igen blev texten mer korrekt stavad (se Bilaga 3.0 
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samt 3.1) men respondenterna blev också mer osäkra på sin egen stavning och kontrollerade alla 

rödmarkerade ord, testade olika stavningar eller valde helt sonika AutoCorrects ordförslag. Om 

det då inte fanns något förslag till ord och alla försök rödmarkerades, så som i fallet med 

“ånyoinsjuknade”, förekom det längre pauser och fler försök. En respondent nämnde även under 

intervjun att hen oftast vid sådana fall valde ett annat, enklare ord för att komma vidare. Alltså 

bidrog inte alltid rättstavnings- och autokompletteringsfunktionerna till en hastighetsförbättring 

utan kunde istället skapa en osäkerhet hos respondenterna. Det är högst troligt att respondenterna 

ökat sin tillit till att AutoCorrect ska utföra den kognitiva uppgiften i deras ställe. Vinsten blir att 

användaren i teorin kan skriva snabbare och slipper tänka efter. Vanan vid teknologiska, 

avancerade lösningar har bidragit till att de faktiskt förlitar sig mer och mer på att 

rättstavningsprogrammet ska ta hand om stavningen. De blir således osäkra då AutoCorrect 

påstår att något är fel men inte kan hjälpa dem med vad som ska vara rätt (Hayles 2012, s. 1-3).  

 

 

 

Figur 3. Exempel på när AutoCorrect saknar ordförslag. 

 

 

Ordförslag användes flitigt av R6 vilket kan tyda på att respondenten är bekväm av sig då även 

ord som “lasagneplattor” skrevs försiktigt. I vanliga fall skulle vi misstänka att R6 inte visste hur 

ordet stavades men då respondenten stavade “lasagneplattor” korrekt utan AutoCorrect kan detta 

uteslutas. Tjänade då R6 på att invänta AutoCorrects ordförslag? Enligt resultatet (se Bilaga 3.0) 

kan vi utläsa att i SMS-momentet skrev R6 ett extra fel enligt närhetsprincipen, men texten 

skrevs klart sju sekunder snabbare. Med AutoCorrect i e-postmomentet tryckte respondenten på 

fel tangent enligt närhetsprincipen tre extra gånger men hade ett stavfel färre. Dock skrevs själva 

texten nio sekunder långsammare. Därav vinner R6 tid på att invänta ordförslag endast om texten 
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är av det kortare slaget. Detta kan bero på att AutoCorrect inte ger ett ordförslag förrän de första 

bokstäverna av ett ord har matats in, vid längre ord tar det längre tid innan ett ordförslag dyker 

upp.   

 

8.0 Slutsats 
Vi ville med denna uppsats undersöka om människor förändrar sitt skrivsätt då AutoCorrect 

ständigt är närvarande i bakgrunden samt fokusera på vad en specifik grupp hade för 

uppfattningar om programvarans inverkan vid textinmatning i smarttelefonen. I och med 

möjligheten att ställa testresultaten mot intervjusvaren kunde studien utröna att det var en 

märkbar diskrepans mellan vad respondenterna uppfattade att AutoCorrect gjorde och hur det 

faktiskt såg ut då de skrev. De uppgav att de litade mer på sig själva än på AutoCorrect men vid 

testet förekom det ändå stor osäkerhet då ett ord blev rödmarkerat utan att ett ordförslag kunde 

ges av programvaran. Dock är det svårt att uttala sig om det kan tänkas vara en generell tendens 

bland de flesta användare av AutoCorrect i och med att studiens respondentgrupp bestod av en 

homogen grupp samt för få deltagare.  

 

Dessutom framkom det att det inte nödvändigtvis behövde betyda att man skrev snabbare genom 

att använda AutoCorrect eftersom det, i enlighet med Hayles (2012) teori, upptar en större del av 

arbetsminnet att hela tiden ta ställning till förslag och rödmarkeringar. Dock skrevs bokstäverna 

generellt snabbare på de flesta orden eftersom det gick att skriva slarvigare. Ibland när 

respondenterna behövde ta ställning till det som AutoCorrect föreslog blev de mer osäkra på sina 

egna stavningsförmågor. De började då fundera på hur saker stavades och prövade sig fram. 

Detta kunde resultera i att det gick långsammare, alternativt lika långsamt som med AutoCorrect 

avstängt, att skriva klart hela texten (se Bilaga 3.0). Utan AutoCorrect var det enklare att hålla 

skrivtakten då det inte krävdes extra fokus på rödmarkeringar och/eller ordförslag. Dock innehöll 

texterna med AutoCorrect påslaget alltid färre fel än när AutoCorrect var avstängt (se Bilaga 3.1 

samt 4.0). 
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Under testet märkte vi även att en snabb skrivhastighet gjorde att ordförslagsrutorna inte hann 

dyka upp. Därmed kom AutoCorrects rättning oftast bara i slutet av långa ord och ordförslag för 

korta eller medellånga ord användes sällan. 

 
8.1 Framtida forskning 
I vår undersökning såg vi en svag tendens till att folk skriver fler fel med AutoCorrect än utan, 

dock behöver vi fler respondenter för att bekräfta detta.  

 

Det är möjligt att unga personers stavning blir sämre på grund av att de inte behöver stava längre 

ord då det oftast finns något rättstavningsprogram i den apparatur de använder vid skrivande. Då 

man inte längre sätter sig ned och skriver för hand, bokstav för bokstav, präntas inte heller 

stavningen in på samma sätt som tidigare. På grund av detta skulle det vara intressant att göra 

undersökningen på barn eller personer som håller på att lära sig att skriva. Det skulle öppna upp 

för möjligheten att verkligen se hur mycket AutoCorrect inverkar på den generella 

språkförmågan. Att inte ha ett fullt utvecklat språksinne lämnar mycket mer spelrum åt 

AutoCorrect. 

  
Det hade även varit intressant att se på just AutoCorrect i relation till den självuppfattade 

stavningsförmågan ur ett bredare perspektiv, exempelvis hur en person kan tänkas förändra sitt 

språk i förlängningen. Om programvaran ständigt ändrar stavningen på sådant som anses 

inkorrekt enligt svenska ordlistor, till exempel hanteringen av slanguttryck och dylikt, kan det 

bidra till en ökad irritation hos användaren och till slut resultera att hen börjar använda korrekt 

svenska. Att den svenska befolkningen hela tiden förändrar sitt språk genom slanguttryck och 

låneord är ett vedertaget faktum. Därmed skulle det i framtiden vara högst relevant att undersöka 

hur ett automatiskt rättstavningsprogram inverkar på språket som sådant och hur det kan tänkas 

förändra nyskapandet av ord och slangord.  
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10.0 Bilagor 

 
1.0 Testtexter 
Text 1, SMS (väns/sambos namn): Jag tänkte laga lasagne med tomatsallad ikväll, kan du kolla 

om vi har zucchini, fetaost och lasagneplattor? Lasagneplattorna borde ligga parallellt med 

spaghettin i skafferiet, precis bredvid makaronerna. Är vi tvungna att laga till matlådor också? 

Puss! 

  
Text 2, E-post (Försäkringskassan, kundservice@försäkringskassan.se): “Hej, mitt namn är 

<namn> och jag har en fråga angående ersättning för uteblivet arbete vid sjukdom. Jag har varit 

sjukskriven till och från under två veckor denna höst men då inte i en sammanhängande period. 

Vilka är bestämmelserna när jag varit sjukskriven tre dagar i rad men sedan återvänt till arbetet 

under en dag och därefter blivit sjuk igen. Räknas det som karensdag för varje påbörjad 

sjukperiod, eller undantas den dag jag var på arbetet innan jag ånyo insjuknade? Jag har läst 

igenom era papper så noggrant som möjligt men meddela mig gärna om det är nåt som behöver 

kompletteras, exempelvis en kopia på originalet av sjukintyget. Med vänlig hälsning <namn>” 

  

2.0 Intervjufrågor 
DEL 1 - ALLMÄNT 

Hur uppfattar du din förmåga att stava svenska ord?  

Hur uppfattar du din förmåga att se om ett ord ska skrivas ihop eller isär, exempelvis 

"jättelycklig" eller "jätte lycklig"? 

Brukar du skriva mail på mobilen? Hur ofta? 

Visste du innan vårt test hur man stänger av AutoCorrect? 

  
DEL 2 - ANVÄNDARTESTET 

Vilken typ av fel upplevde du att AutoCorrect rättade (slarvfel, rättstavning, särskrivning, 

dubbelkonsonanter) eller rättade den inte något alls? 
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Hur många gånger i genomsnitt/text skulle du uppskatta att AutoCorrect aktivt ingrep i ditt 

skrivande/påverkade dig? (beskriv mer utförligt vad vi menar med “ingrep”?). 

  

Vad har du för tankar om AutoCorrect? 

Tänker du på att programmet finns där? Tänker du aktivt på att AutoCorrect finns i bakgrunden 

och ger förslag/rättar? 

När är du mer eller mindre medveten om dess existens? Är det kontextberoende, alltså 

situation/mottagarbaserat? 

Upplevde du att AutoCorrect föreslog ord som du inte tänkt skriva? 

Har du nån gång blivit osäker på hur ett ord stavas när det blir rödmarkerat eller inte kommer 

upp som förslag? Brukar du kolla upp ord som AutoCorrect rödmarkerar eller som inte föreslås 

av AutoCorrect? 

När tycker du att det är ett störande element? 

(Exempel på följdfrågor: På vilket sätt föreslår den fel ord?, hur skulle du vilja att den föreslog 

ord? Vet du att man kan stänga av AutoCorrect? Vet du att du kan stänga av enbart den ena eller 

andra delen av AutoCorrect - alltså ordfullföljning eller rättstavning) 

Om du tycker att det är till mestadels störande, vad skulle du istället vilja att programmet 

fokuserade på istället? 

På vilket sätt tycker du att AutoCorrect kan vara ivägen/ hjälpa? 

Skulle du vilja förändra AutoCorrect? På vilket sätt i så fall? 

Tycker du att det är något som är mer eller mindre viktigt i AutoCorrects funktion, alltså är det 

viktigast att programmet hjälper dig genom ordförslag eller att det rättar ord som du stavat 

fel/sluntit på handen? 

Har du nånsin testat ett annat tangentbord än standardtangentbordet (det som är inkluderat i en 

Iphone från fabrik) och i så fall varför/hur gick det? 
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3.0 Tabell över resultatdata 
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S#O

RD
R1#U

A
C

R1#M
A
C

R2#U
A
C

R2#M
A
C

R3#U
A
C

R3#M
A
C

R4#U
A
C

R4#M
A
C

R5#U
A
C

R5#M
A
C

R6#U
A
C

R6#M
A
C

R7#U
A
C

R7#M
A
C

Lasagne
1,#1

2
2

5
5,#3

1

Zucchini
4

1
2

2
2,#2

1,2,#2,#4
2

2
1

2
2,#2,#4

Parallellt
2

2
4

2,##2
2

1

Skafferiet
1

1
1

Bredvid
2

2,#1
2,#4

Tvungna
2

2
2

2
2,#2,#2,#2

2
2,#2

2
2

1,#2
2

Felslag#enligt#närhetsprincip
11

8
2

3
1

3
5

8
0

3
2

1
10

9

Tid#(sekunder)
84

73
113

102
97

99
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123
107

87
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RD
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4

1
1

1

U
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1
4

Bestäm
m
elserna

1
1

2
1

Karensdag
1

3,#4
3

U
ndantas

3
3

2,#3
3

1,#3
3

Å
nyo

6
6

6
6

N
oggrant

3
3

2
2

4
2

3
3

1
1,#2

2,#3
2,#3

M
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1
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pletteras

1
1

3,2
1
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1,#1
1,#1,#1,#4

2
2

2
2

2
2

Felslag#enligt#närhetsprincip
29

52
5

7
10

14
11

6
6

8
16

13
20

26
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206

187
245

227
265

227
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211
208

180
258

330
256
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1#=#Felslag#enligt#närhetsprincip
R#=#Respondent

O
BS!#Sam

m
a#ord#kan#innehålla#flera#olika#typer#av#fel.#

2#=#U
teläm

nad#bokstav
U
A
C#=#U

tan#A
utoCorrect

Sam
m
a#fel#kan#även#förekom

m
a#upprepade#gånger#i#

3#=#Extra#tillagd#bokstav
M
A
C#=#M

ed#A
utoCorrect

sam
m
a#ord.

4#=#Felaktig#bokstav
5#=#Transposition
6#=#Ö

vriga#fel
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 3.1 Slutgiltiga fel i resultatdatan 

3.1.1 R1 
SMS:  Utan AC 2 fel - ”tvugna” ”oxlså” 

Med AC 0 fel 

 

Epost:  Utan AC 1 fel - ”noggrannt” 

 Med AC 1 fel - ”noggrannt” (AC reagerade inte) 

 

3.1.2 R2 
SMS:  Utan AC 2 fel - ”paralellt” ”skafferier” 

 Med AC 0 fel 

 

Epost:  Utan AC 2 fel - ”undrr” ”nogrant” 

 Med AC 0 fel 

 

3.1.3 R3 
SMS: Utan AC 5 fel - ”zuccini” ”parallellt” ”mef” ”tvugna” ”macaronerna” 

Med AC 2 fel - ”zuccini” ”macaronerna” 

 

Epost:  Utan AC 4 fel - ”undantags” ”å nyo” ”orginalet” ”sjukintyger”  

Med AC 2 fel - ”man” (istället för namn) ”undantags” 

 

3.1.4 R4 
SMS:  Utan AC 6 fel - ”lasange” ”zucini” ”lasangeplattor” ”lasanfeplattorna” ”brevis” ”tvugna” 

Med AC 0 fel 

 

Epost:  Utan AC 1 fel - ”på örjad” 

Med AC 0 fel 
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3.1.5 R5 
SMS:  Utan AC 2 fel - ”zuchini” ”parallelt” 

Med AC 0 fel 

 

Epost:  Utan AC 4 fel - ”undantags” ”ånyoinsjuknade” ”noggrannt” ”orginalet” 

 Med AC 2 fel - ”undantags” ”ånyoinsjuknade” 

 

3.1.6 R6 
SMS:  Utan AC 1 fel - ”tvugna” 

Med AC 1 fel - ”tvugna” 

 

Epost:  Utan AC 2 fel - ”noggrannt” ”orginalet” 

 Med AC 1 fel -  ”orginalet” 

 

3.1.7 R7 
SMS:  Utan AC 3 fel - ”zuchini” ”macaronerna” ”tvugna”  

Med AC 0 fel 

 

Epost:  Utan AC 4 fel - ”karrensdag” ”undantags” ”ånyosjuknade” ”nogrannt”  

 Med AC 2 fel - ”undantags” ”sjuknade” 

 

4.0 Respondenttexter 

4.1 R1 
SMS: 

Utan AutoCorrect 
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Jag tänkte laga lasagne med tomatsallad ikväll, kan du kolla om vi har zucchini, fetaost och 

lasagneplattor? Lasagneplattorna borde ligga parallellt med spaghettin i skafferiet, precis bredvid 

makaronerna. Är vi tvugna att laga till matlådor oxlså? Puss! 

  
Med AutoCorrect 

Jag tänkte laga lasagne med tomatsallad ikväll, kan du kolla om vi har zucchini, fetaost och 

lasagneplattor? Lasagneplattorna borde ligga parallellt med spaghettin i skafferiet, precis bredvid 

makaronerna. Är vi tvungna att laga till matlådor också? Puss! 

  
Epost: 

Utan AutoCorrect 

Hej, mitt namn är nn och jag har en fråga angående ersättning för uteblivet arbete vid sjukdom. 

Jag har varit sjukskriven till och från under två veckor denna höst men då inte i en 

sammanhängande period. Vilka är bestämmelserna när jag varit sjukskriven tre dagar i rad men 

sedan återvänt till arbetet under en dag och därefter blivit sjuk igen. Räknas det som karensdag 

för varje påbörjad sjukperiod eller undantas den dag jag var på arbetet innan jag ånyo 

insjuknade? Jag har läst igenom era papper så noggrannt som möjligt men meddela mig gärna 

om det är något som behöver kompletteras, exempelvis en kopia på originalet av sjukintyget. 

  
Med vänlig hälsning 

  
Med AutoCorrect 

Hej, 

  
Mitt namn är nn och jag har en fråga angående ersättning för uteblivet arbete vid sjukdom. Jag 

har varit sjukskriven till och från under två veckor denna höst men då inte i en sammanhängande 

period. Vilka är bestämmelserna när jag varit sjukskriven tre dagar i rad men sedan återvänt till 

arbetet under en dag och därefter blivit sjuk igen. Räknas det som karensdag för varje påbörjad 

sjukperiod, eller undantas den dag jag var på arbetet innan jag ånyo insjuknade? Jag har läst 
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igenom era papper så noggrannt som möjligt men meddela mig gärna om det är något som 

behöver kompletteras, exempelvis en kopia på originalet av sjukintyget. 

  

Med vänlig hälsning 

  

4.2 R2 
SMS: 

Utan AutoCorrect 

Jag tänkte laga lasagne med tomatsallad ikväll, kan du kolla om vi har zucchini, fetaost och 

lasagneplattor? Lasagneplattorna borde ligga paralellt med spaghettin i skafferier, precis bredvid 

makaronerna. Är vi tvungna att laga till matlådor också? Puss! 

  
Med AutoCorrect 

Jag tänkte laga lasagne med tomatsallad ikväll, kan du kolla om vi har zucchini, fetaost och 

lasagneplattor? Lasagneplattorna borde ligga parallellt med spaghettin i skafferiet, precis bredvid 

makaronerna. Är vi tvungna att laga till matlådor också? Puss! 

  
Epost: 

Utan AutoCorrect 

Hej, mitt namn är nn och jag har en fråga angående ersättning för uteblivet arbete vid sjukdom. 

Jag har varit sjukskriven till och från under två veckor denna höst men då inte under en 

sammanhängande period. Vilka är bestämmelserna när jag varit sjukskriven i tre dagar i rad men 

sedan återvänt till arbetet undrr en dag och därefter blivit sjuk igen. Räknas det som karensdag 

för varje påbörjad sjukperiod, eller undantas den dag jag var på arbetet innan jag ånyo 

insjuknade? Jag har läst igenom era papper så nogrant som möjligt men meddela mig gärna om 

det är nåt som behöver kompletteras, exempelvis en kopia på originalet av sjukintyget. Med 

vänlig hälsning 

  
Med AutoCorrect 
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Hej, mitt namn är nn och jag har en fråga angående ersättning för uteblivet arbete vid sjukdom. 

Jag har varit sjukskriven till och från under två veckor denna höst men då inte i en 

sammanhängande period. Vilka är bestämmelserna när jag varit sjukskriven tre dagar i rad men 

sedan återvänt till arbetet under en dag och därefter blivit sjuk igen. Räknas det som karensdag 

för varje påbörjad sjukperiod, eller undantas den dag jag var på arbetet innan jag ånyo 

insjuknade? Jag har läst igenom era papper så noggrant som möjligt men meddela mig gärna om 

det är nåt som behöver kompletteras, exempelvis en kopia på originalet av sjukintyget. Med 

vänlig hälsning 

  

4.3 R3 
SMS: 

Utan AutoCorrect 

Jag tänker laga lasagne med tomatsallad ikväll, kan du kolla om vi har zuccini, fetaost och 

lasagneplattor? Lasagneplattorna borde ligga paralellt mef spagettin i skafferiet, precis bredvid 

macaronerna. Är vi tvugna att laga till matlådor också? Puss! 

  

Med AutoCorrect 

Jag tänkte laga lasagne med tomatsallad ikväll, kan du kolla om vi har zuccini, fetaost och 

lasagneplattor? Lasagneplattorna borde ligga parallellt med spagettin i skafferiet, precis bredvid 

macaronerna. Är vi tvungna att laga till matlådor också? Puss! 

  

Epost: 

Utan AutoCorrect 

Hej, mitt namn är nn och jag har en fråga angående ersättning för uteblivet arbete vid sjukdom. 

Jag har varit sjukskriven till och från under två veckor denna höst men då inte i en 

sammanhängande period. Vilka är bestämmelserna när jag varit sjukskriven tre dagar i rad men 

sedan återvänt till arbetet under en dag och därefter blivit sjuk igen. Räknas det som karensdag 

för varje påbörjad sjukperiod, eller undantags den dag jag var på arbetet innan jag å nyo 
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insjuknade? Jag har läst igenom era papper så noggrant som möjligt men meddela mig gärna om 

det är något som behöver kompletteras, exempelvis en kopia på orginalet av sjukintyger. 

  

Mvh 

  
Med AutoCorrect: 

Hej, mitt man är nn och jag har en fråga angående ersättning för uteblivet arbete vid sjukdom. 

Jag har varit sjukskriven till och från under två veckor denna höst men då inte i en 

sammanhängande period. Vilka är bestämmelserna när jag varit sjukskriven tre dagar i rad men 

sedan återvänt till arbetet under en dag och därefter blivit sjuk igen. Räknas det som karensdag 

för varje påbörjad sjukperiod, eller undantags den dag jag var på arbetet innan jag ånyo 

insjuknade? Jag har läst igenom era papper så noggrant som möjligt men meddela mig gärna om 

det är något som behöver kompletteras, exempelvis en kopia på originalet av sjukintyget. 

  
Mvh 

  

4.4 R4 
SMS: 

Utan AutoCorrect 

Jag tänkte laga lasange med tomatsallad ikväll, kan du kolla om vi har zucini, fetaost och 

lasangeplattor? Lasanfeplattorna borde ligga parallellt med spagettin i skafferiet, precis brevis 

makaronerna. Är vi tvugna att laga till matlådor också? Puss! 

  
Med AutoCorrect 

Jag tänkte laga lasagne med tomatsallad ikväll, kan du kolla om vi har zucchini, fetaost och 

lasagneplattor? Lasagneplattorna borde ligga parallellt med spagettin i skafferiet, precis bredvid 

makaronerna. Är vi tvungna att laga till matlådor också? Puss! 
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Epost: 

Utan AutoCorrect: 

Hej, mitt namn är nn och jag har en fråga angående ersättning för uteblivet arbete vid sjukdom. 

Jag har varit sjukskriven till och från under två veckor denna höst men då inte i en 

sammanhängande period. Vilka är bestämmelserna när jag varit sjukskriven tre dagar i rad men 

sedan återvänt till arbetet under en dag och därefter blivit sjuk igen. Räknas det som karensdag 

för varje på örjad sjukperiod, eller undantas den dag jag var på arbetet innan jag ånyo 

insjuknade? Jag har läst igenom era papper så noggrant som möjligt men meddela mig gärna om 

det är något som behöver kompletteras, exempelvis en kopia på originalet på sjukintyget. Med 

vänlig hälsning 

  
Med AutoCorrect: 

Hej mitt namn är nn och jag har en fråga angående ersättning för uteblivet arbete vid sjukdom. 

Jag har varit sjukskriven till och från under två veckor denna höst men då inte i en 

sammanhängande period. Vilka är bestämmelserna när jag varit sjukskriven tre dagar i rad men 

sedan återvänt till arbetet under en dag och därefter blivit sjuk igen. Räknas det som karensdag 

för varje påbörjad sjukperiod, eller undantas den dag jag var på arbetet innan jag ånyo 

insjuknade? Jag har läst igenom era papper så noggrant som möjligt men meddela mig gärna om 

det är något som behöver kompletteras, exempelvis en kopia på originalet av sjukintyget. Med 

vänlig hälsning, 

  
  

4.5 R5 
SMS: 

Utan AutoCorrect 

Jag tänkte laga lasagne med tomatsallad ikväll, kan du kolla om vi har zuchini, fetaost och 

lasagneplattor? Lasagneplattorna borde ligga parallelt med spagettin i skafferiet, precis bredvid 

makaronerna. Är vi tvungna att laga till matlådor också? Puss! 
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Med AutoCorrect 

Jag tänkte laga lasagne med tomatsallad ikväll, kan du kolla om vi har zucchini, fetaost och 

lasagneplattor? Lasagneplattorna borde ligga parallellt med spagettin i skafferiet, precis bredvid 

makaronerna. Är vi tvungna att laga till matlådor också? Puss! 

  
E-post: 

Utan AutoCorrect 

Hej, 

Mitt namn är nn och jag har en fråga angående ersättning för uteblivet arbete vid sjukdom. Jag 

har varit sjukskriven till och från under två veckor denna höst men då inte i en sammanhängande 

period. Vilka är bestämmelserna när jag varit sjukskriven tre dagar i rad men sedan återvänt till 

arbetet under en dag och därefter blivit sjuk igen. Räknas det som karensdag för varje påbörjad 

sjukperiod eller undantags den dag jag var på arbetet innan jag ånyoinsjuknade? Jag har läst 

igenom era papper så noggrannt som möjligt men meddela mig gärna om det är något som 

behöver kompletteras, exempelvis en kopia på orginalet av sjukintyget. 

  

Med vänlig hälsning, 

  
Med AutoCorrect 

Hej, 

Mitt namn är nn och jag har en fråga angående ersättning för uteblivet arbete vid sjukdom. Jag 

har varit sjukskriven till och från under två veckor denna höst men då inte i en sammanhängande 

period. Vilka är bestämmelserna när jag varit sjukskriven tre dagar i rad men sedan återvänt till 

arbetet under en dag och därefter blivit sjuk igen. Räknas det som karensdag för varje påbörjad 

sjukperiod, eller undantags den dag jag var på arbetet innan jag ånyoinsjuknade? Jag har läst 

igenom era papper så noggrant som möjligt men meddela mig gärna om det är något som behövs 

kompletteras, exempelvis en kopia på originalet av sjukintyget. 

  
Med vänlig hälsning, 
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4.6 R6 
SMS: 

Utan AutoCorrect 

Jag tänkte laga lasagne med tomatsallad ikväll, kan du kolla om vi har zucchini, fetaost och 

lasagneplattor? Lasagneplattorna borde ligga parallellt med spagettin i skafferiet, precis bredvid 

makaronerna. Är vi tvugna att laga till matlådor också? Puss! 

  

Med AutoCorrect 

Jag tänkte laga lasagne med tomatsallad ikväll, kan du kolla om vi har zucchini, fetaost och 

lasagneplattor? Lasagneplattorna borde ligga parallellt med spagettin i skafferiet, precis bredvid 

makaronerna. Är vi tvugna att laga till matlådor också? Puss! 

  

E-post: 

Utan AutoCorrect 

Hej, mitt namn är nn och jag har en fråga angående ersättning för uteblivit arbete vid sjukdom. 

Jag har varit sjukskriven till och från under två veckor denna höst men då inte i en 

sammanhängande period. Vilka är bestämmelserna när jag varit sjukskriven tre dagar i rad men 

sedan återvänt till arbetet under en dag och därefter blivit sjuk igen. Räknas det som karensdag 

för varje påbörjad sjukperiod eller undantas den dag jag var på arbetet innan jag ånyo 

insjuknande? Jag har läst igenom era papper så nogrannt som möjligt men meddela mig gärna 

om det är något som behöver kompletteras, exempelvis en kopia på orginalet av sjukintyget. 

  
Med vänlig hälsning 

  
Med AutoCorrect 

Hej, mitt namn är nn och jag har en fråga angående ersättning för uteblivet arbete vid sjukdom. 

Jag har varit sjukskriven till och från under  två veckor denna höst men då inte i en 

sammanhängande period. Vilka är bestämmelserna när jag varit sjukskriven tre dagar i rad men 

sedan återvänt till arbetet under en dag och därefter blivit sjuk igen. Räknas det som karensdag 

för varje påbörjad sjukperiod, eller undantas den dag jag var på arbetet innan jag ånyo 
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insjuknade? Jag har läst igenom era papper så noggrant som möjligt men meddela mig gärna om 

det är något som behöver kompletteras, exempelvis en kopia på orginalet av sjukintyget. 

  

Med vänlig hälsning 

  

4.7 R7 
SMS: 

Utan AutoCorrect 

Jag tänkte laga lasagne med tomatsallad ikväll, kan du kolla om vi har zuchini, fetaost och 

lasagneplattor? Lasagneplattorna borde ligga parallellt med spaghettin i skafferiet, precis bredvid 

macaronerna. Är vi tvugna att laga till matlådor också? Puss! 

  

Med AutoCorrect 

Jag tänkte laga lasagne med tomatsallad ikväll, kan du kolla om vi har zucchini, fetaost och 

lasagneplattor? Lasagneplattorna borde ligga parallellt med spaghettin i skafferiet, precis bredvid 

makaronerna. Är vi tvungna att laga till matlådor också? Puss! 

  

Epost: 

Utan AutoCorrect 

Hej, mitt namn är nn och jag har en fråga angående ersättning för uteblivet arbete vid sjukdom. 

Jag har varit sjukskriven till och från under två veckor denna höst men då inte i en 

sammanhängande period. Vilka är bestämmelserna när jag har varit sjukskriven 3 dagar i rad 

men sedan återvänt till arbetet en dag och därefter blivit sjuk igen. Räknas det som karrensdag 

för varje påbörjad sjukperiod, eller undantags den dag jag var på arbetet innan jag ånysjuknade? 

Jag har läst igenom era papper så nogrannt som möjligt men meddela mig gärna om det är något 
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som behöver kompletteras, exempelvis en kopia på originalet av sjukintyget. Med vänlig 

hälsning nn. 

  

Med AutoCorrect: 

Hej, mitt namn är nn och jag har en fråga angående ersättning för uteblivet arbete vid sjukdom. 

Jag har varit sjukskriven till och från under två veckor denna höst men då inte i en 

sammanhängande period. Vilka är bestämmelserna när jag har varit sjukskriven tre dagar i rad 

men sedan återvänt till arbetet under en dag och därefter blivit sjuk igen. Räknas det som 

karensdag för varje påbörjad sjukperiod, eller undantags den dag jag var på arbetet innan jag 

ånyo sjuknade. Jag har läst igenom era papper så noggrant som möjligt men meddela mig gärna 

om det är något som behöver kompletteras, exempelvis en kopia på sjukintyget. Med vänlig 

hälsning nn. 

  
  
 


