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Textstil/tonalitet med Acrolinx 



FRÅGOR 

• Hur förbättrar man texter med ett skribentstödsverktyg? 

• Är läsbarhetsmått ett bra hjälpmedel? 

• Visar exempel från Acrolinx som används av över 100 företag runt om i 

världen. 



ÖVERSIKT 

• Vad är det man vill mäta när det gäller textkvalitet? 

• Vad är Acrolinx? 

• Hur fungerar det? 

• Mått – dokument – stycke – mening… 

• Mått vs. åtgärder 

• Textstil: clarity (tydlighet) – conversational tone – consistency (konsekvens)  

• Demo 

• Slutord 



TEXTKVALITET – FAKTORER SOM PÅVERKAR… 

• Mål med texten (vad vill skribenten uppnå) 
• Förkunskaper (hos skribent och mottagare) 
• Grammatik 
• Korrekt stavning 
• Lämplig stilnivå 
• Anpassad detaljnivå för syftet 
• Omfång (längd på dokument) 
• Rubriker 
• Stycken 
• Meningar 
• Ordval 
• Struktur 

 
 

Vilka ”mått” mäter detta idag, egentligen? 
 
 



VAD ÄR ACROLINX 



ACROLINX 

• Programsvit som underlättar konsekvent skrivande inom en organisation 

• Klient-serversystem 

• Språk: Engelska, svenska, tyska, japanska, kinesiska  

• Svenska användare: Scania, Ericsson, Volvo, Saab, Siemens Turbomachinery, Sony Mobile, Saab Dynamics, 
Atlas Copco, Xylem, Tetra Pak. 

• Integrerat i över 30 olika “skrivmiljöer” 
- MS Word, Excel, Powerpoint, Outlook… 

- Indesign 

- XMetal 

- FrameMaker 

- TinyMCE 

- Google Docs 

- Arbortext Editor 

- … 
 



ARKITEKTUR 

SERVER 



VAD KAN DU KONTROLLERA MED ACROLINX? 

• Stavning 

• Grammatik 

• Stil 

• Terminologi 

- Avrådda termer 

- Villkorade termer 

- Giltiga termer 

• Textstil: Tydlighet 



GRAMMATIKKONTROLL 

• Möjlig särskrivning 

• Onödig förstärkning 

• De och dem 

• Rätt verbform efter hjälpverb 

• Kongruens i nominalfraser 

• Dubbla supinumformer 

• Saknad tvåledad konjunktion 

• … 

Exempel på rekommendationer 

”…dem är glada…” 



STILKONTROLL 

• Undvik passiv 

• Använd kommatecken i decimaltal 

• Dubbla negationer 

• Talspråkspronomen 

• Felaktig stilnivå 

• Hantering av uttryck med siffror (valuta, 
telefonnummer, postnummer, siffror med 
måttenheter…) 

• Vänstertunga meningar 

• För långa meningar 

• … 

 

Exempel på rekommendationer 



TERMINOLOGI (EXEMPEL FRÅN 1177.SE OCH SLL) 

anhöriga 

 

har en sjukdom 

drabbas bieffekter 

biverkningar 

närstående 

får en sjukdom 

4 termuppsättningar: 
- 1177 – ord och uttryck 
- Latinska namn 
- SLL enhetsnamn 
- SLL ordlista 



TEXTSTIL 

• Bara tillgängligt för Tydlighet i nuläget 

• Tydlighet mäts för varje mening och stycke 

• Felmarkering om: 

- värdet för en mening överstiger ett givet tröskelvärde 

- meningen innehåller svåra eller ålderdomliga ord 

- meningen är för lång 

- stycket är för långt 

- meningar är för “lika” i längd 

- … 

 

 



ACROLINX-MÅTT 

• Acrolinx-poäng: Sammanvägt resultat av stavning, grammatik, stil, terminologi 

och textstil. Vikter kan anpassas för olika texttyper och mottagargrupper. 

• Läsbarhet: Lix på dokumentnivå, samt på stycken med minst fyra meningar. 

• Meningsvariation: I stycken med minst fyra meningar. 

• Förkortningstäthet 

 

• Acrolinx-poängen lagras vid varje kontroll på servern. Går att ta fram statistik 

och trender för enskilda dokument och för dokumentsamlingar. 

 



ACROLINX I WORD 



ACROLINX SIDOPANEL 



ACROLINX SCORE-KORT 



ACROLINX ANALYTICS: FÖRBÄTTRINGAR? 

 



Olika mått för olika roller och funktioner 

Utgivare Skribent Översättare Redaktör 

Innehållsansvarig Översättningsansvarig Publiceringsansvarig 

• Individuella 
förbättringar 

• Ordlistor, skrivregler och 
terminologi 

• Sammanräknade poäng 
och jämförelse över tid 
för att visa förändringar 

 

• Terminologi och 
återanvändning 

• Översättningsbarhet 

• Användning av 
texter 

• Kvalitetstrender 
• Läsbarhetstrender 
• Kostnadsbesparingar – redigering 
• Besparingar inom terminologi 
• Frekvens av olika typer av “larm” 
• Användning (volym: dokument, ord, 

användare…) 

• Kostnadsbesparingar för 
översättning 

• Besparingar inom 
terminologi 

• Relation mellan dokument/text 
och användning av 
dokument/text 

• Relation mellan 
mottagargrupper och textstil 

• Fokusområden 
 



ACROLINX-DEMO 



SLUTORD 

• Textstil och möjligheten att anpassa mått till olika användargrupper och 

texttyper är viktiga 

• Många olika textstilar behövs (tydlighet, engagemang, konsekvens, 

“vetenskaplighet”, …) 

• Mätbarhet över tid för att visa utveckling, inom ett dokument och 

dokumentgrupper 

• Svårt att sätta vetenskapligt grundade tröskelvärden vi samarbetar 

gärna om metoder kring detta! 

 



FRÅGOR? 


