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Förord 
Allt som oftast hör jag uttalanden om att det inte finns några 
korrekturläsare idag. Det är dock långtifrån sant – jag läser till 
exempel korrektur som en stor del av min försörjning.

Det som är sant är att de stora dagstidningarna inte längre har 
korrekturläsare. Men korrektur läses i många andra samman
hang. Jag korrekturläser bland annat tidskrifter, bokmanus, 
webbsidor, pressmeddelanden, myndighetsrapporter, års
redovisningar – ja, det finns många texter som behöver ha ett 
korrekt skriftspråk.

Det som också är sant är att det idag är många fler som produ
cerar text, och de har ofta inte utbildning för att skriva. Än min
dre för att korrekturläsa det som de har skrivit. 

Och korrektur är viktigt. Forskning visar att stavfel bromsar läs
ningen och sänker förtroendet för både texten och skribenten, 
så det här är inget du ska slarva med. I den här boken har jag 
samlat de korrekturfel jag oftast stöter på och du får veta hur du 
bör åt gärda dem. 

Boken kan vara en hjälp för dig som behöver sköta korrektur
läsningen själv eller som hjälper till exempel kolleger. Anlitar du 
en professionell korrekturläsare är det värt att gå igenom texten 
innan du lämnar iväg den.

Korrektur läses nämligen med fördel flera gånger eftersom ingen 
hittar alla fel. Min erfarenhet är att risken att missa korrekturfel 
ökar när det är väldigt mycket som behöver åtgärdas, särskilt när 
det är mycket interpunktionsfel eller vacklande tempus som tar 
fokus från övriga fel. Så har du själv gått igenom texten noggrant 
innan ökar chansen att korrekturläsaren ser de fel du själv inte 
klarar att hitta.

Eva Sahlström

Vällingby i september 2020
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Vad krävs av en korrekturläsare?
För att bli duktig som korrekturläsare behöver du ha mycket 
goda kunskaper om svenska språket och gällande skrivregler. 
Du behöver veta vilka språkliga hjälpmedel du kan använda vid 
tveksamheter. 

När du skriver själv behöver du inte fundera så mycket över 
vacklande normer eftersom du kan välja det alternativ du 
 föredrar, men när du korrekturläser någon annans text ska du 
inte peta mer än nödvändigt i den. Då kan du behöva ta reda 
på om det är okej att skriva till de som även om du själv skulle 
 skriva till dem som.

När du läser korrektur behöver du också en god allmänbildning. 
Då kan du upptäcka missar som skribenten har gjort, till exem
pel faktafel, orimliga siffror, felaktiga benämningar. Vidare be
höver du vara noggrann, kunna se detaljer och ha gott minne. 

Under korrekturläsningen behöver du stänga av ditt normala 
läsbeteende och istället läsa för att hitta fel. Och så länge det 
inte är din egen text ska du som sagt avhålla dig från att göra 
innehållsmässiga ändringar. Gör du det är det inte korrektur
läsning längre utan textredigering.

Om du ska arbeta professionellt med korrekturläsning räcker det 
inte att läsa en sådan här kort bok. Då bör du räkna med att du 
behöver studier i svenska på högskolenivå, gärna med inriktning 
på textvård, som språkkonsultprogrammet som finns på flera 
universitet eller Linnéuniversitetets kurs Språkrådgivning och 
 textvård.
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Vad ska du granska?
 När du korrekturläser en text kollar du

• stavning

• skiljetecken

• förkortningar

• sifferuttryck

• meningsbyggnad (dock inga stora omskrivningar)

• syftningsfel

• namn

• versalt eller gement

• inkonsekvenser

• stilbrott

• avstavningar

• typografi.

Du gör inga förändringar av innehållet, men du bör påpeka om 
du till exempel

• tycker att texten inte hänger ihop

• tycker att något är svårbegripligt

• upptäcker ett faktafel.
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De vanligaste korrekturfelen
Det finns vissa saker du bör hålla extra utkik efter, och jag går 
först kortfattat igenom dem för att sedan gå närmre in på varje 
företeelse, vad som blir fel och hur du ska rätta det.

• Interpunktion – alltså skiljetecken, är det vanligaste 
korrektur felet. Främst är det bindestreck, komma och semi
kolon som används fel, och vissa skribenter överanvänder 
citattecken.

• Förkortningar – skrivs ofta felaktigt eller inkonsekvent. Det 
bästa är att skriva ut dem, vilket också är läsvänligare.

• Namn – bland klurigheterna här hittar vi versalt eller gement, 
utländska namn och nationalitetsbeteckningar samt avvikande 
skrivsätt i logotyper.

• Sifferuttryck – skriva med bokstäver eller siffror, gruppering 
av stora tal, procent, grader.

• Punktlistor – skrivs ofta inte enligt rekommendationerna.

• Direkta anföringar (repliker) – hur man ska sätta skiljeteck
nen brukar vara problemet, särskilt om skribenten har valt att 
markera replikerna med citattecken.

• Inkonsekvenser – till exempel att ett ord stavas på olika sätt 
eller att tempus skiftar.

• Dubbla satsled – en del skribenter överanvänder så och då 
som dubbelt satsled vilket ger ett pratigt intryck.

• Satsradningar – huvudsatser staplade på varandra utan 
binde ord överanvänds också av vissa skribenter.

• Symmetriregeln – brott mot denna innebär att man har olika 
sorts satser på var sida om det samordnande och. Det är ett 
knepigt korrekturfel. Dels kan det vara svårt att upptäcka, 
dels kan det vara ännu svårare att åtgärda.

• Formatering – särskilt viktigt om du korrekturläser formgiven 
text. Ett vanligt problem är överanvändning av formatering, 
som att skribenten kursiverar hela stycken, fetar vart tredje 
ord eller liknande.

• Stilbrott – till exempel ord som är för vardagliga, formella, 
byråkratiska eller ålderdomliga för att passa in i texten. 
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• Översatt text – ha extra koll på sådant som meningsbyggnad,  
prepositioner, pronomen användning, måttangivelser, titlar och 
ryska namn.

Du kanske undrar varför jag inte har tagit upp särskrivningar, 
alla språkpolisers favorithatobjekt. Ja, det är för att de inte hör 
till de vanliga korrekturfelen. Jag har under många år korrektur
läst alla möjliga texter från både vana och ovana skribenter och 
stöter nästan aldrig på särskrivningar.
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Mer av författaren
Vill du läsa mer av Eva Sahlström? För skrivtips och språkliga 
nyheter, prenumerera på nyhetsbrevet Skrivbrevet från Evas 
skrivskola, Evas språkblogg och Snabba skrivtips från Evas 
skrivskola, samt följ Eva i sociala medier. Du hittar länkar till pre
numerationerna på www.sahlstrom.info/texthjalp-och-skrivtips.

Evas böcker säljs på kursportalen Evas skrivskola där du också 
kan köpa webbkurser som utvecklar ditt eget skrivande:   
www.evaskrivskola.se

https://www.sahlstrom.info/basta-skrivtipsen/
https://www.sahlstrom.info/basta-skrivtipsen/
https://www.sahlstrom.info/evassprakblogg/
https://evasskrivskola.se/snabba-skrivtips/
https://evasskrivskola.se/snabba-skrivtips/
https://www.sahlstrom.info/texthjalp-och-skrivtips
https://evasskrivskola.se/
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Eva Sahlström började jobba som skrivande journalist 1994, 
med eget företag från 1998. Hon har journalistutbildning från 
Skurups folkhögskola och Nordiska folkhögskolan, och har 
studerat svenska, engelska, statsvetenskap och juridik på Stock
holms universitet. 

Större delen av sin yrkeskarriär har hon frilansat, men hon 
har även arbetat som redaktör på mediebevakningsföretaget 
 Observer Pressurklipp, nyhetsbyrån AP och Leveranstidningen 
 Entreprenad.

Som frilans arbetade hon under många år för Friluftsfrämjandet 
med att skriva och bearbeta texter för Friluftsfrämjandets tid
ningar och webbsidor samt att skriva och redigera ledarhand led
ningar, verksamhetsberättelser och liknande texter. 

Andra återkommande kunder har varit bland annat tidningarna 
Internetworld och Cap & Design samt förlagen Informations
förlaget, Outdoorbooks och Orage (norskt tidningsförlag).

Eftersom Eva alltid har arbetat mycket med textredigering och 
korrektur utöver eget skrivande började hon hösten 2010 att 
vidare utbilda sig på deltid i språkrådgivning och textvård på 
Linné universitet i Växjö. 

Sedan 2015 är hon examinerad språkrådgivare. Numera arbe
tar hon med att skriva och granska brukstexter, samt att lära ut 
 skrivande genom webbkurser och skrivcoachning.
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