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SAOL Plus i korthet

SAOL Plus är en datorversion av Svenska  
Akademiens ordlista, 13:e upplagan, i  
fortsättningen kallad SAOL13. Programmet 
bygger på den tryckta förlagan, men har utvidgad 
information och dessutom en rad funktioner som 
bara kan erbjudas av ett datorprogram. Till dessa 
hör möjligheten att snabbt filtrera fram t.ex. 
samtliga ord som slutar på suffixet -vis, alla ord 
som är betecknade som vardagliga (<vard.>) och 
alla ord som t.ex. har fem bokstäver och börjar på 
gr och slutar på a. En annan utvidgning är att 
samtliga böjningsformer av alla uppslagsord kan 
fås presenterade i klartext.

SAOL Plus innehåller också en unik funktion för 
att hantera felstavningar, som innebär att du kan 

söka på ord utan att kunna stava dem helt rätt: 
skifånje leder till uppslagsordet chiffonjé. Denna 
funktion öppnar dörren till SAOL även för 
personer med stavningssvårigheter.

I SAOL Plus markeras nyorden i SAOL13 med 
ett plustecken (+) i vänsterspalten. En lista på de 
ord som försvann i och med SAOL13 finns  
under Hjälp i huvudmenyn.

Originaltexten i SAOL13 presenteras i  
programmets hjälpfil. 
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Kom igång snabbt

Installation
1. Starta Windows.
2. Sätt in cd-skivan i datorns cd-enhet.
3. Klicka på knappen Start.
4. Välj Kör... 
5. Välj D:/install (under förutsättning att D 

är beteckningen på cd-enheten – om inte, 
ange vilken det är).

6. Klicka på OK. 
7. Följ instruktionerna på skärmen tills  

installationen är klar. 

Start
Starta SAOL Plus antingen genom att gå till 
Startknappen på datorns skrivbord och välja 
Alla program/SAOL Plus/SAOL Plus eller 
genom att dubbelklicka på genvägen till SAOL 
Plus, som ligger på datorns skrivbord. 

Sökning 
Sök i SAOL Plus genom att skriva in ditt sökord i 
sökfönstret. Sökning sker då bland samtliga 
uppslagsord.
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Inställningar
Du anpassar lätt SAOL Plus efter dina behov 
genom att göra olika inställningar. Inställning-
arna kan nås antingen från menyn Ordlista/
Inställningar, eller genom en knapp:

Under Inställningar anger du finare inställningar 
för hur sökmiljön ska fungera och se ut, t.ex. hur 
sökträffarna ska presenteras och vilka färger du 
vill ha i gränssnittet. Det är också här du anger 
val av talsyntestyp, om du vill arbeta med 
syntetiskt talstöd och redan har en talsyntes 
installerad på datorn.

De vanligaste funktionerna 
Under fliken Sök söker du efter ord du vill slå 
upp. Funktionen Hantera felstavningar är vid 
installation förkryssad, vilket innebär att du får 
träff även på ord som stavnings- eller ljudmässigt 
ligger nära det du skrivit.

Under fliken Korsordshjälp kan du göra sökningar 
genom att ange hur många bokstäver ordet du 
söker består av och ange minst en av bokstäverna 
på rätt plats. 
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Systemkrav 

För att SAOL Plus ska fungera krävs
• pentiumdator eller bättre,
• cd-rom-enhet,
• minst 60 Mb ledigt arbetsminne,
• minst 110 Mb ledigt hårddiskutrymme.

SAOL Plus  fungerar i Windows NT/2000/XP/
Vista. Programmet fungerar även i Windows 98/
ME bortsett från att en del fonetiska tecken 
här presenteras felaktigt.

Avinstallation

Välj Start/Inställningar/ 
Kontrollpanelen/Lägg till eller ta 

bort program.

1. Klicka på SAOL Plus.
2. Välj Avinstallation: Automatic  

(hela programmet tas bort) eller Custom  
(valda filer tas bort).
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Huvudfönster

I SAOL Plus huvudfönster ses tre fält. I fältet till 
vänster står uppslagsorden i alfabetisk ordning.  
I mittfältet ser du uppslagsorden med artikeltext. 
Det som står i detta fält speglar SAOL13.  
Skillnaden mellan den tryckta versionen och 
detta mittfält är att du i datorprogrammet kan 
välja att få bokens förkortningar expanderade  
(val under Inställningar/Allmänt), se vidare  
sidan 28.  

Observera att du i mittfältet också kan få träffar 
som stavnings- eller ljudmässigt ligger nära 
sökordet. I det högra fältet ses alla former av det 
första ordet du fått upp som träff.
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Bild 1. Huvudfönstret i SAOL Plus med dess tre delar.
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Sökning

Vanlig sökning
Vanlig sökning gör du genom att skriva in det 
ord du vill slå upp i fältet Sökord i programmets 
sökfönster. Sökningen verkställs med ett klick på 
Sök-knappen eller med Enter-tangenten. 

Så här ser bildskärmen ut om du gjort en vanlig 
sökning på ordet våg. 

Du får åtta träffar, vilket anges under sökfönstret 
(se även sidan 14 Hantera felstavningar). Genom 
att klicka på pilen i högra delen av träfflistan, får 
du se samtliga träffar. Klickar du på knappen 
Nästa, till höger om listrutan, kan du gå igenom  
träffarna en i taget. 

I det vänstra fältet i fönstret syns den första 
förekomsten av ordet våg, så som ordet står i 
ordlistan bland omgivande ord. I mittfältet ses 
träffen/träffarna du fått, varav den första är 
markerad. I fältet till höger ses samtliga böjnings-
former till detta ord.
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Bild 2. Resultatet av sökning på ordet våg med SAOL Plus standardinställningar.
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I SAOL Plus kan du söka på tre nivåer: i  
uppslagsord, i artikeltext och i böjningsformer. 
Sökresultatet varierar beroende på vilket av de tre 
alternativen du valt. Mer om detta på sidan 16 ff. 
Vid installation är programmet inställt på 
sökning i uppslagsord.

Orden i mittfältet är klickbara. Dubbelklickar du 
i fallet ovan på ordet vång, länkas du till upp-
slagsordet vång, klickar du på ordet gärde i 
artikeltexten till vång sker motsvarande.

Programmet har en funktion som gör det möjligt 
att se både tidigare och senare gjorda sökningar. 
När du klickar på pilen i sökfönstret visas dessa 
sökningar (se bild 3), som också kan nås med 
Bakåt- respektive Framåt-knappen (pilar i blå 
cirkel).
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Bild 3. Historikfunktionen låter dig se tidigare och senare utförda sökningar.
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Hantera felstavningar
Vid installation av SAOL Plus är funktionen 
Hantera felstavningar förkryssad. Med hjälp av 
denna funktion får du träff, inte bara på de 
exakta träffarna på rätt stavade sökord utan även 
på ord som stavnings- eller ljudmässigt ligger 
nära. I vårt exempel med ordet våg ger sökningen 
träff även på orden voj, vång, vag, 1fog, 2fog och 
våga. Dessa träffar åtskiljs från de exakta  
träffarna genom en streckad rad (se bild 3). Är 
felstavningsfunktionen inte ikryssad får du 
endast de exakta träffarna: de två olika orden våg.

Funktionen Hantera felstavningar gör det möjligt 
att slå upp ord som man stavar fel på. Sådana ord 
härleds för det mesta rätt. Exempelvis ger sök-
ning på skifånje ordet chiffonjé som första förslag i 
SAOL Plus. I fall som detta, när det man skrivit i 
sökfältet inte ger någon exakt träff, visas i 
mittfältet meddelandet ”Inga träffar, kan du ha 
menat” och under den streckade linjen ses förslag 
på närliggande ord (se bild 4).
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Bild 4. Funktionen Hantera felstavningar gör det möjligt att söka på ord utan att stava dem rätt.
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Avancerad sökning 
I SAOL Plus finns rikliga möjligheter att enkelt 
få fram mer specifik och detaljerad information 
än vid vanlig sökning. Nedan beskrivs sådana 
sökningar.

Asterisk – vid sökning när ett okänt antal 
bokstäver saknas
Genom att ange asterisk (*) markerar du  
avsaknad av bokstäver i din sökning utan att 
precisera antalet bokstäver som saknas. Sökning 
på *vis ger en lista på alla ord som slutar på -vis, 
däribland frågvis och bevis. Söker du på sv*a får 
du upp alla ord i ordlistan som börjar på sv och 
slutar på a, oavsett ordlängd.

Frågetecken – vid sökning när ett känt 
antal bokstäver saknas
Du kan med ett eller flera frågetecken ange att 
det fattas ett känt antal bokstäver på angiven 
plats. En sökning på sv?a ger inga träffar medan 
sv??a ger flera träffar, bl.a. svaja. Söker du på 
sv???a får du ett stort antal träffar, t.ex. svabba.

Fler avancerade sökfunktioner
Sök i uppslagsord
För söktipsen nedan gäller att du måste välja Sök 
i uppslagsord för att få fram önskad information. 
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Sök på ordklass
I listrutan Sök alla ordklasser kan du specificera 
vilken ordklass du söker på. SAOL Plus ger dig 
fem möjligheter att söka på ordklass: 

/s (substantiv) /r (adverb)
/v (verb) /ö (övriga ordklasser)
/a (adjektiv)

De allra flesta orden hör till ordklasserna  
substantiv (häst), adjektiv (gul) och verb (kasta). 

Vill du t.ex. veta hur många substantiv det finns 
som börjar på bokstäverna skr, kan du i listrutan 
välja Sök substantiv och därefter skriva skr* i fältet 
Sökord. Du kommer att få fram de substantiv 
som börjar på dessa tre bokstäver, t.ex. orden 
skrabba och skrock.

Har du valt Sök substantiv och skriver in ordet 
vad, kommer du att få tre träffar. Övriga vad 
tillhör andra ordklasser och filtreras bort.

Bild 5. Val av Sök i uppslagsord i SAOL Plus. 
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Du kan få fram samma resultat genom att efter 
ditt sökord ange snedstreck och förkortning för 
ordklass. Sök på vad/s så får du endast fram de 
tre olika substantiven vad, se nedan.

Det går också bra att kombinera denna sökning 
med asterisk: skriver du *emma/s får du träff på 
t.ex. ordet klöverfemma, men inte adverbet 
därhemma eller verbet inlemma.

Bild 6. Sök i ordklass med hjälp av snedstreck och ordklassförkortning.
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Sök ord där foge-s är valfritt
Rund parentes, ( ), förekommer i uppslagsord vid 
ord som kan, men inte måste, fogas samman med 
-s-, exempelvis ordet drift(s)chef. Parentesen 
betyder med andra ord att du kan använda 
antingen driftchef eller driftschef. Söker du på *(s)* 
kan du se alla ord av liknande typ. 

Sök på sammansättningsled
Helt lodstreck, |, används i uppslagsord för att 
markera stor ordledsgräns i sammansatta ord, 
t.ex. mellan fot och boll i 
fotboll: fot|boll. Vill du 
veta hur många samman-
sättningar som börjar på 
fot i SAOL, sök på fot|. 
Du får då träff på t.ex. 
fotbad och fotsvamp men 

inte på ordet fota, eftersom sekvensen fot i det 
ordet inte utgör ett sammansättningsled. Söker du 
på |år, får du se alla ord som innehåller samman-
sättningsledet -år, t.ex. arbetsår och räkenskapsår – 
men inte ord som får, eftersom sekvensen år där 
inte utgör en del i ett sammansatt ord.

Sök i artikeltext
För följande söktips gäller att du måste välja  
Sök i artikeltext för att få fram önskad  
information. 

Bild 7. Val av Sök i artikeltext i SAOL Plus.
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Med denna inställning sker fritextsökning både i 
uppslagsord och i all artikeltext. Träffarna kan 
bestå såväl av uppslagsord som av ord i artikel-
text. Söker du t.ex. på ordet iver, visas följande 
skärmbild:

Ordet iver finns rödmarkerat i en artikeltext vid 
de två första och två sista träffarna. I mitten ses 
uppslagsordet iver. 

Bild 8: Sökning i artikeltext ger träff både i SAOL Plus uppslagsord och i all artikeltext.
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Sök ord som hör hemma i ett visst  
språkbruk (fackord m.m.)
Vinkelparentes, <>, förekommer omkring 
upplysningar om språkbruket, t.ex. för att 
markera ord som är vardagliga (<vard.>) eller ord 
som är fackspecifika (t.ex. <med.>). Söker du på 
zool. eller <zool.> i sökfönstret, får du fram en 
lista över alla uppslagsord som fått denna  
markering i ordlistan. För listan över språkbruks-
beteckningar, gå till SAOL Plus hjälpfil.  
Observera att du måste välja Visa alla sökträffar 
under fliken Inställningar/ Allmänt för att du ska 
få fram listor av denna typ.

Sök i böjningsformer
I SAOL Plus visas ett uppslagsords fullständiga 
böjning i huvudfönstrets högra fält. I standard-
fallet visas både ordformer och grammatisk 
information. Exempelvis ges information vid 
substantiv om singular och plural, bestämd och 
obestämd form samt grundform och genitiv.

Det går att välja bort visning av hela fältet  
med böjningsformer eller endast den extra 
grammatiska informationen, jfr bilderna på 
följande två sidor. Detta görs under Inställningar/
Allmänt.

SAOL_manual.indd   21 07-08-29   10.35.05



22

Bild 9. Huvudfönstrets utseende då högerfältet med böjningsformer valts bort.
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Bild 10. Huvudfönstrets utseende då den grammatiska informationen i högerfältet valts bort.
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Söker du i böjningsformer kan du finna olika 
ordformer vars stavning sammanfaller, t.ex. fiskar 
som dels kan syfta på pluralformen av substantivet 
fisk, dels vara presensformen av verbet fiska.

De allra flesta orden i SAOL13 hör till ord-
klasserna substantiv, adjektiv och verb. I den 
tryckta ordlistan ges vissa upplysningar om hur 
de osammansatta orden böjs, medan du vid de 
många sammansättningarna hänvisas till  
respektive grundord.

I SAOL Plus får du den fullständiga böjningen av 
samtliga ord i högerfältet. Substantivet häst ges 
med sina åtta former, och till varje form finns 
grammatisk information. Eventuella variant-
former förtecknas under rubriken Alternativa 
böjningsformer (t.ex. kollegor, haschen, betalte) 

enligt de uppgifter som lämnas i den tryckta 
ordlistan. I ord med olika stavning (t.ex. sjal/schal)  
anges först formerna av sjal och under rubriken 
Variantstavning motsvarande former av schal. 
Notera att ordlistan tillåter variationen  
sjal-/schal- också i det sammansatta ordet  
sjalkrage. Detta framgår inte lika tydligt i den 
tryckta versionen av ordlistan som i SAOL Plus. 

Vid adjektiv anges böjningsformerna enligt 
modellen en ~ + subst. (gul), ett ~ + subst. (gult) 
osv. I förekommande fall anges också  
komparationsformer (gulare, gulast etc.).

Vid verb (kasta, köpa etc.) förtecknas först de 
aktiva formerna, därefter de passiva och sist 
formerna i perfekt particip i den mån sådana 
finns. Alternativa böjningar och varierande 
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stavningar behandlas vid adjektiven och verben 
på samma sätt som ovan.

Observera att du om du så vill kan välja bort att 
visa upp böjningsformerna och den grammatiska 
informationen på skärmen. Du kan också göra 
valet att visa själva formerna men utan gramm-
atisk beskrivning. Grundinställningen ger dock 
den kompletta informationen.

Om du använder Sök i böjningsformer får du en 
god inblick i det som skulle kunna kallas ”olika 
lika ord”. Vissa ordformer i svenskan kan ju 
förekomma på två eller flera ställen i språk-
systemet. Formen slott fungerar som både 
singular och plural, formen fiskar återgår på såväl 
substantivet fisk som verbet fiska, och formen 
handlade är preteritum till såväl handla som 

handlägga. Alla sådana fall markeras i SAOL 
Plus. Företeelsen går i fackspråket under  
benämningen intern respektive extern homografi.

För djupare information om SAOL:s struktur  
och symboler, förkortningar samt ordlistans  
uppbyggnad, gå till SAOL Plus hjälpfil.  
Informationen där följer den tryckta versionen.
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Korsordshjälp

I SAOL Plus huvudfönster finns en flik kallad 
Korsordshjälp. Här kan du få hjälp med att  
hitta ord där du bara har någon eller några av  
bokstäverna givna, så som ofta är fallet för 
korsordslösare. Du anger först hur många 
bokstäver ordet har. Därefter fyller du i de 
bokstäver du känner till i rätt ruta. Minst en 
bokstav måste anges. Ett exempel: 

Du söker ett ord på sju bokstäver, där du vet att 
de två första är be och den sista a. Du får ett stort 
antal träffar, där den första – ordformen bebodda 
– ses markerad i det högra fältet. I mittfältet ser 
du ordets grundform, bebo, markerad.
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Bild 11. Korsordshjälpen i SAOL Plus: ange antalet bokstäver i ditt sökord och skriv in de bokstäver 
du känner till på rätt plats.

SAOL_manual.indd   27 07-08-29   10.35.08



28

Inställningar

Fliken Allmänt Under fliken Allmänt kan du ändra de allmänna 
inställningarna i SAOL Plus. Inställningarna nås 
antingen via menyn Ordlista/Inställningar... eller 
via snabbvalsknappen för Inställningar. Under 
fliken Allmänt väljer du hur uppslagsord och 
böjningsformer ska presenteras. Ett av valen 
gäller presentationen av uppslagsord. Dessa  
kan visas a) ett i taget b) med efterföljande  
ord i SAOL synliga eller c) i en lista med alla 
sökträffar. Om funktionen Hantera felstavningar 
är vald, fungerar den i alla tre fallen.

Ett annat val gäller presentation av böjnings-
formerna i högerfältet. Dessa kan visas upp med 
eller utan grammatisk information eller helt 
uteslutas.

Bild 12. Fliken Allmänt.
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Under fliken Allmänt finns också val för visning 
av stor och liten ordledsgräns (stor (|) gräns 
mellan led i sammansättningar, liten (|) gräns 
mot ändelser, prefix och suffix), uttalsangivelse 
och expandering av förkortningar. Vid installa-
tion är dessa tre förvalda. Ordet förkvällen 
presenteras med dessa inställningar på detta vis:

för|kväll|en [fö ŕ-] substantiv bestämd form • på 
förkvällen

Om du avmarkerar de tre valen, presenteras ordet 
förkvällen i stället på följande sätt:

förkvällen s. best. • på f.

Fliken Anpassningar

Under denna flik finns inställningar som har med 
gränssnittet att göra – val av färger, storlek på 
snabbvalsknapparna och om de alls ska synas m.m. 

Bild 13. Fliken Anpassningar.
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Fliken Talsyntes Uppläsning av ord eller text i SAOL Plus-fönstret 
sker om du markerar ordet/orden och sedan 
klickar på högtalarikonen. Den som inte arbetar 
med mus kan använda tangentkombinationen 
Ctrl+T.

Talsynteser finns i två huvudsakliga typer. 

1. Talsyntes som arbetar genom att läsa upp  
text som markerats och skickats till klipp-
bordet för uppläsning, t.ex. Vital. Vill du 
arbeta med talsyntes via klippbordet, måste 
rutan Använd talsyntes via klippbordet kryssas 
i. Alla inställningar för talsyntesen görs i detta 
fall i talsyntesprogrammet självt och kan inte 
styras via SAOL Plus. 

Om du har en talsyntes installerad i din dator 
kan du få text i SAOL Plus uppläst. Du måste då 
under fliken Talsyntes markera vilket slags 
talsyntes du använder. Vissa talsynteser måste 
startas separat.

Bild 14. Fliken Talsyntes.
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2. Talsyntes som är s.k. SAPI-kompatibel,  
t.ex. ToTal, WordRead Plus eller Infovox. 
Inställningarna för SAPI-talsyntes är  
åtkomliga från SAOL Plus. Markera rutan 
Använd SAPI-talsyntes om du har denna typ 
av talsyntes och välj vilken röst som ska 
användas.

Menyval

Arkiv
Här finns vanliga kommandon för dokument-
hantering och utskrift.

Redigera
Här finns vanliga kommandon för urklipp  
och inklistring av text, samt kommandon för  
att gå framåt respektive bakåt i de sökningar  
som gjorts. Under denna meny ligger också 
kommandot för uppläsning av text (Prata).

Visa
Här finns ett kommando som gäller storleken av 
texten i SAOL Plus. Tre varianter finns: normal, 
stor och extra stor. Vid installation presenteras 
texten i normal storlek. 
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Ordlista
Härifrån kan du nå de inställningar som beskrivs 
på sidan 28. Som alternativ kan du klicka på 
snabbvalsknappen för inställningar.

Hjälp
Här finns programmets hjälpfil, demonstrations-
filmer, förkortningar, utgallrade ord från 
SAOL12 samt information om SAOL Plus,  
inklusive versionsnummer av programmet.

Verktygsfält

Under menyraden finns ett verktygsfält med 
snabbvalsknappar för inställningar, förstoring 
respektive förminskning av text, en bakåt- 
respektive en framåtknapp för sökhistoriken, en 
högtalarikon för uppläsning med talsyntes samt 
en hjälpknapp.
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HotKey

En tangentkombination, s.k. HotKey, kan 
användas för att snabbt komma till ett uppslags-
ord i SAOL Plus från ett ord i t.ex. en Wordtext. 
Förutsättningen för att detta ska fungera är att 
man redan startat SAOL Plus. Om du markerar 
ett ord i en text och sedan väljer din HotKey-
kombination, hamnar du på det aktuella ordet i 
SAOL Plus. Vid installation är HotKey- 
kombinationen Ctrl+7, men detta kan ändras  
till Ctrl+4.

Kortkommandon

När SAOL Plus har aktiverats kan följande  
kortkommandon användas.

Ctrl+N Nytt…
Ctrl+O Öppna…
Alt+F4 Avsluta

Ctrl+C Kopiera
Ctrl+V Klistra in
Ctrl+F Framåt
Ctrl+B Bakåt
Ctrl+T Prata

Ctrl+1 Normal
Ctrl+2 Stor
Ctrl+3 Extra stor

Ctrl+I Inställningar

SAOL_manual.indd   33 07-08-29   10.35.10



34

F1 Hjälp
F2 Insättningspunkt till sökfält i fliken Sök
F3 Insättningspunkt till sökfält i fliken  
 Korsordshjälp
F5 Insättningspunkten till uppslagsordfönster
F6 Insättningspunkt till artikeltextfönster
F7 Insättningspunkt till böjningsformfönster
F8 Fokus till flikar

Licensvillkor och support

SAOL Plus är ett registrerat varunamn och 
programmet är skyddat enligt lagen om upphovs-
rätt. Det är olagligt och straffbart att kopiera 
programmet av annat skäl än för att göra en egen 
säkerhetskopia. 

Tack 

Tack till

• Barbro Wallgren-Hemlin, för inläsning av 
texten till demonstrationsfilmerna.

• Institutionen för lingvistik vid Göteborgs 
universitet för lån av inspelningsstudio för 
demonstrationsfilmerna i SAOL Plus.

Support kring SAOL Plus ges av återförsäljare 
eller av Oribi AB i Lund, tfn 046-32 30 12,  
e-post: support@oribi.se.

SAOL_manual.indd   34 07-08-29   10.35.11



SAOL_manual.indd   35 07-08-29   10.35.11



� ���������

�������
����������
��������
����
�������
�������

�
��

��
��

SAOL_manual.indd   36 07-08-29   10.35.11


