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Proofreader Prolog CMS

Klicka på en markering för att få 
information och förslag till ändringar.

Här har vi klickat på ordet 
”initiativrätt”. En informationsruta 
öppnas. Du kan flytta rutan och lägga 
den där det passar dig bäst.

Klicka på knappen ”Proofreader” i ditt CMS-
verktyg för att kontrollera texten. Proofreader 
Prolog öppnar nu ett nytt fönster.


De olika färgmarkeringarna i fönstret visar vilka ord, 
fraser, meningar och stycken som har fått 
anmärkningar.


• Röda markeringar är anmärkningar på 
förkortningar, ord eller fraser som bör ändras eller 
förtydligas. Till exempel ordval som gör att texten 
upplevs som ålderdomlig eller krånglig. 

• Gula/orange/bruna markeringar visar meningar 
och stycken som är långa och komplicerade. (Se 
även nästa sida.) 

• Blåa markeringar visar facktermer som kan vara 
svåra att förstå för många läsare. Var noga med 
att förklara och förtydliga fackspråket.


(Proofreader-knappens utseende och placering kan 
variera mellan olika CMS-verktyg.)
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Proofreader Prolog Doc

Textlängder markeras i Prolog med en bokstav och en siffra. Genom att klicka på dessa 
markeringar så öppnar du informationsrutan och får veta mer om meningen eller stycket. 

• L står för Läsbarhetsindex (LIX). Den visar om en mening försvårar läsbarheten med långa ord 
och/eller långa meningar. 

• M betyder Meningslängd. Här får du se om en mening är lång och därmed riskerar att bli svårläst. 

• S visar Styckelängd och varnar för om ett textstycke är mycket långt och behöver delas upp, till 
exempel med radbrytningar och mellanrubriker. 

• K innebär Kommatecken. Här får du veta om en mening innehåller många kommatecken och 
därför blir svårare att läsa och förstå.

I Word öppnas Proofreader Prolog i en 
panel till höger. Genom att klicka på 
knappen ”Kontrollera texten”, visas 
resultatet i panelen. Du kan justera 
panelens bredd om du vill ha den större 
eller mindre.


Klicka på en markering, så öppnas 
informationsrutan inuti panelen.


