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The Swedish test suites comprise validation data of the following 
kinds: ´ TestsuiteA.txt   commented list of typing and spelling errors µ TestsuiteB.txt   commented list of correct and incorrect compounds µ TestsuiteC.txt   commented list of expressions for testing split-ups µ TestsuiteD.txt    commented list of sentences for testing the grammar 

         checker 
From these suites, the following files with data have been used: µ Words_corr.txt list of correct words µ Words_error.txt list of erroneous words µ Compounds_correct.txt  list of correct compounds     µ Compounds_error.txt     list of erroneous compounds  µ Compounds_corr.txt list of corrected compounds   µ Concat.txt                  list of expressions for testing split-ups         µ Gramtest.txt               list of sentences for testing grammar   

  checker  
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%The Swedish test suites comprise validation data of the following  
%kinds:  
 
% TestsuiteA.txt  commented list of typing and spelling errors   
% TestsuiteB.txt  commented list of correct and incorrect compounds   
% TestsuiteC.txt  commented list of expressions for testing split - ups  
% TestsuiteD.txt  commented list of sentences for testing the grammar  
%   checker  
 
%These are the actua l data files used in the validation:  
 
% Words_corr.txt   list of 101 correct words (from TestsuiteA)  
% Words_error.txt   list of 101 erroneous words (from TestsuiteA)  
% Compounds_error.txt   list of 52 erroneous compounds (from  
%    TestsuiteB)   
% Compounds_corr.txt   list of 52 corrected compounds (from  
%    TestsuiteB)    
% Compounds_correct.txt  list of 69 correct compounds (from  
%   TestsuiteB)   
% Concat.txt             list of 4 expressions for testing split - ups  
%    (from TestsuiteC)  
% Gramtest.txt           list of 112 sentences for testing the grammar  
%    checker (from TestsuiteD)  
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% TestsuiteA.txt  
% This test suite includes typing and spelling errors from  
% th e error database and the SvD/UNT corpus.  
% Each erroneous example is given along with its correct counterpart.  
% Compounds: Only compounds with errors in the stem that are included  
% in the lexicon, e.g. 'idrottsgymnasier', are treated here. Other compoun ds  
% with errors in the stem can be found in TestsuiteB.  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% 
% TABLE OF CONTENTS 
% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% 1 TYPING ERRORS  
% 1.1 Deletion  
% 1.2 Insertion  
% 1.3 Interchanging  
% 1.4 Substitut ion  
% 1.5 Consonant doubling  
% 1.6 Consonant singling  
% 2 SPELLING ERRORS 
% 2.1 l - related errors  
% 2.2 m - relater errors  
% 2.3 n - related errors  
% 2.4 r - related errors  
% 2.5 Silent letters  
% 2.6 Errors in loan words  
% 2.7 Syllable omission/repetition  
% 2.8 L etter substitution  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% 1 TYPING ERRORS (tot. 77 tokens)  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% 1.1 Deletion (23 tokens)  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
hr  
% intended:  har  
 
tillsmmans  
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% intended:   tillsammans  
 
upphosmannen  
% intended:  upphovsmannen  
 
frra  
% intended:  förra  
 
rspektive  
 
% intended:  respektive  
 
överskttet  
% intended:  överskottet  
 
brg  
% intended:  berg  
 
spricer  
% intended:  spricker  
 
päktiga  
% intended:  präktiga  
 
spåk  
% intended:  språk  
 
umänge 
% intended: umgänge  
 
traksserats  
% intended: trakasserats  
 
tvugna  
% intended: tvungna  
 
ocivilserade  
% intended: ociviliserade  
 
akompanjerades  
% intended: ackompanjerades  
 
mn 
% intended: men  
 
invändingar  
% intended: invändningar  
 
arrangemangt  
% intended: arrangemanget  
 
saterna  
% intended: staterna  
 
utgina  
% intended: utgivna  
 
ine  
% intended: inte  
 
formlerade  
% intended: formulerade  
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svrar  
% intended: svarar  
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% 1.2 Insertion (15 tokens)  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 
teckniskt  
% intended:  tekniskt  
 
emellertied  
% intended:  emellertid  
 
beslyst  
% intended:  belyst  
 
grästet  
% intended: gräset  
 
anberfallna  
% intended: anbefallna  
 
hållker  
% intended: håller  
 
emellertind  
% intended: emellertid  
 
budgetunderskotttet  
% intended: budgetunderskottet  
 
möän 
% intended: män  
 
repertitioner  
% intended: repetitioner  
 
genomsntittliga  
% intended: genomsnittliga  
 
självklänslan  
% intended: självkänslan  
 
nedskärnmingar  
% intended: nedskärningar  
 
forkska  
% inte nded: forska  
 
uppskikt  
% intended: uppsikt  
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% 1.3 Interchanging (11 tokens)  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 
framfröde  
% intended: framförde  
 
minder  
% intended: mindre  
 
kermaik  
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% intended: keramik  
 
förd eömligt  
% intended: föredömligt  
 
öfr  
% intended: för  
 
faktsikt  
% intended: faktiskt  
 
exemeplvis  
% intended: exempelvis  
 
p- palts  
% intended:  p - plats  
 
idrottsgymaniserna  
% intended:  idrottsgymnasierna  
 
moderboalgets  
% intended:  moderbolagets  
 
minksning  
% intended:  minskning  
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% 1.4 Substitution (9 tokens)  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 
spektrat  
% intended:  spektret  
 
bibliotikarie  
% intended: bibliotekarie  
 
valfust  
% intended: valfusk  
 
böir  
% intend ed: blir  
 
konkurrans  
% intended: konkurrens  
 
nyriken  
% intended: nyfiken  
 
åaååret  
% intended: papperet  
 
ock  
% intended: och  
 
känge  
% intended: länge  
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% 1.5 Consonant doubling (8 tokens)  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 
myckett  
% intended:  mycket  
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innnan  
% intended:  innan  
 
flytttade  
% intended: flyttade  
 
allmanackan  
% intended:  almanackan  
 
uppfyllls  
% intended:  uppfylls  
 
grusgropp  
% intended: grusgrop  
 
uttryckning  
% intended: utryckning  
 
hiphoppens  
% intended: hiphopens  
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% 1.6 Consonant singling (11 tokens)  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 
köpmanen  
% intended:  köpmannen  
 
allmäna  
% intended:  allmänna  
 
gislan  
% intended:  gisslan  
 
viserligen  
% i ntended:  visserligen  
 
analkande  
% intended:  annalkande  
 
visna  
% intended:  vissna  
 
överaskande  
% intended: överraskande  
 
insätning  
% intended: insättning  
 
alehanda  
% intended: allehanda  
 
hitills  
% intended: hittills  
 
utnytjar  
% intended: utnyttjar  
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% 2 SPELLING ERRORS (tot. 24 tokens)  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% 2.1 l - related errors (3 tokens)  
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%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 
entydlig  
% intended: entydig  
 
hållt  
% intended: hållit  
 
hållts  
% intended: hållits  
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% 2.2 m - related errors (1 tokens)  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 
välkommna  
% intended: välkomna  
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% 2.3 n - related errors (5 toke ns)  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 
färggrannt  
% intended: färggrant  
 
kännt  
% intended: känt  
 
käns  
% intended: känns  
 
noggrannt  
% intended: noggrant  
 
tunnt  
% intended: tunt  
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% 2.4 r - related errors (1  tokens)  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 
sedemera  
% intended: sedermera  
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% 2.5 Silent letters (2 tokens)  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 
underen  
% intended: undren  
 
åtminstonde  
% intende d: åtminstone  
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% 2.6 Errors in loan words (10 tokens)  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 
handicap  
% intended:  handikapp  
 
ensamblen  
% intended:  ensemblen  
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marchaller  
% intended: marschaller  
 
parfaire  
% intended: parfait  
 
kareokee  
% intended: karaoke  
 
brancherna  
% intended: branscherna  
 
resturanger  
% intended: restauranger  
 
kitchigt  
% intended: kitschigt  
 
shampot  
% intended: schampot  
 
picnic  
% intended: picknick  
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% 2.7 Syllable omission/repetition (1 tokens)  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 
konstnärsskap  
% intended: konstnärskap  
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% 2.8 Letter substitution (1 tokens)  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 
vidt  
% intended: vitt  
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% Test Suite for testing compounds (TestsuiteB.txt)  
% September 1998, Viktoria Ahlbom  
% This test suite consists of a list of correct  
% compounds that the grammar should be able to  
% analyse correctly, and a list of erroneous  
% compounds found. The examples are extracted from the error  
% database and the SvD/UNT corpus.  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% 
% Table of Contents:  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% 1 Correct compounds  
% 1.1 Compound nouns  
% 1.1.1 noun+noun  
% 1.1.1.1 stem1+stem2  
% 1.1.1.2 stem1( - a/ - e)+stem2  
% 1.1.1.3 stem1+(e/u/o)+stem2  
% 1.1.1.4 stem1( - s/ - sje/ - sCons)+stem2  
% 1.1.1.5 stem1+s+ stem2  
% 1.1.1.6 stem1+' - '+stem2  
% 1.1.1.7 stem1+stem2+stem3  
% 1.1.1.8 coordinated nouns  
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% 1.1.1.9 abbreviation+noun  
% 1.1.1.10 proprium+noun  
% 1.1.2 numeral+noun  
% 1.1.3 adj+noun  
% 1.1.4 adv+noun  
% 1.1.5 verb+noun  
% 1.2 Compound verbs  
% 1.3 Compound adject ives/part  
% 1.3.1 adj+adj  
% 1.3.2 noun+adj/part  
% 1.3.3 numeral+adj  
% 1.3.4 adv+adj  
% 1.4 Compound numerals  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%% 
% 2 Compounding errors  
% 2.1 hyphen missing  
% 2.2 hyphen incorrect  
% 2.3 binding - s-  miss ing  
% 2.4 binding - s-  incorrect  
% 2.5 split compounds  
% 2.6 compounds with proprium  
% 2.7 compounds with abbrev.  
% 2.8 compounds with erroneous stems  
% 2.9 compounds with erroneous derivation  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% 1 Correct compounds ( 69 tokens)  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% 1.1 Compound nouns (55 tokens)  
% 1.1.1 noun+noun  
% 1.1.1.1 stem1+stem2 (6)  
vårkurs  
webbsidor  
kilometerskatten  
partitidningar  
kommuninvånarna  
mataffärer  
 
% 1.1.1.2 stem1( - a/ - e)+stem2 (6)  
stugägaren  
skinksallad  
ledarplats  
invandrarfamiljer  
läkartidning  
pojkklippning  
 
% 1.1.1.3 stem1+(e/u/o)+stem2 (5)  
läroprocess  
familjekonflikt  
löneförhandlingar  
tjänsteföretag  
gatukontor  
 
% 1.1.1.4 stem1( - s/ - sje/ - sCons)+stem2 (4)  
adressregistren  
affischtavlor  
glasskopa n 
resursperson  
 
% 1.1.1.5 stem1+s+stem2 (9)  
forskningsexpeditioner  
planeringssystem  
medlemsländer  
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samtalsrummet  
affärstiderna  
trosuppfattning  
opinionsgrupp  
operationsaktivitet  
fredssamordnare  
 
% 1.1.1.6 stem1+' - '+stem2 (1)  
Ja - sägarna  
 
% 1.1.1.7 stem1+stem 2+stem3 (6)  
7- dagarsturer  
bläckstråleskrivare  
vapenstilleståndsavtal  
damlandslaget  
höjdhopparscenen  
samförståndsanda  
 
% 1.1.1.8 coordinated nouns (2)  
trettio -  och fyrtioåringarna  
planerings -  och uppförandetid  
 
% 1.1.1.9 abbreviation+noun (3)  
PR- symbol  
S- E- Banken  
EU- skepsisen  
 
% 1.1.1.10 proprium+noun (4)  
ishavssmältning  
göteborgsvits  
Sala backe - området  
New York - borna  
 
% 1.1.2 numeral+noun (4)  
fyrtioåringarna  
sextiotalets  
1600 - talet  
16- åring  
 
% 1.1.3 adj+noun (3)  
barfotavandring  
specialbindning  
friskolorna  
 
% 1.1.4 adv+noun (1)  
icke - jordbruksarbete  
 
% 1.1.5 verb+noun (1)  
byggmaterial  
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% 1.2 Compound verbs (1 token)  
 
hemliggjorda  
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% 1.3 Compound adjectives/parti ciples (13 tokens)  
% 1.3.1 adj+adj (2)  
 
hårdbjuden  
ekonomisk - politiska  
 
% 1.3.2 noun+adj/part (7)  
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spegelblank  
sylvassa  
mytomspunna  
säkerhetspolitiska  
resursmässiga  
dagsgammalt  
månadsgammalt  
 
% 1.3.3 numeral+adj (2)  
14- årige  
femåriga  
 
% 1.3.4 adv+adj (1)  
ic ke - kristna  
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% 1.4 Compound numerals (1 token)  
 
tjugotvå  
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% 2 Erroneous compounds (52 tokens)  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 
% 2.1 hyphen missing (6 tokens)  
 
hälso och sjukvården  
% intended: hälso -  och sjukvården  
 
jordbruks -  och ickejordbruksarbete  
% intended: jordbruks -  och icke - jordbruksarbete  
 
Sala backeområdet  
% intended:  Sala backe - området  
 
Anna- Lisa T hompsonstipendiet  
% intended:  Anna - Lisa Thompson - stipendiet  
 
Jasägarna  
% intended:  Ja - sägarna  
 
ekonomiskpolitiska  
% intended:  ekonomisk - politiska  
 
% 2.2 hyphen incorrect (7 tokens)  
 
pro - kinesiska  
% intended:  prokinesiska  
 
anti - israeliska  
% intended:  a ntiisraeliska  
 
el - bussar  
% intended:  elbussar  
 
tio - tal  
% intended:  tiotal  
 
tre - åriga  
% intended:  treåriga  
 
webb- sidor  
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% intended:  webbsidor  
 
Nato - ledningen  
% intended:  Natoledningen  
 
% 2.3 binding - s-  missing (6 tokens)  
 
ålderförändringar  
% intended:  åldersförändringar  
 
tisdagkvällen  
% intended:  tisdagskvällen  
 
kroppstrumpa  
% intended:  kroppsstrumpa  
 
bekämpningmedel  
% intended:  bekämpningsmedel  
 
samhällansvar  
% intended:  samhällsansvar  
 
näringsliv - klimat  
% intended:  näringslivs - klimat  
 
% 2.4 bind ing - s-  incorrect (7 tokens)  
 
provssvaren  
% intended:  provsvaren  
 
Drottningsholmsmusik  
% intended:  Drottningholmsmusik  
 
världscupstävling  
% intended:  världscuptävling  
 
tusenstals  
% intended:  tusentals  
 
chefsförhandlare  
% intended:  chefförhandlare  
 
frä mlingsskap  
% intended:  främlingskap  
 
timsanställda  
% intended:  timanställda  
 
% 2.5 split compounds (8 tokens)  
 
provinsregerings chef  
% intended:  provinsregeringschef  
 
för står  
% intended:  förstår  
 
ned för  
% intended:  nedför  
 
i hop  
% intended:  ihop  
 
upp emot  
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% intended:  uppemot  
 
planerings -  och uppförande tid  
% intended:  planerings -  och uppförandetid  
 
härom året  
% intended:  häromåret  
 
i bland  
% intended:  ibland  
 
% 2.6 compounds with proprium (3 tokens)  
 
europamästare  
% intended:  Europamästare  
 
uppsalastudent  
% intended:  Uppsalastudent  
 
stockholmsförorter  
% intended:  Stockholmsförorter  
 
% 2.7 compounds with abbrev. (2 tokens)  
 
Dmark 
% intended:  D - mark  
 
USAmedborgare  
% intended:  USA - medborgare  
 
% 2.8 erroneous stems (12 tokens)  
 
konstnadsföra  
% i ntended:  kostnadsföra  
 
frilufstgård  
% intended:  friluftsgård  
 
1600 - taöet  
% intended:  1600 - talet  
 
tjugotbå  
% intended:  tjugotvå  
 
resbyrå  
% intended:  resebyrå  
 
kroppsstillstånd  
% intended:  kroppstillstånd  
 
propagandaproschyr  
% intended:  propagandabros chyr  
 
miljöspekterna  
% intended:  miljöaspekterna  
 
reperationsverkstaden  
% intended:  reparationsverkstaden  
 
tacksägelsgudstjänst  
% intended:  tacksägelsegudstjänst  
 
sextitalets  
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% intended:  sextiotalets  
 
timmavis  
% intended:  timvis  
 
% 2.9 erroneous deriv ation (1 tokens)  
 
lingvistiker  
% intended: lingvist  
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%words_corr.txt  
% 101 tokens  
har  
tillsammans  
upphovsmannen  
förra  
respektive  
överskottet  
berg  
spricker  
präktiga  
språk  
umgänge 
trakasserats  
tvungna  
ociviliserade  
ackompanjerades  
men 
invändningar  
arrangemanget  
staterna  
utgivna  
inte  
formulerade  
svarar  
tekniskt  
emellertid  
belyst  
gräset  
anbefallna  
håller  
emellertid  
budgetunderskottet  
män 
repetitioner  
genomsnittliga  
självkänslan  
nedskärningar  
forska  
uppsikt  
framförde  
mindre  
keramik  
föredömligt  
för  
faktiskt  
exempelvis  
p- plats  
idrottsgymnasierna  
moderbolagets  
minskning  
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spektret  
bibliotekarie  
valfusk  
blir  
konkurrens  
nyfiken  
papperet  
och  
länge  
mycket  
innan  
flyttade  
almanackan  
uppfylls  
grusgrop  
utryckning  
hiphopens  
köpmannen  
allmänna  
gisslan  
visserligen  
annalkande  
vissna  
överraskande  
insättning  
allehanda  
hittills  
utnyttjar  
entydig  
hållit  
hållits  
välkomna  
färggrant  
känt  
känns  
noggrant  
tunt  
sedermera  
undren  
åt minstone  
handikapp  
ensemblen  
marschaller  
parfait  
karaoke  
branscherna  
restauranger  
kitschigt  
schampot  
picknick  
konstnärskap  
vitt  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%words_error.tx t  
% 101 tokens  
hr  
tillsmmans  
upphosmannen  
frra  
rspektive  
överskttet  
brg  
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spricer  
päktiga  
spåk  
umänge 
traksserats  
tvugna  
ocivilserade  
akompanjerades  
mn 
invändingar  
arrangemangt  
saterna  
utgina  
ine  
formlerade  
svrar  
teckniskt  
emellertied  
beslyst  
grästet  
anberfa llna  
hållker  
emellertind  
budgetunderskotttet  
möän 
repertitioner  
genomsntittliga  
självklänslan  
nedskärnmingar  
forkska  
uppskikt  
framfröde  
minder  
kermaik  
fördeömligt  
öfr  
faktsikt  
exemeplvis  
p- palts  
idrottsgymaniserna  
moderboalgets  
minksning  
spektrat  
bibliotik arie  
valfust  
böir  
konkurrans  
nyriken  
åaååret  
ock  
känge  
myckett  
innnan  
flytttade  
allmanackan  
uppfyllls  
grusgropp  
uttryckning  
hiphoppens  
köpmanen  
allmäna  
gislan  
viserligen  
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analkande  
visna  
överaskande  
insätning  
alehanda  
hitills  
utnytjar  
entydlig  
hållt  
hållts  
välkommna  
färggrannt  
kännt  
käns  
noggrannt  
tunnt  
sedemera  
underen  
åtminstonde  
handicap  
ensamblen  
marchaller  
parfaire  
kareokee  
brancherna  
resturanger  
kitchigt  
shampot  
picnic  
konstnärsskap  
vidt  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%% 
%compounds_corr.txt  
% 52 tokens  
hälso -  och sjukvården  
jordbruks -  och icke - jordbruksarbete  
Sala backe - området  
Anna- Lisa Thompson - stipendiet  
Ja - sägarna  
ekonomisk - politiska  
prokinesiska  
antiisraeliska  
elbussar  
tiotal  
treåriga  
webbsidor  
Natoledningen  
åldersförändringar  
tisdagskvällen  
kroppsstrumpa  
bekämpningsmedel  
samhällsansvar  
näringslivs - klimat  
provsvaren  
Drottningholmsmusik  
världscuptävling  
tusentals  
chefförhandlare  
främlingskap  
timanställda  
provinsregerings chef  
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förstår  
nedför  
ihop  
uppemot  
planerings -  och uppförandetid  
häromåret  
ibland  
Europamästare  
Uppsalastudent  
Stockholmsförorter  
D- mark  
USA- medborgare  
kostnadsföra  
friluftsgård  
1600 - talet  
tjugotvå  
resebyrå  
kroppstillstånd  
propagandabroschyr  
miljöaspekterna  
reparationsverkstaden  
tacksägelsegudstjänst  
sextiotalets  
timvis  
lingvist  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%% 
%compounds_error.txt  
% 52 tokens  
hälso och sjukvården  
jordbruks -  och ickejordbruksarbete  
Sala backeområdet  
Anna- Lisa Thompsonstipendiet  
Jasägarna  
ekonomiskpolitiska  
pro - kinesiska  
anti - israeliska  
el - bussar  
tio - tal  
tre - åriga  
webb- sidor  
Nato - ledningen  
ålderförändringar  
tisdagkvällen  
kroppstrumpa  
bekämpningmedel  
samhällansvar  
näringsliv - klimat  
provssvaren  
Drottningsholmsmusik  
världscupstävling  
tusenstals  
chefsförhandlare  
främlingsskap  
timsanställda  
provinsregerings chef  
för står  
ned för  
i hop  
upp emot  
planerings -  och uppförande tid  
härom året  
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i bland  
europamästare  
uppsalastudent  
stockholmsförorter  
Dmark 
USAmedborgare  
konstnadsföra  
frilufstgård  
1600 - taöet  
tjugotbå  
resbyrå  
kroppsstillstånd  
propagandaproschyr  
miljöspekterna  
reperationsverkstaden  
tacksägelsgudstjänst  
sextitalets  
timmavis  
lingvistiker  
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%  compounds_correct.txt (69 tokens)  
vårkurs  
webbsidor  
kilometerskatten  
partitidningar  
kommuninvånarna  
mataffärer  
stugägaren  
skinksallad  
ledarplats  
invandrarfamiljer  
läkarti dning  
pojkklippning  
läroprocess  
familjekonflikt  
löneförhandlingar  
tjänsteföretag  
gatukontor  
adressregistren  
affischtavlor  
glasskopan  
resursperson  
forskningsexpeditioner  
planeringssystem  
medlemsländer  
samtalsrummet  
affärstiderna  
trosuppfattning  
opinionsgrup p 
operationsaktivitet  
fredssamordnare  
Ja - sägarna  
7- dagarsturer  
bläckstråleskrivare  
vapenstilleståndsavtal  
damlandslaget  
höjdhopparscenen  
samförståndsanda  
trettio -  och fyrtioåringarna  
planerings -  och uppförandetid  
PR- symbol  
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S- E- Banken  
EU- skepsisen  
ishavssm ältning  
göteborgsvits  
Sala backe - området  
New York - borna  
fyrtioåringarna  
sextiotalets  
1600 - talet  
16- åring  
barfotavandring  
specialbindning  
friskolorna  
icke - jordbruksarbete  
byggmaterial  
hemliggjorda  
hårdbjuden  
ekonomisk - politiska  
spegelblank  
sylvassa  
mytomspu nna  
säkerhetspolitiska  
resursmässiga  
dagsgammalt  
månadsgammalt  
14- årige  
femåriga  
icke - kristna  
tjugotvå  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% TestsuitC.txt  
%% Expressions for testing split - ups  
 
%% sewfsw01: split compound  
 
åtta procentig  
%intended: åttaprocentig  
 
arbetsmarknads politiken  
%intended: arbetsmarknadspolitiken  
 
Upplands kusten  
%intended: Upplandskusten  
  
%% sewfsw13: split compound -  hyphen missing  
 
IT fakulteten  
%intended: IT - fakulteten  
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% Concat.txt  
 
Åttaprocentig och åtta procentig.  
 
Arbetsmarknadspolitiken och arbetsmarknads politiken.  
 
Upplandskusten och Upplands kusten.  
 
IT - fakulteten och IT fakulteten.  
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% TestsuitD.txt  
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%% AGREEMENT ERROR at CLAUSE LEVEL 
%% gpagna01: wrong number in the complement  
 
% no inversion  
Den nya apparaturen är inte praktisk att använda.  
*Den nya apparaturen är inte praktiska att använd a.  
 
%% gpagna03: wrong gender in the complement  
 
% inversion  
Då hade läget i byn redan blivit outhärdligt för gruppen.  
*Då hade läget i byn redan blivit outhärdlig för gruppen.  
 
%% COMPOUND CONJUNCTIONS  
%% gpcncc02: second member missing  
 
% såväl -  som 
Om glädjebeskedet som omvandlades till en chock som vände upp och ned på hela 
deras tillvaro och höll på att krossa såväl hälsa som äktenskap och ekonomi.  
*Om glädjebeskedet som omvandlades till en chock som vände upp och ned på hela 
deras tillvaro och hö ll på att krossa såväl hälsa, äktenskap och ekonomi.  
 
%ju -  desto  
Ju närmare vi kommer ett totalt förbud mot rökning desto tuffare blir det.  
*Ju närmare vi kommer ett totalt förbud mot rökning ju tuffare blir det.  
 
%% ERROR in NP 
 
%% gpnpag01:  number a greement  
 
% determiner + noun  
Gäspningar och liknande beteenden skulle ha en koppling till såväl aggression 
som sårbarhet.  
*Gäspningar och liknande beteenden skulle ha en kopplingar till såväl aggression 
som sårbarhet.  
 
% phrasal determiner + noun  
Så jag f år nöja mig med ett telegram och säga att den här dagen trodde jag 
aldrig att jag skulle få uppleva för 50 år sedan.  
*Så jag får nöja mig med ett telegram och säga att de här dagen trodde jag 
aldrig att jag skulle få uppleva för 50 år sedan.  
 
Ska den här s oppan stå framme?  
*Ska den här soppar stå framme?  
 
% possessive pronoun + noun  
Man måste bära sina skuggor genom livet.  
*Man måste bära sin skuggor genom livet.  
 
% possessive pronoun + adj + noun  
Efter förberedelser av sin nya utrikesminister, Mrs Albright , som hade ett möte 
med sin kollega Primakov, har den rullstolsbundne Clinton träffat Jeltsin i 
Helsingfors.  
*Efter förberedelser av sina nya utrikesminister, Mrs Albright, som hade ett 
möte med sin kollega Primakov, har den rullstolsbundne Clinton träffat  Jeltsin i 
Helsingfors.  
 
% det + adj + noun  
Det slutgiltiga beskedet kommer om en vecka.  
*Det slutgiltiga beskeden kommer om en vecka.  
 
Under 1700 - talet och det tidiga 1800 - talet var det helt annorlunda.  
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*Under 1700 - talet och det tidiga 1800 - talen var det helt annorlunda.  
 
De slutgiltiga siffrorna dröjer.  
*Det slutgiltiga siffrorna dröjer.  
 
% det + selective pronoun + noun  
De första medlingarna i Västerås genomfördes 1994.  
*Det första medlingarna i Västerås genomfördes 1994.  
 
% coordinated np  
Folk väntade f örmodligen på de större maskinerna och traktorerna.  
*Folk väntade förmodligen på det större maskinerna och traktorerna.  
 
% det + quantifier + adj + noun  
De många mörka vintertimmarnas slit var tungt.  
*Det många mörka vintertimmarnas slit var tungt.  
 
%% gpnpag02: gender agreement  
 
En eventuell segerfest får vänta.  
*En eventuellt segerfest får vänta.  
 
%% gpnpag08: wrong number in apposition  
 
Thage G Pettersson har skyllt på sin företrädare Anders Björk.  
*Thage G Pettersson har skyllt på sina företrädare Ander s Björk.  
 
%% gpnpag03: wrong species in the head noun  
 
Deras förenade styrkor besegrade en saracensk flotta.  
*Deras förenade styrkor besegrade en saracenska flotta.  
 
Förutom de sju miljarderna ska kommunerna även få ytterligare bidrag.  
*Förutom de sju milj arder ska kommunerna även få ytterligare bidrag.  
 
Någon förändring av det sparbetinget blir det dock inte.  
*Någon förändring av det sparbeting blir det dock inte.  
 
De kanske mest personliga områden vi har lyfts nu fram.  
*De kanske mest personliga områden ä r de som nu lyfts fram.  
 
%% ERROR in AP 
%% gpapag01: agreement between parallel adjectives  
 
En upptrappad psykologisk krigföring väntar.  
*En upptrappad psykologiska krigföring väntar.  
 
%% gpapag02: agreement between coordinated adjectives  
 
Saknade faktis ka och praktiska möjligheter att hävda sig.  
*Saknade faktiskt och praktiska möjligheter att hävda sig.  
 
%% gpnpag14: wrong species in certain adjectives  
 
Barnen får använda sin egen energi.  
*Barnen får använda sin egna energi.  
 
%% ERROR in PP 
%% gppcof01: Wrong pronoun case  
 
För dem som verkligen använder katalogen var det bra.  
*För de som verkligen använder katalogen var det bra.  
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%% ERROR in VF:  
%% gpvfai01: infinitive + infinitive => present/past tense + infinitive  
 
Om människor börjar tro på en förändri ng, så blir allt bättre.  
*Om människor börja tro på en förändring, så blir allt bättre.  
 
%% gpvfam02: wrong verb form after modal verb  
 
Hur trygghet inte längre kan vara statisk utan ligga i förnyelsen, utvecklingen 
och förändringen.  
*Hur trygghet inte län gre kan var statisk utan ligga i förnyelsen, utvecklingen 
och förändringen.  
 
%% gpvfam03: wrong verb form after auxiliary verb  
 
Polisen har hört flera vittnen under kvällen och utredningen kommer att 
fortsätta under tisdagen.  
*Polisen har hörde flera vittn en under kvällen och utredningen kommer att 
fortsätta under tisdagen.  
 
%% gpvfip01: inf + inf => inf + present/past tense  
%% finite form after ATT (or subject missing)  
 
De boende har störst möjlighet att framföra sina åsikter.  
*De boende har störst möjlig het att framför sina åsikter.  
 
Han har lovat att i alla fall slå Turkiet.  
*Han har lovat att i alla fall skall slå Turkiet.  
 
%% gpvfmf01: two finite verbs in the predicate  
 
De präglas alla av detta.  
*De är präglas alla av detta.  
 
Det bytte dock namn i sa mband med den första privatiseringen under 
Thatcherepoken.  
*Det blev bytte dock namn i samband med den första privatiseringen under 
Thatcherepoken.  
 
%% gpvfmf04: infinitive form in the predicate  
 
Lagens långa arm fäste dock inget avseende vid detta.  
*Lagen s långa arm fästa dock inget avseende vid detta.  
 
Han blir den mittfältsstrateg som Gimo saknat.  
*Han bli den mittfältsstrateg som Gimo saknat.  
 
De avskedade kvinnorna får rådet att starta eget.  
*De avskedade kvinnorna få rådet att starta eget.  
 
Det handla r inte om 13 datorer utan ett tiotal.  
*Det handla inte om 13 datorer utan ett tiotal.  
 
Det finns många som använder namnet.  
*Det finns många som använda namnet.  
 
%% gpvfmf05: supine instead of imperative  
 
Betänk också de anläggningskostnader som tillkommer .  
*Betänkt också de anläggningskostnader som tillkommer.  
 
%% gpvfop01: double s - passive  
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Man har försökt tysta ner saken.  
*Saken har försökts tystas ner.  
 
%% gpvfts03: double supine  
 
Vi hade velat se en större anslutningstakt, säger Dennis.  
*Vi hade velat sett en större anslutningstakt, säger Dennis.  
 
%% WORD ORDER at CLAUSE LEVEL 
%% gpwoab03: finite verb + adverb => adverb + finite verb in subordinate clause  
 
Men vi måste ändå begränsa oss på grund av att det framför allt saknas tid i 
hallarna.  
*Men vi må ste ändå begränsa oss på grund av att det saknas framför allt tid i 
hallarna.  
 
%% gpwoab04: infinitive + adverb => adverb + infinitive in main clauses (no 
inversion)  
 
Man kan inte tro sina öron.  
*Man kan tro inte sina öron.  
 
%% gpwoin01: inversion => no i nversion  
 
Jag undrar vad de gör de unga männen i Finland.  
*Jag undrar vad gör de de unga männen i Finland.  
 
%% gpwoin02: no inversion => inversion  
 
Nu kan man testa de kommande versionerna av programvaran.  
*Nu man kan testa de kommande versionerna av prog ramvaran.  
 
%% VERB VALENCY 
%% gpvvip01: infinitive marker "att" missing after the verb "komma" and some 
other verbs  
 
% no inversion  
Bristen kommer att påverka möjligheterna.  
*Bristen kommer påverka möjligheterna.  
 
% inversion  
Vad jag förstår kommer Hälsin gborgshem att skicka upp 12 miljoner till 
skatteministern.  
*Vad jag förstår kommer Hälsingborgshem skicka upp 12 miljoner till 
skatteministern.  
 
I juli i år avser Nato att fatta beslut om sin sedan länge diskuterade 
utvidgning i Centraleuropa.  
*I juli i å r avser Nato fatta beslut om sin sedan länge diskuterade utvidgning i 
Centraleuropa.  
 
Han kunde inte undvika att möta hennes blick.  
*Han kunde inte undvika möta hennes blick.  
 
%% gpvvip02: infinitive marker "att" missing after preposition  
 
Vidare ska penga r omfördelas till bland annat satsningar på Internet för att 
stödja myndigheters och företags miljöarbete.  
*Vidare ska pengar omfördelas till bland annat satsningar på Internet för stödja 
myndigheters och företags miljöarbete.  
 
%% gpvvip03: infinitive mark er "att" doubled  
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Att Sveriges ekonomi är stark igen kommer att märkas i människors vardag och det 
kommer att märkas i kampen för jobben.  
*Att Sveriges ekonomi är stark igen kommer att märkas i människors vardag och 
det kommer att att märkas i kampen för j obben.  
  
%% gpvvip04: infinitive marker "att" to be removed  
 
Sverige började klassa kärnkraftsincidenter enligt den internationella 
standarden.  
*Sverige började att klassa kärnkraftsincidenter enligt den internationella 
standarden.  
 
%% gpvvmv01: finite ver b missing; verb to be inserted  
 
Man kanske inte har behov av större resurser.  
*Man kanske inte behov av större resurser.  
 
Det är nödvändigt att tänka i nya banor.  
*Det nödvändigt att tänka i nya banor.  
 
%% Passive  
%% gpvvpc05: passive after certain verbs  
 
Man ämnar bygga huset.  
*Huset ämnar byggas.  
 
%% PARENTHESES 
%% grpapp: Parentheses not in pair  
 
Detta hus (rött och fult) är gammalt.  
*Detta hus (rött och fult är gammalt.  
 
%% PUNCTUATION 
%% puesec03: period instead of question mark  
 
Är det rättvist och so lidariskt?  
*Är det rättvist och solidariskt.  
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%  gramtest.txt  
 
Den nya apparaturen är inte praktisk att använda.  
Den nya apparaturen är inte pra ktiska att använda.  
 
Då hade läget i byn redan blivit outhärdligt för gruppen.  
Då hade läget i byn redan blivit outhärdlig för gruppen.  
 
Om glädjebeskedet som omvandlades till en chock som vände upp och ned på hela 
deras tillvaro och höll på att krossa s åväl hälsa som äktenskap och ekonomi.  
Om glädjebeskedet som omvandlades till en chock som vände upp och ned på hela 
deras tillvaro och höll på att krossa såväl hälsa, äktenskap och ekonomi.  
 
Ju närmare vi kommer ett totalt förbud mot rökning desto tuffar e blir det.  
Ju närmare vi kommer ett totalt förbud mot rökning ju tuffare blir det.  
 
Gäspningar och liknande beteenden skulle ha en koppling till såväl aggression 
som sårbarhet.  
Gäspningar och liknande beteenden skulle ha en kopplingar till såväl aggress ion 
som sårbarhet.  
 
Så jag får nöja mig med ett telegram och säga att den här dagen trodde jag 
aldrig att jag skulle få uppleva för 50 år sedan.  
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Så jag får nöja mig med ett telegram och säga att de här dagen trodde jag aldrig 
att jag skulle få uppleva för 50 år sedan.  
 
Ska den här soppan stå framme?  
Ska den här soppar stå framme?  
 
Man måste bära sina skuggor genom livet.  
Man måste bära sin skuggor genom livet.  
 
Efter förberedelser av sin nya utrikesminister, Mrs Albright, som hade ett möte 
med sin kollega P rimakov, har den rullstolsbundne Clinton träffat Jeltsin i 
Helsingfors.  
Efter förberedelser av sina nya utrikesminister, Mrs Albright, som hade ett möte 
med sin kollega Primakov, har den rullstolsbundne Clinton träffat Jeltsin i 
Helsingfors.  
 
Det slutgilti ga beskedet kommer om en vecka.  
Det slutgiltiga beskeden kommer om en vecka.  
 
Under 1700 - talet och det tidiga 1800 - talet var det helt annorlunda.  
Under 1700 - talet och det tidiga 1800 - talen var det helt annorlunda.  
 
De slutgiltiga siffrorna dröjer.  
Det slut giltiga siffrorna dröjer.  
 
De första medlingarna i Västerås genomfördes 1994.  
Det första medlingarna i Västerås genomfördes 1994.  
 
Folk väntade förmodligen på de större maskinerna och traktorerna.  
Folk väntade förmodligen på det större maskinerna och trakt orerna.  
 
De många mörka vintertimmarnas slit var tungt.  
Det många mörka vintertimmarnas slit var tungt.  
 
En eventuell segerfest får vänta.  
En eventuellt segerfest får vänta.  
 
Thage G Pettersson har skyllt på sin företrädare Anders Björk.  
Thage G Pettersson  har skyllt på sina företrädare Anders Björk.  
 
Deras förenade styrkor besegrade en saracensk flotta.  
Deras förenade styrkor besegrade en saracenska flotta.  
 
Förutom de sju miljarderna ska kommunerna även få ytterligare bidrag.  
Förutom de sju miljarder ska kommunerna även få ytterligare bidrag.  
 
Någon förändring av det sparbetinget blir det dock inte.  
Någon förändring av det sparbeting blir det dock inte.  
 
De kanske mest personliga områden vi har lyfts nu fram.  
De kanske mest personliga områden är de som nu lyfts fram.  
 
En upptrappad psykologisk krigföring väntar.  
En upptrappad psykologiska krigföring väntar.  
 
Saknade faktiska och praktiska möjligheter att hävda sig.  
Saknade faktiskt och praktiska möjligheter att hävda sig.  
 
Barnen får använda sin egen energi .  
Barnen får använda sin egna energi.  
 
För dem som verkligen använder katalogen var det bra.  
För de som verkligen använder katalogen var det bra.  
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Om människor börjar tro på en förändring, så blir allt bättre.  
Om människor börja tro på en förändring, så bl ir allt bättre.  
 
Hur trygghet inte längre kan vara statisk utan ligga i förnyelsen, utvecklingen 
och förändringen.  
Hur trygghet inte längre kan var statisk utan ligga i förnyelsen, utvecklingen 
och förändringen.  
 
Polisen har hört flera vittnen under kvälle n och utredningen kommer att 
fortsätta under tisdagen.  
Polisen har hörde flera vittnen under kvällen och utredningen kommer att 
fortsätta under tisdagen.  
 
De boende har störst möjlighet att framföra sina åsikter.  
De boende har störst möjlighet att framför  sina åsikter.  
 
Han har lovat att i alla fall slå Turkiet.  
Han har lovat att i alla fall skall slå Turkiet.  
 
De präglas alla av detta.  
De är präglas alla av detta.  
 
Det bytte dock namn i samband med den första privatiseringen under 
Thatcherepoken.  
Det bl ev bytte dock namn i samband med den första privatiseringen under 
Thatcherepoken.  
 
Lagens långa arm fäste dock inget avseende vid detta.  
Lagens långa arm fästa dock inget avseende vid detta.  
 
Han blir den mittfältsstrateg som Gimo saknat.  
Han bli den mittf ältsstrateg som Gimo saknat.  
 
De avskedade kvinnorna får rådet att starta eget.  
De avskedade kvinnorna få rådet att starta eget.  
 
Det handlar inte om 13 datorer utan ett tiotal.  
Det handla inte om 13 datorer utan ett tiotal.  
 
Det finns många som använder n amnet.  
Det finns många som använda namnet.  
 
Betänk också de anläggningskostnader som tillkommer.  
Betänkt också de anläggningskostnader som tillkommer.  
 
Man har försökt tysta ner saken.  
Saken har försökts tystas ner.  
 
Vi hade velat se en större anslutningst akt, säger Dennis.  
Vi hade velat sett en större anslutningstakt, säger Dennis.  
 
Men vi måste ändå begränsa oss på grund av att det framför allt saknas tid i 
hallarna.  
Men vi måste ändå begränsa oss på grund av att det saknas framför allt tid i 
hallarna.  
 
Man kan inte tro sina öron.  
Man kan tro inte sina öron.  
 
Jag undrar vad de gör de unga männen i Finland.  
Jag undrar vad gör de de unga männen i Finland.  
 



¶�¼

Nu kan man testa de kommande versionerna av programvaran.  
Nu man kan testa de kommande versionerna a v programvaran.  
 
Bristen kommer att påverka möjligheterna.  
Bristen kommer påverka möjligheterna.  
 
Vad jag förstår kommer Hälsingborgshem att skicka upp 12 miljoner till 
skatteministern.  
Vad jag förstår kommer Hälsingborgshem skicka upp 12 miljoner till 
sk atteministern.  
 
I juli i år avser Nato att fatta beslut om sin sedan länge diskuterade 
utvidgning i Centraleuropa.  
I juli i år avser Nato fatta beslut om sin sedan länge diskuterade utvidgning i 
Centraleuropa.  
 
Han kunde inte undvika att möta hennes blick .  
Han kunde inte undvika möta hennes blick.  
 
Vidare ska pengar omfördelas till bland annat satsningar på Internet för att 
stödja myndigheters och företags miljöarbete.  
Vidare ska pengar omfördelas till bland annat satsningar på Internet för stödja 
myndighe ters och företags miljöarbete.  
 
Att Sveriges ekonomi är stark igen kommer att märkas i människors vardag och det 
kommer att märkas i kampen för jobben.  
Att Sveriges ekonomi är stark igen kommer att märkas i människors vardag och det 
kommer att att märkas i  kampen för jobben.  
  
Sverige började klassa kärnkraftsincidenter enligt den internationella 
standarden.  
Sverige började att klassa kärnkraftsincidenter enligt den internationella 
standarden.  
 
Man kanske inte har behov av större resurser.  
Man kanske inte b ehov av större resurser.  
 
Det är nödvändigt att tänka i nya banor.  
Det nödvändigt att tänka i nya banor.  
 
Man ämnar bygga huset.  
Huset ämnar byggas.  
 
Detta hus (rött och fult) är gammalt.  
Detta hus (rött och fult är gammalt.  
 
Är det rättvist och solidarisk t?  
Är det rättvist och solidariskt.  
  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 


