
SCRABBLEFÖRBUNDETS ÄNDRINGSLISTA FÖR SAOL 14 

Fastställd 2022-03-16. Svenska Scrabbleförbundets tävlingsordlista för SAOL 14 gäller för ratinggrundande 
turneringar från och med 2017-09-15. 

Den här listan redovisar kända skillnader mellan olika versioner av SAOL 14 och är ett komplement 

till Scrabbleförbundets tilläggslista till SAOL 14: 

 Godkända ord som är sökbara som huvudord på svenska.se och i SAOL-appen, eller godkända 

ord som ändå saknades i tävlingsordlistan från 2015. 

 Inte godkända ord som enbart finns i den tryckta versionen av SAOL. 

Förkortningar: 

14.Webb/App = Både på svenska.se och SAOL-appen 

14.Webb = Endast på svenska.se 

14.App = Endast i SAOL-appen 

14.1 = Endast i första tryckningen av SAOL 14 (våren 2015) 

Fler skillnader mellan versioner av SAOL 14 kan finnas. Om såna rapporteras får ordlistekommittén 

(eller årsmötet) besluta om ändringslistan och tävlingsordlistan ska uppdateras. 

 

Obs! När man söker efter en godkänd oregelbunden böjningsform i 14.Webb/App visas ordet på en 

egen rad i sökresultatet, vilket motsvarar det fetstilta uppslagsordet som formen har i den tryckta 

ordlistan. När man klickar på ordet i sökresultatet visas det uppslagsord böjningsformen hör till och 

där står den med kursiv stil. Godkända oregelbundna böjningsformer redovisas inte i den här listan. 

 

Godkända ord 

 Förekomst Kommentar 

ALLRIGHT 14.Webb/App Kommentar ”kan hopskrivas” för *ALL RIGHT. 

ALLTMERA 14.Webb/App Sidoform till ALLTMER som är den enda som står i 14.1. 

BANNEMEJ 14.Webb/App Sidoform till *BANNE MIG som har kommentar 

”äv. ett ord”. 

BANNEMIG 14.Webb/App Kommentar ”äv. ett ord” för *BANNE MIG. 

BORTSJASAD 14.Webb Anges som sidoform till *BORTSCHASAD men det ordet 

finns varken i 14.Webb/App eller 14.1. BORTSJASAD 

fanns 2017 i 14.App men har nu tagits bort där. 

FASTMERA 14.Webb/App Sidoform till FASTMER som är den enda som står i 14.1. 

IMORGON 14.Webb/App I MORGON har kommentar ”kan hopskrivas”. 

IMORRON 14.Webb/App Sidoform till *I MORGON som har kommentar 

”kan hopskrivas”. 

LOMA 14.Webb/App Sidoform till LOMMA men saknades ändå i underlag från 

Sv. Akademien och kom inte med i tävlingsordlistan. 
Obs! LOMA är inte sökbart som separat ord i 14.App! 

 

Inte godkända ord 

 Förekomst Kommentar 

*AROMTERAPAUT 14.1 Sidoform till AROMATERAPEUT i 14.1, en felskrivning 

av AROMTERAPEUT. 

*MORRONTIMMA 14.1 Sidoform till MORGONTIMMA endast i 14.1. 

*MORRONTIMME 14.1 Sidoform till MORGONTIMMA endast i 14.1. 

 

Historik 

2017-08-29 Första publicerade versionen. 

2022-03-16 Uppdaterad enligt motion som bifölls av årsmötet 2020 om att 

tävlingsordlistan ska baseras på svenska.se. Tillägg av ALLRIGHT, 

BANNEMEJ, BANNEMIG, IMORGON, IMORRON och LOMA. 

 


