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Per A. Sjukvårdssprk 
Pettersson 

Förstår patienterna vad läkare och annan vårdpersonal sä-

ger? Kan brister i den språkliga kommunikationen göra att 

patienterna inte följer givna instruktioner och att vården inte 

blir så effektiv som den kunde vara? Sådana frågor har legat 

bakom projektet Sjukvårdsspråk från vilket några viktigare 

resultat redovisas i denna artikel av Per A. Pettersson, 

forskningsassistent vid Svenska språk nämnden. Den fullstän-

diga projektrapporten, Per A. Pettersson Sjukvårdsspråk, har 

utgivits som nr 63 i Språknämndens skriftserie, 123 s, ca-pris 

25 kr. 

Bakgrund 

Det har under de senaste åren i olika sam-
manhang hävdats att den språkliga kom-
munikationen inom sjukvården skulle fun-
gera mindre bra. Man har t. o. m. menat 
att de språkliga svårigheterna skulle vara 
så stora att de kunde försämra vårdresul-
tatet. 

För att närmare kartlägga en del av dessa 
kommuniktionsprohlem har i samarbete 
mellan Svenska språknämnden, Social-
styrelsen och Delegationen för social 
forskning genomförts ett projekt Sjuk-
vårdssprk. 

Undersökningens uppläggning 

Undersökningen behandlar främst den 
muntliga kommunikationen mellan patien-
ter och vårdpersonalen inom den öppna 
vården. Kommunikationen inom sluten 
vård eller mellan olika personalkategorier 
behandlas däremot inte, liksom inte heller 
t. ex. frågan om hur en patient informeras 
under längre tid eller vilken behållning 
han har av den information han fått. 

Fältarbete och inspelat material 
Underlag för undersökningen är 65 band-
inspelningar av samtal mellan vårdperso- 

nal (läkare, sjuksköterskor, laboratorieas-
sistenter och värdbiträden) och patienter 
på två medicinska kliniker, en barnmedi-
cinsk klinik, en vårdcentral och ett kli-
niskt-fysiologiskt laboratorium. Den sam-
manlagda inspelningstiden är ca 16 tim-
mar. Huvudparten är "vanliga" vårdsam-
tal där läkare och patient gemensamt för-
söker komma fram till vad det är för fel 
med patienten och vad man skall göra åt 
det. Även några lahoratorieundersökning-
ar ingår. De skiljer sig från övriga samtal 
genom att personalen varken har möjlig-
het eller rätt att ge patienten ett resultat av 
undersökningen. 

Både personal och patienter var i förväg 
informerade om att samtalen skulle ban-
das och att undersökningen hade ett 
språkligt syfte. Det betonades att delta-
gande självfallet var helt frivilligt. 1 ett 
fåtal fall har läkare eller patienter inte ve-
lat vara med, som regel med motiveringen 
att inspelningen kunde hämma patienten 
eller att det är obehagligt att bli inspelad 
på band. 

Den personal som spelats in har i allmän-
het varit medveten om de språkliga pro-
blemen inom sjukvården och t. ex. talat 
om svårigheterna med facktermer och om 
riskerna med ett löjeväckande "kompis- 
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snack" inför tonåriga patienter. Patienter-
na representerar alla åldrar och både ny-

besök och återbesök finns med. 1 huvud-
sak har bara icke akut sjuka kunnat spelas 

in. 

Patienter (och inte heller vårdpersonal) 

som inte har svenska som modersmål har 

inte bandats. Där finns i själva verket så 
stora kommunikationsproblem att det inte 

varit möjligt att på ett rättvisande sätt ta 
upp dem i denna begränsade undersök-

ning. Även när man talar samma språk 
finns dock påtagliga kommunikations-
hinder. De är attitydmässiga: Den ene pa-

tienten vet att laboratoriet inte kan svara 
på hans frågor och säger med ett skratt: 

P: Säg som det är att du inte får säga 

vad du sett. 

Den andre känner sig som ett kolli i vård-

maskineriet: 

P: Jag upptäckte en ömhet här under 

muskeln, när jag försökte kartera det 
här själv. Jag skulle villa tala om det för 

nån, så kanske jag kom på rätt avdel-

ning och slapp ta resurserna i anspråk i 
onödan. 

Det är också kunskapsmässiga hinder. 

Den ene talar initerat om sitt It-värde (ett 

mått på blodets förmåga att koagulera), 
medan den andre saknar varje begrepp om 

syftet med den undersökning (EEG) han 
just gått igenom. Vårdpersonal och pati-

enter är nästan aldrig jämbördiga samtals-

parter. 

Med varje patient finns endast en inspel-

ning och det kan vara missvisande, då 
språkbruket vid ett vårdsamtal ofta byg-

ger på vad som sagts vid tidigare samman-
träffanden med patienten. För exempelvis 

diabetiker finns det till och med särskilda 
genomarbetade informationsprogram. En 

enskild inspelning kan då ge ett överdrivet 

intryck av språksvårigheterna. 

Det är svårt att avgöra hur bandningen 

påverkat språksituationen. Vissa läkare 
hävdade att t. o. m. vårdresultatet skulle 

kunna påverkas, men de flesta är så starkt 

koncentrerade på de medicinska sakfrå-
gorna att de är helt omedvetna om band-
ningen. En viss risk finns givetvis också 

att man ägnar språket en större uppmärk-
samhet än eljest, när det språkliga syftet 

är känt - främst så att personalen för-

söker uttrycka sig mer begripligt. 

1 några samtal talar vårdpersonalen utför-

ligt om patienten medan denne är med. 

Ordvatet är då sådant att det är stor risk 
för att patienten inte förstår, oroas men 

saknar möjlighet eller förmåga att fråga 

vad som egentligen sagts. Detta är säkert 
något som många känner igen från ronder 

eller undersökningar där mer än en läkare 

är med. 

Bearbetning av materialet 
De språkliga kategorier som tagits upp till 

behandling är ordval, om- och tilltaisskick 

samt samla/ens alimmina uppIaggnin,' 

och olika metoder att styra dem, t. ex. 

ställande av frågor. Denna analys kommer 
dock exempelvis inte åt ett ambitiöst och 

förmodligen lyckat försök att förklara för 
en elvaåring hur hans astma uppkommer 

och hur hans medicin fungerar, ett avsteg 
från vårdsamtalets roller som att läkaren 

osäkert stammande förklarar att han inte 
klarar fallet utan måste ha hjälp av en 

kollega och inte heller ett så påtagligt om 

än oskyldigt kommunikationsglapp som 
att patient och läkare enas om en annan 

medicindos än den som läses in till journa-

len. 

Svira ord och ord som missför-
stås 

En mängd faktorer kan tänkas hindra en 
effektiv kommunikation mellan patient 

och vårdpersonal, t. ex. allmän talstrategi, 
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artikulation och ordförråd. Främst brukar 

ordförrådet uppmärksammas När Erik 

Allander i Språket me/lojt läkare och pati-

eiir och Lars Erik Böttiger i Medicinens 
språk (båda i antologin Fackpråk) be-

handlar medicinens språkproblem är det 

just ordförråd och ordförståelse de disku-

terar. 1 Språkklyftan tar Nils Frick och 

Sten Malmström bl. a. upp medicinord 

och finner då t. ex. att recidit' inte förstås 

av 75% av försökspersonerna och att 

30% uppger att de vet vad bronkit är men 

sedan ger en helt felaktig betydelse. 

Här skall diskuteras de risker för missför-

stånd som finns i vårdsamtalen. Verkliga 

missförstånd har varit mycket svårt att 

komma åt med enbart bandinspelnin-

garna. Följande är ett av de få exemplen 

på att patienten talar om att han inte för-

stått: 

V: . . . och det mäter vii ,nil/i,no/. P: Ja, 

det säger inte mig så mycket. 

Patientens naturvetenskapliga bildning 

har här uppenbarligen överskattats (av 

samtalet har framgått att han går på Tek-

niska högskolan). Detta exempel illustre-

rar problemet med att informera dem som 

kan mycket om sjukdomar i allmänhet och 

sin egen i synnerhet, men som ändå inte 

på långt när har fackmannens hela refe-

renssystem. Det kan, menade många läka-

re, då vara omöjligt att ge en information 

som i sak är korrekt, som säger patienten 

något och som också tillfredsställer ho-

nom. En faktor bland flera är då att vård-

personal och patienter inte har samma 

språk. 

Att direkta missförstånd eller invändning-

ar mot ordvalet saknas, garanterar inte att 

man förstår varann, även om samman-

hanget eller tidigare given information 

ofta ger tillräcklig ledning. Det kan också 

vara ett tecken på att kommunikations-

klyftan är sa stor att man inte kan ställa de 

frågor som kunde reda ut missförstånden 

det är ju för övrigt mycket möjligt att 

man tror att man förstår, medan man i 

själva verket grovt missförstår. Det kan 

också vara ett tecken på att patienten fort-

farande har sådan respekt för läkaren - 

fackmannen att han inte vågar fråga. 

De medicinska fackorden 

De svåra ord som är det allvarligaste hind-

ret för kommunikation mellan vårdperso-

nal och patienter är säkerligen fackorden. 

Vissa av dessa torde vara helt okända för 

lekmannen, medan andra är mer eller 

mindre spridda också i allmänspråket. En, 

patient har ofta stött på de fackord som 

direkt berör honom, men för honom till 

skillnad från för fackmannen har de ett 

diffust och ensidigt innehåll. 

En stor del av de inspelade samtalens 

fackord beskriver olika anatomiska eller 

fysiologiska förhållanden. Ett typiskt ex-

empel är följande från ett samtal om 

hjärthesvär: 

L: Det är den normala rytm, sinusryt-

men. (P: Ha) Den, den har ni ju oftast 

Ingen ytterligare förklaring ges. Antingen 

inser patienten att sinusrvt,n har med 

hjärtat att göra - och ffister sig då gärna 

vid normala - eller kopplar han, i sällsyn-

ta fall, samman det med det matematiska 

begreppet sinuskurva. Att läkaren i själva 

verket menar en hjärtrytm som styrs av 

den s. k. sinusknutan torde ytterligt få pa-

tienter vara medvetna om. Senare i samta-

let återkommer läkaren till ämnet, men i 

en annan form: 

L: Hjärtat får sina impulser från förma-

ket.. . Hjärtat harju två förmak och två 

kammare. Och det finns ett visst ställe 

där i ena förmaket som ger så att säga, 

som är impulsbildare för hjärtat ...  

Påfallande är här att patienten själv visar 

så lite intresse av att få de svåra och för-

mod 1 igen obegripliga fackorden förklara-

de. 
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Ordet sinusrvtm är säkerligen ärligt mot 
de flesta patienter såtillvida att det klart 
framstår som ett fackord. Patienten tror 

sig knappast förstå mer än han gör. 1 
många andra fall är risken för en skenbar 

enighet påfallande, t. ex. hvpofvs och ar-

tär, men också sådana fall som då läkaren 

talar om att hjärtat drabbats av en mus-

kelskada. Då krävs alltså av patienten 
både att han vet att hjärtat är en muskel 
och att hans skada sitter där. Ytterligare 
exempel från inspelningarna på anato-

miskt-fysiologiska fackord är hjärnbark, 

hjärtsäckshlad och mellankotskis'or. Inte 

minst när personalen inför patienten talar 
om honom fr han höra en hel del fackord, 

t. ex. apex (hjärtspetsen) och carotis 

(halsartären). Patienten kan ha stött på 
termerna, men självfallet saknar han fack-

mannens detaljerade kunskaper. Risken 
är i sådana fall påtaglig att man i och för 
sig använder samma ord men menar högst 
olika saker. 

Också benämningar på sjukdomar eller 
patologiska förhållanden är mycket van-
liga i inspelningarna. Aven bland dessa 
ord finns åtskilliga som säkerligen både 
för läkare och patient framstår som svår-

förståeliga fackord, så t. ex. när man talar 
om epileptogena (dvs. epilepsiliknande) 
kramper eller om coronarsjukdoni (sjuk-
domar i hjärtats kranskärl). 1 sådana fall 
är det betydligt vanligare att man på olika 
sätt försöker precisera betydelsen, t. ex.: 

L: ... Inte befara att du ska få besvär av 
rytn,ruhhningen, hiockeringen. P: Bety- 

der det dom här dubbla slage,,? L: Ja 

snarare dom uteblivna slagen. 

Givetvis kan också skillnaden mellan lä-

karens och lekmannens uppfattning vara 
mycket stor vid mer spridda fackord som 

allergi och allergener, starr, ,,zag.o?irshe-

svär och isc/uas. 

En viktig roll i alla vårdsamtal spelar de 
ord som beskriver patientens upplevelse 

av sjukdomen. Då förekommer bl.a. ord-

serier som värk, ont, smärta och besvär. 

De innebär alla en subjektiv uppskattning 

och olika patienter kan ha mycket olika 
värdeskalor. Medan patienterna i regel 

inte tycks göra någon systematisk skillnad 
mellan dessa olika ord har läkaren ett fast 
system där t. ex. öm innebär en förnim-
melse förenad med tryck på en viss punkt. 
Patienterna kan alltså blanda ord som 
känningar i bröstet, stickningar i hjärtat, 

kärlkramp och angina pectoris för att be-
skriva sina hjärtbesvär, medan läkaren 

använder ord som blcisljud till honom och 

apex och higeinini om honom (även när 

han själv hör på). 

Prover, provresultat och förberedelser för 
prover är en viktig del av dagens sjuk-
vård. Också där finns många facktermer 
som kan försvåra kommunikationen. 1 in-
spelningarna figurerar vanföreställningar 
som: "vid EEG skickar man högspänning 
genom huvudet och det gör hemskt ont". 
Prover introduceras bara med orden ''se-

ruinjärnet är bäst att ta fastande'' och re-

sultat ges kortfattat "du låg ju hgt i ka-

lium". Ofta klagar patienterna på att de 
inte vet något alls om det prov de skall 
genomgå, menade de inspelade laborator-
ieassistenterna. Att lägga ner mer energi 
på en korrekt och nyanserad information 
om proverna och inte bara låta det stanna 
vid ett mystiskt eller magiomstrålat namn 
förefaller väl befogat. 

Det delområde av fackorden där patien-
ternas reaktioner tyder på de grundligaste 
kunskaperna är mediciner, medicinering 
och behandlingar. Självfallet finns också 
där stora skillnader mellan läkarens och 
lekmannens föreställningar och frågor 
som dessa är ganska vanliga: 

P: Vilken är det som tar ner det här 
(dvs. hlodtrycket), är det Aptinet eller 
är det Salures? 
L: l)om hjälps åt. Man brukar göra så 
att man kombinerar så kan man ta 
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mindre av varje medicin och slipper hi- 	gare och utförligare inför den mer vane 

verkningar, 	 patienten. 

Ibland spetsas det till i uppenbart över-
drivna föreställningar: 

L: Mot det tänker jag föreslå Paraflex 

comp. 
P: Åjösses, dåfårjagju sova. 
L: . . . inget sömnmedel i och för sig. 

så att dom här spända musklerna får 

slappna av. 

Givetvis kan man i vissa fall tänka sig att 

patientens föreställningar går tillbaka på 
en språklig tolkning av namnet på medici-
nen. Men i de flesta fall är det nog bara 
fråga om att goda vänner berättat hur bra 
den varit för dem eller att den uppmärk-
sammats i massmedierna. 

Förkortningar, som är vanliga på jour-
naler och intyg, spelar i värdsamtalen en 
föga framträdande roll. De som förekom-
mer är dock som regel ganska ogenom-

skinliga, 1. ex. EMG (elektromvogrfi, 

dvs. registrering av den elektriska aktivi-
teten i sketettmusklerna) och FKG (/no-

kardiogrL'?. dvs. registrering av hjärtlju-

den) och LP (lumbalpunktion, dvs. ''rygg-

märgsprov"). Ett bra exempel på en för-
enklad förklaring är när ES översätts med 

extraslag, medan förkortningen för fack-
mannen egentligen står för extrasvstolisk, 

dvs, en hjärtrytmrubbning som beror på 
en för tidig hjärtsammandragning, med 
andra ord en speciell form av extraslag. 

Det är svårt att säkert säga vilken roll 
fackorden spelar i olika vårdsamtal. De 

yngre läkarna tenderar att använda fler 
och mer ogenomskinliga fackord än de 
äldre. Fackordens antal växer också när 
patienten under en längre tid behandlats 
för sin sjukdom. De blir då en del av hans 
eget ordförråd och han kan själv ta upp 

termer som It-värde och kondvlon (en av 

virus förorsakad liten svulst). Också läka-
rens förklaringar till termerna blir vanli- 

Främmande ord 

Huvudparten av de medicinska fackorden 
är av främmande ursprung, men i inspel-
ningarna finns också en hel del främman-
de ord som inte direkt är fackord. Också 
de kan tänkas försvåra kommunikationen 
mellan patient och vårdpersonal. Dels har 
det visat sig i olika undersökningar att de 
är dåligt förstådda, dels skapar de lätt en 
känsla av språkklyfta mellan talare och 

lyssnare genom att alla inte har lika till-
gång till dessa ord. 

1 en inspelning sägs: "behandlingen är 
ganska niaximal''. Detta yttrande är ju 
ganska vagt, men dessutom bör påpekas 

att i Frick—Malmströms Språkklyflan en 
av tjugo feltolkar ,naximal och översätter 

det med bl. a. 'normal' och 'minsta'. And-
ra likartade exempel är: "Har du fått nån 

svmptomatisk behandling''''., hålla 
diabetesen latent' (34 % i Språkklyftan 
tror att det betyder 'överhängande' o. d.) 
och "så att den inte blir manifest''. När 

läkaren säger att "vi ska penetrera kos-
ten" ligger en synonym som "se på vad 
du äter" så nära till hands att det är en 
påtaglig risk att patienten tycker att läka-
ren i onödan svänger sig med svåra och 
märkvärdiga ord. 

En typ av främmande ord som särskilt lätt 
kan skapa negativa attityder är de som 
ligger nära jargong och är mer eller mindre 
modeordsbetonade. Här finns ord som 
a,nhitionsnivå, ''det är ingenting som be-
tyder nät fänktionellt'', ''vi ska aktivera 

dig lite grann" (sagt vid en EEG-under-
sökning och då innebärande att ljuset 
släcks och tänds, att laboratorieassisten-
ten bullrar m. m.). Mer på gränsen till de 
rena fackorden står recidiv, ,nite ('mild' 

om medicin), stå länge på penicillin och 
sätta ut Varan. 
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Orden negativ och positiv används i medi-
cinska sammanhang på ett lite speciellt 
sätt. När patienten säger: "Jag reagerade 
negativt ..... menar han att han reagerat 
på ett skadligt eller olämpligt sätt. Där-
emot är det en helt annan betydelse, 'utan 
förekomst av det man söker efter', när 
läkaren säger att "provet är negativt". 

Ett alltför summariskt provresultat kan ge 
falska förhoppningar eller skrämma i onö-
dan. Det är viktigt att vårdpersonalen när 
ord som negativ och positiv används gör 
klart för patienten i vilket avseende något 
är negativt eller positivt. 

Man bör också lägga märke till att inhems-
ka och hemtama ord mycket väl kan upp-
fattas som svåra. Det kan vara förvånande 
att möta värderingar som "hiskliga epi-
leptiska anfall" och ett "ilsket eksem". 
Att vådlig i medicinska sammanhang be-
tyder 'farlig, livshotande' är nog åtskilliga 
omedvetna om, och det kan verka både 
förvirrande och lätt löjeväckande att möta 
det i sammanhang som "Det var ett vöd-

ligt astmaanfall". 

1 de inspelade vårdsamtalen är det främst 
läkarna som använder de främmande svå-
ra orden, medan annan vårdpersonal och 
patienterna bara har ett fåtal exempel. 

Vaga ord 
De vaga orden kan vid all kommunikation 
orsaka olika slags missförstånd. 1 vård-
samtalen är det inte alls ovanligt att man 
lägger ned en hel del tid och energi på att 
precisera vaga ord. Så kan nästan ett helt 
samtal fyllas av resonemang kring vad 
'han äter förfärligt dåligt' egentligen 

skall innebära. Ett påtagligt skäl till vag-
heten är här att subjektiva värderingar 
spelar en stor roll. 

Ibland är säkerligen det vaga uttrycket av-
siktligt valt för att man vill undvika ett 
obehagligt ord eller för att man inte är 
beredd att definitivt ta ställning. När läka- 

ren säger magkatarrliknande eller epilep-

tagen antyder han för patienten vad han 
tror, samtidigt som han inte ger ett slutligt 
besked innan diagnosmaskineriet har ar-
betat färdigt. 

Man kan också i detta sammanhang peka 
på att patienterna är betydligt mer benäg-
na att formulera sig kategoriskt, t. ex. 
"Det har ju varit fullt klart att det varit 
pollen och damm". Läkarna däremot fö-
redrar påtagligt försiktiga formuleringar 
som "den synes närmast betingad av" 
0.1. 

Vid andra tillfällen griper man till de vaga 
orden helt enkelt därför att man bedömer 
det som att det inte finns något intresse av 
att uttrycka sig mer precist eller för pati-
enternas del därför att man saknar mer 
precisa benämningar. Så till exempel talar 
man i en inspelning om en samling vårtlik-
nande utväxter på patientens nacke och 
axlar enbart som en grej. 

Den mest påtagliga risken med de vaga 
orden är att man lätt tror att man förstått 

det är ju som regel inte fråga om svåra 
ord -' men att man vid närmare eftertan-
ke upptäcker oklarheterna. När en läkare 
om några mediciners blodkoagulerande 
effekt säger "det blev en ökad aktivitet" 
är det lätt att tänka sig att patienten efter 
samtalets slut inser att han fortfarande 
egentligen inte vet något om skillnaden 
mellan Heparin och Varan - och att han 
då också blir irriterad över att läkaren gått 
runt det som patienten här uppfattat som 
en kärnfråga. 

Undvikande av svåra ord 
Ett totalt undvikande av facktermer och 
andra svåra ord - bortsett från att det är 
praktiskt omöjligt - garanterar inte att 
patienter och personal förstår varandra. 
Förklarande omskrivningar ökar givetvis 
patienternas möjligheter att förstå. När lä-
karen omskriver tromhoflehit  (dvs, en in- 
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flammation i en ven som förorsakas av en 

blodpropp) med intlammation i benet, för-

står säkert patienten mer, men det är långt 
ifrån säkert att han är helt på det klara 
med vad en inflammation är och hur just 

den här inflammationen uppkommit. 

En omskrivning av en svår term kan ock-
så bli så urvattnad att den ingenting säger, 
som när mätinstrumentet termistor (som 
reagerar på temperaturskillnader och i ex-
emplet används för att mäta andningsfre-
kvensen) i en inspelning bara kallas grej. 

Tvärtom finns risken att patienterna oroas 
och irriteras av sådana urvattningar. 1 in-
spelningarna finns inte många exempel på 
att fackord undviks på ett överdrivet eller 
störande sätt. Om patienten ställs inför en 
medicinsk företeelse, en ny undersökning 

eller ett nytt instrument, som han inte kan 
förväntas känna till, är det rimligt att så 
klart som möjligt förklara vad det rör sig 
om och samtidigt också, särskilt om pati-
enten kan stöta på den flera gånger, nöta 
in själva termen. 

Tilltal och omtal 

Genom valet av tilltalsord och genom va-
let av form för att tala om sig själv och 

andra antyder man hur man uppfattar sin 
egen roll som patient eller personal. Man 
kan tilltala med pronomenen du, ni och 

ibland vi eller med titel eller namn, t. ex. 

doktorn, Birgitta, fru Engstrd,n och syster 
Rut. Man kringgår tilltal genom formule-
ringar som: "Hur är det med matvanorna 
då?" Sig själv talar man om med jag eller 

vi men också ett mer allmänt man. 

Tilltal 
Det är självklart att patienten skall be-
stämma hur vi skall tilltala varandra, me-
nade en av de inspelade läkarna, och den 
principen har säkert gällt för alla inspel-
ningarna. Tilltaisskicket har givetvis ing-
en direkt betydelse för förståelsen mellan 

vårdpersonal och patienter, men det kan 
ge en antydan om hur man ser på sina 

roller i vårdsamtalen. Några bestämda 
slutsatser är svårt att dra då tilltalsskicket 
just nu håller på att förändras. 

Att tilltalet är långt ifrån självklart visas 

av att man i ett och samma vårdsamtal 
kan växla mellan olika tilltaisformer: 

V: Och svar kommer från doktor Ro-
sén, som ni går hos på medicin. P: Jaha. 
V: Så du kan ringa honom. 

Också de talrika exemplen på att man 
undviker tilltalsord visar att man är osä-
ker på hur man skall tilltala, t. ex.: 

P: Jag har haft flera infektioner. L: Vad 
är det för infektioner som har varit? 

1 inspelningarnas tilltalsskick är två punk-
ter särskilt anmärkningsvärda. Ni spelar 
en mycket obetydlig roll vid tilltal till 
vårdpersonalen, och det finns då också en 
svävning mellan ett äkta tilltals-ni och ett 
mer kollektivt 'all vårdpersonal som har 
med den här saken att göra'. Vidare an-
vänder patienterna ingen form av tilltals-
ord alls i påfallande många fall. Förkla-
ringen är säkert att de känner sig osäkra 
på hur framför allt läkarna skall tilltalas. 
Läkaren är för det flesta på väg ner från 
sin gamla upphöjda fackmannaposition, 
vilket gör att ni eller titel för många är för 
stelt. Samtidigt uppfattar man du som allt-

för påträngande. Den enda form av titel-
tilltal till patienter som finns är fru E., 

medan både doktorn och syster Eva före-
kommer. Vid ett enda tillfälle förekommer 
förnamnstilltal - till en laboratorieassi-
stent. Patienterna tilltalas självfallet aldrig 
med förnamn - med undantag av barnen 
på barnmedicinska kliniken. 

Vissa skillnader i tilltalsskick finns mellan 
de olika klinikerna. Genomgående tycks 
åldern vara den väsentligaste faktorn vid 
val av tilltalsform. Jämnåriga - och det 
med breda marginaler - duar varann även 
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i läkarens undersökningsrum. Äldre pati-

enter duar aldrig själva om det inte finns 

någon särskild anledning och de tilltalas 

nästan alltid med ni. Patienternas sociala 

position spelar här en mycket underord-

nad roll. 

'Vi' vid tilltal och omtal 

Pronomenet vi kan innefatta både den 

-som talar och den han talar till, t.ex.: 

L: Vad ska vi göra med dej då? 

Läkaren vill få patienten att känna sig mer 

delaktig av beslutet om behandling, mer 

aktiv. 

Vi kan stå för den som talar och den grupp 

han vill hänföra sig själv till, t.ex.: 

L: Det är klart att vi ska ta bort dom. Så 

skickar vi dom till mikroskopi. 

Vi kan också stå enbart för den talande, 

t.ex.: 

L: ... gamla, som vi anser, kvasihjärt-

tabletter. Ätminstone jag. 

Särskilt några av de yngre läkarna har på-

fallande många sådana vi. Det kan förkla-

ras av att de är osäkra om tilltalet till 

patienterna och om hur de vill tala om sig 

själva, men ibland är det också ett medel 

att skapa en förtroligare stämning. 

Slutligen kan vi användas i en för sjukvår-

den speciell form, som direkt tilltal till 

patienter, s.k. pluralis medicinalis: 

L: Så, andas ut. Ja. Och så ligger vi ner. 

Denna medicinska plural kan tyckas 

oskyldig, men många patienter blir säkert 

både irriterade och konfunderade av den. 

Omtal med 'man' 

Också pronomenet man används på ett 

sätt som delvis skiljer sig från andra sam-

tal. 

Man kan ha en på en gång enskild och 

allmän betydelse: 

L: Man känner väldigt väl hur mycket 

man orkar. 

Man kan också stå för en snävare grupp, 

t.ex. 'folk med medicinsk utbildning': 

L: Det gör väl att iiia,i vill minska Corti-

sonet. 

Omotiverade och störande växlingar i 

mans syftning förekommer: 

L: Man kan tänka sig att man får bakte-

rier i blodet och det vill man vara säker 

på att det inte blir och därför står man 

ganska länge efter på penicillin. 

Det vanligaste är att man står förjag, sär-

skilt när det gäller förhållanden som på 

något sätt uppfattas som obehagliga: 

P: Efter galloperationen har man kan- 

ske inte skötit sej. 

Andra omtaisformer 

En vanlig anklagelse mot dagens sjukvård 

är att patienterna ständigt möter nya läka-

re. Man kunde då förvänta sig att läkaren 

vore så okänd för patienten att denne inte 

ens känner till hans namn. Det helt domi-

nerade sättet att omnämna sin läkare är i 

inspelningarna dock just doktor A. Även 

mer familjära beteckningar som Brodin 

och Hans förekommer. Läkarna talar 

också om sina kolleger på detta sätt: dok-

tor R., Lennart H., och även Staffan. 

Som kollektivbeteckning för sköterskorna 

används några gånger tjejerna och syr-

rerna, men däremot finns inget exempel 

på omtal som syster Britri. 

Vårdsamtalens allmänna upp-
läggning 

Den undersökningsmetod som har tilläm-

pats har inte medgivit någon direkt be-

dömning av hur kommunikationen funge-

rar. 1 inspelningarna finns dock några fak- 
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torer som kan tolkas som mått på detta. 

Det gäller sådant som hur samtalet förde-

las på samtalsdeltagarna och de medel 

som används för att åstadkomma denna 
fördelning. Det finns här stora skillnader 

mellan olika inspelningar. Man kan själv-
fallet inte säga att ett samtal där läkaren 

talar t. ex. mer än 60% av tiden skulle bli 

mindre "bra". Varje vårdsamtal är unikt, 

med helt egna krav. 

Fördelningen på olika talare 
De olika vårdsamtalen skiljer sig klart från 
varandra genom fördelningen av den to-

tala talmängden. 

Alla de inspelade vårdsamtalen är dialo-

ger. 1 regel är en patient och en läkare 
(eller annan vårdpersonal) ensamma un-

der hela samtalet. På barnmedicinska av-

delningen förs hela samtalet med föräl-

dern. Barnen själva är däremot tysta och 

man talar också mycket litet till dem. 
Även när mer vårdpersonal är med talar 

patienten alltid med en i taget, som regel 
den som leder undersökningen. Åtminsto-

ne delvis återspeglar detta också vårdhier-
arkin. När överläkaren kommer med och 

leder undersökningen svarar han på alla 
patientens frågor, trots att underläkaren 

eller sköterskan dessförinnan svarat på 
likartade frågor. 

1 undersökningen har tre olika mått på 

talfördelningen tillämpats: 

1. Andelen ord, 2. Medelliingden av sam-
talens sekvenser, dvs, längre samman-

hållna delar av talet; vid en sekvensgräns 
byter lyssnare och talare roller och se-

kvensen innehåller alltid ny, verklig infor-

mation, 3. Antalet fraser/sekvens; en fras 

är en del av en sekvens som avgränsas av 
icke-avbrytande inskott av typen mm, ja, 
det tror jag med o. 1. De tre mätmetoderna 

ger likartade resultat. Man finner dels att 
det finns stora skillnader i talfördelning, 

dels att antingen vårdpersonalen domine-

rar samtalet eller att patient och läkare har 

ungefär lika stor andel och dels att det 

finns en tendens till anpassning, så att 

t. ex. en lång fråga från läkaren följs av ett 

långt svar. 

Man kan urskilja tre huvudförklaringar till 

talfördelningen: 

Patientpersonlighei. En ängslig och 

osäker patient svarar och berättar själv 
mer kortfattat, men får också personalen 

att fråga mer och att informera utförligare. 

2. Samtalstvp. När patienten möter en ny 

läkare och därmed en ny samtalsteknik är 

det lätt att den osäkre blir ännu osäkrare 
och därmed att behovet av utförlig infor-

mation växer. Vårdpersonalen kommer 
då att tala mera. Också vid korta samtal 

dominerar personalen genom att bak-

grundsdata i dem spelar en underordnad 
roll. 

3 .Sa,ntalsämnen. När patienten har en 

stor mängd symptom och när olika bak-

grundsdata diskuteras är patientaktivite-
ten större. Då krävs också att patienten 

markerar att han anser sig ha förstått det 
sagda. En lägre patientandel finner man i 
de samtal där den fysiologiskt-patologiska 

sidan dominerar och allra mest markant är 
det i inspelningarna från kliniskt-fysiolo-

giska laboratoriet. Patienterna ger där 

praktiskt taget bara korta svar på direkta 
frågor, medan personalen instruerar om 

och ibland kommenterar de prov som ut-

förts. 

Samtalsstyrning 
Att det är vårdpersonalen som talar mer 

än patienterna, behöver inte innebära att 

det också är personalen som tar upp nya 

ämnen, som styr samtalet. Mot läkarnas 
professionella uppgift att ta reda på vissa 
saker och meddela andra kan stå ett starkt 

patientintresse av att få redogöra för nå-

got eller av att få svar på en speciell fråga. 

Det är svårt att avgöra i vilken utsträck-

ning det i vårdsamtalen finns en medveten 

eller t. o. m. formaliserad uppläggning. En 



del samtal med t. ex. diabetiker och aller-
giker utgår från ett frågeformulär, men i 

regel tar man bara upp en del frågor och 
sällan i samma ordning. Även annars finns 

uppenbarligen bakomliggande mönster 

och i laboratorieundersökningarna åter-
kommer t. o. m. identiska formuleringar. 

Vid vissa symptom måste vissa frågor 

ställas och då i viss ordning, en ordning 

som läkaren lärt in under sin studietid och 
som blivit naturlig för honom. 

1 de inspelade vårdsamtalen introducerar 

personalen genomgående fler teman än 

patienterna. 1 vissa samtal återkommer 

man flera gånger till ett och samma tema. 
Sådana upprepningar är ofta en medvetet 

använd metod att nöta in ett svårt eller 

mindre populärt budskap. 

En inte oväsentlig detalj i temafördelning-

en är att de flesta vårdsamtalen börjar 
med den öppna frågan "Hur står det till?" 

Patienten bestämmer på så sätt samtalets 

första tema, vilket kan skapa en mer av-
spänd stämning och ta bort intrycket av 

målinriktat förhör. Ofta är detta den enda 

punkt i samtalet där patienten själv tar 
upp ett viktigare tema. 

Alla teman är givetvis inte lika betydelse-

fulla. En fråga om medicindosens storlek 

är av liten vikt jämfört med en detaljerad 
redogörelse för hur ett antihistamin funge-
rar eller en kartläggning av hjärtbesvärens 

ärftlighet. Det är långt ifrån självklart att 
patient och vårdpersonal uppfattar ett 

tema som lika viktigt. 1 inspelningarna 

tycks dock finnas en god återkoppling, så 
att man ger ett tema som visar sig viktigt 

ett stort utrymme. 

Frågor och svar 
Det vanligaste sättet att i vårdsamtalen ta 

upp ett nytt tema är att ställa en fråga. 
Over huvud taget är frågor mycket vanliga 

i vårdsamtalen. 

Den förväntade och klart dominerande 
tendensen är att vårdpersonalen ställer 

flest frågor. Detta är bara ytterligare en 

aspekt på dess samtalsstyrande funktion. 
Personalen skall samla in information om 

patientens sjukdom, medan denne i regel 

bara vill ha kompletterande upplysningar. 

En jämförelse mellan samtal, i vilka sam-
me läkare är med, visar en stor flexibilitet 

hos den enskilde läkaren också vad gäller 

frågor. En osäker patient föranleder 

många detaljfrågor, som kan förenas i 
kedjor som: 

L: Hur mycket kan ni gå'!. . . Hur långt 

är det'!. . . En kilometer? 

En säker eller dominant patient föranleder 

däremot bara stora övergripande frågor av 

typen: "Hur mår hjärtat!". 

Det är svårt att avgöra hur viktiga frå-

gorna är, bl. a. därför att de samtalande 
kan ha olika uppfattningar. Allmänt bör 

en viktig fråga kräva ett utförligare svar. 1 

inspelningarna har läkarna med ett undan-
tag längre svar än patienterna. Det beror 

rimligen på att de har större förmåga och 
vilja att svara uttömmande. Generellt gäl-
ler för övrigt att ju fler utredande frågor 

som ställs, t. ex. om  en medicins verkan, 

desto längre blir svaren. 

Slutsatser 

Stora skillnader finns mellan olika vård-

samtal i alla de avseenden som undersök-
ningen tagit upp och det är därför vansk-
ligt att ta ställning till vad som generellt är 

bra och vad som är dåligt. 

Mycket allmänt kan dock sägas att htIigt 

är 

att vårdpersonalen ibland hemfaller åt 

jargong och ett oövertänkt bruk av spe-

cialbetydelser: uttalad, terapeutisk 

koncentration 
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att (liskutahelt kan vara 

att vårdpersonalen använder svåra 
fackord utan att ha kontroll över att 

patienten förstår dem 

att patienten så sällan ber att få språk-

liga svårigheter förklarade 

att bra är 

att vårdpersonalen ofta förklarar myc-

ket ambitiöst - även utan att patienten 

ber om det 

att man uppmärksammat informations-

piohlemet så att man t. o. m. ibland har 

ett direkt program för hur informatio-
nen skall läggas upp för att bäst gå hem. 

De praktiska slutsatserna av projektet 
Sjukvårdsspråk gäller främst utbildning-

en. Det är i första hand personalens ord-

val som kan bli ett kommunikationshinder 

och därför måste vårdpersonalen göras 

medveten om att den måste tala till patien-
terna på deras villkor. Det behövs en för 

de olika yrkeskategorierna avpassad kom-

munikations- och språkutbildning inom 

alla former av vårdyrkesutbildning. 
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Gunvor 	Vem förstår domarna? 
Atora'Iu,u/ 

Denna artikel av fil, kand. Gunvor Nordiund behandlar en 
viktig men föga undersökt del av det juridiska språket, nämli-
gen det språk som används i domar. Artikeln är ett samman-
drag av en uppsats vid institutionen för lingvistik vid Stock-
holms universitet. Den intresserade kan beställa den fullstän-
diga uppsatsen från institutionen för lingvistik. 

Inledning 

1 en artikel i Dagens Nyheter den 2 mars 

1975 med rubriken "Fackspråket hot mot 

demokratin" citeras ett hovrättsråd som 

skriver: .......lagspråket och domstols-

språket är ett fackspråk, som måste inne-

hålla facktermer. Att ersätta dessa med en 

omskrivande förklaring som begripes 

även av den fåkunnige skulle medföra en 

orimlig vidlyftighet i framställningen." 

Åsa Sahlqvist, universitetslektor i nordis-

ka språk, säger i samma artikel: 'Exper-

terna med sitt fackspråk talar över huvu-

det på vanliga människor. 1 kraft av sin 

långa och fina utbildning gaddar de ihop 

sig till en ny överklass, skild från vanligt 

folk också genom språket." 

Är domarna en sådan överklass, frågar 

man sig. Använder de ett språk som bara 

de invigda förstår. Kan man i så fall tala 

om allas likhet inför lagen? 1 en socio-

lingvistisk undersökning har jag försökt ta 

reda på om folk i allmänhet förstår svens-

ka domstolars domar och om förståelsen 

varierar med kön, ålder och utbildning. 

Många likartade undersökningar har 

gjorts, men så vitt jag vet ingen som be-

lyser domstolsspråket. 

En ordförståelseundersökning 

För undersökningen har jag ställt samman 

ett intervjuformulär. 1 början av detta 

skall försökspersonen (fp) genom kryss 

ange sitt kön, sin åldersgrupp (1 18-25 är, 

11 26-45 är, III 46-67 är) och sin utbild-

ning (1 högst realskola-grundskola, 11 

gymnasium eller motsvarande, 111 akade-

misk eller motsvarande). Sedan följer 10 

meningar, som jag har hämtat från domar 

av Högsta Domstolen och Regeringsrät-

ten åren 1970— 1972. Varje mening är vik-

tig för förståelsen av domen. Domarna har 

meddelats i mål som i allmänhet rört män-

niskors personliga förhållanden. Alla me-

ningarna innehåller något ord eller uttryck 

som är vanligt i juristspråket men som jag 

har trott vara främmande för människor i 

allmänhet. För varje mening har jag frågat 

om betydelsen av detta ord eller uttryck. 

Fp svarar genom kryssmarkering för ett 

av fyra alternativ. Av dessa alternativ är 

ett rätt medan åtminstone ett ligger långt 

från den rätta betydelsen, i vissa fall har 

det motsatt betydelse. 

Testorden eller -uttrycken var följande: 

pritnart, ådaga/agrs, gd/da, k/andrade be-

si/it, ,tdri'unnen till ansvar far, påka//at, 

t'eder/ag, solidarisk t ansvar, ohi/ll,/,'t, be-

strida. 

Exempel på domsmeningar är följande 

två: "Lika med hovrätten finner Kungl. 

Maj:t D förvunnen till ansvar för dels 

dråp, dels otukt med barn, vilket brott är 

att anse som grovt." "Med den innebörd 

avtalet enligt Torstens påstående äger 

måste det med hänsyn till parternas för-

värvsmöjligheter och ekonomiska förhål-

landen i övrigt samt till omständigheterna 

när det ingicks, anses uppenbart ohilligt 

för Ulla". 
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Resultatet av undersökningen kan sammanfattas i följande tabell 

KÖN ÅLDER UTBILDNING 

Rätt Man Kvinna 18-25 	26-45 46-67 grund- 	gymna- akade- totalt 

skola 	sium miker antal 
fp 

0 3 1 1 3 4 4 

1 1 3 4 4 4 

2 7 1 4 4 7 	1 8 

3 6 4 3 	2 5 8 	2 10 

4 8 8 5 	5 6 8 	6 2 16 

5 10 9 5 	6 8 Il 	7 1 19 

6 lo 7 3 	5 9 4 	7 6 17 

7 13 Il 2 	10 12 7 	8 9 24 

8 7 4 2 	5 4 1 	5 5 Il 

9 8 1 1 	5 3 1 	1 7 9 

lO 2 1 1 1 1 2 

Fp valde jag ut ur personregistret hos 
Kungshotmens församling i Stockholm 
genom obundet, slumpmässigt urval bland 
personer födda tidigast 1908 och senast 
1957. Sammanlagt 156 personer kom att 
ingå i det ursprungliga stickprovet. 124 av 
dessa besvarade intervjuformuläret. För-
samlingsbornas fördelning på ålder och 
kön stämmer tämligen väl överens med 
den för landet i övrigt. Andelen kvinnor är 
dock något större. När det gäller utbild-
ning visade det sig att gruppen akademi-
ker är något överrepresenterad jämfört 
med Stockholm i dess helhet, medan 
gruppen högst realskola-grundskola var 

underrepresenterad. Man kan alltså för-
moda att resultatet av ordförståelseprovet 
har blivit bättre i undersökningen än om 
målpopulationen utgjorts t. ex. av hela 

Stockholm. 

De valda testorden kan hänföras till två 
olika kategorier, nämligen ålderdomliga 

eller andra svåra ord (primärt, ådaga-

l(i,L'tS, gå/da påkallat, reder/tig, ohil/igt 

/,estrida) samt fackuttryck (klandrade be-

slut, föriunne,i till (1/iS lur,  for, solidariskt 

a,,srar). FackLitt rycken var svårast att 
förstå. Endast drygt 10 7( av fp förstod att 

med klandrade beslut avsågs överklagade 
beslut. Mer alarmerande är dock att ut-

trycket törrunnen till an.r%ar,  för, som an-

vänds flitigt i brottsmålsdomar, var obe-
gripligt för nära halva antalet fp. 1 fråga 

om fp med högst realskola-grundskola var 
det 2/3 som inte förstod uttrycket. 1 prak-
tiken kommer naturligtvis en dömd i regel 
att få domen förklarad av sitt juridiska 
hiträde. Men det är otillfredställande att 
han inte själv kan läsa sig till att han är 
Pälld. Även en del av de ålderdomliga or-
den beredde stora svårigheter. Knappt 1/3 
av fp begrep innebörden av ordet ohilligt 

- några trodde faktiskt att det betydde 

dyrt. Ord som ådagalagts och påkallat 

var det bara omkring hälften av fp som 
förstod så som avsetts i domarna. 

Undersökningen visade allmänt att det är 
svårt att förstå språket i domarna. Nästan 
hälften av de svar som lämnades var fel-

aktiga. Med tanke på möjligheterna att 
gissa rätt var förmodligen andelen fp som 
inte förstod domsmeningarna ännu större. 

Något säkert svar på frågan om förståel-

sen av domarna varierar med fps kön eller 
ålder gav inte undersökningen. Däremot 
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visade den på ett slående sätt, att utbild-
ningen är avgörande för möjligheten att 
förstå domarspråket (signifikant på 1 % 
nivå). 1 högkunskapsgruppen, dvs, de 
som hade 8 rätt av 10, hamnade 4% av fp 
med högst realskola-grundskola, 18% av 
fp med gymnasium eller motsvarande och 
42% av fp med akademisk eller motsva-
rande utbildning. 

Kommentarer 
Språket är juristernas främsta för att inte 
säga enda arbetsinstrument. Det är med 
språkets hjälp som lagstiftaren måste för-
verkliga sina avsikter, och det är lagstift-
ningsprocedurens språkliga resultat som 
sedan skall läggas till grund för rättsliga 
avgöranden. Dessa kommer i sin tur till 
uttryck i språkyttringar. Man måste ha 
förståelse för att domare på ett helt annat 
sätt än människor i allmänhet använder 
språket som ett precisionsinstrument och 
har behov av vissa fackord eller fackut-
tryck. Ett sådant uttryck är solidariskt an-
svar, som vid sidan av sin vaga allmän-
språkliga innebörd har kommit att få en 
särskild juridisk-teknisk betydelse, nämli-
gen att var och en av två eller flera ansva-
riga har att svara för hela (exempelvis) 
skulden eller skadeståndet. 

Jag är väl medveten om det dilemma som 
domarna - särskilt de i högsta instans - 
befinner sig i. De skall på en gång uttrycka 
sig så att en jurist exakt förstår vad som 
avses och så att den icke rättsbildade par-
ten förstår innebörden - låt vara inte på 
det nyanserade sätt som jurister gör. Jag 
tycker att ett studium av domarna visar, 
att man väljer att tjäna den ena av dessa 
två herrar. Det beror nog delvis på att de 
som skriver domarna inte är medvetna om 
skillnaderna mellan fackspråket och all-
män språket. 

Enligt min mening är det inte acceptabelt, 
att domarna skrivs så att de enskilda par-
terna i så stor utsträckning som undersök- 

ningen visar inte kan förstå dem. Jag 
tänker då särskilt på sådana mål som rör 
partens personliga och inte enbart ekono-
miska förhållanden, såsom brottmål och 
familjemål. Jag menar inte att man skall 
avstå från precisionen i språket i de fall 
när en precisering behövs. Men jag har 
det bestämda intrycket, att man i domarna 
använder fackord och fackuttryck även 
när en precisering inte är nödvändig. Ett 
förslag att lösa problemet är att skriva 
texten i allmänt begriplig form och sätta 
fackuttrycken inom parentes, om man an-
ser dem nödvändiga. Ett sådant arrange-
mang skulle säkert göra att författarna av 
domstexter inte så ofta använder fackut-
tryck. Skulle man t. ex. anse det moti-
verat att göra tilläggen inom parentes i 
följande formulering: Liksom (lika med) 
hovrätten anser (finner) Kungl. Maj:t, att 
D har gjort sig skyldig till (är förvunnen 
till ansvar för) dråp och otukt med barn 
och att otuktsbrottet skall anses som 
grovt. 

När man som i de valda domsmeningarna 
skriver ådagalagis, gälda, järvunnen till 
(lflS var för, påkallat, reder/og, ohilligt 
och bestrida kostnaden i stället för visats, 
betala, skyldig till, behövligt, ersättning, 
orättvist resp .svara for kostnaden, så läg-
ger man enligt min mening inte ett uns till 
precisionen i meningen. Däremot skapar 
man hos vanligt folk känslan att jurist-
språket är otillgängligt för dem. Det kan 
sägas, att man genom att rensa ut de ål-
derdomliga orden gör språket mindre va-
riationsrikt och därmed mindre njutbart. 
För min del tycker jag det är viktigare att 
språket förstås av dem som bör kunna 
förstå det. 
Om man radikalt går in för att i domar 
begränsa användningen av fackord och 
fackuttryck till sådana fall då de verkligen 
behövs, att avstå från de ålderdomliga or-
den och att förenkla meningsbyggnaden, 
så tror jag att man kan göra domarna myc-
ket begripligare. Men jag tror inte att det 
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är möjligt att uppnå detta utan att juris-

terna får en särskild språkutbildning. Den 

bör ges alla jurister under studietiden på 

universitetet. De blivande domstolsjuris-

tema bör dessutom genomgå en språk-

kurs, förslagsvis under utbildningen i hov- 

rätten och kammarrätten, där de tränas att 

uttrycka sig enkelt utan att förlora skär-

pan, att använda alternativa uttryck med 

tanke på vad man numera börjar veta om 

människors förmåga att begripa myndig-

heternas språk. 

Skrifter till förmånspris 

Språkvårds läsare erbjuds att köpa tre av 

skrifterna i nämndens serie till förmåns-

pris. 

Sprakriktighet och stil 

Professor Elias Wesséns skrift Språkrik-
tighet och stil nr 18, 1957, tredje tryck-

ningen 1970, 38 sidor) har länge använts i 

svenskundervisningen vid universiteten. 1 

boken behandlas skillnaderna mellan den 

allmänna språknormen och det individuel-

la språkbruket. Wessén visar hur kravet på 

språkriktighet och kravet på stilenlighet 

kan råka i konflikt med varandra. - För-

månspriset för denna bok är 3: 50 inkl. 

moms (tidigare pris 6: 95). 

Amerikasvenska 

Språkutvecklingen bland svenska utvand-

rare till Amerika och deras efterkom-

mande under drygt ett sekel behandlas av 

professor Nils Hasselmo, University of 

Minnesota, i boken Anierikasvenska (nr 

51, 1974, 324 sidor). Hasselmo redogör för 

den särskilda språkform som svensk-

amerikanerna kom att använda. Han be-

skriver ordförråd, grammatik och uttal 

och diskuterar orsakerna till språkval och 

språkväxling. Boken recenserades av pro-

fessor Folke Hedblom i Språkvård 4/ 1974. 

1 sin recension uttalade Hedblom hl. a. 

"Denna bok bildar epok" och "Nils Has-

selmos bok är ett pionjärverk som impo-

nerar. Dess praktiska användbarhet ökas 

av utmärkta ord-, sak- och personregister 

på slutet." - Förmånspriset för denna 

bok är endast 20 kronor inkl. moms (tidi-

gare pris 42: 05). 

Språk i Norden 1973 

De nordiska språknämndernas gemen-

samma årsskrift Språk i Norden började 

utges 1970. Volymerna för 1970-1972 har 

tidigare realiserats för 7: 65 per volym 

(inkl. moms), och dessa skrifter kan fort-

farande fås frän nämnden. Nu realiseras 

också årsskriften för 1973 till samma pris. 

Den innehåller bl. a. följande: 

Marias Sandi'ei, Våre nordiske gran-

nespråk i norsk skole 

Evert VI/stad, Grannspråksundervis-

ningen i svenska skolor 

Alf Hel/evik, Samarbeid om reformer i 

lovspråket 

Berit Mola'c, Den svenska språknämn-

den och myndigheternas språk 

Allan Karker, Dansk lovsprog og kan-

cellistil 

Navne på stater. Nationalitetsbeteg-

nelser (förteckning på danska, norska, 

svenska och finska). 

Beställningar 

De här nämnda skrifterna kan köpas till de 

angivna förmånspriserna endast direkt 
från Svenska språkniininden. Sätt in be-

talningen på postgirokonto 197475-7 

(Svenska språknämnden, III 45 Stock-

holm) och ange på kupongen vilken eller 

vilka böcker som önskas! 
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Litteratur 

Svensk-engelsk fackordbok 

Ingvar E. Gullbergs välkända fackordbok 

har nu kommit i en andra reviderad och 

med ca 40000 nya termer utökad upplaga 

(Svensk-engelsk fackordbok för närings-

liv, förvaltning, undervisning och forsk-

ning. 2 uppl. Stockholm 1977, 1750 s.). De 

nytillkomna termerna är av tryckeritek-

niska skäl samlade i ett supplement. Sär-

skilt rikt representerat är dataområdet. 

Som några exempel på tillkomna 

uppslagsord kan nämnas aktiefond, bio-

massa, datorisering, debattbok, dialog 

(såsom i Nord - Syd-dialogen), djupför-

svar, doftspår (av insekter), jordvärme, 

miljöförstöring, neutronbomb, påfarts-

ramp, rullbräda, räddningssegel, satsfläta, 

varsellykta och vindkraftverk, vilka alla 

saknas i Svenska Akademiens senaste 

ordlista. 

Värdefull är den omfattande samlingen 

förkortningar, som redovisas på sin alfa-

betiska plats i ordboken. från "ABC-krig-

föring (atomic, biological, chemical war-

fare)" till ''ÖÄ (hist.: Överståthållaräm-

betet: upphörde 1.1.1968) the Office of the 

Governor of Stockholm". 

Man kan ge författaren rätt, då han i föror-

det till denna nya upplaga påstår att den 

sitt nya skick är den största redovisningen 

av modern svenska, samtidigt som den 

också ger ett mycket stort antal engelska 

termer som ännu icke finnas behandlade i 

någon brittisk eller amerikansk ordbok". 

Man vill önska honom lycka till, då han nu 

griper sig an uppgiften att utarbeta en 

motsvarande engelsk-svensk version. 

Gösta Bergman 

Språkliga termer 

Varje vetenskap liksom varje annan verk-

samhet som bedrivs inom en begränsad 

grupp (domare, verkstadsmekaniker, fot-

bollsspelare) har som bekant sitt eget 

språkbruk (jargong). Den sida av detta 

som är lättast att komma åt är utan tvivel 

ordförrdet, terminologin. Ordlistor och 

terminologiska lexikon finns mycket rik-

tigt för ett stort antal områden: Juridikens 

termer, Litteraturvetenskapens fackut-

tryck, Bonniers ekonomiska lexikon, för 

att bara ta några ur min egen bokhylla. Vi 

kan också tänka på Tekniska nomenkla-

turcentralens storartade arbete med en 

aldrig sinande ström av nya fackordlistor. 

Desto egendomligare är det att man inom 

den vetenskap varav lexikografin egentli-

gen är en del, den allmänna språkveten-

skapen, varit så ointresserad av sin egen 

terminologi, åtminstone här i Sverige. Ett 

första försök att avhjälpa den bristen har 

emellertid gjorts av lundadocenten Stig 

Nilsson, nordist med terminologi som 

specialitet, som skrivit bl. a. en historiskt 

inriktad avhandling om naturvetenskaplig 

terminologi. Stig Nilsson har nyligen utgi-

vit Spr/ikliga termer (Natur och Kultur-

serien, Stockholm 1977, ca-pris 39:—), 

som är en behändig handbok avsedd för 

''den allmänt språkintresserade" (cit. ur 

förordet). 

För att få överblick över innehållet roade 

jag mig med att försöka klassificera mate-

rialet. Det är givet att min klassificering 

inte är den enda möjliga, men jag tror 

ändå att den ger en rätt klar bild över 

ordlistans inriktning: morfologi 135 upp-

slagsord, syntax 96, textlingvistik inkl. 

stilistik och retorik 79, fonetik och fono-

logi 59, verslära 31, grafonomi inkl. skriv-

och interpunktionsregler 25, semantik 22, 

lexikologi 14, historisk språkvetenskap 

14, "allmänt" 14, språksociologi 8, språk- 
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familjer och språksläktskap 7, språkgeo-
grafi och dialektologi 6, språkteori 4. 
språktypologi 4 samt språkpsykologi 3: 

summa 521. Vill man vara petig kan man 
hävda att 521 knappast är "ca 600" som 

det sägs på omslaget. Nära hälften är allt-
så "grammatik" i traditionell bemärkelse 

(morfologi och syntax), mellan en fjärde-
del och en femtedel är stilistik i vid me-
ning (versläran inräknad). De historiskt 
inriktade områdena håller ställningen: 27 

sammanlagt för historisk språkvetenskap, 
språkgeografi och språksläktskap. Tyngd-
punkterna i dagens lingvistik: språkteori, 
språksociologi, språkpsykologi, är där-
emot dåligt representerade. 

Ordlistan är i stort sett uppställd så att 
varje enskilt begrepp förklaras för sig. Vill 

man veta något om presens, så slår man 
på 'presens', inte på 'tempus'. Man kan 
diskutera om detta i alla lägen är lämpligt, 
men det har åtminstone det goda med sig 
att de enskilda artiklarna blir korta och 
lättlästa. Därtill kommer att Stig Nilsson 

har en avundsvärd förmåga att komprime- 

ra 	information på ett litet utrym- 

me utan att läsharheten blir det minsta 
lidande. Den rikhaltiga exemplifieringen 
gör naturligtvis också sitt till. Mera tvek-
sam är jag inför de goda råd i språkvårds-

och språkriktighetsfrgor som är in-
strödda på många ställen. Under 'fonotax' 
får vi veta att uttal med enbart s i ord som 
'psykologi' "är inte förvånande även om 
det inte kan anses vårdat". Under 'funda-
ment' läser man att ''en varierad upp-
byggnad av fundamenten, så att man inte 
alltid börjar med subjektet, är en stilistisk 
fördel". Om 'substantivsjuka' kan man 
inhämta att den "präglar i synnerhet det 

dåliga kanslispråket...". Men det kanske 
bara är jag som är allergisk mot pekpinnar 

('katakres': ".. . olämpligt kopplade bild-

liga uttryck..... 
Ett annat irritationsmoment är att det 

inte görs någon typografisk skillnad mel-
lan metaspråk och objektspråk. Så här  

kan det se ut: "Ofta räknas också hera 
och åtskilliga till de indefinita prono-
mina...... Flera vadå, frågar man sig in-
nan man kommer underfund med sam-

manhanget. 

Att fackfoik inte alltid är överens om vad 

enstaka termer betyder eller hur de skall 
definieras är helt naturligt och Stig Nils-

son och jag är inget undantag. Det vore 
förmätet av mig att vilja påtvinga Språk-

vårds läsare just mina definitioner så jag 
skall avstå från det. Nästan. Jag kan näm-
ligen inte upphöra att tycka att svenska 
suhstantiv har två genus: utrum och neu-
trum. Punkt, slut. Pronomenreferens till 
kön ärju en annan sak, en semantisk före-

teelse, kön, gentemot en grammatisk, 
genus, om man så vill. Stig Nilsson före-
faller i och för sig att tänka på det viset, 
men jag tycker att han har rört till det i 

artikeln 'genus'. 

En annan av mina personliga käpphästar 
är skillnaden mellan aspekt och aktions-
art. Aktionsart, t. ex. durativ eller punk-
tuell, är något som ligger i verbets bety-

delse (söka - finna), medan aspekt är den 
talandes syn på verbhandlingen som bl. a. 

pågående eller avslutad (läsa en bok - 
läsa slut en bok). 1 Språkliga termer görs 
inte den distinktionen. 

Det är naturligtvis småaktigt och rätt me-
ningslöst att sitta och klaga på att det och 
det ordet borde ha utgått eller att det och 
det ordet borde ha varit med. Men efter-
som urvalsproblemet är ett av de svåraste 
vid utarbetandet av en sådan här ordlista 

vill jag ställa frågan om vilka termer som 
det är lämpligt och rimligt att "den all-

mänt språkintresserade" skall känna till 
eller bibringas en uppfattning om. 

Låt mig få exemplifiera med en artikel på 
Dagens Nyheters kultursida söndagen den 
16oktober 1977: "Kan musiken liknas vid 
ett språk?", där Björn Lindblom diskute-
rar Leonard Bernsteins bok om musikens 
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grammatik. 1 artikeln talas bl. a. om djup-

struktur, ytstruktur och transformationer, 
och dessa begrepp återfinns i Språkliga 
termer. Men Björn Lindblom använder sig 
också av begrepp som 'språkteori', 'krea-
tivitet', 'universaler', 'naturliga språk', 
'kognitiv', allesamman centrala termer 
och ingen finns i ordlistan. Jag saknar 

också det grundläggande begreppsparet 
'kompetens' - 'performans'. 

Jag har räknat till fyra språkteoretiska be-
grepp i Språkliga termer: 'distribution', 
'opposition', 'redundans' och 'meta-
språk', och det är bra att de finns men 

varför just dessa fyra? Här verkar urvalet 
ha skett lite slumpartat. Jag skulle alltså 

ha önskat mig mera språkteori och gärna 
också lite mer fonetik från andra områden 
än det artikulatoriska, som nu är helt do-
minerande. 1 stället hade man kunnat av-
stå från ett stort antal av de 110 termerna 
från stilistik, retorik och verslära, vilka 
kan återfinnas i litteraturvetenskapliga 
ord listor. 

Jag är medveten om att ha ägnat en del 
utrymme åt att kritisera ett arbete för vad 
det inte är, recensentens skötesynd, men 
jag tycker faktiskt det är synd att Stig 
Nilsson inte skrivit en delvis annan bok. 
Detta sagt är det angeläget för mig att 
understryka att Språkliga termer är ett i 
de flesta avseenden förtjänstfullt pionjär-
arbete som många läsare kommer att få 
stor glädje av. Den som grubblar över vad 
'predikativt attribut' är för något behöver 
inte längre leta i Beckman, Rebbe/Gull-
berg eller Thorell. Han kan slå upp ordet 
direkt i Nilsson. 

Peter A. Sjögren 

Att skriva bättre 
offentlig svenska 

Myndigheternas språk, den offentliga 
svenskan, har under de senare åren kom-
mit att uppmärksammas allt mer. Från 

pressen och från allmänheten har det 
ställts krav på ett begripligare språk i 
myndigheternas skrivelser, och myndig-
heterna har själva försökt att gå kraven till 
mötes genom kurser i språkbehandling för 
sina anställda, i somliga fall till och med 
genom att anställa egna språkkonsulter. 

Svenska språknämnden har i många är 
hållit kurser i svenska språket för olika 

kategorier av tjänstemän inom statlig och 
kommunal förvaltning, men den offentliga 

sektorn är stor, och det är inte möjligt att 
nå mer än en bråkdel av den. Ett sätt att 
öka verkningsgraden kan vara att försöka 
ge hjälp till självhjälp, och nu finns för 

detta ändamål ett studiematerial i bok-
form, Att skriva bättre qttentlig  svenska, 

utgivet av Svenska språknämnden och 
Statens personalutbildningsnämnd, PUN 
(Liber Förlag/Allmänna förlaget, 96 s., 
pris 15 kr.). Författare är medarbetaren 
vid Svenska språknämnden docent Mar-
gareta Westman, som har mångårig erfa-
renhet av undervisning, rådgivning och 
granskning när det gäller den offentliga 
svenskan. 

Statens personalutbildningsnämnd satte 
hösten 1977 i gång en serie veckolånga 
kurser för tjänstemän vid olika myndighe-
ter, kurser där deltagarna dels undervi-
sades i språkbehandling, dels tränades i 
rollen som ledare av studiecirklar i språk-
behandling. Meningen med kurserna är 
alltså att deltagarna när de kommer tillba-
ka till sina arbetsplatser skall sätta i gång 
cirklar med syftet att försöka åstadkomma 
bättre svenska i det egna huset. Handbok 
och studiematerial både i handledarkur-
serna och i studiecirklarna skall vara Att 
skriva bättre oftentlig svenska. Boken är 
emellertid lämpad även för undervisning 
av mera traditionell art och för självstu-
dier. 

Att skriva bättre offentlig svenska är upp-
lagd så, att olika faktorer som gör att en 
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text ser ut som den gör behandlas en i 

taget. Kapitelrubriker är Språksitua-

tioti en, Ordvalet, Menini'arna, Texten. 

Under varje rubrik behandlas sedan en 

mängd olika företeelser som gör texter 

krångliga eller på annat sätt motbjudande 

för vanliga människor: i kapitlet Ordvalet 

behandlas t. ex. långa ord, vaga ord, mo-

deord, ordens värdeladdning, ordens 

form. Visserligen beror oftast en texts ka-

raktär på ett samspel mellan en rad olika 

faktorer och inte bara på dessa faktorers 

blotta existens, men det är lättare att an-

gripa en text ur en aspekt i taget, och det 

är lättare att hantera arsenalen av analys-

instrument om de är sorterade. När man 

sedan har grepp om dem kan man låta 

dem samverka. 

Att skriva bättre offentlig svenska inne-

håller flera aspekter på text som hittills 

saknats eller åtminstone inte mycket mer 

än antytts i olika slag av skrivhandled-

ningar, aspekter av textlingvistisk karak-

tär. 1 kapitlet Meningaria t. ex. behandlas 

inte bara krångliga meningar med inveck-

lad satsfogning och många bestämningar 

utan också en sådan sak som dåligt foku-

serade meningar, dvs, meningar där det 

som är viktigt placeras på en olämplig 

plats och därför inte framhävs på rätt sätt. 

Annu mera om konsten att presentera ett 

innehåll handlar kapitlet Texten, som har 

sådana underrubriker som Textens upp-

byggnad, Olika sätt att ordna ett innehåll, 
Att uttrycka sam,nanhang, Hur man 

anl,'er fä,'hållandet mellan olika led i tex-

ten. 1 samma kapitel tas vidare upp så-

dana stilskapande faktorer som Det oper-

sonlua språket, Tonen, Tilltal och omtal. 
Över huvud taget är boken rik på uppslag 

och givande synpunkter. 

1 ett särskilt kapitel visas sedan hur texter 

av olika typer - beslut, domar, utredning-

ar, meddelanden osv. - kan skrivas om, 

och här visas också en författningstexts 

metamorfos till informationstext. Flera av  

texterna formuleras om mening för me- 

	

ning 	i en del fall i flera steg, och omfor- 

muleringarna kommenteras. 

Eftersom boken är ett studiematerial är 

den försedd med övnings- och studieupp-

gifter. Dessa uppgifter är i allmänhet ut-

formade så, att man skall kunna använda 

egna, färdiga texter som arbetsmaterial. 

För den särskilt intresserade finns det 

dessutom ett speciellt avsnitt som visar 

hur meningars uppbyggnad kan analyse-

ras grammatiskt. (Författare till detta ka-

pitel är Ove Oskarsson.) Med hjälp av 

Diderichsens fältschema visas hur me-

ningar kan byggas upp och hur satsled kan 

flyttas om och sättas i olika förhållanden 

till varandra. 

Till de många praktiska inslagen i boken 

hör ett register, en förteckning över an-

vändbar litteratur och en söklista för bru-

ket av ordböcker o. 1 .,"Var tar man reda 

på vad?". 

Catharina Grunhaumn 

Språkbruk och språkvård 

Svenska språknämnden i Finland har gett 

ut en tredje, omarbetad upplaga av den 

nyttiga skriften Språkbruk och språkvård 

(Holger Schildts förlag, Ekenäs 1977). 

Den innehåller två nyskrivna uppsatser: 

SpråkvårdJ'ärr och nu av Carl-Eric Thors 

	

och 	Finlandssvenskt uttal av M ikael 

Reuter, bägge av stort intresse också för 

läsare i Sverige. De övriga fyra bidragen i 

boken är bearbetade för den nya uppla-

gan. Det är Allst'enska ord och prol'in-

sie/la av Eva Stenius (en intressant redo-

görelse för viktiga finlandismer), Stil och 

språk i affärsbreven av Björn Pettersson, 

Från finska till svenska av Sven Forsman 

	

och 	Sexhun drasextiosex f,llgropa r av 

Lars Brun. 
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Det sista bidraget, som fyller omkring en 
tredjedel av boken, är en finsk-svensk, 
kommenterad ordlista som behandlar juri-
diska och administrativa ord som ofta 
översätts felaktigt till svenska. Denna 

ordlista har aktualiserats - 21 nya termer 
har satts in och lika många avlägsnats. 

Bland de nya orden i denna lista finner 
man t. ex. det utmärkta finska ordet avo-
liitto (egentligen 'öppet förbund'; jfr fl. 
avioliitto 'äktenskap, äkta förbund') med 
översättningen 'samvetsäktenskap, sam-
manboende, äktenskapsliknande samlev-
nad', dvs, den form för sammanboende 
som vii svenskan ännu inte har lyckats få 
en fast term för. Denna ordlista är oum-
bärlig för alla som översätter från finska 
till svenska. Ett litet skönhetsfel kan på-
pekas. På s. 118 (under oikeusmurha) står 
det att man vid sidan av justitietnord i 
Sverige också använder rättsmord. Den 
uppgiften är inte korrekt. Ordet riittsmord 
betecknas i Svenska Akademiens ordbok 
som mindre brukligt. Det modernaste ex-
emplet i ordboken är så gammalt som från 
1921 - och det är hämtat från en finländsk 
källa (Cannelins svensk-finska ordbok)! 

Bertil Mo/de 

De nordiska språkens framtid 

Hösten 1976 hölls i Lund ett symposium 
med temat De nordiska .sjråkens framtid. 
Initiativtagare och ledare var professor 
Bengt Sigurd, och symposiet kunde anord-
nas tack vare ett anslag från Nordiska kul-
turfonden. De föredrag som hölls finns nu 
samlade i en bok (Skrifter utgivna av 
Svenska språknämnden 61), redigerad av 
Bengt Sigurd. Boken kostar ca 40 kronor, 
och den kan köpas antingen i bokhandeln 
eller direkt från Svenska språknämnden. 

Syftet med symposiet var, säger Bengt 
Sigurd i sitt företal till boken, "att sam-
manföra nordister, lingvister, historiker, 

sociologer, statsvetare och kulturgeo-

grafer till en diskussion om de nordiska 
språkens situation i dagens och morgon-
dagens värld. Med en längre formulering 
kunde symposiets ämne ha uttryckts: De 
nordiska språken i en värld med rörlig 
arbetsmarknad, täta kommunikationer, 
massmedia, multinationella företag och 
internationalism". 

Det visade sig givande för både språkve-
tarna och deltagarna från andra fackområ-
den att få inblick i varandras synsätt och 
metoder. Over huvud taget skulle det be-
hövas mera samarbete över ämnesgrän-
serna när det gäller språkforskning. Och 
språkplanering och språkvård kan inte 
existera utan förankring i den sociala 
verkligheten - och kunskap om den kan 
vi få bl. a. med hjälp av sociologer, kultur-
geografer, historiker, pedagoger och and-
ra. 

Den bok som symposiet resulterade i 
inleds och avslutas med två uppsatser om 
mera allmänna och teoretiska frågor, och 
däremellan behandlas enskilda nordiska 
språks situation. 

Kulturgeografen Tomas Lundén skriver 
om "Språket, samhället och geografin", 
och Bengt Sigurd spekulerar över ämnet 
"Språk och framtid". Lundén diskuterar 
och visar med exempel hur olika samhäl-

leliga förändringar inverkar på språkens 
ställning och utveckling. Enligt Lundén 

torde de nordiska språken gå en utveck-
ling till mötes som innebär att de i allt 
högre grad blir anpassade till den nation 
som de är nationsspråk för - de blir alltså 
enhetligare inom landet, men det innebär 
också att de avlägsnar sig från varandra. 
Att de olika nationella språken i Norden 
inom sig blir enhetligare i och med att 
olika regionala skiftningar alltmer suddas 
ut (på grund av radio-tv, en rörlig arbets-

marknad, de ökade kontakterna mellan 
myndigheterna och medborgarna m. m.), 
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det är obestridligt och den tendensen 

torde inte kunna motarbetas. Det råder 

för övrigt delade meningar om huruvida 

den också hör motarbetas. Men progno-

sen att de nordiska språken sinsemellan 

skulle bli alltmer olika kan nog diskuteras. 

1 somliga avseenden finns det tendenser 

till ökad särskiljning, men i andra före-

kommer tillnärmning - spontan eller 

styrd , och i andra åter parallell utveck-

ling. Det skall för övrigt bli intressant att 

se vad en samnordisk TV-satellit kan 

komma att betyda för språkpåverkan och 

språkutveckling i Norden. 

Det ärju inte heller bara mekaniska kraf-

ter som styr utvecklingsförloppen för 

språken i världen, utan också viljeinrikt-

ningen hos människorna - ungefär så så-

gerBengt Sigurd i slutordet till sitt bidrag, 

"Språk och framtid - några spekula-

tioner". Dessförinnan har han - som han 

brukar när det gäller abstrakta ämnen - 

på ett åskådligt och underhållande sätt la-

borerat med olika faktorer som har bety-

delse för om språk skall breda ut sig eller 

duka under. Språkutveckling och språk-

påverkan beräknas med formler - och re-

sultaten ifrågasätts med olika omätbara 

omständigheter som argument. 

De enskilda språk som behandlas är de 

med varandra besläktade nordiska språ-

ken: danskan, norskan, isländskan, fär-

öiskan, finlandssvenskan - men märkligt 

nog inte rikssvenskan. Dessutom avhand-

las tillsammans de nordiska språken i 

Nord arne rika. 

Finlandssvenskan 

Svenskan i Finland ägnas två uppsatser. 

Bengt Loinaz diskuterar under språkliga 

infallsvinklar svenska språkets möjlighe-

ter att överleva i ett alltmer förfinskat Fin-

land, och statsvetaren Au/is Gröndal dis-

kuterar samma möjligheter med hjälp av 

statistiska prognoser. 

Svenskans ställning som Finlands ena hu-

vudspråk är garanterad i lag. Andå mins-

kar antalet personer med svenska som 

modersmål med en hastighet som oroar 

många. Svenskans tillbakagång kan bekla-

gas inte bara ur kulturell och etnisk syn-

punkt; en undersökning inom handel och 

industri visar att svenskan näst finskan är 

det språk som man mest har behov av, 

och det behovet kommer att öka. Men för 

närvarande väljer ca 98% av eleverna i 

finska skolor engelska som första främ-

mande språk. Loman går in på de språk-

liga och psykologiska omständigheter som 

ligger bakom svenskans undanträngande, 

och han ifrågasätter inte bara finskspråki-

gas syn på finlandssvenskan utan också, 

och framför allt, finlandssvenskarnas syn 

på vad finlandssvenskan är värd och hur 

den hör vara. 

Danskan 

Över förhållanden som rör danskan gör 

Mo,'ens Bainnann Larsen en betraktelse. 

Han berör sådana problem som danskans 

nya och inte helt okomplicerade ställning 

som dels språk i Norden, dels språk i EG, 

vidare attityden inom kultur- och klassde-

batten till det talade riksspråkets ställ-

ning, danskan som målspråk för invandra-

re och danskans ställning som administra-

tivt språk och undervisningsspråk på 

Grönland och som minoritetsspråk i 

Sydslesvig. 

Faröiskan 

Danskans ställning på Färöarna behandlas 

inte i Baumann Larsens uppsats, och det 

är inte heller nödvändigt eftersom den frå-

gan tas upp av färingen Jöhan Hendrih W. 

Paa/sen. Först i den färöiska "hjemme-

styreloven" av är 1948 erkändes färöiskan 

som huvudspråk på Färöarna, men dans-

kan kan fortfarande användas i alla offent-

liga angelägenheter. Somliga delar av för-

valtningen står under färöisk administra-

tion, andra under dansk, och det innebär 
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att färöiska är språkformen för offentlig-
heten inom vissa områden, danska inom 
andra, så t. ex. inom domstolarna och 
inom polisväsendet. Färingar får visserli-
gen använda sitt modersmål i rätten, men 
domarna är danska och rättsspråket 
danskt; poliserna, som själva är föringar, 

skriver sina rapporter på danska. Emeller-
tid har under de senare åren ett flertal 
sektorer inom förvaltningen blivit mord-
nade under färöisk administration, och 
det innebär att färöiskan flyttar fram sina 
positioner. 

Undervisningsspråket i skolorna är nume-
ra färöiska, men ännu så sent som 1975 
krävdes det att studentexamen skulle av-

läggas på danska. En svårighet i skolun-
dervisningen är annars att det är ont om 
läroböcker på färöiska, och det medför 
naturligtvis ett betydande danskt inflytan-
de på det språk som används i skolorna. 

Över huvud taget är danskans ställning på 
Färöarna så stark att färingarna är två-
språkiga. För många är språken till vissa 
delar också svåra att hålla isär, och det 

danska ordförrådet och danskans betyd-
ligt enklare formsystem och även ljudsy-
stem sätter sina spår i fliröiskan. Ändå är 
färöiskan ett språk som genom storartade 

insatser av språkmän och författare under 
de senaste två århundradena har utveck-
lats från ett talat språk för en fiskarbe-
folkning till ett litteratur- och kulturspråk 

som väl hävdar sig i ett modernt samhälle 
med dess skiftande krav. 

linder 1700-talet uttalade språkmannen J. 
Chr. Svabo dystra profetior för färöiskans 
framtida existens. De har inte besannats, 
och synen på fåröiskans framtidsmöjlig-
heter är betydligt ljusare nu. 

Isländskan 
Isländskan är ett språk som i likhet med 
färöiskan talas av en liten befolknings- 

grupp - fliringarna är omkring 40000 och 
islänningarna omkring 200000. 1 likhet 
med färöiskan är isländskan också ett 
språk som från att ha varit ett språk för 

allmogen genom medvetna insatser gjorts 
till ett språk som motsvarar de krav man 
kan ställa på ett modernt språk. Utveck-
lingen inom isländskan har för övrigt i 
mycket fått tillhandahålla mönster för ar-
betet med att utveckla färöiskan. 

Men i motsats till färöiskan har isländskan 
en lång skriftsspråkstradition, en tradition 
som har verkat stabiliserande och konser-
verande på språkutvecklingen. Dagens is-
länningar läser utan större svårighet den 
äldre litteraturen - i alla fall när stavning-
en normaliserats eller moderniserats. 
Denna kontinuitet inom de isländska 
språkförhållandena gör att många islän-
ningar inte vill använda ordet "nyis-
ländska", vilket skulle avse en från den 
äldre isländskan helt skild språkform, 
utan de talar hellre om "modern is-
ländska". Så gör t. ex. BiIcIur J6nsson, 

som skriver om isländskans situation. En-
ligt honom är isländskans ställning star-
kare nu än någonsin sedan fristatstidens 
slut (på 1200-talet), och enligt honom har 
det aldrig publicerats så mycket på god 

isländska som under de senaste 30-40 
åren. Men isländskan är också hotad, an-
ser författaren, genom yttre inflytande 

och genom inre upplösningstendenser. 
Det yttre inflytandet är, liksom för det 
övriga Norden, främst anglo-amerikanskt, 
men isländskan med sitt i många avseen-
den ålderdomliga formsystem och med 
sitt ordförråd som utvidgas främst genom 
inhemskt språkgods, även från fornsprå-

ket, kan ofta inte ta emot och assimilera 
de främmande orden lika obesvärat som 
t. ex. svenskan i många fall kan. 

Det inre hotet mot språket består av 1. 
inflyttningen till tätorterna och brottet i 
kontakten mellan generationerna 2. ung-
domens popjargong 3. fackspråken - det 
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är den allmänna uppfattningen bland is-
länningar. Av dessa tre faror anser Baldur 

Jönsson den första vara den största. 
Bryter man linjerna hakt, då får man 
verkligen en "nyisländska" som är isole-
rad inte bara i rummet utan också i tiden. 
Offrar man Snorre, säger han, så offrar 
man också Laxness och allt som ligger 

däremellan. Och den dag NjUs saga måste 
översättas till den nya isländskan, då har 

det gått så långt att isländsk nationalitet 
och därmed också Islands självständighet 
är i fara, menar han, och efterlyser ett 
politikernas ansvar för en aktivare språk-
vård. (Om den isländska språkvårdens 
problem kan man f. ö. läsa i en uppsats av 
Jakob Bnediktsson i Språk i Norden 
1977.   anmäld i Språkvård 3/1977.) 

Norskan 
Två uppsatser handlar om språkliga för-
hållanden i Norge: språkmannen Finn 

Erik Vinje skriver under rubriken 'Språk-

situationen i Norge" och sociologen 
Bjnrne Kri.stiansei, under rubriken 

'Språkstrid og politikk". 

Språksituationen i Norge är märklig såtill-

vida som landet har två språkformer - 
jämställda rättsligt och politiskt - som 
ligger mycket nära varandra och som för-
stås av alla. Praktiskt och ekonomiskt er-
bjuder denna speciella form av tvåsprå-
kighet åtskilliga problem som skapar sys-
selsättning åt språkmän och politiker och 
dessutom livsinnehll åt många vanliga 

människor. 

Kristiansen diskuterar själva den språk-
liga konflikten och hur den sammanfaller 
med eller avviker från andra konfliktlinjer 
i Norge. Han sätter språksaken i förhål-
lande till folkhögskolerörelsen, nykter-
hetsfrågan, frikyrkligheten, den politiska 
partiindelningen, och naturligtvis också 
till geografiska omständigheter. Säreget 
för Norge är att engagemang i språksaken 

i så hög grad är knutet till engagemang i 
nykterhets- och religionsfrågan. 

Vinje ger en översikt över bokmålets och 
nynorskans ställning och över språkstri-
den och försöken till tillnärmning mellan 
språken. Båda språkformernas lika status 
är författningsenligt säkrad, men det är 
bokmålet som är den form som i verklig-
heten är den dominerande. Nynorskan 
har, trots olika stödåtgärder, gått kraftigt 
tillbaka sedan 1930-talet. och Vinje tvekar 
inte att kalla nynorskan för ett minori-
tetsspråk. (Att det dock finns ett djupt 
engagemang för ett stärkande av nynors- 
kans - och dialekternas 	ställning har 
visat sig bl. a. när Vinje för några är sedan 
föreslog att en enhetlig talspråksform av 
den skrivna nynorskan skulle läras ut i 
skolorna. Det blossade upp en häftig de-
batt i tidningarna och på annat håll. En del 
av inläggen i denna debatt finns samlade i 
"Ny målstrid", red. Geirr Wiggen, 1973.) 

Vinje belyser vidare hur de två språkfor-

merna bokmål och nynorska ömsesidigt 
påverkar varandra, och vad denna påver-
kan innebär för det norska språket som 
helhet. Det norska skriftspråket är både 

mer stilistiskt enhetligt än det danska och 
det svenska skriftspråket, anser han, och 
dessutom betydligt mindre behäftat med 

krångelspråksdrag. Vidare är både bok-
målet och nynorskan utsatta för den inter-
nationalisering som drabbar så många 
andra språk. Inflytandet kommer främst 
från engelskan, och det har gått så långt 
att flera norska företag med utländska in-
tressenter har engelska som administra-
tionsspråk (motsvarande förhållande finns 
ju också i Sverige). Nynorskan har här 
övergivit sin tidigare starkt puristiska håll-
ning, och i det avseendet finns det nu 
knappast någon skillnad mellan bokmål 
och nynorska. En annan påverkan utifrän 
är den som kommer från Sverige; särskilt 
sedan tv kommit i gång har antalet svens-
ka ord och språkdrag ökat markant i nors- 

25 



kan. (Jfr Vinje, Svecismer i moderne 

norsk, 1972.) Men de svenska inlånen är 
lätta att inpassa i det norska sprksyste-
met, och detta språkliga inflytande är ing-
et att oroa sig för, anser Vinje. 

De nordiska språken i Nordamerika 
Omkring 1920 fanns det ungef'ar tre mil-
joner människor i USA som uppgav att de 

hade nordiskt modersmål. Siffran för nor-
disk "foreign stock" skulle öka ytterliga-
re något och nå sin vändpunkt 1930, men 
den stora utvandringen som då pågått se-

dan ett drygt halvsekel hade mattats efter 
en kulmen 1910. 

Fram till första världskriget hade förutsä-
gelserna om de nordiska språkens fortbe-
stånd och tillvxt i Amerika varit mycket 
optimistiska. Nu har vi facit, och det 
tycks visa att tillbakagången för de nordis-
ka språken satte in just under 1920-talet. 
Om de nordiska språkens uppgång och fall 
i Nordamerika skriver Nils Hasse/mo, 

författare även till "Amerikasvenska". 
Längst hevarades invandrarnas språk på 
den rena landsbygden, kortast i städerna. 
De norska invandrargrupperna behöll sitt 
språk längst, danskarna var de som 
släppte sitt tidigast. Hasselmo redogör för 
de många samverkande orsakerna till 
nordbornas språkhyte 	och även till 
deras fasthållande vid det gamla språket. 
Än används nordiska språk som talspråk 
bland äldre immigranter, och ännu 1975 

gavs det ut sjutton tidningar på nordiska 

språk. Intresset för de nordiska språken 
som universitetsämne ökar, men den le-
vande talspråkstraditionen är det i stort 
sett slut med. 

Har de nordiska språken någon framtid? 
När icke-språkmän diskuterar språk - 
t. ex. svenskan i Sverige - brukar i all-
mänhet förr eller senare den åsikten dyka 

upp att det egentligen inte är någon större 
idé att ödsla tid och krafter på vården av 
det egna språket. Det vore rationellare 
och ekonomiskt mer försvarbart att lära 

alla bättre engelska, eftersom engelskan 
ändå inom en inte alltför avlägsen framtid 
kommer att ha trängt ut de mindre natio-
nalspråken, däribland de nordiska. Det 

engelska inflytandet på nationalspråkens 
ordförråd och struktur berördes 	natur- 
ligt nog - av flera av föredragshållarna, 
men att engelskan på allvar skulle ersätta 
de inhemska språken som administra-
tions- och undervisningsspråk, medan de 
inhemska språken skulle reduceras till fa-
milje- och umgängesspråk, det tror inte 
språkmän, och det trodde inte heller sym-
posiedeltagarna från andra fack. "Ut-
vecklingen för språkens vidkommande 
berormycket pviljeinriktningen hos män-

niskorna", säger Bengt Sigurd i sin upp-

sats. "Om vi vill bevara de nordiska språ-
ken för att kunna bevara den språkliga 
pluralismen i världen eller av andra skäl 
sa finns det goda möjligheter att göra 
det." 

.7aiIia,i,ui Grunbaun 
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Frågor och svar 

Under denna rubrik behandlas frågor av allmänt intresse till 
språknämnden eller till tidskriften. Om inget annat anges har 
frågorna besvarats av tidskriftens redaktör. Förkortningar: 
SAOB = Svenska Akademiens ordbok; SAOL = Svenska 
Akademiens ordlista, tionde upplagan, om inget annat anges. 

Sverige 

Nain net Sverige het vder ','iil egentligen 

'svearnas rike''. Varför stavas namnet 

då med g i still/et för k? Beror det på 

påverkan från danskan? 

Den äldsta, medeltida, formen är Sverike, 

men redan under medeltiden bötjade 

skrivningen Sverige att användas och den 

blev sedan ensamrådande. Stavningen 

med g kan bero på inflytande från dans-

kan (da. rige motsvarar vårt rike), men 

den har också inhemska förutsättningar. 

Ett k i obetonad ställning har i flera andra 

fall i svenskan blivit till g. Det gäller fall 

som någon som äldst har haft ett k i st. f. 

g, och det gäller taga (äldst taka), och det 

gäller också mig, dig, sig (äldst mik, dik, 

sik). Så Sverige med g kan vara en in-

hemsk svensk form. 

Korrektare 

En komparationförin korrektare ser man 

ibland i tidningar. Bör inte adjektivet kor-

rekt kompareras med mera, mest! År det 

f ö. korrekt att säga att något är korrek-

tare? Ar det inte antingen ratt eller fel? 

Adjektivet korrekt kompareras enligt så-

väl SAOL som andra ordlistor och ord-

böcker med ändelserna -are, -ast. Man 

kan naturligtvis också, om man vill, an-

vänd mera och mest korrekt. 1 Östergrens 

Nu-svensk ordbok står bl. a. följande ex- 

empel: En korrekt, ja, den korrektaste 

framställningen av förloppet får vi 

Här demonstreras både komparation med 
ändelse och en typisk användning av en 

sådan komparationsform. Man kan myc-
ket väl tänka sig flera olika framställning-

ar av ett händelseförlopp som är i allt vä-
sentligt korrekta, och alla dem kan man då 
kalla "korrekta". Men dessa olika fram-
ställningar kan också graderas inbördes 
med hänsyn till sin grad av korrekthet, 
varvid en av dem kanske betraktas som 

mindre korrekt, en annan som mera kor-

rekt eller korrektare. Det är visserligen 

sant att en framställning e. d. kan sägas 
vara antingen korrekt eller felaktig, om 
man är sträng. Men ord som korrekt (lik-

som t. ex. rätt, riktig, precis) används ofta 

när det är fråga om något som i huvudsak 

är korrekt. Och den användningen finns 
det ingen egentligen anledning att klandra 

eller försöka motarbeta. Jfr också det van-

liga uttrycket rättare sagt! 

Bortovaro 

Formen bortovaro förekommer ofta. 

Borde det inte heta bortavaro i stallet? 

Både bortovaro och hortavaro är kor-

rekta. Bägge formerna står i SAOL, men 

bortovaro anges där som huvudformen, 
och den är nog den vanligaste i allmänt 
språkbruk. Det är också ordets äldsta 
form, använd ända sedan medeltiden, me-

dan horta%'aro är en långt yngre form. 

27 



Adverbets äldsta form är borto, en medel-

tida dativform av substantivet bröt 'väg' 

(också grundordet för adverbet bort); Det-

ta ord bröt är nära besläktat med bryta. 
Den fornsvenska formen horto fick redan 

under medeltiden parallellformen borta 
(troligen genom påverkan från hemma 
och andra adverb på -a), och den har ju 

sedan slagit igenom helt utom i samman-

sättningar som hortovaro. Borta (borto) 
betydde tidigast "på el. i väg" - vi an-

vänder ju också förbindelsen i väg i bety-

delsen "bort" eller "borta". Också i and-

ra språk har f. ö. ord för väg fått betydel-

sen "bort" eller "borta", t. ex. tyskans 

weg (varav vårt vardagliga ord väck) och 

engelskan away (av ett gammalt uttryck 

med betydelsen "på väg"). 

Kungs- och Drottninggatan 

Ar det rätt att säga hörnet av Kungs- och 

Drottninggatan, eller hör man hellre säga 
Kungsgatan och Drottninggatan? 

Det finns också en tredje möjlighet, som 

man ibland kan se och höra, nämligen 1 

hörnet av Kungs- och Drottninggatorna. 
Det uttryckssättet är olämpligt. Kungsga-
tan, Drottninggatan osv, är ju ett slags 

namn, och dessa namnformer bör inte 

ändras. Det kan väl knappast sägas vara 

felaktigt att såga Kungs- och Drottningga-
tan, men det är heller inte så lämpligt. 

Man brukar ju inte klyva namn på detta 

sätt. Man kan t. ex. inte - utom i Grön-

köpings Veckoblad - skriva "herrarna 

Anders- och Pettersson från Marie- och 

Karlstad"! Det bästa uttryckssättet är 

alltså / hörnet av Kungsgatan och Drott-
ninggatan. 

Ovansklig 

Ordet vansklig hetvdet väl "svör, osäker'' 
och sådant. Då borde väl ovansklig bet y- 

da motsatsen, alltså ''lätt, riskfri'. Var-
för betyder det då något helt annat? 

0 vansklig betyder "oförgänglig, oför-

vansklig, oföränderlig". Det är ett speci-

ellt svenskt ord, och det är troligen inte 

bildat till vansklig utan till det gamla 

svenska verbet vanska.s i betydelsen 

"tryta, avta, minska, försvagas". Alla de 

nämda orden går emellertid tillbaka på ett 

gammalt nordiskt adjektiv vander som be-

tydde "nogräknad, svår, besvärlig", och 

till det adjektivet är f. ö. också ordet i'ån-
da bildat. 

Verser eller versar 

Vilken är den korrekta pluralfårmen till 
vers? 

Både verser och versar kan användas, men 
verser är den vanligaste formen och den 

som i allmänhet rekommenderas i första 

hand (så t. ex. i SAOL). 

Pricken över i 

Finns det någon särskild bestämmelse på 

prickarna över bokstäverna i, ä, ö och 
ringen över å? 

Som en gemensam beteckning för alla 

prickar, cirklar, streck, hakar m. m. som 

sätts på, över eller under bokstäverna för 

att skilja dem från andra bokstäver an-

vänds uttrycket diakritjska tecken, som 

egentligen betyder "åtskiljande tecken". 

Jämte 

Heter det ''Direktör X är jämte assistent 
Y inbjuden till mötet" eller " ... inbjudna 

till mötet''? 
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Jämte är en prepositon, inte en konjunk-

tion. Man samordnar med andra ord inte 

två satsdelar med jänite, utan det ord som 

följer efter jämte kan i viss mån sägas vara 

underordnat det ord som det kombineras 

med. Därför är det felaktigt att säga "X är 

jämte Y mbjudna''. Det bör heta inbju-
den, liksom det heter "Persson med familj 

var bortrest'' (inte: bortresta). 

Höras ut 

1 Dalsland har jag hört uttrycket Det hörs 

ut så. A r det en provinsialism eller ett 
godtagbart uttryck, analogt med ''Det ser 

ut så"? 

Höras ut i uttryck som Det hörs ut så 

används inte i normalt svenskt riksspåk. 

Däremot finns det i en del dialekter, sär-

skilt i västra Sverige, och samma uttryck 

används i norskan. Ursprungligen är ut-

tryck som Det hörs ut så säkert bildade i 

analogi med uttryck som "Det ser ut så". 

1 svenskt riksspråk används i stället "Det 

verkar så" eller "Det låter så" e. d. 

Blodet eller bloden? 

Ordet blod brukar ju vara neutrum. Var-

för säger man då väcka ond blod? 

Blod är ett gammalt gemensamt ger-

manskt ord, och äldst är ordet neutrum. 

Redan tidigt under medeltiden började 

man emellertid att säga bloden i bestämd 

form och inte bara blodet. Varför man 

gjorde det är ovisst, men möjligen kan det 

åtminstone delvis bero på inflytande från 

ordet svett 	i äldre tid kunde svett nämli- 

gen på många håll i Norden också betyda 

blod. Från senare delen av medeltiden 

blev formen bloden allt vanligare i st. f. 

blodet, och under 1700-talet tycks bloden 

ha dominerat helt. Det var först genom att 

grammatiker och ordboksförfattare i slu- 

tet av 1700-talet och början av 1800-talet 

rekommenderade formen blodet och ge-

nom att den formen användes i viktigare 

och spridda böcker, t. ex. 1819 års psalm-

bok, som blod återfick den bestämda for-

men blodet som normalform. 

1 vissa fall används emellertid fortfarande 

blod med den-genus. Ett vanligt och vik-

tigt uttryck är just väcka ond blod - ett 

uttryck som vi efter främmande mönster, 

närmast efter tyskan, har använt sedan 

160)-talet. Och ond blod är ännu normal-

formen, men man möter numera ibland 

också formen ont blod, som naturligtvis 

inte kan anses felaktig. Ett annat fall där 

blod ofta är den-genus är en vardaglig fras 

som slå ,iågo/I så bIon rinner. 

Uttalet av dirigera 

Det finns folk som påstår att dirigera skall 

uttalas med g som niusikterm, men sj-ljud 

i andra fall. Ar detta riktigt? 

Dirigera är ett verb som används i olika 

sammanhang och i olika fackspråk. Man 

kan dirigera trafiken och man kan dirigera 

en orkester. Ordet betyder "bestämma 

riktningen, rikta, leda" o. d., och det är 

ytterst av latinskt ursprung. Vi har flera 

andra verb som slutar på samma sätt, 

t. ex. korrigera och redigera. Dessa ord 

uttalas med sj-ljud, ett uttal som vi har fått 

från franskan, som har ett likartat men 

inte exakt samma uttal av g-t. Verbet diri-

gera kan i alla användningar och bety-

delser uttalas på samma sätt, dvs, med sj-

ljud. Det är emellertid vanligt att dirigera 

(och dirigent) när det gäller musik uttalas 

med g-ljud. Det uttalet är också korrekt, 

men det är alltså inte det enda korrekta. 

Uttalet med g-ljud motsvarar dessa ords 

uttal i tyskan, och g-uttalet i dirigera, dir,-

gent har vi säkert fått från tyskan. Det har 

. ö. påståtts att detta uttal stammar från 

tyska musiker och dirigenter som har varit 
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verksamma i Sverige, t. ex. på Stock-
holmsoperan. Det måste emellertid sägas 
vara egendomligt att ha skilda uttal för 
olika betydelser av ett och samma ord, 
och det rationellaste vore att säga "din-
sjera" och "dirisjent" också när det gäller 
musik, dvs, att man har i princip samma 
uttal av alla vanliga ord som är byggda på 
samma sätt. 

Till gruppen redigera, dirigera etc. har i 
vardagligt språk på många håll i landet 
också verbet relegera anslutit sig genom 
att få uttalet "relesjera'' eller t. o. m. 're-
lisjera" (sj-ljudsuttal i detta ord är känt 
sedan ungefär 100 år tillbaka). Detta uttal 
anses inte tillhöra korrekt språk, utan i 
ordböcker och ordlistor rekommenderas 
normalt endast uttal med g-ljud liksom i 
liknande ord som delegera. Uttalet 
''relesjera'' är emellertid så spritt att det 
vore orimligt att klassa det som helt fel-
aktigt - det sker inte ens i SAOB där detta 
uttal anges som "i sht yard.". F. ö. är väl 
relegera ett ord som håller på att bli allt 
ovanligare. 

Också verbet korrugera kan nämnas i det-
ta sammanhang, eftersom det ibland utta-
las med sj-ljud. Detta uttal måste emeller-
tid bedömas som oriktigt. 

Fantisera 

Varför säger vi i svenskan fantisera me-

dan andra språk har ett a där vi har ett i, 

t. ex. fantasere på danska? 

Fantisera hör givetvis ihop med fantasi, 

och i-et i verbet är därför överraskande. 
Tyskan har phantasieren, franskan fanta-

sier och danskan fan tasere (i äldre danska 
dock också fantisere). Ordet har använts i 
svenskan sedan början av 1500-talet. Tidi-
gare hade ordet slutet -asera (bortsett från 
en skrivning med e i st. f. a från 1527), 
men skrivningen -i.sera började användas 
redan under första hälften av 1600-talet. 
Sknivningen -asera försvann helt först un-
der 1800-talet. Ombildningen från fanta-

sera tillfantisera måste bero på att verbet 
har anslutits till den viktiga gruppen verb 
på -isera, t. ex. praktisera, realisera. 
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