Skrfier utgivna av
Svenska sp råkn ii innden 54

Bertil Molde Margareta Westman

Offentlig svenska
en textbok

0 ESSELTE STUDIUM

För uttalanden i skrifter som utges i denna serie och har enskild
namngiven författare är denne sj älv ansvarig.
Svenska språknämndeis

Omslag: Giinther Feltzin
ISBN 91-24-25410-X
© 1975 Bertil Molde och Margareta Westman
Kungl. Boktryckeriet P A Norstedt & Söner, Stockholm 1975
746238

Innehåll

Företal 1
Analysschema med exempelsamling 7
Texter 25
Utdrag ur en äldre och en nyare lagtext i samma ämne
Lag om nyttjandcrätt till fast egendom (1907), 3 kap.
Jordabalken (1970), 12 kap. 26
Lag 17 dec. 1971 om bestämning av volym och vikt 28
Lag 5 juni 1973 om ogifta samnmanboendes gemensamma
bostad 30
Utdrag ur SOU 1972 :83 Invandrarutredningen 2 32
Valda utdrag ur SOU 1973:52 Turism och rekreation i
Sverige 35
Utdrag ur SOU 1968:60 Arbetsmarknadsverket och arbetsmarknadspolitiken 1 40
Utdrag ur PM 1972-02-11 från Universitetskanslersänibetets expertgrupp för yrkesinriktade studiekurser och
kombinationsutbildningar 42
Utdrag ur Hälso- och sjukvård inför 80-talet, Socialstyrelsen 1973 44
Utdrag ur KBS rapport nummer 106 oktober 1973 47
Utdrag ur förvaltningsmeddelande 19.7.1972 från Stockholms läns landsting, Hälso- och sjukvårdsnämnden 50
Försäljningsbestämmelser utfärdade av Kungl. Arbetsmarknadsstyrelsen januari 1974 53
Skrivelse från en lokal skattemyndighet januari 1972 54
Utdrag ur Landstingskatalogen från Stockholms läns
landsting. Juni 1974 55
Utdrag ur Våra grundlagar. Information från justitiedepartementet 1974 56

Litteratur 58

1

0

-

-

1

»
31
1

h1
1

l

Företal

Vid sidan av rent samtalsspråk är det framför allt tre
huvudtyper av språk som nästan alla svenskar dagligen
kommer i kontakt med. Det är språket i dags- och veckotidningar, det är det talade språket i radio och TV, och det
är språket i olika skrivelser, blanketter, trycksaker m. m.
som stammar från statliga eller kommunala myndigheter
och institutioner. Denna sista språktyp är viktig för alla
medborgare, kanske viktigare än någon annan därför att
både den enskildes tillvaro och hela samhällets funktion i
så många avseenden är beroende av att de språkliga förbindelserna mellan myndigheter och medborgare fungerar
störningsfritt.
Det språk som används i den statliga förvaltningen
vid
umgänge myndigheter emellan och från myndigheterna till
medborgarna - är ingalunda enhetligt. Det har det väl
aldrig varit, men stilskillnaderna inom det som ibland kallas förvaltningsspråket tycks under de senaste decennierna
ha blivit långt mera framträdande än tidigare. Detta beror
bl. a. på att man inom olika myndigheter i allt större utsträckning numera strävar efter att undvika ålderdomligt
eller krångligt språk och i stället försöker använda samma
slag av ledig sakprosa som används t. ex. i god tidningsstil. Denna strävan framträder olika starkt hos olika myndigheter och institutioner, och den kommer kanske tydligast till synes i vissa typer av meddelanden från myndigheterna till allmänheten, t. ex. i olika slag av broschyrer
och annonser. Sedan mitten av 1960-talet pågår också i viss
mån försök till medveten modernisering och förenkling av
olika former av officiellt språk, från de högsta formerna,
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dvs, språket i författningar av skilda slag (jfr t. ex. statsrådsberedningens PM 1967 "Språket i lagar och andra författningar"). Moderniseringen av det officiella språket har
till syfte att anpassa denna språkform till utvecklingen av
den nutida sakprosan, dvs, att minska avståndet mellan det
officiella språket och det som kan kallas "normaiskriftspråk".
Det språk som används av olika myndigheter har en
mycket stor spännvidd. Det sträcker sig från en stram lagstil i centrala lagar (t. ex. grundlagar) över hela det språkliga fältet ända till ganska vardaglig stil i vissa broschyrer
o. d. som ger medborgarna upplysningar om rättigheter och
skyldigheter av olika slag.
Någon helt täckande sammanfattande term för alla dessa
språkformer finns hittills inte. Ordet förvaltningsspra°k användes nyss. Det är ett användbart ord för den språkform
som nyttjas inom den centrala förvaltningen, men det kan
knappast användas i samband med t. ex. moderna handledningar för hur en deklarationsbiankett skall fyllas i. Också
termen det officiella språket har vi använt här, men den
termen passar inte heller för hela det fält som bör täckas.
En annan välkänd term är kanslispråk eller kanslistil.
(Kanslistil är det äldre ordet, enligt Svenska Akademiens
ordbok belagt redan 1635, medan äldsta belägg på kanslispråk är från 1849). Ordet kanslispråk tycks inte sällan
numera användas nästan som ett rent skällsord, dvs, det
tycks för många språkbrukare inte vara en neutral benämning utan ett starkt negativt värdeladdat ord. Kanslispråk
är alltså för många - också för en del språkmän - liktydigt med "dåligt och krångligt, kanske också översåtligt,
myndighets- eller förvaltningsspråk". Men fortfarande används kanslispråk inte sällan som en sakligt beskrivande
term, utan någon som helst värdeladdning. Så använder
t. ex. Erik Wellander ordet i Riktig svenska (4 uppl. 1973,
s. 38) och Kommittésvenska (nyupplagan 1974, s. 23 f.).
Termen kanslispråk har den olägenheten att den har olika
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bibetydelser, olika biton eller laddning, för olika svenskar.
En särskild art av myndighetsspråk är lagspråket, som brukar räknas som en särskild genre vid sidan av kanslispråket
eller förvaltningsspråket. Erik Wellander säger i Riktig
svenska (4 upp!., s. 16 f.): "Skarpt skilt från kanslispråket
är det egentliga lagsprdket, i den mån detta fullföljer de
stolta stilistiska traditioner som över 1734 års lag går tillbaka till de gamla landskapslagarna." Men Wellander tilllägger också: "Nutidens lagspråk är emellertid så starkt
färgat av kanslispråket att det i många fall är svårt eller
omöjligt att dra upp en gräns mellan dessa båda".
En annan term som bör nämnas är kurialstil (äldsta beeller
lägg i svenskan 1729 enligt SAOB), som används
snarare framför allt förr användes - om språkformen i
domstolsutslag och andra skrivelser från domstolarna. En
särskild "domstolsstil" är numera svår att urskilja - domstolarnas språk skiljer sig endast obetydligt från kanslispråket (jfr Wellander, Riktig svenska, 4 uppl., s. 38).
1 detta sammanhang kan också termen juridisk stil nämnas. Den termen avser framför allt den språkform som används av jurister i deras yrkesutövning, och den kan innefatta både lagstil, domstolsstil och sådan kanslistil som är
präglad av att författaren har juridisk skolning. Ända till
för några decennier sedan skrevs nästan allt kanslispråk
och förvaltningsspråk hos myndigheterna av jurister. Så är
det inte längre. Inom den statliga centralförvaltningen (departement, verk och myndigheter) anlitas jurister numera
framför allt för rent juridiska uppgifter, medan andra arbetsuppgifter i hög grad sköts av personer med annan utbildning, t. ex. statsvetare, ekonomer, tekniker. Juristerna
har och hade kanske ännu mera förr en någorlunda gemensam formell språklig skolning. De nya grupper förvaltningstjänstemän som har annan utbildning än juridisk har ofta
inte alls fått någon speciell träning eller utbildning i svenska
språket efter gymnasiet. Däremot har de på ett olyckligt
sätt bidragit till att t. ex. det nutida utredningsspråket har
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fått en delvis ny karaktär, bl. a. genom ett starkt inslag av
moderna, ofta abstrakta, facktermer och andra ord av främmande ursprung. Den språkliga brokigheten har bl. a. av
dessa skäl blivit allt mera framträdande inom den offentliga förvaltningen, i betänkanden, promemorior, skrivelser
till allmänheten etc.
Ett av syftena med denna textbok är att visa hur olikartat
språkbruket kan vara hos svenska myndigheter i början av
1970-talet. Som sammanfattande term för det språk som
den här bokens texter är exempel på har vi valt offentlig
svenska. Därmed avses alltså det språk eller rättare sagt de
former av språk som används av offentliga myndigheter
och institutioner.
Boken är avsedd att användas vid undervisning i och
om offentlig svenska, särskilt vid universiteten och vid fortbildningskurser o. d. för tjänstemän inom offentlig förvaltning. 1 boken ges i regel inga kommentarer till de olika texterna. Än mindre sätts det några betyg på dem. Mot flera
av dem kan förvisso hård kritik riktas, men andra texter
här ter sig åtminstone för oss utgivare som välformulerade med tanke på innehåll och tänkt läsekrets. Här finns
exempel på lagspråk, utredningsspråk, promemoriespråk,
broschyrspråk m. m. Och en del av exemplen kan belysa
hur stora de språkliga skillnaderna kan vara mellan texter
som kan hänföras till samma genre, t. ex. utredningsspråk.
Vi har avsiktligt valt texterna så, att proven på i olika
avseenden mindre lyckat språk dominerar. Det har självfallet pedagogiska orsaker: det är lättare och mer givande
att arbeta med texter som kan skrivas om och förbättras på
olika sätt. Det har också den enkla orsaken att det är så
mycket lättare att finna texter som kan klandras ur olika
synpunkter än texter som många anser språkligt sett helt
tillfredsställande.
Det bör också sägas att vi inte ger några "lösningar",
dvs. vi talar inte om hur vi anser att en viss text "borde"
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ha formulerats i stället. Att vi inte gör det beror framför
allt på att det sällan går att ange en och bara en alternativ
formulering och säga "så skulle det ha stått". En oklar eller
oriktig eller på annat sätt misslyckad formulering kan ofta
ändras och förbättras på en mängd olika sätt, utan att
det går att säga att just ett av dessa sätt är det enda "rätta".
Vi anser det värdefullt om denna textbok kan användas i
undervisningen så, att man ständigt väger många olika alternativa uttryckssätt mot varandra och analyserar och diskuterar dem med hänsyn till textens art, innehåll, syfte och
publik.
Bertil Molde

j1—Molde-Westman, Offentlig svenska

Margareta Westman
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Analysschema med exempelsamling

Språklig analys och bedömning av olika slag av texter kan
göras på många olika sätt och med många olika metoder.
Metoderna kan t. ex. växla efter texternas omfång. En text
som omfattar ett inte alltför ringa antal sidor kan behandlas statistiskt: man kan studera frekvensen av olika meningstyper och ordförrådets fördelning på ordklasser, man
kan försöka mäta läsbarheten med någon av de metoder som
brukar användas i det syftet (t. ex. genom att beräkna
"lix"), osv. På det sättet kan man i regel inte behandla
korta texter, vilket inte hindrar att även korta texter kan ge
anledning till åtskilliga språkliga iakttagelser.
Oavsett vad man har för syfte med sin språkliga analys
eller bedömning och oavsett om texten är mycket omfattande eller relativt kort (t. ex. bara består av ett stycke),
så är det vissa grundläggande drag i den språkliga utformningen som det finns anledning att uppmärksamma. Det är
framför allt den allmänna stilen och uppläggningen, det är
syntaxen, det är ordförrådet och det är ordformerna.
Ett analysschema som har visat sig användbart för sakprosetexter av alla slag följer på nästa uppslag.
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Ana lysschema
Allmänna stilsynpunkter

1.1 Disposition och presentation
1.2 Abstraktion och konkretion
1.3 Upprepning och variation
1.4 Otydligheter och motsägelser
1.5 Stilblandning
1.6 Mångordighet
1.7 Övrigt
Syntax

2.1 Meningarna (längd, komplexitet, interpun.ktion
m.m.)
2.2 Satsfogning (relation mellan satser och mellan
delar av satser)
2.3 Substantivsjuka (typ: göra något till föremål för en
undersökning i st. f. undersöka något)
2.4 Subjektsregeln (fel t. ex.: För att öppna dörren
måste porttelefonen användas)
2.5 Oklar syftning
2.6 Kongruens (fel t. ex.: varken boken eller häftet var
färdigt)
2.7 Symmetri
2.8 Ordföljd
2.9 Övrigt
Ordf örråd och ordval

3.1 Fackord
3.2 Ålderdomliga ord
3.3 Modeord
3.4 Långa ord (målsättning - mål; förefinnas - finnas)
3.5 Oklart eller på annat sätt anmärkningsvärt ordval
3.6 Fasta uttryck och fraser
3.7 Övrigt
[i

4. Ordformer och formord
4.1 Verb (korta och långa former, fast och lös sammansättning)
4.2 Substantiv (böjning av främmande substantiv
m. m.)
4.3 Pronomen (de-dem-dom, den-densamme, vilkensom, vilkas-vars m. m.; ifrågavarande bok i st. f.
boken
4.4 Räkneord (siffror-bokstäver)
4.5 Adverb (t. ex. icke-ej-inte, blott-endast-bara, ävenockså)
4.6 Prepositioner
4.7 Förkortningar
4.8 Övrigt

De fyra huvudavdelningama i detta analysschema kan sägas motsvara de fyra huvudnivåer i språket som man kan
och bör ta hänsyn till vid bedömningen av alla sakprosetexter. De fyra avdelningarna är ordnade från de största till de
minsta enheter som man i första hand har skäl att diskutera
och analysera. Man kan använda schemat också vid kritisk
granskning och "rättning" av olika texter. Den som grans
kar eller rättar en text kan då helt enkelt sätta en sifferhänvisning i marginalen vid ett visst textställe, t. ex. 1.5, 2.1
eller 3.3, och så kan den som läser texten med dessa tillfogade sifferhänvisningar (ev. den som har skrivit texten)
själv försöka finna en bättre formulering. Schemat kanske
också i viss mån kan användas av en skribent som vill
granska sitt eget manuskript - han kan t. ex. se efter om
dispositionen är den lämpligaste, om meningsbyggnaden är
klar och lättillgänglig, om ordvalet är sådant att det samtidigt täcker vad han önskar uttrycka och är förståeligt för
dem som skall läsa texten, osv.
Analysschemat kan också användas för de texter som bildar huvuddelen av denna bok.

För att visa hur analysscheinat kan fungera har vi samlat
exempel till de flesta punkterna. Alla exempel utom ett är
hämtade ur autentiska texter, i regel sådana som har lämnats in för granskning vid olika språkkurser. Exemplen har
ordnats i samma följd som punkterna på själva schemat.
Men eftersom verkligt språk inte håller sig till enkla scheman har det ofta blivit så, att ett exempel kan kommenteras
från flera synpunkter. Därför har vi ibland satt två markeringar för ett och samma exempel. Det hindrar inte att
ännu fler synpunkter skulle kunna läggas på det exemplet.
Exempelsamlingar av den typ som följer är ofta missvisande. Om man sträckläser dem får man lätt ett intryck
av total språklig inkornpctens. Därför vill vi understryka
att vi här har plockat ut sådant som är typiskt för det dåliga språk som alltför ofta kan förekomma i myndigheternas
texter eller sådant som i varje fall är värt att diskutera, men
inte sådant som är typiskt för det goda och effektiva språk
som också förekommer.
1 denna samling av korta exempel riktas uppmärksamheten mot olika vanor och ovanor i gängse sakprosa. Men vi
ger inga lösningar utan vill ge material för eftertanke och
diskussion. Ofta kan flera helt olika lösningar vara lika
lämpliga.
En invändning som ibland framförs är att lösryckta textbitar inte kan diskuteras när man inte känner sammanhangen och situationen. Vi tror dock att enskilda fenomen
kan blixtbelysas även med korta exempel. Men vi har också
samlat ett antal längre sammanhängande texter från olika
genrer av offentlig prosa. De texterna följer i nästa huvudavsnitt av denna bok.
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Exempelsamling
1. Allmänna stilsynpunkter
1.1
Med hänvisning till ovanstående får V-enheten föreslå
att Västmanlands läns landsting utöver tidigare beviljade
801 450 kronor beviljas statsbidrag med högst 611 520
kronor under förutsättning
att byggnadsarbetet sker enligt av styrelsen godkända ritningar,
att ytterligare 10 platser för utryinmeskrävande verksamhet
inrättas, etc.
1.2
Vi rör oss främst här på två analysnivåer, nämligen funktioner och processer inom byrån. Med funktioner menar vi
då i stort sett byråns "produktion" och styrningen av denna
produktion. Funktionerna vilar på ett antal processer.
Varje process utgörs i sin tur av ett antal sammanhörande
aktiviteter med utsträckning i tiden. För utförande av aktiviteter krävs tillgång till datamängder av olika slag.
1.2
Inom ramen för nettoförändringar av institutets personalantal kommer dessutom att ske en väsentlig större innehållsmässig förändring.
1.2, 1.6
Å de inom Kuttainens by inom Karesuando kommun belägna sjöarna Tervajärvi, Juholajärvi, Maunkainen och
Niili Vuopio samt å desamma angränsande landområden
intill ett avstånd av hundra meter från stränderna är all
jakt efter sjöfågel och vadare förbjuden.
(Text på skylt om fågelskydd i Kuttainen)
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1.2, 2.1
Det minskade tandvårdsbehovet återspeglas i en av de viktigaste förutsättningarna för den under avsnittet Tandsjukvård redovisade prestationsutvecklingen nämligen minskningen av den genomsnittliga behandlingstiden per patient i organiserad barntandvård från i nuläget cirka 2,2
timmar till cirka 1 tim 40 min år 1985.
1.2, 3.1
Den föreslagna övergripande målformuleringen på statsmaktsnivå kommer att bli svår att fastställa i operationella
termer på grund av målens stora komplexitet.
1.2, 3.7
En trång sektor i ett verkställighetsskede dvs, vid en krissituation, utgör tillgången på s. k. medicinsk personal såsom
läkare
1.2, 1.7, 3.3
Vid ett obestämt men i tiden mycket avlägset tillfälle i det
förflutna ägde en till åren föga framskriden person av
kvinnligt kön existens. 1 syfte att uppnå målsättningen att
ifrågavarande människa skulle ernå full klirnatprotektion
tilldelade hennes vårdnadshavare henne en härför avpassad
klädeskomponent av spektakulär infärgning, vilket medförde att omgivningen initierade ett benämnande av bäraren efter dels plaggets färg, dels dess tillverkningsfason.
(Gjort exempel. Vem åsyftas?)
1.3
Allmän fiskevårdsinformation om fiskevårdens mål och
medel.
1.4
Med hänsyn till de berörda bostadskonsumenternas oftast
begränsade betalningsförmåga kan en insatssumma vara
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svår att åstadkomma. En annan aspekt är att servicebostäderna med kortsiktigt boende torde leda till viss ökad förslitning.
1.4
Undvik att
använda telefonen så att linjen hålls fri för inkommande
meddelanden.
1.4, 1.3, 3.6
Med utgångspunkt från den oklarhet som råder om vilka
myndigheter som är de viktigaste intressenterna av det
skisserade informationssystemet hade utredningen tjänat
på att i ett tidigt stadium identifiera de tänkbara intressenterna.
1.4, 3.1
Om man endast eftersträvar att optimera ett delsystem, kan
det medföra att man i själva verket suboptimerar det i förhållande till resultatet för systemet som helhet.
1.5
Under åberopande av tidigare träffade överenskommelse
har jag äran härigenom kalla dig till sammanträde.
1.5
Jag är hemskt ledsen att ni har fått vänta på vårt svar så här
länge.
1.5, 2.9
Om Du av någon anledning inte vill, eller kan utnyttja
stipendiet skall detta anmälas omgående så att reserver kan
kontaktas.
Undertecknad vill här erinra om bestämmelser av den
23.5.1969 med ändring 13.2.70 rörande stipendier för främjande av högre vetenskapliga studier. Varje stipendiat
f2—Molde-Westman, Offentlig svenska
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skall ha kännedom om dessa bestämmelser och bifogas till
dem som tilldelats stipendium.
1.6
Vad beträffar kursens längd så vill jag säga att den är alltför kort.
1.6
Denna starkt förenklade framställning av de vanligaste grusackumulationernas bildningsförlopp nämns som ett försök
att klargöra att varje enskild grusbildning kan rymma någon för forskningen unik uppgift, samt påvisa att dessa
bildningar inte är förnybara. Av detta följer att man måste
betrakta gruset som en värdefull naturresurs vilken bör exploateras med försiktighet.
1.6, 2.1
1 föreliggande fall har Gustafsson genom tillägg av ett P. S.
underrättats om att verket för prövning av frågan, huruvida
vederbörande varit att anse som arbetstagare i förhållande
till honom som arbetsgivare verkställt utredning.
1.6, 3.2
Mot bakgrunden av konstaterade brister i matrikelföringen
delar därför SIDA utredningens uppfattning att åtgärder
måste vidtagas för att åvägabringa en ändring därutinnan.
1.7
Ifrågavarande beslut av inskrivningsnämnden torde ha inneburit sådan myn dighetsutövning att detsamma inte i
och för sig är av beskaffenhet att medföra skadeståndsansvar för kronan. Med hänsyn härtill och då det i övrigt i
ärendet ej föreligger någon omständighet som ändock kan
grunda skyldighet för kronan att utge skadestånd, föreslås
att K:s framställning avböjes.
14

1.7, 2.1
Enligt denna räkning skall erläggas ett belopp motsvarande
skillnaden mellan å ena sidan den preliminära avgiften för
året ökad med den slutliga avgift, som debiteras för nästföregående år, och å andra sidan, den i avräkning mot
nämnda slutliga avgift påförda preliminära avgiften.
1.7, 2.3
Ifrågavarande omkörningsförbud omfattar en sträcka av ca
1 800 meter och börjar resp slutar vid samma punkter för de
olika trafikriktningarna. På grund av sistnämnda förhållande synes sträckan för omkörningsförbudet ha blivit betydligt längre än vad som ur trafiksäkerhetssynpunkt kan
anses erforderligt. Med hänsyn härtill bör en minskning ske
av förbudssträckans längd, vilken för varje färdriktning bör
göras så kort som möjligt. Härvid bör principerna för utfärdade föreskrifter för anbringande av spärrlinje vinna tilllämpning.
1.7, 3.2
Taxeringsnärnnden har åsatt taxeringar på sätt framgår av
omstående sida. Därvid har taxeringsnämnden såvitt nu är
ifråga vid beräkning av den skattskyldiges inkomst frångått
deklarationen därutinnan, att ett med 1 290 kronor yrkat
avdrag för fördyrade levnadsomkostnader i samband med
tjänstgöring i X under 144 dagar vägrats.
2. Syntax
2.1
Varken anläggningssamfällighe ten eller vill aägareföreningen är sakägare och äger därför ej, i strid mot stadgandet i 81 § andra stycket lagen om enskilda vägar, föra talan
i målet.
(Eni. den åberopade lagtexten har endast sakägare och
byggnadsnämnd rätt att föra talan hos länsstyrelsen genom
besvär.)
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2.1
Patenterbarhet är ej nödvändigtvis direkt relaterat till insatsens värde, drastiskt uttryckt: nästan vad som helst kan
vara patenterbart, om anspråken sätts tillräckligt snävt, vilket innebär en motsvarande inskränkning av uppfinningens eller processens värde, eller om idén är oexploaterbar
och sålunda tidigare ej av den anledningen har patenterats.
2.1
Intäkten beräknas på ett värde på marken, uppskattat enligt
de grunder som gällt för åsättande av taxeringsvärde den 1
januari inkomståret från den tidpunkt vederbörande skattskyldig inflyttat i fastigheten och på det sätt som angivits
under punkt 1.
2.1
1 målet har utredning skett i form av taxeringsrevision.
Med hänsyn till vad därvid blivit utrett och med beaktande av vad A anfört i sitt yttrande i anledning av över
taxeringrevisionen upprättad promemoria finner prövningsnämnden att vid försäljning av fastigheten X uppkommen vinst utgör för A skattepliktig inkomst av rörelse
och att nämnda vinst kan beräknas till 18 860 kr medan vid
försäljning av fastigheten Y uppkommen vinst skall heskattas hos B enligt reglerna för realisationsvinstbeskattniflg.
2.1
Enligt 2 § KBL (dvs. k onkurrensbegränsniflgSlagefl) må
företagare, där ej annat är särskilt stadgat, utan tillstånd av
markriadsdomstolen varken av företagare inom senare försäljningsled betinga sig att vid försäljning här i riket
visst pris icke må underskridas, eller till ledning för prissättningen inom senare försäljningsled i riket eljest angiva visst pris, med mindre därvid kommer till uttryck att
priset får underskridas.
(Jämför lagtexten.)
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2.1
På grund härav visar verket, med undanröjande av försäkringskassans beslut rörande Er klassplacering för ifrågavarande tid, ärendet åter till kassan för den handläggning
som förarileds av detta beslut.
(Ur brev till enskild person från riksförsäkringsverket.)
2.1
Beslut skall undertecknas av två handläggare, om byråchef
deltagit i beslutet av honoin och föreciragande tjänsteman,
om beslut fattats i plenum av avdelningschefen och föredraganden.

2.1, 2.2
Länsstyrelsen lämnar er med stöd av 7 § kungörelsen om
nedsättning av skatt på traktorer och släpvagnar m. m., tillfälle att inkornina med körjournal eller annan liknande
handling varav skall framgå det antal dagar som fordonet
använts för transport på allmän väg under den tid ansökningen avser och den vägsträcka som därvid tillryggalagts,
samt vidare underteckna ansökningen och därefter återsända handlingarna till länsstyrelsen vid äventyr att ärendet
ändå avgöres.
2.1, 2.9
Således utgår alla rusdrycksutskänkningstillstånd vid ett oktrojperiodskifte och rättighetsinnehavarna skall senast den
sista december året före det år då periodskifte sker ansöka
om förnyelse av, eller i samband med förnyelse utökning av
för innevarande oktrojperiod gällande tillstånd.
2.2
Som avsikt med förvärvet uppges vara att bosätta sig på
egendomen.
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2,2, 2.5
Föreskrifter om motivering av beslut som går part emot såvida inte vissa undantagsbestämmelser är för handen behöver inte beaktas, likaså regeln om kommunikation i 15 §
m. m.
2.3
Under andra halvåret har sju av verkets flygplatsbrandkårer
erhållit en betydande förhöjning av släckeffekten.
2.3, 2.4
Efter det att dragningen avslutats skedde kontroll av, att de
dragna numren verkligen skrivits av rätt genom att läsa huvudprotokoll, kontrollprotokoll och lappregister mot varandra.
2.3, 3.3
Initieringen till lokaliseringsprocessens igångsättande för
vårt praktikfalisföretag var ett expansionsbehov.
2.4
Genom att omgående insända handlingarna påskyndas
ärendet.
2.4
Efter att ha gått igenom ungefär en tredjedel av materialet
var listorna så gott som kompletta.
2.4
Ett tredje examinationsförfarande lär bli att som nu efter
tre års kvalificerad praktik auktoriseras av en statlig
nämnd för examination och auktorisation av tolkar och
translatorer.
2.5
Det händer dock att man kan få arbetstillstånd under ter18

minerna, men det brukar man inte bevilja förrän efter några års studier på heltid.
2.5
När man i boken skriver att saken blivit utredd får man
lätt intrycket att saken är klar nu.
2.6
Sett från dessa synpunkter är bebyggelsen enligt verkets mening mindre lämplig.
2.6
Inom SR är man inte beredda att acceptera förslaget.
2.6
Av undersökningen framgår att personalen inte är tillfredsställda med de nya arbetstiderna.
2.7
Exempel på dylika resor är nedan angivna invigningsakter
Kyrkoinvigning
Ateröppnande av kyrka
Begravningsplats
Gravkapell
2.7
Statskontoret begränsar sitt yttrande i huvudsak till att omfatta de organisatoriska-, kostnads- och intäktsanalytiskasamt integritetsfrågorna.
2.8, 3.5
X menade att hälsokontroll sker numera geografiskt istället
för som tidigare byggarbetsplatsvis.
2.9
Till ett landsortslokaliserat verk har kunderna vare sig tid
eller lust att lägga ner pengar på ett besök.
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2.9
En tolkningsfråga av lagen.
2.9
Till dessa räknas inte bara gamla, sjuka, handikappade
och minderåriga, ensamma barn utan även sådana som
2.9
Byggnadens mindre lämpliga utformning har emellertid
främst blivit en realitet genom att utnyttjandegraden för
länge sedan överstigit vad soin kan anses godtagbart.
2.9, 3.1
Med den ensidiga inriktning planerarna nu har mot tillväxt och produktivitet och det samtidiga lokalpolitiska
trycket att framhäva den egna regionen kan man inte rimligen annat än i undantagsfall uppnå andra än suboptimala lösningar till men för landet som helhet.
3. Ordf örråd och ordval

3.1
Exemplar av yttrandet har delgivits med sökanden.
3.1
att varje sjö har ett särpräglat temporalt mönster.
3.1
rätten till återkrav kan efterges.
3.1
Därför kommuniceras han på detta sätt i enlighet med 15 §
förvaltningslagen.
3.1, 3.3
Den av utredningen prefererade lösningen enligt alternativ

Kel

2 innebär en deletär centralisering från kliniknivå till
blocknivå.
3.2
Nämnden har icke funnit sig äga pröva besva
••ren.
3.2
Taxeringsnärnnden avvek från X:s deklaration, så vitt nu
är i fråga, därutinnan att 2 834 kronor tillades för inkomst
av kapital.
3.3
Den roll den enskilde har att fylla i den exekutiva vertikala
organisationen, funktionerna såsom assistent - utredare projektiedare - medlem i planeringssekretariatet limiterar det område inom vilket han aktivt kan påverka styroch exekutivorganen i organisationen.
3.3
Utvecklingen mot en arkivstatistisk produktionsfilosofi.
3.3
Att skapa ett konsistent dataidentifikationssystem.
3.3
Av detta framgår att det är vanskligt att av verbalt uttryckta kundreaktioner utröna konsumenternas egentliga
anspråksnivå, än mindre deras behovsnivå.
3.3
Verket bedömer också en sådan prisutveckling fullt realistisk med hänsyn till väntad konjunkturutveckling.
3.3
Den angivna prognosen är inte nedbruten på kommun, åldersklasser och kön längre än till 1977.
t3—Molde-Westman, Offentlig svenska
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3.3
1 december 1973 utexaminerades ca 165 röntgenassistenter.
Bl. a. mot denna bakgrund kommer arbetsgruppen att föreslå en tillfällig reducering av utbildningsplatserna i Stockholms län
3.3
Utredningen har inte nog undersökt och bedömt projektets
alla relevanta konsekvenser, positiva som negativa, utan begränsat sin effektsökning till de storheter som utan möda
kunnat identifieras och verbaliseras.
3.4
Preferensen är alltså att det är intressantare med ett omdöme om myndighetens förmåga att nå upp till sitt mål, än
med ett omdöme om
3.5
Det är av värde för både försäkringskassan och de försäkrade om byte av kontorstillhörighet kan minimeras.
3.6
Jag kommer dock inte närmare kommentera dem i detta
sammanhang
3.6
Beslutet kommer naturligtvis även innehålla .
3.6
Där sade man att K. Andersson inte mötte några hinder att
genomgå den av honom sökta utbildningen, till vilken han
intagits.
3.7
Det överklagade beslutet har vållat vissa problem.
(Observera betydelseskillnaden mellan "beslutet har vål22

lat problem" och "överklagandet av beslutet har vållat problem".)
3.7, 4.6
Storstadsalternativet utgör givetvis regionens kärna mot
vilken länets - och delvis andra läns - befolkning är hänvisad vad gäller tillgång till det högst kvalificerade serviceutbudet.
4. Ordformer och formord

4.1
Därest ekonomiska intressen ska vägas gentemot naturskyddsintressen skall alltid de senare vara de bestämmande.
4.2
utsänt ett PM. Denna PM innehåller
4.3
Villkoret för att en individ skall räknas är att den har.
4.3
För de som saknar körkort kommer hjälp att ges att snarast
erhålla traktorkörkort.
4.3.
samma adress som ovan omförmälde X uppgivit i sin
ovannämnda anmälan.
4.3
1 uppgifterna ingår också att medverka till upphävande av
sådana valutarestriktioner vilka kan verka hindrande på
världshandelns utvidgning.
4.3, 4.6
Konditionen av berörd utrustning har ej undersökts.
4.4
Beloppen är små, 5-30 000 kr, men större belopp kan bli
tänkbara i framtiden.
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4.4
en räntefot om sju % svarar mot en konstant annuitet
av 9,4 C
4.6
Behov kan även föreligga till längre utskänkningstid.
4.6
ersättning till förslagsställare på inkomna förslag.
4.6
Som aviserats ... kommer du redan från början vid din
anställning att självständigt få ta över...
4.6
Uppgift på vad som utlovats.
4.6
Bolaget . . . beräknas omsätta mellan 16-17 miljoner kronor.
4.6
Det nya id-kortet har vissa helt nya egenskaper gentemot
de äldre.
4.7
med ledning av UKÄ under tidigare budgetår tillämpade regelsystem .
4.7
Enligt statistiken saknar f n c 7 000 lärare på mellanstadiet
behörighet att undervisa i engelska.
4.8
de förslag som de med anledning av samma promemoria
tillsatta arbetsgrupper framlade på hösten samma år.
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Texter

De texter som följer utgör prov på offentlig svenska i olika
former. Det är självklart att språket varierar allteftersom
texternas syfte och uppgift varierar. En sådan variation är
nödvändig; det vore inte särskilt ändamålsenligt om all
offentlig svenska skrevs likadant. Detta innebär inte att alla
de följande texterna kan anses lika bra i sin art, utan urvalet är gjort så att det skall spegla både olika genrer och
olika grader av formuleringsförmåga.
För att kunna bedöma språket i de följande textproven
bör man göra klart för sig vilka krav som ställs på varje
typ av text. Lagtexterna måste t. ex. vara tydliga och utförliga för att inte ge upphov till fler tolkningsmöjligheter än
avsikten är. 1 Statens offentliga utredningar (SOU) diskuteras och analyseras olika samhällsfrågor från många olika
aspekter och förslag till lösningar ges, och allt detta skall
ligga till grund för den allmänna debatten och för de politiska besluten. PM av olika slag liknar ofta utredningar
men är mindre omfattande och har mindre räckvidd. Det
händer också att centrala myndigheter själva lägger fram
program för sin verksamhet, där målen och medlen diskuteras till ledning för bl. a. lokala myndigheter. Rapporter och meddelanden gäller oftast en begränsad fråga och
riktar sig till en begränsad publik. Vidare finns också den
typ av offentliga skrivelser som riktar sig till en enda medborgare som i regel är okänd för myndigheten. Slutligen
kan nämnas texter där en myndighet vänder sig direkt till
allmänheten, t. ex. för att upplysa om social service eller
för att klargöra innehållet i lagar och förordningar.
Det är således självklart att texter med så olika funk25

tioner inte kan skrivas på samma sätt. Men samtidigt bör
framhållas att ingen av de texter som presenteras här enbart är avsedd som ett meddelande från en expert till en
annan expert inom samma område. Det är alltså inte bara
fråga om kommunikation mellan fackmän.
Man kan lägga ytterligare en aspekt på just myndigheternas språk. Det är frågan om attityden till läsaren eller
läsarna. Sådana texter som återges här vänder sig sällan
uteslutande till mottagare på samma nivå i samhället. Den
här skillnaden mellan sändare och mottagare bör man också
hålla i minnet vid bedömningen av texterna.

Utdrag ur en äldre och en nyare lagtext i samma
ämne
Lag om nyttjanderätt till
fast egendom (1907), 3 kap.
9 §. Varder lägenheten, innan
tid för tillträde är inne, genom
vådeld eller annorledes förstörd,
vare avtalet förfallet. Ligger
vållande hyresgästen till last,
äge hyresgästen rätt till skadestånd.
10 §. Timar före hyrestidens
början å lägenheten skada, som
är ringare än i 9 § sägs, och är
ej skadan botad när lägenheten
skall tillträdas, eller finnes eljest
lägenheten då icke vara i det
skick, hyresvärden utfäst eller
utan särskild utfästelse hyresgästen skäligen äger fordra, må
hyresgästen, där icke hyresvärden på tillsägelse genast vidtager åtgärd för bristens avhjälpande, själv därom besörja på
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Jordabalken (1970), 12 kap.
10 §. Blir lägenheten före den
avtalade tidpunkten för tillträdet så förstörd att den ej kan
användas för det avsedda ändamålet, förfaller avtalet. Är hyresvärden vållande till händelsen eller lämnar han ej utan
dröjsmål hyresgästen meddelande om denna, har hyresgästen
rätt till ersättning för skada.
Meddelar myndighet före tillträdesdagen på grund av lägenhetens beskaffenhet förbud mot
att använda lägenheten för det
avsedda ändamålet, förfaller avtalet, även om beslutet ej vunnit
laga kraft. Beror det förhållande
som föranlett beslutet på försummelse av hyresvärden eller
lämnar denne ej utan dröjsmål
hyresgästen meddelande om be-

hyresvärdens bekostnad. Kan ej
bristen utan uppehåll avhjälpas,
eller underlåter hyresvärden att,
efter tillsägelse, så snart ske kan
därom besörja, äge hyresgästen
uppsäga avtalet; dock må uppsägning ej ske, där bristen är av
ringa betydelse. - För den tid
lägenheten är i bristfälligt skick
njute hyresgästen skälig nedsättning i hyran; äge ock rätt
till ersättning för skada, där lägenheten var behäftad med
bristen när avtalet slöts och
bristen då var hyresvärden veterlig eller kunnat med användande av vanlig uppmärksamhet
upptäckas, eller ock bristen senare 'tillkommit genom hyresvärdens vållande. Visar hyresvärden försumlighet vid avhjälpande av brist, för vilken han
efter ty nu sagts ej är ansvarig,
rsätte han hyresgästen skada,
som därav kommer.

slutet, har hyresgästen rätt till
ersättning för skada.
11 . Uppkommer före hyrestidens början ringare skada
på lägenheten än som anges i 10
§ första stycket och är skadan ej
avhjälpt när lägenheten skall
tillträdas eller är lägenheten eljest, i annat fall än som avses i
13 §, på tillträdesdagen icke i
det skick som hyresgästen har
rätt att fordra, får han avhjälpa
bristen på hyresvärdens bekostnad, om hyresvärden underlåter
att efter tillsägelse ombesörja
åtgärden så snart det kan ske.
Kan bristen ej avhjälpas utan
dröjsmål eller underlåter hyresvärden att efter tillsägelse ombesörja åtgärden så snart det
kan ske, får hyresgästen uppsäga
avtalet. Uppsägning får dock
ske endast om bristen är av väsentlig betydelse. Sedan bristen
blivit avhjälpt av hyresvärden
får avtalet ej uppsägas. För den
tid lägenheten är i bristfälligt
skick har hyresgästen rätt till
skälig nedsättning i hyran.
1 fall som avses i första stycket har hyresgästen även rätt till
ersättning för skada, om hyresvärden ej visar att bristen icke
beror på hans försummelse.
Första och andra styckena
äger tillämpning även när lägenheten uthyrts i befintligt
skick, om lägenheten icke är
i sådant skick som anges i 9 §
och hyresgästen ej vid avtalets
ingående kände till bristen eller
kunnat upptäcka den med vanlig uppmärksamhet.
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Lag 17 dec. 1971 om bestämning av volym och vikt
(nr 1081)
1 §. Denna lag äger tilhimpning på yrkesmässig handel
med vara som säljes efter volym eller vikt eller som är märkt
med uppgift om sådan kvantitet.
Med färdigförpackad vara förstås i denna lag vara som
utan omedelbart samband med överlämnande till konsument inneslutits i förpackning, avsedd att brytas först av
konsumenten.
Med justerat redskap avses i denna lag redskap som undersökts och godkänts av myndighet samt försetts med bevis
da•rom. Bestämmelser om justering meddelas av Konungen
eller myndighet som Konungen bestämmer.
2 . Riktigheten av volym- eller viktuppgift på färdigförpackad vara kontrolleras genom stickprovsundersökning.
Sådan undersökning göres av myndighet, som Konungen
bestämmer, och får företagas hos tillverkare, importör, förpackare, grossist och detaljhandlare.
3. §. Säljes i detaljhandeln vara efter volym eller vikt på
annat sätt än som avses i 2 §, skall justerat redskap användas. Redskapet skall därvid användas så att kunden utan
svårighet kan avläsa mätningsresultatet.
4 §. 1 lokal för detaljhandel av livsmedel skall affärsinnehavaren tillhandahålla kunderna en särskild, justerad
våg för den vägning som kunderna vill företaga. Sådan våg
skall ha ett för ändamålet lämpligt utförande och vara uppställd på en för kunderna lätt tillgänglig plats.
5 §. Tillsyn över efterlevnaden av 3 och 4 §§ utövas av
myndighet som Konungen bestämmer.
6 §. För undersökning enligt 2 § eller tillsyn enligt 5 §
äger tillsynsmyndigheten tillträde till område eller lokal,
där vara förpackas, förvaras eller säljes eller där mätningsredskap är uppställt.
Den hos vilken undersökning eller tillsyn sker är skyldig
att därvid lämna erforderligt biträde.
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7 §. Förpackarc eller inhl:)ortör soni uppsåtligen eller av
grov oaktsambet utbjuder till försäljning färdigförpackad
vara med oriktig volym- eller viktuppgift dömes till böter,
om ej gärningen är belagd med straff i brottsbalken.
Den som uppsåtligen bryter mot 3 eller 4 § eller underlåter att fullgöra vad som åligger honom enligt 6 § dömes till
böter.
Har flera medverkat till gärning som avses i första stycket, äger 23 kap. 4 och 5 §§ brottsbalken motsvarande tilllämpning.
8 §. Konungen eller myndighet soin Konungen bestänimer får medge undantag från 3 eller 4 §.
Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1973, då lagen
(1934: 162) om mått och vikt skall upphöra att gälla.
KK 16 mars 1973 om bestämning av volym och vikt, m. in.
(nr 85)
1 §. Statens provningsanstalt utför justering av redskap
som enligt lagen (1971: 1081) om bestämning av volym och
vikt eller annan författning skall vara justerat.
Provningsanstalten får på begäran utföra även annan
justering än som avses i första stycket.
2 §. Mätningsredskap får justeras endast om det är graclerat i enheter som ingår i det av allmänna konferensen för
mätt och vikt antagna internationella enhetssystemet (SI).
Redskapet skall uppfylla de fordringar i övrigt som provningsanstalten fastställer.
3 §. Provningsanstalten får om särskilda skäl föranleder
det medge undantag från 2 § första stycket.
4 §. justering gäller under tid och på villkor som provningsanstalten fastställer.
5 §. justering upphör att gälla om justerat redskap avsiktligt eller genom ovarsamhet förändras så att fordringarna för justering inte längre är uppfyllda.
6 §. Provningsanstalten får medge att av utländsk justeringsmnyndighet utförd justering skall gälla i riket.
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7 §. Provningsanstalten gör undersökning enligt 2 § lagen (1971: 1081) om bestämning av volym och vikt och utövar tillsyn över efterlevnanden av 3 och 4 §§ samma lag.
Undersökning av livsmedel skall ske i samråd med statens
livsmedelsverk.
8 §. Provningsanstalten får medge undantag från 3 och 4
§ lagen (1971: 1081) om bestämning av volym och vikt.
9 §. Ersättning för justering utgår enligt taxa som provningsanstalten fastställer i samråd med riksrevisionsverket.
Denna kungörelse träder i kraft d. 1juli1973.
Genom kungörelsen upphäves
justeringskungörelsen (1934: 364).
kungörelsen (1934: 365) angående bestämning av
längd, yta, rymd och vikt m. m.
kungörelsen (1934: 367) med vissa bestämmelser angående mätning och vägning.
kungörelsen (1935: 158) om befrielse från justeringsplikt för vissa mätnings- och vägningsredskap.
kungörelsen (1958: 229 angående gottgörelse till myntoch justeringsverket för prövning av mätnings- och vägnirigsredskaps konstruktion.
justeringstaxan (1964: 476).

Lag 5juni 1973 om ogifta sammanboendes
gemensamma bostad (nr 651)
1 §. Innehar vid upplösning av äktenskapsliknande samlevnad mellan ogift man och ogift kvinna den ena av parterna hyres- eller bostadsrätt till lägenhet, vilken uteslutande eller huvudsakligen skolat tjäna som parternas gemensamma bostad, får den andra parten övertaga hyres- eller bostadsrätten, om hari bäst behöver bostaden och det
med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt.
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Om parterna ej har eller har haft barn tillsammans, gäller
vad nu sagts endast om synnerliga skäl talar därför.
Upplöses samlevnaden genom att den av parterna som innehar hyres- eller bostadsrätten avlider, tillämpas bestämmelserna i första stycket ifråga om rätt för den efterlevande
att övertaga hyres- eller bostadsrätten.
2 . Part förlorar sin rätt att övertaga hyres- eller bostadsrätten, om han icke framställt anspråk därpå senast tre
månader efter det att han har flyttat från lägenheten.
3 §. Den som enligt 1 § övertager hyres- eller bostadsrätt
skall vid övertagandet till andra parten erlägga lösen motsvarande rättens värde. Om synnerliga skäl föreligger, får
anstånd med betalningen beviljas parten mot att han ställer
godtagbar säkerhet.
4 §. Uthyres sådan lägenhet som avses i 1 § av ena parten eller hans dödsbo helt eller delvis till annan utan andra
partens samtycke och länder uthyrningen denne till förfång,
skall på andra partens yrkande uthyrningen gå åter, om han
väcker talan därom inom tre månader från det han fick
kännedom om uthyrningen. Han kan även föra talan om hyresgästens avhysning. Rätten får medgiva hyresgästen skäligt rådrum med avflyttningen.
Vägrar part att samtycka till uthyrning, kan rätten på ansökan tillåta den, om skäl till vägran finnes ej vara för handen. 1 fråga om rättens domförhet och sammanträde vid avgörande av sådant ärende gäller vad som är föreskrivet om
ärende som angår medgivande till åtgärd enligt 6 kap. 6 §
giftermålsbalken.
5 §. Bestämmelserna i 4 § har motsvarande tillämpning
på överlåtelse eller pantsättning av hyres- eller bostadsrätt
som avses i 1 §.
6 §. Med hyresrätt och bostadsrätt likställes andel däri.
Är hyresrätt knuten till andelsrätt i förening eller bolag,
skall vad i lagen är föreskrivet om bostadsrätt äga motsvarande tillämpning ifråga om andelsrätten.
7 §. 1 mål om rätt att övertaga hyres- eller bostadsrätt en31

ligt 1 § kan rätten på yrkande av endera parten för tiden
intill dess laga kraft ägande dorn föreligger efter vad som
finnes skäligt förordna, vilken av parterna som skall få nyttja bostaden samt, om nyttjandet tillägges part som ej har
hyres- eller bostadsrätten, vad han skall erlägga för nyttjandet och i övrigt har att iakttaga.
Förordnande får meddelas utan huvudförhandling. Innan
förordnande meddelas, skall tillfälle att yttra sig över yrkandet beredas andra parten. Har förordnande meddelats, skall
rätten, när målet avgöres, pröva om åtgärden skall bestå.
Beslut som avses i denna paragraf får verkställas lika med
laga kraft ägande dom men kan när som helt återkallas av
rätten.
Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1974 och gäller till utgången av år 1979.
Lagen äger ej tillämpning, om samlevnaden upphört före
lagens ikraftträdande.
Har anspråk på att få övertaga hyres- eller bostadsrätt
framställts under lagens giltighetstid, skall även efter denna
tid bestämmelserna i lagen äga tillämpning i fråga om anspråket.

Utdrag ur SO U 1972. 83 Invandrarutredningen 2
1.3 Definitioner
1.3.1 Begreppet invandrare
1 IU:s betänkande SOU 1971: 51 förs i avsnitt 2.1 ett resonemang om innebörden av begreppet invandrare. Där påpekas bl. a. att man i det allmänna språkbruket i Sverige
använder benämningen invandrare om i Sverige bosatta
personer av utländsk härkomst, framför allt då sådana som
har kommit till Sverige efter andra världskriget. Till in32

vandrarna räknas vanligen även i Sverige födda utlänningar. Ibland avser man med invandrare alla i Sverige bosatta utländska medborgare, ibland räknar man även in naturaliserade svenska medborgare.
Även i detta betänkande använder TU termen invandrare
i dess allmänna icke närmare definierade betydelse. Om en
viss tidsperiod anges i anslutning till termen invandrare
(t. ex. invandrare till Sverige 1945-1955), avses invandrare enligt den officiella statistikens definition, dvs, under
den aktuella tidsperioden som inflyttade från utlandet kyrkobokförda personer.
Med utlänning avses personer som saknar svenskt medborgarskap, dvs, medborgare i utländska stater och statslösa.
Med i Sverige bosatta utlänningar avses utlänningar som
är kyrkobokförda i Sverige. Med utvandrare avses personer
som avregistrerats i folkbokföringen som utflyttade till utlandet.
1.3.2 Begreppet tolk
Med tolk avses i detta betänkande, om inget annat anges,
både den som tolkar muntligen från ett språk till ett annat
och den som gör en skriftlig översättning (jfr 9 § FL). IU
har av praktiska skäl valt att i detta betänkande företrädesvis använda begreppen "tolk" och "tolkning" i denna allmänna bemärkelse i stället för att i varje fall göra en distinktion mellan muntlig och skriftlig överföring. När begreppet översättare används avses en person som skriftligen
överför innehållet i en text från ett språk till ett annat.
Med translator avses en av handelskammare auktoriserad
översättare.
1 sak föreligger åtskilliga skillnader mellan att överföra
ett meddelande muntligt (tolkning) eller skriftligt (översättning) till ett annat språk. Det gäller t. ex. beskaffenheten av det material tolken eller översättaren har att utgå
från, möjligheten att anlita hjälpmedel och kraven på
överföringens exakthet. JU anser inte det vara nödvändigt
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att med tanke på förevarande betänkande närmare redogöra
för skillnaderna mellan tolkning och översättning.
Ibland används begrepp som "arbetspiatstoik", "polistolk", "sjukhustoik" etc. Man torde i allmänhet då endast
mena att vederbörande tolkar i det angivna sammanhanget,
även om han genom kurser eller erfarenhet naturligtvis kan
ha förvärvat speciella kunskaper om ordförråd m. m. inom
området. Det finns emellertid ingen klar skiljelinje mellan
tolkar inom olika samhällssektorer och det är mycket vanligt att samma person tolkar åt olika uppdragsgivare och
inom vitt skilda områden. En annan indelning som ibland
används tar sikte på tolkarnas kvalifikationer för uppgifter
av olika svårighetsgrad. Man talar således om A-, B- och Ctolkar och menar med A-tolkar personer som, genom utbildning eller lång erfarenhet, har fått ett stort ordförråd och är
kapabla att tolka i alla situationer, medan t. ex C-tolkarna
i allmänhet inte har någon utbildning och ett mera begränsat ordförråd. JU avser för sin del inte att införa en sådan
terminologi. Förslagen om auktorisation av tolkar och
översättare och om examination av tolkar i avsnitt 7.4 bör
dock medföra att begreppen auktoriserad tolk (respektive
auktoriserad översättare) och examinerad tolk kommer att
användas när förslagen genomförts. 1 de fall då i IU:s överväganden eller förslag talas om "kvalificerade tolkar" avses
främst tolkar som har en kompetens motsvarande den som
JU föreslår skall gälla beträffande auktoriserad tolk. Med
"kontakttolk" menar TU en tolk som uppträder i sammanhang där sådan kompetens i regel inte krävs.
Beträffande muntlig tolkning skiljs mellan konsekutiv
tolkning och simultantolkning. Men konsekutiv tolkning
åsyftas tolkning som sker del för del och med simultantolkning tolkning som sker samtidigt med talaren.
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Valda utdrag ur SOU 1973.52 Turism och
rekreation i Sverige
s. 51, sp. 1
4.1 Utvecklingen fram till 1930-talet
Rekreationsresor har i och för sig funnits i flera sekler i
landet men det är först från och med senare hälften av 1930talet när en lagstadgad semester för anställda träder i kraft
som utvecklingen börjar anta en viss storleksordning.

s. 53, sp.2
Även avståndet mellan bostaden och möjliga rekreationsområden där avkoppling kan fås under den kortare ledigheten tenderar att öka allteftersom tätortsregionerna växer
och andelen av landets invånare i dessa regioner blir allt
större. Användningen av bilen - på lördagen för inköp
och annan service - på söndagen för att söka uppnå lämpliga rekreationsområden innebär att den yrkesarbetande
knappast under en veckoslutsledighet har möjlighet till
mera avkopplande rekreation.

s. 55, sp. 1
(Utdrag från OECD-statistik "avseende den inhemska utnyttjandegraden av ett lands turistanläggningar"; uppställningen gäller förhållandena i 11 europeiska länder under
1970)

OECD:s turiststatistik som utvisar utvecklingen av turisttrafiken mellan 11 OECD-länder visar att resandet mellan dessa länder ökade med omkring 8 % vardera under
åren 1969 och 1970.
Sverige saknar statistik som visar andelen inhemska besökare. Flera länder i medelhavsområdet som uppfattas som
utpräglade turistländer använder således huvuddelen av sin
inkvarteringskapacitet för landets egna invånare.
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s. 67, sp. 2--s. 68, sp. 1

Låginkomstutredningen har undersökt omfattningen av
svenska folkets stugvistelser och resor under 1967. Undersöknirigen visade att totalt hade 36 % av befolkningen vistats
i stuga någon gång under 1967. De största andelarna hade
vistats där mellan 0-4 veckor. Fördelningen på veckoslut
var något jämnare, där drygt hälften hade tillbringat 0-4
veckoslut i stuga och hälften mer än 4 veckoslut i stuga.
När det gällde antalet i befolkningen som inte vistats i
stuga borde det alltså noteras att majoriteten av den vuxna
befolkning inte vistats i stuga under 1967, dvs, ungefär 3,8
milj, individer.
1 socialgrupp III hade 72 % ej haft någon stugvistelse. 1
de fall där stugvistelsen förekom i socialgrupp III var denna
vistelse kortare än i de övriga socialgrupperna. Skillnaderna i vistelsens längd var systematisk och följde det välbekanta mönstret med socialgrupp 1 som den mest gynnade
gruppen och socialgrupp III som den minst gynnade.
Beträffande resor konstaterade LU att 48 % av befolkningen inte gjorde någon resa alls under 1967. 52 % reste
inom eller utom Sverige. De nordiska länderna besöktes av
12 % av befolkningen. Utomnordiska länder besöktes av
14 % av den svenska befolkningen.
Knappast en tredjedel i socialgrupp 1 hade ej gjort någon semesterresa under 1967. Mer än två tredjedelar hade
gjort resa eller resor. 1 socialgrupp II var motsvarande siffror
44 % resp. 53 %.
1 socialgrupp III hade drygt hälften ej gjort någon semesterresa överhuvud och knappast hälften hade gjort någon
form av resa av semester eller rekreationstyp.
i socialgrupp 1 hade gjort minst en utomnordisk
resa mot 27 yo i socialgrupp II. Nära 2,5 gånger så stora andelar hade gjort inomnordisk resa i socialgrupp 1 som i socialgrupp III där 18 % gjort inomnordisk resa. Ännu större
socialgruppsskillnader noteras för utomnordiska resor.
1 socialgrupp 1 har 32 % företagit utomnordiska resor
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medan endast 8 % av socialgrupp III gjort motsvarande resor.
1 LU har vidare undersökts hur många som saknar de attribut i form av bil, båt och stuga som förknippas med rekreation. LU fann att 40 % av den vuxna befolkningen
saknar såväl bil, båt som stuga. Detta motsvarar knappt 2,4
milj. individer.

s. 73, sp.2
Den vanligaste övcrnattningsformcn vid vcckoslutsresandet
är släkt/vänner. Den är en något flitigare utnyttjad boendeform än den egna fritidsbostaden.

s. 78, sp. 2—s. 79, sp 1
Vid en undersökning om hur intresset för vinter- resp. sommaraktiviteter påverkar valet av semestermånad, finner
man en mycket klar tendens beträffande vinteraktivitetema. Man vill lägga en betydligt större dcl av sin semester
till vintern om man är intresserad av utförsåkning och turåkning. Tendensen är inte lika klar när det gäller sommaraktiviteterna. Dock vill de som har störst intresse för bad
förlägga en större del av sin semester till juli. Observeras
bör dock att denna kategori har högre siffror än för januari-.--april.
(Tabell)

s. 83, sp.2
Då boendet måste anses vara den primära funktionen i
samband med fjärrinriktad rekreation har inventeringarna
koncentrerats till denna funktion. Beskrivningen av utvecklingen inoin verksamhetssektorn sker således med utgångspunkt från olika former av inkvartering.

s. 100, sp. 1-2
För det fjärrinriktade rekreationslivet är vid sidan av in37

kvartering förplägning en mycket väsentlig faktor. Tillgången på ett varierat utbud av restauranger, barserveringar och kaféer utgör ett viktigt inslag för den fjärrinriktade rekreationen. Någon analys av nuvarande förplägnadssituation med utgångspunkt enbart från den fjärrinriktade rekreationen kan knappast göras. Förplägnadssidan
är en typisk företeelse för hur sambandet mellan lokala behov av restauranger, barer etc. kan kombineras med externa
behov från fritidsresenärer och personer på tjänsteresor.

s. 108, sp. 2
Av tabellen framgår att ca 35 % av antalet semesterdagar
som tas ut i landet tillbringas i hemmet. Vidare framgår att
33 % av det totala antalet semesterdagar tillbringats utanför
den egna bostaden, eget fritidshus eller hos släkt och vänner. 1 vad kommittén avser med kommersiella boendeanläggningar dvs, hotell, semesterbyar, campingplatser, vandrarhem, Resos bygdesemester och övrig organiserad uthyrningsverksamhet, hade 10 % av det totala antalet dagar
tillbringats.

s. 11I,sp. 1
("Semesterbyn som boendeform")
Nuvarande efterfrågan måste således bedömas med utgångspunkt från att verksamheten endast befinner sig på accepteringsstadiet hos konsumenterna. Den egentliga tillväxttakten måste bedömas ligga framåt i tiden. Att semesterbyn
befinner sig i början av ett innovationsförlopp visar sig
inte bara på själva "produkten" semesterbyn.

s. 118, sp. 1-2—s. 119, sp. 1
En förklaring till denna nordliga dominans är helt naturligt avståndet till de intressanta tätbefolkade områdena i
mellersta och södra Sverige, vilka genererar besökare. För
att få flera besökare till de norra länen och till Dalarna och
38

Värmland har man tvingats till att paketera aktiviteter,
boende, mat samt transporter i lämpliga researrangemang.
Detta behov accentueras ytterligare under vintern, då bilen
som transportmedel minskar i betydelse till förmån för tåg,
buss eller flyg.
Tabell 6.7.1 visar ganska tydligt att utvecklingen på arrangemangssidan endast börjat. Individens målmedvetenhet och låga rörlighet i samband med vintersemestern har
möjliggjort en snabb utveckling för vintersäsongen. Däremot har sommararrangemangen, vars volym borde kraftigt
överstiga antalet vinterutbuci, inte fått samma genomslag,
trots att man under denna period har en bredare publik,
som sannolikt har en högre disponibel semesterbudget och
borde därför vara betjänt av prisbilliga arrangemang.
Tillgången på attraktioner i de södra och mellersta delarna av landet framgår av tabell 6.7.4. Bland sevärdheter,
evenemang och företag/organisationer för besök återfinns
en avsevärd potential för researrangemang för dessa delar
av landet.
Jämföres dessa "o-paketerade" attraktioner i södra och
mellersta Sverige med tillgången till inkvartering i samma
delar av landet (tabell 6.2.6) understryks ytterligare det faktum, att utvecklingen av produkter enbart är påbörjad.
(Tabell)
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Utdrag ur SO U 1968: 60 Arbetsmarknadsverket
och arbetsmarknadspolitiken 1
3.7 Fritt vald sysselsättning
"Fritt vald sysselsättning innebär inte bara att varje tanke
på att tvångsmässigt dirigera arbetskraften avvisas utan
också att möjligheterna vidgas för den enskilde att få ett
arbete som svarar mot hans önskemål och förutsättningar"
(Dcpartementschefen, prop. 1966: 52). Också på denna
punkt och även med den citerade utvecklingen av vaifrihetsbegrcppet lämnas man utan tillräcklig uppfattning om
vilka kriterier som skall gälla för arbetsrnarknadsverkets
handhavande av de arbetsmnarknadspolitiska medlen.
Oklarheten kan hänföras till två moment: i vilken utsträckning skall samhället förmedla kunskap om arbetsmarknaden
som grund för den enskildes sysselsättningsval och vilka restriktioner skall gälla för hans valfrihet?
Den enskilde bör för sitt val av sysselsättning kunna förlita sig på att arbetsmarknadsmyndigheterna kan ge honom
korrekt information om aktuella och på goda grunder förväntade betingelser på arbetsmarknaden.

Inga allvarliga avvägningsproblem synes föreligga när enskilda syssclsättningsval är förenliga med ekonomisk-politiska ambitioner.
Ambitionen beträffande den enskildes valfrihet kan
emellertid sträckas så långt att den inte är förenlig med
ekonomisk-politiska mål. Valfriheten bör inte alltid stanna
inför den restriktion som efterfrågan på arbetskraft utgör.
Man kan likaväl anpassa efterfrågan på arbetskraft till arbetstagarnas önskemål om sysselsättning.
Det är vidare möjligt att bereda miinniskor arbetsmarknadsutbildning utöver vad som är motiverat ur kortsiktig
ekonomisk synvinkel. Skälen för sådan resursallokering kan
vara många: önskan att åstadkomma jämnare inkomstför40

delning, att bryta igenom utbildnings- och yrkesmonopol,
att omfördela utbildningstillgångarna mellan generationer,
att bereda möjligheter för människor till verksamheter som
överensstämmer med deras intressen m. m.
Det kan i detta sammanhang - om än något utanför
vara motiverat att flyktigt beröra
framställningens ram
avvägningen mellan "arbetslinjen" och "kontantlinjen".
Begreppen anknyter till de problem som drabbar den enskilde i samband med arbetslöshet. Arbetslinjen innebär
att samhället medverkar till problemens lösning genom att
skapa sysselsättning medan kontantlinjen innebär att den
arbetslöse erhåller någon form av ekonomiskt stöd.
Sysselsättning för den enskilde kan motsvara två mänskliga värden, nämligen socialt acceptabel försörjning och
tillfredsställelse i arbetet. Om målet beträffande individens
fria val sätts i centrum för de arbetsmarknadspolitiska ambitionerna framstår arbetslinjen som det relevanta valet i
situationer där man kan välja mellan de alternativa linjerna; endast arbetslinjen tillgodoser också psykologiskt betingade sysselsättningsbehov.

Utredningen tolkar målet beträffande frihet i sysselsättningsval som knutet till den enskildes preferenser och att
ambitionen därmed kan sträcka sig längre än som är motiverat av ekonomisk-politiska mål, dvs. kan strida mot dessa. Skulle valfriheten inskränkas till att gälla enbart valfrihet inom de samhällsekonomiska intressena vore den
knappast värd att nämnas.
Hur en avvägning skall göras i de situationer där iridividernas valfrihet riskerar att komma i konflikt med samhällsekonomiska intressen är en granulaga fråga att ta ställning till. Enligt utredningens uppfattning bör sådana beslut fattas av politiskt ansvariga instanser. Det är därför
väsentligt att statsmakterna utfärdar klara riktlinjer för hur
långt den verkställande myndigheten - arhetsmnarknadsver41

ket - i olika fall kan gå utöver vad som från strikt ekono.
misk synpunkt kan vara motiverat för att förverkliga mdividernas fria val av arbete.

Utdrag ur PM 1972-02-lifrån Universitetskanslersärnbetets expertgrupp för yrkesinriktade
studiekurser och kombinationsutbildningar
Angående yrkesin riktad studiekurs i administrativ utredningsmetodik
Expertgruppen för yrkesinriktade studiekurser och kombinationsutbildningar har beslutat utreda frågan om en yrkesinriktad studiekurs i utredningsmetodik.
En utbildning i utredningsmetodik bör speciellt beakta
att utredningar i allmänhet utföres i anslutning till en förändring av en befintlig organisation. Utredningen ingår
som en del av ett dynamiskt omvandlingsförlopp och det
måste därför vara väsentligt att ge utbildningen en sådan
karaktär att den blivande utredningsmannen förmår höja
sig över verkligheten med dess överflöd av detaljer och specifika bestämmelser. För detta ändamål är det väsentligt
att lära ut en eller flera administrativa föreställningsramar
som medger överblick och framförhållning gentemot den befintliga organisationen. Andra väsentliga moment gäller
kunskaper om instrument för informationsinsamling, som
kan användas för en mer eller mindre detaljerad nulägesanalys. Syftet med nulägesanalysen är bl a att möjliggöra för
utredningsmannen att i detalj lära in den befintliga organisationen och dess sätt att fungera. Den svåraste punkten i
en utredning är emellertid vanligen att komma fram med
nya förslag till en organisation, som är så utformad att or.
ganisationens medlemmar kan övertygas om att de är ge42

nomförbara. Större utredningar fordrar dessutom en noggrann tidpianering och kostnadsbudgetering.
Studieplanen bör ges en sådan uppläggning att deltagarnas egenaktivitet i största möjliga utsträckning befrämjas.
Betoning av projektarbeten synes här vara en lämplig metod samtidigt som man kan lösa flexibilitetsproblemet dvs
mot vilken avnämarkategori kursen skall inriktas. Uppläggning av nuvarande universitetsundervisning leder ofta
till ett relativt passivt inlärningsbeteende. 1 de studerandes
slututbildning mellan 80 och 120 poäng är det därför vanligt att man i ökande utsträckning betonar konstruktiva
aktiviteter t ex författandet av seminarieuppsatser. Erfarenheter från ekonomutbildningen tyder på stora möjligheter att utveckla den pedagogiska tekniken på detta område.
För en yrkesinriktad studiekurs i utredningsmetodik är det
speciellt viktigt att undervisningen planeras så att arbetsförhållanden i största möjliga utsträckning efterliknar förhållandena i en verklig utredningsorganisation. Om möjligt bör projektarbetena läggas upp som förstudier eller parallellstudier till verkliga projekt. Handledarkapacitet och
resurstilldelning bör väljas så att denna målsättning kan
nås. Erfarenheten visar att detta har avgörande betydelse för
avnämarnas inställning till utbildningen som i sin tur
starkt påverkar deras intresse för att rekrytera de deltagare
som genomgått kursen.
Utbildningens mål kan sammanfattas i följande punkter:
att ge kunskaper i en organisationsteoretisk föreställnings.
ram som är lämpad att ge överblick över verklighetens
företag och förvaltningar med dess överflöd av detaljer
och specifika bestämmelser
att ge kunskaper i organisationers långsiktiga styrning
att ge en orientering i de personal- och organisationsproblem som uppstår vid genomförande av en förändring
i en befintlig organisation speciellt vid införande av
avancerade tekniska styrsystem
43

att ge kompletterande utbildning om administrativa rnätmetoder och heskrivningssystem ni ni
att ge möjlighet till tillämpningar avseende uppläggning
och genomförande av mer omfattande administrativa
utredningsprojekt
att uppöva förmågan att muntligt och skriftligt meddela sig
med olika typer av administrativa experter och befattningshavare på olika nivåer i en organisation.

Utdrag ur Hälso- och sjukvård inför 80-talet,
Socialstyrelsen 1973
7. Måste vi och kan vi ändra på något i nuvarande struktur och i så fall vad?
7.1 Vad innebär struktur?
Såsom grundelement inom hälso- och sjukvårdssystemet kan
man betrakta personella och materiella resurser. Genom
kombination av dessa element erhålles produktionskomponenter som i sin tur sammanfogas till allt större enheter. Efter en successiv sådan uppbyggnad erhålles slutligen det totala hälso- och sjukvårdssystemet. Inom denna hierarkiskt
uppbyggda organisation kan även delsystem förekomma,
vars komponenter hämtas från olika produktionsenheter,
som inte står i ett inbördes hierarkiskt förhållande. Basen
för sådana delsystem kan exempelvis vara gemensamt kunskapshehov. Om man betraktar en produktionsenhet, innehåller denna - oavsett vilken detaljeringsnivå (beskrivningsnivå) det gäller - organ för styrning och kontroll av
verksamheten. Dessutom finns det till den aktuella produk44

tionsenheten överordnade (yttre) organ för styrning och
kontroll.
För den geografiska och fysiska lokaliseringen av olika
produktionsenheter (delsystem) finns olika lösningar hos
olika huvudmän. Sålunda behöver t. ex. en sjukhusorganisation inte alltid helt inrymmas i en sjukhusbyggnad eller
på en sjukhustomt, utan någon eller några kliniker eller
avdelningar kan vara lokaliserade till annan plats. Omvänt
kan gälla att t ex en distriktsläkarmottagning är förlagd
till samma byggnad som ett sjukhus.
Med hälso- och sjukvårdssystemets struktur avses samhanden och relationerna mellan systemets olika komponenter.
Vårdstrukturutredningen har endast behandlat sådana relationer som har ett generellt intresse. 1 första hand har arbetet inriktat sig på vad man kan kalla makrostrukturen, dvs
relationerna mellan produktionsenheter (delsystem) vid en
relativt grov systembeskrivning (på en hög beskrivningsnivå). Utan att denna makrostruktur förändras kan t ex
olika sjukvårdsområden ha en partiellt olikartad organisation så länge vissa för hela riket gemensamma principer
inte påverkas. Av stor betydelse vid förändringar av den
övergripande organisationen är olika delsystem med styrande funktion och då speciellt det politiska beslutssystemet.
Materiella resurser kan genom stor teknisk och ekonomisk
livslängd motverka försök att förändra ett system och dess
struktur. Om de personella resurserna karaktäriseras av en
lång utbildning och en traditionell arbetsmiljö, försvårar
även detta försök till förändringar. Detaljerad författningsmässig reglering av administration och organisation har
samma effekt.
Sjukvårdssystemet är synnerligen komplext och präglas i
hög grad av nyssnämnda förändringsförsvårande egenskaper
hos de i systemet ingående elementen och delsystemen. Såsom framgått tidigare av avsnittet om sjukvårdssystemets
utseende i dag har det också visat sig vara mycket svårt att
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ändra dess produktionsstruktur. Ändringarna i huvudmannaskapet under 1960-talet och påbyggnaden med regionsjukvård har icke nämnvärt ändrat den gamla strukturen.
De avsedda vinsterna av ett gemensamt huvudmannaskap
har alltså ännu inte kunnat tagas hem, vare sig ekonomiskt
eller kvalitativt.
För att mera genomgripande strukturella förändringar av
ett system skall kunna genomföras måste ofta vissa egenskaper hos element i systemet förändras. En viss struktur kan
förutsätta vissa egenskaper hos elementen. Så kan t ex personalens utbildning vara tillrättalagad för olika personalgruppers funktionssätt i en viss struktur, och förändring av
denna försvåras därigenom. Om egenskaperna hos flera element i ett komplext system anpassats efter rådande struktur,
är partiella förändringar svåra att genomföra, då de ofta
på en rad punkter kommer i konflikt med krav från andra
delar av det etablerade systemet och dess struktur.
Alla delarna av systemet måste därför bearbetas samtidigt
eller åtminstone i ett sammanhang. Så t ex har det inte
varit möjligt att ta ställning till en rad problem inom långtidssjukvården förrän vårdområdet kunnat inpassas i ett
totalt hälso- och sjukvårdssystem.
På sätt och vis är det ett skrämmande perspektiv som sålunda tecknas. Det innebär att om man vill genomföra förändringar syftande till att rubba hälso- och sjukvårdssystemets nuvarande struktur, måste man börja med sådana
delar som avser personalens utbildning, författningar och
kanske också sjukförsäkringssystemet. A andra sidan skulle
en konsekvent genomförd ny struktur ge möjligheter att ta
hem hittills ouppnåbara vinster både i form av bättre service åt medborgarna och måhända också en bättre ekonomi
i sjukvården.
Om man mot denna bakgrund ser på socialstyrelsens tidigare utredningar om olika vårdformer, exempelvis njursjukvården, reumatologiska vården, neurologiska vården, innebär dessa alla endast smärre förändringar inom ramen för
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den hittillsvarande strukturen. Däremot innebär socialstyrelses principprogram för öppen sjukvård och även principplanen för psykiatriska vårdorganisationen med tillämpning för i första hand Västmanlands län ansatser till en ny
struktur. Dessa deistrukturer har emellertid varit svåra att
anpassa till den befintliga strukturen inom övriga delar av
hälso- och sjukvårdssystemet. Det är därför av stor betydelse
att man i förevarande sammanhang kan ta upp alla delar av
systemet samtidigt till omprövning.

Utdrag ur KBS(Kungt. Byggnadssyrelsens) rapport
nummer 106 oktober 1973
SITTMÖBEL MED SKRIVSKIVA
Inredningsenhet avsedd för lärosal med gradänger

Bakgrund

Problemet med inredningsenheten sittmöbel - skrivyta i
lärosalar med gradänger kan lösas och har lösts på många
olika sätt. Svensk byggnorm 67 begränsar dock möjligheterna till fast monterade inredningsenheter ordnade i rader
eller fält. Lösa stolar och bord är således otillåtna. Vidare
skall enligt nämnda byggnorm fria passagemåttet mellan
bänkraderna vara minst 45 cm.
Utifrån inventerade undersökningar samt studier av befintliga inredningsenheter dels i ett antal lärosalar och dels
ur marknaden har utvärdering skett av
Sittställning - sittutrymme
Principlösningar för inredningsenheter
Resultatet av dessa utvärderingar har legat till grund för
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först utformning och utprovning av prototyp av inredningsenheten i full skala och därefter vid projektering av
inredning av ett tjugotal lärosalar under 1970-1972.' Studier och erfarenheter från dessa liksom remissyttranden2
har gett underlag för de ergonomiska brukbarhetskrav, vilka
redovisas i kravspecifikationen.
Denna innehåller till vissa delar något avvikande krav
mot de som presenterats i tidigare dimensioneringsunderlag. Revideringarna gäller främst ökning av toleransgränser
kring vissa delmått på inredningsenheten. Besiktningar av
nio lärosalar inredda med klaffstolar och skrivskiva utförda
enligt tidigare gällande dimensioneringsunderlag har
nämligen visat, att toleransgränserna torde varit för snäva
och att de med viss svårighet kunnat hållas av leverantörerna. Nu uppställda krav ger en reproducerbarhet mellan
dimensioneringsunderlag och den i lärosalen monterade
inredningsenheten vilken bedömts rimlig att kräva.
Det har av olika skäl ej varit möjligt att ur ergonomisk
synpunkt lämna större toleranser på delmåtten. Bl. a. beroende på de svårigheter detta leder till vid sammanvägning av delmåtten till en ur ergonomisk synpunkt rätt dimensionerad inredningsenhet. Denna optimering av måtten har visat sig medföra en alltför snäv begränsning till
vissa konstruktioner, material, produktionsmetoder eller utseendemässiga lösningar. Därmed torde uppställda måttkrav ej heller onödigtvis fördyra inredningsenheten.
Detta uttalat även mot bakgrunden att inventeringen av
de i marknaden tidigare befintliga inredningsenheterna
visat, att dessa ej täcker eftersträvade ergonomiska krav.
Av kravspecifikationen framgår även de värden, som in1 Den första lörosalens, Karolinska institutets laboratorieblock, klaff-

stolar med skrivskiva utformades efter det dimensioneringsunderlag
som redovisas i möbelinstitutets ritning RS-04-69 och övriga lärosalars efter R-710406.
2 Remissupplaga av rapporten klaffstol med skrivskiva, oktober
1970.
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redningsenhetens hållfasthet och skrivskivans ythärdighet
skall uppfylla. Underlaget för dessa krav redovisas kortfattat
under "Hållfasthet och ythärdighet".

Sittställning - sittutrymme
Studier visar att gradängdjupet 90 cm ger tillräckligt utrymme för den sittande under förutsättning att stoisryggens
främsta punkt i mittsektionen ej ligger framför bakomvarande gradängkant och att nivåskillnaderna mellan gradängerna ej överstiger ca 20 cm eller att dessa är svängda.
Andra skäl än de vilka är avhängiga av sitt- och arbetsställningen begränsar dock möjligheterna för inredningsenhetens konstruktion och uppbyggnad. Dessa begränsningar redovisas under "Principlösningar för inredningsenheten".
Även vid de principlösningar för inredningsenheten
vilka är möjliga är gradängdjupet 90 cm så snävt att det
vid vissa gradänghöjder och/eller sitskonstruktioner är fördelaktigt att utrymmet mellan sits och ryggstöd blir slutet.
Detta för att undvika att den bakomsittande med sina fötter stör den som sitter framför. Därutöver måste särskilt
beaktas att sitsens och skrivskivans konstruktion och utformning minimerar risken för att den sittandes fötter
resp händer kan klämmas.
En mera ingående redovisning om bakgrund och underlag till uppställda ergonomiska brukbarhetskrav på inredningsenheten finns ej möjlighet att här lämna. Sammanfattningsvis gäller att föreskriven dimensionering och materialval bygger på kännedom om de värden som enligt
olika forskare bör eftersträvas för att inredningsenheten
skall ge god komfort och ej onödigtvis negativt belasta brukarnas fysiska konstitution.
Således har funktionsmåtten - sittdjup, sittbredd, sitthöjd, skrivskivans läge etc - anpassats till ergonomiska
krav, för att ge brukarna så goda sitt- och arbetsställningar
som möjligt. Utredningen har haft någorlunda tillförlit49

liga uppgifter om brukarnas antropometriska mått.1 Utvärderingar m m ligger till grund för kravet, att sits och ryggstöd skall vara försedda med klädsel och angiven stoppning.
Detta utförande ger jämnare fördelning av tryck och bättre
anpassning till individuella olikheter i antropometriska
mått. Om lämpliga material väljes bidrar dessa väsentligt
till att kroppens naturliga värmeavgivning ej hindras. Ur
denna synpunkt har det dessutom bedömts vara av värde att
sitsytan, vilken bär stoppningen, blir något perforerad.
Stoppningen torde dessutom ofta ha viss betydelse för rummets akustik.

Utdrag urfön'altningsmeddelande 19.7.1 972 från
Stockholms läns landsting, Hälso- och sjukvårdsnämnden
Souschefer
Avdelningschefer
Sjukhusdirektörer
Information och föreskrifter avseende förvaltningen av patienternas privata medel

1 Vägledande uppgifter har erhållits från bl. a.: Lewin, Wilson,
Karlberg och Andrae: Anthropometry of sitting posture of adult
rnales (561 män ålder 17-26 år) Institutet för flygmedicin Malmslätt och Anatomiska institutionen Göteborgs universitet.
Lewin, Cednäs, Svensson och Hänel: Anthropometric data on
standing and sitting posture of Swedish female industrial workers
(367 kvinnor 20-49 år).
Berglund: Bord Sv Slöjdföreningen 1957.
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2. Nuläge i fråga om föreskrifter och organisation
Förutvarande Stockholms stads sjukvård
1 fråga om sjukhusen för psykiatrisk vård föreligger särskilda Föreskrifter och anvisningar vid förvaltningen av
patienternas privata medel intagna i förvaltningsmeddelandena Ea 18/69.
Förvaltningen av patienternas privata medel (PPM) är
organiserad i 4 patientkassörsområden nämligen för Beckomberga sjukhus, Långbro sjukhus, Rålambshovs sjukhus
och för Norrtulls sjukhus med respektive underställda sjukhem.
Beträffande sluten vård å sjukhus för somatisk vård har
uttalats att privata medel och tillhörigheter ej bör medföras eller kvarbliva hos patienten annat än i mindre omfattning och att sjukhuset endast som tillfällig deposition
kan mottaga pengar och värdeföremål för förvaring.
Därjämte förekommer att kurator enligt sin instruktion
hjälper patienten med förvaltningen av de ekonomiska förhållandena.

4. Socialstyrelsens föreskrifter och ian dstingsförbundets normalförslag
1 ärendet har socialstyrelsen utgivit kungörelse 24.6.1971
om förvaltning av privata medel m m för vissa patienter.
1 anslutning till kungörelsen har socialstyrelsen även utgivit cirkulär den 24.6.197 1 till ledning för den för vården
ansvarige läkaren, som närmare redovisas i bilagda föreskrifter.
Landstingsförbundet har efter särskild utredning utarbetat normalförslag med rekommendationer till föreskrifter
och anvisningar beträffande förvaltningen av PPM.
En genomgång av nonnalförslaget utvisar att inga större
skiljaktigheter föreligger jämfört med nu tillämpade föreskrifter, som är fullt aktuella med undantag av några ändringar, som har inarbetats i bilagda föreskrifter.
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Bilaga
Föreskrifter och anvisningar vid förvaltning av privata
medel m m för vissa patienter

(Fastställda av delegerade för ekonomi- och förhandlingsfrågor 19.6.1972)

A. Omfattningen av medeisförvaltningen

1 första hand skall patient själv i största möjiga utsträckning handha och ombesörja förvaltningen av sina privata
medel och övriga tillhörigheter, samt verkställa erforderliga
inköp under vistelse på institution.
1 andra hand bör förmyndare, god man eller anhöriga
ombesörja medelsförvaltning och skilda angelägenheter för
patients räkning. Har förmyndare eller god man ej förordnats och om anhöriga av olika skäl inte kan lämna erforderligt bistånd bör - under förutsättning att vederbörande för
vården ansvarige tjänsteman bedömer det lämpligt - inrättningen aktivt medverka till att dylikt förordnande meddelas.

Om den för vården ansvarige läkaren prövar att det uppenbarligen erfordras på grund av patientens tillstånd ska inrättning - om möjligt efter överenskommelse med patienten - provisoriskt omhänderta och förvalta penningmedel,
värdehandlingar och andra tillhörigheter patienten medför
vid intagningen. Deponerade medel skall härvid förtecknas
å särskild blankett som tillsammans med tillhörigheterna
överlämnas till institutionens kassa/motsv för förvaring i
kassaskåp.
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Försiiljningbestänlmelser ufiirdade av Kungl.
Arbetsmarknadsstyrelsen
Vagnarna försäljs i befintligt skick på uppställningspiatsen.
Anbud skall avse pris exkl lagstadgad moms, som
utgår med 17,65 %.
Köpare skall ombesörja och bekosta borttransport
av inköpt vagn.
Avges anbud på mer än en vagn skall antal ovillkorligen anges. Dessutom skall anges i vilken ordning
anbuden på resp vagnar skall gälla.
Köpare skall snarast och senast inom 10 dagar efter det att meddelande erhållits från styrelsen att anbud
antagits insätta föreskriven köpeskilling på styrelsens
postgirokonto nr 156 91.
Köpare skall snarast och senast 20 dagar efter det
att meddelande erhållits att anbud antagits borttransportera inköpt vagn. Borttransport får dock inte ske
förrän köpeskillingen tillfullo erlagts.
Därest under punkt 5 och 6 angivna villkor inte
av köpare uppfylls äger styrelsen rätt försälja vagnen
till annan spekulant.
Anbud på omslaget märkt "Vagnar Gnesta" skall
vara Kungl. Arbetsmarknadsstyrelsen, Registraturet,
Fack 102 20 STOCKHOLM 12 tillhanda senast den
20 februari 1974.
Anbud är bindande till den 20 mars 1974.
Anbud skall avges på bifogat anbudsformulär.
STOCKHOLM den 23 januari 1974.
KUNGL. ARBETSMARKNADSSTYRELSEN
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Skrivelse från en lokal skattemyndighet
LOKALA SKATTEMYNDIGHETEN
(Namn, postadress och telefonnummer)
Datum 20.1 1972
Förs
Komm
00
00
N.N.
(adress)

Debetsedeisnummer
00-000000-0000

Diarienummer
InkomstTaxeår
ringsår
1970
1971

Resolution

Fru N. N., (gatuadress, postadress: X), har vid 1971 års
taxering påförts underlag för beräkning av skogsvårdsavgift
med 12 700 kronor för del i fastigheten Z 0:0 i Y kommun.
Då underlag för beräkning av skogsvårdsavgift endast skall
påföras inom den kommun där fastigheten är belägen, förordnar lokala skattemyndigheten att det inom X församling
upptagna underlaget för beräkning av skogsvårdsavgift
skall utgå samt att den där påförda skogsvårdsavgiften, 11
kronor, skall undanröjas.
Besvärshänvisning
Talan mot detta beslut föres genom besvär hos länsstyrelsen.
Besvärshandlingen skall ha kommit in till länsstyrelsen
inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet.
Underskrift
namn

54

Utdrag ur Landstingskatalogen från Stockholms
läns landsting. Juni 1974.
När ni behöver sjukvård
- gör så här!
1 Sök i tabellen här nedan upp namnet på den kommun
där ni nu är bosatt. Den som bor i Stockholm skall söka
upp namnet på sin församling.
2 Slå upp den sida som står bredvid kommunens eller
församlingens namn. 1 tabellen på den angivna sidan står
adress och telefonnummer för er kommun eller församling
till distriktsläkare, distriktssköterska, mödravårds och
barnavårdscentral och desutom namnet på det sjukhus
som ni skall vända er till om ni behöver sjukhusvård.
Där anges också telefonnummer och när ni kan beställa
tid. Observera att sjukhusen ofta har direktnummer för
tidsbeställning.
Sjukhusens växelnummer framgår av förteckningen på
sidorna 34 och 35
3 Ring den mottagning som enligt tabellen svarar för er
vård. Ni får då besked om när ni kan komma.
4 För de vårdspecialiteter som inte nämns i tabellen
finns specialkliniker vid vissa sjukhus.
Om ni önskar specialistvård vid en specialklinik skall
ni först ta kontakt med er distriktsläkare, distriktssköterska, allmän medicin- eller kirurgmottagning på sjukhuset.
5 Är ni trots dessa anvisningar osäker om vart ni skall
vända er, ring Sjukvårdsupplysningen 08/84 04 00.
(Tabell)
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Utdrag ur Våra grundlagar. Information från
justitiedepartementet 1974
Regeringen

Regeringen är som tidigare det planerande, initiativtagande och verkställande statsorganet. 1 den nya regeringsformen heter det att "regeringen styr riket". Den är ansvarig
inför riksdagen.
Regeringsbilclningen

Regeringen skall bestå av statsministern och de övriga
statsråd som statsministern utser.
Enligt den nya regeringsformen får riksdagen ett starkt
inflytande över regeringsbildningen. När statsminister skall
utses kallar riksdagens talman företrädare för varje partigrupp inom riksdagen till samråd och överlägger också med
riksdagens vice talmän. Talmannen föreslår sedan riksdagen vem som skall bli statsminister. Riksdagen prövar förslaget genom omröstning. Röstar mer än hälften av riksdagens ledamöter mot förslaget är det förkastat, i annat
fall är det godkänt. Har riksdagen fyra gånger förkastat talmannens förslag till statsminister skall extra val till riksdagen hållas, om inte ordinarie val till riksdagen ändå skall
hållas inom tre månader. För statsminister som har godkänts av riksdagen utfärdar talmannen förordnande på riksdagens vägnar. Därefter skall statsministern snarast möjligt
anmäla de statsråd som han utser för riksdagen. Själva regeringsskiftet äger rum vid en särskild konselj inför konungen.
Misstroendeförklaring

En garanti för parlamentarismen är att riksdagen kan uttala sitt misstroende mot regeringen. Regler om detta infördes vid de grundlagsändringar som trädde i kraft 1971.
För att en misstroendeförklaring skall gälla måste mer än
hälften av antalet ledamöter rösta för förklaringen. En
56

misstroendeförklaring mot regeringen innebär att den måste avgå, om den inte förordnar om extra val inom en
vecka.
Regeringsarbetet

1 den nya regeringsformen sägs att regeringen skall ha ett
kansli. Detta skall vara indelat i departement för olika
verksamhetsgrenar. Statsministern utser bland statsråden
chefer för de olika departementen.
Regeringsärendena avgörs vid regeringssammanträde. 1
princip kan alltså inte ett enskilt statsråd fatta beslut i ett
regeringsärende. Lika litet som hittills får vi någon s k
"ministerstyrelse" som allmänt tillämpas i andra länder.
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Offentlig svenska är en textbok avsedd att användas dels vid akademisk undervisning i svenska, dels vid fortbildningskurser för
förvaltningstjänstemän m. fl.

Boken innehåller texter hämtade ur olika typer av officiella skrivelser,
t. ex. författningar, offentliga utredningar, rapporter, blanketter,
informerande skrivelser från myndigheter m. m. Den har dessutom
en samling exempel på språkliga företeelser som kan vara värda att
diskutera. Som hjälpmedel vid den språkliga analysen och bedömningen av texterna i boken ges ett analysschema med bruksanvisning.
Texterna har samlats och schemat utarbetats av professor Bertil
Mo/de och fil, lic. Margareta Westman vid Svenska språknämnden.
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